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BORBOLA JÁNOS 
 

A kota és a ház  
 

 

Az emberiség ősidők óta védekezik a természet 
viszontagságai ellen. Természetes búvóhelyek hiá-
nyában maga készítette menedékeit, épített maga kö-
ré különböző anyagokból, szükségletének megfelelő 
méretű/alakú zárható teret/fedelet. A neolitikumból 
ránk maradt tumulusok kőtömegei mellett feltehe-
tően kevésbé maradandó – szerves anyagokból ké-
szült – hajlékokat is építettek, sőt, ha az eleink sát-
raira gondolunk, elképzelhető, hogy hordozha-
tó/húzható nádból/ágakból/mulandó anyagokból ké-
szült ’házakkal’ is rendelkeztek. 
Nem volt kivétel ez alól a Nílus menti ősi kultúra 
sem. Egyébként a pontos rendeltetését tekintve 
mindmáig felderítetlen, valószínűleg kultikus célo-
kat szolgáló piramisok, templomok mellett, házakat, 
lakhatásra alkalmas – a települések fejlődésével 
együtt változó formájú, és különböző használatú – 
épületeket készítettek. Az emberiség legrégebbi szó-
kincsének tehát az egyik alapszava minden bizony-
nyal a ház jelentésű szó, illetve annak mindmáig 
nyomon követhető változatai. 
 

Az itt következő elemzésben a nyelvünkben ma 
is honos ház szavunk eredetét tesszük nagyítónk alá. 
A teljesség igénye nélkül sorra vesszük a nemzet-
közi etimológusok hasonló jelentésű és hangalakú 
szavakról alkotott megállapításait, s ütköztetjük azo-
kat a TESZ adataival. Menet közben mérlegre tesz-
szük a magyar nyelvben feltételezett szabályos ten-
denciaszerű hangváltozások ide vonatkozó tételeit is. 
Alaposabban körülnézünk a *kota → ház szavunk 
„háza-táján”, mert ha nem elégedünk meg az aka-
démiai levezetés K→H és T→Z hangzóváltás gépies 
szajkózásával, meglepő eredményre jutunk. 

Mielőtt belemerülnénk elemzésünk bemutatásá-
ba, ismerkedjünk meg az általunk követett módszer-
rel, és határaival. 
Kiindulásképpen nézzünk a térképre, s rögtön meg-
állapíthatjuk, hogy Földünk Európának nevezett kis 
sarkát – velünk együtt – különböző nyelveket beszé-
lő népek meglehetősen sűrűn lakják. Ha azzal a so-
kat emlegetett józan paraszti ésszel gondolkodunk, 
elképzelhetetlen, hogy az emberiség egyik alapszava 
– a ház – ezeknél a szomszédos népeknél ugyanazon 
hangtani váza és jelentése ellenére a mienktől eltérő 
eredetű lenne. 
Márpedig az MTA álláspontja szerint az csak merő 
véletlen, hogy a magyar ház szó, pl. a német Haus, a 
holland huis, az angol house, a dán, svéd hus 
szavakkal azonos jelentést takar, és azokkal hang-

alakja összecseng. Nagyjaink szerint a ház szavunk 
az uráli *kota ősalakból származik, míg Európa ve-
lünk akár szomszédos népeinek hasonló alakú, és je-
lentésű szavai a (gemein-) germanisch *hūsa kikö-
vetkeztetett ősetimológiára vezethetők vissza. Mint 
látni fogjuk ennek az ugyancsak csillaggal jelzett 
tőnek származása tisztázatlan: Herkunft unklar. 

Javaslatunk a következő: vizsgálódásunk idejé-
re tegyük félre a szabályos hangváltásokról belénk 
sulykolt nyalábszerű tendenciákat, hangtörvényeket, 
és maradjunk a tények kézen fogható valóságánál. 
Félreértés ne essék, az adatgyűjtés közben nem a 
szavak jelentését kívánjuk fejtegetni, sőt nem is 
származtatjuk azokat! Ezt már megtették mások 
előttünk. Mi csak egymás mellé tesszük, és termé-
szetesen mérlegeljük a nemzetközi etimológusok 
ezirányú, napjainkban is érvényes eredményeit, és – 
akár elfogadjuk, akár elutasítjuk azok jogosságát – 
megkíséreljük újdonsült ismereteinket a régiek közé 
illeszteni. Módszerünk tehát a kikövetkeztetett csil-
lagos ősetimológiák, és vonzatainak közvetlen ösz-
szehasonlítása! Határait pedig a józan paraszti ész 
határai képezik…  
 
 

I./ Adatgyűjtés 
 

Kezdjük gyűjtésünket a Nílus völgyében! 
Köztudott, hogy a hieroglifák egyik szerepükként 
fogalmakat jelölhetnek. Ezek az ún. ideogrammák. 
Gardiner rendszerezése szerint az „O1  house. 

Ideo. in  pr. ’house’.”1 A transzliterációs 
értékeként feltüntetett P-R mássalhangzós váz a por-
tól a pal-otán keresztül a pir-amisig többféle épületet 
is takarhat. Kevésbé ismert, de számunkra legalább 
ennyire érdekes, az „O4  reed shelter in fields. 

Ideo. in  h ’room(?)’.” 2  Fordításunkban: ’ O4  

nádból készült menedék a mezőn/szabadban.  Ideo. ’szoba(?)’.  
Hangértéke tehát h, jelentése nádból készült mene-
dék. Ma kunyhónak, háznak nevezhetjük. 
 
Harmadiknak bemutatjuk Gardiner M3-as jelét is:  

„M3  branch. Ideo. in  xt ’wood’, ’tree’.”3  

                                                 
1 Gardiner, Egyptian Grammar Third edition (Oxford, 1994), 
492. 
2 Gardiner, op. cit., 493. 
3 Gardiner, op. cit., 479. 
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Ami annyit tesz: M3  (fa)ág. Ideogramma  transz-

literációja xt ’fa(anyag), (élő)fa’.  

Tehát hangalakja K-T, magyar hangzósítása köt-ni 
lehet. 
 

S itt álljunk meg, hagyjuk egyelőre magukra a 
hieroglifákat. Helyette folytassuk a másik végén, s 
nézzük meg, hogy miképpen vélekedik az akadémiai 
levezetés a ház szavunk eredetéről:  
„ház 1195. /…/ Ősi örökség a finnugor korból; vesd 
össze.: osztj. V[vachi osztják]., Vj.[vaszjugáni oszt-
ják] kat ’ház’; zürj. V.[vicsegdai zürjén]-ka: ker-ka 
’ház, lakóház, szoba’ (ker ’gerenda’), P.[permják 
zürjén] -ku: ker-ku ’ház’; vojt. Sz. [szarapuli vojták] 
-ka: kor-ka ’ház’ (kor ’gerenda’), -ko: vu-ko ’ma-
lom’ (vu ’víz); cser. KH. [hegyi cseremisz] kù-δ∂ 
’cseremisz nyári kunyhó’; md. E.[erza mordvin] 
kudo, M.[moksa mordvin] kud ’ház, lakószoba’; finn  

kota ’kunyhó, főzőház’; észt koda ’ház, épület, nyári 
konyha’; lp. N. [norvég lapp] goatte ’sátor’. A finn-
ugor alapalak *kota lehetett. – A szó eredetileg faké-
regből, állati bőrökből készített sátorfélét vagy föld-
kunyhót jelenthetett./…/ – A szó indoeurópai kap-
csolatai további vizsgálatot kívánnak.”4 

Tekintve, hogy egyesek a finnugor szilánknyelvben 
több tájszólását különböztetnek meg, a könnyebb 
követhetőség kedvéért a felsorolásban szereplő 
nagybetűs rövidítéseket szögletes zárójelek között 
teljes alakjukban is közöltük.  
 
A továbbiak követéséhez érdemes megjegyezni, 
hogy nyelvészeink szerint a szabályos hangváltások 
eredményeként a veláris hangzó előtti ősi K ma → 
H-nak ejtendő, ugyanakkor a szóközi/szóvégi T nap-
jainkra → Z értékű hanggá fejlődött. Így vált a 
magyar nyelvben a *KoTa uráli etimológia → HáZ 
szavunkká. 
 

Kicsit nehezményezzük, hogy miért éppen mi vagyunk a fenti szabályra az egyet példa, hiszen a TESZ 
felsorolásában szereplő ún. testvérnépek, azaz a: 
 

                                     vachi osztják :  kat  
                            vaszjugáni osztják : kat   
                        vicsegdai zürjén :  ka: ker-ka 
                               permják zürjén : ku: ker-ku 

*kota→ház                  szarapuli vojták :    ka: kor-ka; ko: vu-ko   
                                hegyi cseremisz :  kù-δ∂ 
                                  erza mordvin : kudo 
                                  moksa mordvin :  kud 
                                  norvég lapp :  goatte 
                                  finn  :  kota 
                                   észt :  koda 

 

…fütyültek a finnugor hangváltásról alkotott akadé-
miai elképzelésekre, náluk, ugyanannyi idő elteltével 
a K-H változás egyáltalán nem történt meg! Na meg 
a vogulok miért maradtak ki a felsorolásból? Ők 
nem építettek kunyhót/házat/kotát? Hogy van az, 
hogy a finnugor ág egyik alapszavát, a *kota őseti-
mont, ők már meg sem örökölték, viszont népünk 
nevét – a ma érvényes eredeteztetés szerint – rész-
ben tőlük kaptuk?  
 Hirtelenjében kérdezzük meg azt is, hogy a  

csaknem hasonló hangértékű hoz, húz és híz szavunk 
is hasonló változáson ment-e keresztül? Figyelem, 
csak a szóközi magánhangzók térnek el egymástól! 
„hízik 1211. Ősi örökség az ugor korból; vö.: vog. 
É. χūt-, T. khọt- ’hízik’, P. kūt ’hízik’; osztj. Vj. 
kät∂m ’zsíros, kövér’, Kaz. χòΛ∂tĭ, χòtΛ∂tĭ ’hízik’, KO. 
xòttem ’ua’. Az ugor alapalak * katε- lehetett. – A 
magyar szó mély hangrendűsége megfelel a szárma-
zásának, a mai tőbelseji í-nek korábbi į volt az előz-
ménye.”5 

 
 északi vogul :  χūt- 
 tavdai vogul : khọt- 
 pelimi vogul :  kūt 

*katε→hízik vaszjugáni osztják : kät∂m 
 kazimi osztják :  χòΛ∂tĭ, χòtΛ∂tĭ 
 kondai osztják :  xòttem 
 
 
 
 

 
4 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, TESZ 2, Akadé-
miai Kiadó (Budapest 1995), 76. 
5 TESZ 2, op cit., 125. 
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„hoz 1372. Bizonytalan eredetű. Talán a húz ige 
szóhasadással elkülönült változata. /…/– Finnugor 
egyeztetése nem fogadható el.” 6 

„húz 1300. Ősi örökség az ugor korból; vö. vogul.T.  

ķat-, AK. χåt-, Szo. χat- ’szakít, ránt’. Az ugor 
alapalak *kutз lehetett. – Más finnugor egyeztetése, 
egy feltett indulatszó származékaként való magya-
rázata, valamint török származtatása téves.”7 

 
 tavdai vogul  : ķat 

*kutз→húz alsó-kondai vogul :  χåt 
 szoszvai vogul :  χat 
 
A fenti felsorolásokban szereplő, sőt, a következők-
ben bemutatásra kerülő magánhangzók helyességét 
ebben a munkánkban nem feszegetjük, példáink be-
mutatásánál kritikus megjegyzések nélkül egyszerű-
en egy az egyben vesszük át őket. Egyúttal megje-
gyezzük: nyelvészeink még a mássalhangzók ősi 
hangalakjait sem tisztázták kellőképpen, így nem le-
het komolyan venni a magánhangzók kiosztására tett 
nyakatekert igyekezetüket sem! Vizsgálódásunk 
szempontjából egyébként ez csak másodlagos, az 
alábbiakban sokkal nagyobb súlyt helyezünk a sza-
vak mássalhangzós vázának összehasonlítására.  
 
Lám-lám! A hízik igének még ugyan vogul, és oszt-
ják megfelelői vannak, de az emberiség egyik alap-
szavának tekinthető magyar húz ige a legjobb eset-
ben is csak a vogulig vezethető vissza. És a többi 
uráli ’nyelvtezsvér’ hogyan hízott, ill. húzta az igát?  
Nem kívánunk feleslegesen akadékoskodni, de egy-
szerűen számunkra hihetetlen, hogy a TESZ által is 
megkülönböztetett, az Ob alsó folyásaként megjelölt 
nyelvterületen beszélt 15 vogul/manysi nyelvjárás-
ból, és az ugyancsak ott gyűjtött osztyák/hanti 19 
nyelvjárásból összesen csak 6 ismeri a hízni igénk 
levezetett ún. *katε ősalakját. Mi több! Kapaszkod-
janak meg, mert a hozzánk legközelebb álló két 
nyelv, együttesen 34 nyelvjárásából – írd és mondd 
– csak három vogul tájszólásban található meg a 
nyelvészeink szerinti levezetett *kutз→húz ige meg-
felelője. Helyesbítünk, hiszen jelentésük is csak pe-
riférikusan azonosítható, a három vogul igealak sza-
kít/ránt értelme nem a húz, inkább a zúz jelentéssel 
vethető össze. 
A csúcsot mégis a hoz igénk jelenti: „Finnugor 
egyeztetése nem fogadható el.” 
 
 Nocsak! Nagy lehetett a riadalom az etimoló-
gusok körében, amikor a ház szavunkat kotá-sítva 
kiderült, hogy valójában sem a húz, sem a hoz igénk 
általuk feltételezett szabályos hangváltásokkal leve-
zetett alakja nem található meg tömegesen a vogul, 
és az osztják dialektusokban. Ismételjük: két, össze-
sen 30.000 lelket számláló „népecske” 34 nyelvjá- 
rásáról beszélünk! Bábeli zűrzavar! A szavak más-
salhangzós váza viszont közös: ház – híz – húz – 
hoz. 
 

 Ekkor született meg a szóhasadásos eredetez-
tetés. A húz-ból – igen, abból a három nyelvjárásos 
*kutз→szakít/ránt→húz-ból – választották le az ér-
telmét. Előtte meg szerintük ne húzzon, főleg ne 
hozzon senki semmit. Helyesbítünk: a -hoz/-hez/-höz 
rag az ugye mégis kivétel. Namármost… az vélet-
lenül sem a hoz közeledést jelentő igéből származik, 
melyről megtanultuk, hogy „finnugor egyeztetése 
nem fogadható el”, hanem a hozzá határozószóból, 
melynek csodák-csodájára mégis egy „önállóan nem 
adatolható *hoz- alapszava [viszont] ősi örökség az 
ugor korból”. Normális körülmények között azt 
mondhatnánk: eddig és nem tovább! Ha egy szó (ön-
állóan) nem adatolható, akkor az akkor sem adatol-
ható, ha az egyik leggyakoribb ragrendszerünk leve-
zetése áll, vagy bukik rajta! A TESZ mégis négy 
osztják szóra vezeti vissza ezt az „önállóan nem ada-
tolható” alapot, melyek a közelséget jelölik. „Vö. 
osztják V [vachi osztják], Trj [tremjugani osztják] 
kūť∂η ’közelség, hely valami mellett’, O [obdorszki 
osztják] χǒźa ’-hoz, -hez, -höz’, DN. [felső dem-
jankai osztják] χặť: ∂ịχặťio·η ’tizenegy’. Tudják még 
követni? Persze ez a még soványnak sem nevezhető 
négy adat ismét elegendő volt finnugor emlőkön ne-
velkedett etimológusainknak az ősetimológia megál-
lapítására. Lám: „Az ugor alapalak *kućз lehetett 
’valaminek az oldala, széle’ jelentéssel. [Kételke-
dőknek ’mentségül’ hozza fel, hogy]  „Az ugor ć ~ 
magyar z megfelelés ritka.”8 
 
 Szépen állunk! A hoz igénk szorgos nyel-
vészeink szerint (esetleg) késői szóhasadás terméke 
(tehát nem finnugor eredetű), erről a továbbiakban 
aztán nagy a csend; a hozzá határozó (később név-
utó) viszont a 34 tájszólásból 4 esetben mégis fel-
lelhető, tehát holtbiztosan ugor alak. Ezzel úgy ér-
zik, megoldották az úton-útfélen használt 
hoz/hez/höz rag eredetét. Ősetimonját a *kućз alak-
ban határozták meg. 
 

                                                 
6 TESZ 2, op cit., 153 
7 TESZ 2, op cit., 177 
8 TESZ 2, op. cit., 154 
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                                               vachi osztják : kūť∂η 
*kućз → -hoz/-hez/-höz   tremjugani osztják : kūť∂η 

                                         obdorszki osztják : χǒźa 
                                                  felső demjankai osztják : χặť 
 

 
A vogulok itt is a nagy távollevők seregét erősítik. 
Jegyezzük meg ezt is, a későbbiek megértéséhez 
szükségünk lesz rá. 
 
A margóra szántuk: 
Az emberiség egyik alapszavát a hoz-visz ikerszavak 
képezik. A visz ige mind a vogulban, mind az osz-
tyákban ’többszörösen’ megtalálható.9 Hogyan van 
az, hogy a párja – a hoz ige – viszont mindmáig az 
ugor tájszólásokból hiányzik? Vagy talán elégtelen, 
esetleg szelektív volt nagyjaink gyűjtése? Ám, ha a 
fent említett húz → leszakadva belőle a hoz teóriát 
vizsgáljuk, akkor még rosszabbul állunk: az ugor 
nyelvtestvérek (talán mindmáig) szakítottak/rántot-
tak, majd vittek mindent magukkal. A hoz-niról ná-
luk szó sem lehetett… 
 
Ismét felmerül az alapkérdés:  
Gondolkodhatunk-e másképpen is? Kötelez-e ben-
nünket, kötelez-e mindenkit vagy bárkit az a néhány 
„nyelvészeti nagyságunk” által összeállított, de az 
egyetemi hallgatók, és más halandók számára már 
követhetetlen/megítélhetetlen *csillagos „ős-szó-hal-
maz”? A fentiek ismeretében mennyire tekinthető a 
szabályos hangváltozások tendenciájáról terjesztett 
alaptétel bizonyítottnak, s kötelező-e a magyar sza-
vak eredetének vizsgálatánál annak szolgamódra 
végzett alkalmazása?  
A döntést önökre bízzuk. 
 
Mi, a kételkedők táborában, nyugodtan állíthatjuk: 
nem kötelező! Létezik másik megközelítés is. 
 
A ház szavunk tárgyalása során a TESZ szerkesztői 
szükségesnek látták a következő mondatot hozzáfűz-
ni: „A szó (*kota, sic!) indoeurópai kapcsolatai to-
vábbi vizsgálatot kívánnak.” Kereken, ez még nem 
tisztázott!  
 
Ezennel vesszük a fáradságot, és a józan paraszti ész 
által diktált határok között, összehasonlítjuk az ősi 
*kota→ház szavunkat a hasonló/azonos jelentésű és 
hangalakú *kuta→*hūs indoeurópai párjaival és 
származékaival. 
 
 

                                                 
9 TESZ 4, op. cit., 152: Vogul: βü’ Tawda-D→visz; βəγ  Unter- 
 Konda-D→visz, βįγ Sosva-D→visz. 
 op. cit., 159: Osztják: wəįəm Konda-D→visz. 

II./ Összehasonlítások, kérdések 
 

Mint már jeleztük a tendenciaszerű szabályos 
hangváltásokat vizsgálódásunk idejére félretesszük,  
s ettől a kolonctól megszabadulva először a *kota 
kikövetkeztetett uráli ősgyök esetleges mai magyar 
változatát/változatait keressük a TESZ gyűjteményé-
ben.  
Nem okozott különösebb meglepetést, hogy találat 
helyett átirányítottak a kotkodácsol címszóhoz. Igen, 
ott szerepel a kota szó (1794), mint tyúkhívogató, 
hangutánzó eredetű szavunk. De nemcsak a TESZ, 
hanem a Czuczor-Fogarasi páros is hangutánzó tőre 
vezeti vissza ezt a szóbokrot. Ergo, nem is érdemes 
tovább keresgélnünk, hiszen minden a helyén van, s 
nyugodtan hátradőlhetünk. Nagyjaink tudják, hogy a 
*kota-ból jóval korábban (még az uráli együttélés 
idején) már ház lett, így ez a hangalak a magyarból 
törvényszerűen eltűnt. 
Kicsit azért rontja röpke örömünket a Magyar Táj-
szótárban talált hosszú magánhangzós változata: a 
kóta. Hát ez mi? 
„Kóta: nagy gyékény-nyaláb, mely macskakötélhez 
van kötve s a víz fölszínén úszva mutatja a pontot, a 
mely felé keríteni kell; akkor használják, mikor a lá-
tott halat fogják (Balaton mell. Herman O. Halászat 
K.)”10 
„kóta1 fn kóta, <kerítőhalászatban> gyékényből 
vagy kákából nyalábszerűen összekötött v. kosár ala-
kúra font halászszerszám, amely a víz színén lebeg-
ve jelzi a lemerített háló helyét.”11 
Tehát hosszú ó-s változatában halászati szakkife-
jezés.12 
De hiszen a fonott kosár…, csak nem…? Ugyanez a 
halászati szakkifejezés megvan a felnémetben is, sőt 
a holland nyelv mindmáig ezt a szót használja a 
viskó, szegényes hajlék megnevezésére. Emlékez-
nek-e még Gardiner szavaira: „  reed shelter in 
fields”, azaz nádból készült menedék a szabad-
ban/mezőn? 
Ugyanakkor ismereteink szerint eKitze [~, ~n] 
puttony, hátikosár. 

                                                 
10 Szinnyei József, Magyar Tájszótár (Nap kiadó Bt., 2003), 
1189. 
11 Új Magyar Tájszótár 3., Akadémiai Kiadó (Budapest, 1992), 
510. 
12 Akit további részletek is érdekelnek ajánljuk Czuczor-Fo-
garasi szótárának forgatását, mert: „KÁTA, (1) fn. tt. kátát. 
Kassai J. szerént a Hegyalján a gyalom öblének, illetőleg far-
kának a neve. Azonosnak látszik kada szóval.”  
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„Kietz, Kiez [ki:ts] 0.1<slavisch nederzetting in 
Noord-Oost-Deutsland in de nabijheid v.e. burcht> 
0.2 visserswijk, stadsbuurt <oorspronkelijk door 
vissers bewoond>→ afgelegen buurt, nest, 0.3 gore 
buurt, hoerenbuurt.”13  Ami annyit tesz: ’0.1/ szláv tele-

pülés Északkelet-Németországban egy erődítmény közelében. 

0.2/ halásznegyed, városnegyed <eredetileg halászok lakták>, 

félreeső terület, fészek. 0.3/rosszhírű negyed, kurvanegyed.’ 
 

“kot [armoedig huis] ▪ in de vroegere Zeeuwse 
plaatsnam Cota 1038, cot 1290▪ middelnd. kot,kote, 
middelhd. kot, oudeng. cot, oudnoors kot [hut]; 
waarschijnlijk is het woord van germ. oorsprong en 
dan te verbinden met hd. Kietz [visserswoongebied]. 
Kietze [draagkorf], noors dial. køyta[takkenhut]; de 
oorspr. betekenis zou dan zijn ’buigen’, ’welven’. 

’kot [nyomorúságos ház] ▪ korábbi Zeeuwse helységnév 

Cota 1038-ból, cot 1290-ből ▪ középfelnémet kot, kote, közép-

németalföldi kot, ó-angol cot, ó-norvég kot [kunyhó], a szó 

valószínűleg germán eredetű, és akkor összeköthető a felnémet 

Kietz-cel [halásztelepülés]. Kietze [fonott kosár], norvég dia-

lektus køyta [ágakból font kunyhó]; eredeti jelentése valószí-

nűleg ’hajlítani’, ’fonni’.’ 
 

kota, kotta [stad] ▪1886▪ <maleis kota [stad, 
burcht], uit het dravidisch, vandaar ook in het 
oudindisch kuṭ(ḅ)α [brucht].”14  

’kota, kotta [város] ▪1886▪ <maláj kota [város, erődít-

mény], a dravidából származik, innen az ó-ind kuṭ(ḅ)α [erő-

dítmény].’ 
 
Hüledezve nyugtázzuk, hogy a kota szó a felnémet, 
az angol, a norvég nyelvterületen is közhasználatú 
szó, sőt, ha jobban körülnézünk a mai németben is 
megtalálható egyik változata: 
„Kate Sf »Hütte« per. ndd. (16. Jh., älter  kot(e)), 
mndd. kot(t)e, mndl. cote. Ae. cot »Hütte«, ae. cote 
»Stall«, anord. kot n. »Hütte« weisen auf g. *kuta-/ö 
»Hütte, Stall«. Daneben mit Hochstufe (*kautjön) 
ae. cyte, nnorw. (dial.) køyta »Waldhütte«. Herkunft 
unklar.”15 
Fordításunkban: 
’Kate főnév »kunyhó« periférikus szókincs alnémet (16. év-

század, régebbi kot(e)), közép-almémet kot(t)e, középnémet-

alföldi cote. Ó-angol cot »kunyhó«, ó-angol. cote »istálló«, ó-

északi kot a semleges »Hütte/kunyhó« utalnak a közös-germán 

*kuta-/ö »kunyhó, istálló«-ra. Emellett felsőfokkal (*kautjön) ó-

angol cyte, újnorvég (dialektus) køyta »erdei kunyhó«. Eredete 

tisztázatlan.’ 

                                                 
13 Van Dale, Groot woordenboek Duits Nederlands (Utrecht, 
Antwerpen, 1990), 736. 
14 Van Dale, Etymologisch woordenboek, Van Dale Lexicog-
rafie, (Utrech/Antwerpen, 1989), 477. 
15 Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 
Walter de Gruyter(Berlin/ New York 2002), 477. 

*kuta→ Kate →kunyhó 
 
Itt álljunk azért meg egy szusszanásra, s rendezzük 
gondolatainkat! 
A német etimológusok ti. nem állítanak kevesebbet, 
minthogy a ma is kunyhó jelentésű felnémet Kate 
szó eredete a *kuta-/ö »Hütte, Stall« jelentésű fel-
tételezett csillagos alakba tömöríthető. Ez a származ-
tatás viszont tisztázatlan! 
 
Igen, nem tévedés, jól látták! Az ősi germán alak: 
*kuta! Vö.: az uráli *kota, és a vogul *kutз→húz 
ősetimológiával. 
 
A figyelmes olvasó előtt ezek után már nem lehet 
titok, hogy a kot, kote, cot kunyhó jelentésű szavak 
kikövetkeztetett ősi alapja a g. (germán) *kuta, és az 
uráli *kota azonosak. Ha hiszünk az etimológusok-
nak, akkor a szláv halászok közvetítéssel érkezett ez 
az ősetimológia Északkelet-Németországba, s való-
színűleg a Balaton környékére is.  
Az persze rejtély, hogy hogyan került a szlávok 
nyelvébe az uráli *kota, alias g.*kuta ősszó? 
Egyébként komoly gondot a túl késői átvételek mel-
lett a maláj, dravida/ó-ind kota, kotta, kuṭ(ḅ)α válto-
zatok okozzák, hiszen a kalandos kedvű szláv halá-
szok a *kuta szavukkal valószínűleg ilyen messzire 
azért mégsem merészkedtek. 
Másrészt jóval korábbi migrációról olvashatunk a 
kémikus-archeológus R. de Jonge, és az Amsterdami 
Egyetem Experimentele és Educatieve Archeológiai 
Tanszékének professzora G. Ijsereef tollából. A ma-
gyarul egy árva szót sem beszélő szerzőpáros a hol-
landiai Zwolle-től délre eső ősi temetkezések feltárá-
sakor a következő megállapításra jutott:  

“De noordelijke neven-alignment van de 
grafheuvels kan duiden op de plaats van herkomst: 
45° NB, en de zuidelijke zou de richting kunnen 
aangeven: 45° ZO. Pakken wij er nu een atlas bij, 
dan komen wij uit op een locatie in voormalige 
Noord-Joegoslavië of Hongarije aan de Donau. 
Algemeen beschouwt men de Klokkebekermensen 
als afkomstig uit deze Donaulanden. Zou deze 
alignment en de ligging van de dode – met zijn 
hoofd naar het oosten en zijn blik naar het zuiden – 
daar nog aan refereren? Wij kunnen het uiteraard 
niet bewijzen, doch achten het zeer 
waarschijnlijk.”16 
Fordításunkban: 
‘A sírdombok északi mellék-alignmentje utalhat a 
származásuk helyére: 45° NB, a déli pedig az irányt 
adhatja meg: 45° ZO. Vegyük elő az atlaszt, s akkor 
megtaláljuk ezt a helyet a korábbi Jugoszláviában 

                                                 
16 R. de Jonge & G. Ijzereef, De stenen spreken Kosmos-Z&K 
Uitgevers, (Utrecht/ Antwerpen, 1996), 173. 
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vagy Magyarországon a Duna mellett. A Klokkebe-
ker17 embereket általános nézet szerint ezekből a 
Duna-menti országokból származtatják. Feltehető-e, 
hogy ez az alignment, és a halott fekvése – fejével 
keletre, miközben dél felé néz – erre utalna? Ter-
mészetesen ezt nem tudjuk bizonyítani, de nagyon 
valószínűnek tartjuk.’ 
Más szóval az őskorban a Duna mellékéről elszár-
mazott emberek sírjukat úgy tájolták, s halottaikat 
arccal délkelet felé helyezve úgy temették el, hogy 
azok holtukban is ősi otthonukat, a mostani Duna-
Tisza összefolyásának környékét láthassák. És meg-
ismételjük: mindezt a magyarul nem tudó, holland 
archeológusok állapították meg, tételezték fel. 
Természetesen a hajdan volt népek már akkor ma-
gukkal vihették mesterségük mellett szókincsüket is. 
 
De ha már az etimológusok a szlávokhoz kötötték a 
Kitze – kóta halászati szakkifejezés terjedését, ka-
nyarodjunk mi is vissza a szlávok szókincséhez.  
 
„κỳшня ▪ шалаш лесорубов в лесу ▪, арханг.  
(Подв.). Cp. κỳчκu, κỳща, иcконнорусск. 
сooтветствие (на *кучня) праслав. *kọtịa. 
Ami annyit tesz: ’kúsnya ▪ a favágók fonott kunyhója az 

erdőben ▪ az archaikus κỳчκu, κỳща, az ó-oroszban *кучня, ó-

szláv *kọtja. 
 
κỳща  ▪ шатер, шалаш, хижина ▪ Заимств. из 
цслав.; cp. cт.-слав. кжшта οχηνή (Cупр.), болг. 
кіща  ▪дом▪, cepбoxopв. кўћа ▪дом, кухня▪, 
cловен. кóčа родствeнные κỳмамь; Другие 
сближают c кym, или с греч. xοντός ▪шест, багор, 
жердь ▪, xατά ▪вниз, по▪ др.-кимр. kant, ирл. 
cét.” ��  

kúscsa ▪ sátor, fonott kunyhó, kaliba ▪ A liturgikus szlávból 

származik, hasonlítható a sztaroszláv кжшта, a bolgár kiscsa 

’ház’; a szerb-horvát кўћа ▪ ház, konyha ▪;  a szlovén kócsa. 

További összekötetések a görög xοντός ▪ oszlop, kampó, pálca ▪, 

xατά.’ 
 
Azaz fából/ágakból fonott kunyhó, ház, konyha. 
Ó-szláv etimológiája  *kọtja→kunyhó.  
 
Aztán némi keresgélés után a TESZ-ben is meg-
találtuk a magyar párját. 
Íme: 
„kútya 1493: „Ad locum wigo kwthya” hn.(OklSz) 
/…/ J: 1. 1493:? ’kunyhó, viskó; elendes Häuschen, 
Hütte’. – Szerb-horvát eredetű; vö. szb.-hv. kǜća 
’ház’ (SRSI. 365). – A szb.-hv. ć ~ m. ty meg-

                                                 
17 Harangformájú edényeket készítettek, innen a klokkebeker ne-
vük. 
18 Vasmer Max, Russisches Etymologisches Wörterbuch (Hei-
delberg, 1950-58), 439. 

felelésére vö. gatya, kótyavetye. A rövid szb.-hv. ǜ 
helyén álló ú (kútya) magyar nyúlás eredménye. /…/ 
– Belső keletkezésű szóként, valamint szerb-horvát 
közvetítésű oszmán-török jövevényként való magya-
rázata nem fogadható el. – A dunántúli nyelvjárások 
szava.”19 
 

Akármennyire is furcsállják, megint nincs téve-
dés. Nagyjaink szerint a ’kunyhó, viskó’ jelentésű 
kútya tájszavunk a gatya és kótyavetye mintájára a 
szerb-horvát nyelvből elsajátított kölcsönzésnek szá-
mít, melyről még azt is illik tudni, hogy nem belső 
keletkezésű magyar szó, s nem is oszmán-török 
jövevényszó. Ott ugyanis nincs (?) megfelelője. 
 
És itt szusszanjunk ismét egyet! 
Ha ti. a kemény ’t’ hang helyett lágy változatát, a 
palatalizált ’ty’ hangot vesszük, akkor máris nyilván-
való az ugyancsak kunyhót jelentő kúta→kútya és az 
uráli csillagos ősgyök *kota közötti összefüggés. Az 
o/ó/u/ú veláris magánhangzóink ejtésén nem érde-
mes fennakadni, gondoljunk csak a ló-lú stb. nyelv-
járási változatokra. 

Mielőtt további összehasonlításokra vetemed-
nénk érdemes megismerkednünk Czuczor-Fogarasi  
magyarázatával is: 
„KÚTYA, (kúty-a) fn. tt. kútyát. Molnár Albertnél 
am. kunyhó, kaliba. A horvátoknál házat jelent. Ha-
sonló a német: Hütte. Gyöke kuty, megvan a magyar 
kutyor, kutyorék, kutyorodik, kutyorló szókban. l. 
KUTY.”20 
Kiemeljük: a szó gyöke szerintük a kuty. 
 

Ezek értelmében most már mi is eldicse-
kedhetünk az uráli *kota ősalak változatlan formájú 
és azonos jelentésű alakjával a kútya-val, mely 
ugyancsak megszólalásig hasonlít a germán *kuta-, 
és Czuczor-Fogarasi szerinti kuty-nak nevezett 
gyökhöz. De… megtaláljuk az ó-szláv *kọtja alak-
ban is. Közös tulajdonságuk a feltűnő hangtani azo-
nosság mellett azonos jelentésük.  
Ugyanakkor, ha jól értettük, a TESZ – igaz közvetve 
– nem állít kevesebbet, minthogy a ház jelentésű ősi 
*kota uráli ősetimológia eltűnt nyelvünkből (ugye 
átalakult ház-zá), majd kimutatható szerb-horvát 
közvetítéssel ismét „visszaörököltük” azt. Ezt diktál-
ja a józan paraszti ész… 
Arról pedig mélyen hallgatnak, hogy hogyan került a 
szlávok nyelvébe ez az „ős-uráli” szó! Mai formája 
nyelvünkben a lágy t-és változata, azaz a kútya; 
jelentése: viskó, kunyhó. 
 

                                                 
19 TESZ 2, op. cit., 687. 
20 Czuczor Fogarasi 3, A magyar nyelv szótára (Pest, 1862), 
1220. 
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A margóra szántuk: 

„KÓTYÁL, (kóty-a-al) áth. m. kótyált. 1) Árverez. Elkótyální az 

adósnak holmiját. 2) Átv. ért. minthogy a kótyán gyakran po-

tomáron vesztegetik el a jószágot, am. pazarol, prédál, veszteget, 

hiába való éldeletekért ad ki valamit. Rövid idő alatt egész örök- 

ségét elkótyálta.”21 
 
Viszont, ha már a kútya-nál tartunk, nézzük meg a 
rövid u-s változatát, a kutya, a négylábú társunk 
etimológiáját is: 
„kutya 1511. J: 1. ’hitvány ember’. 2. ’kiskutya, ku-
tyakölyök. /…/ Hangutánzó eredetű állathívogató 
szó, illetőleg ennek főnevesülése, majd más szó-
fajokká való fejlődése. Elsődleges funkciójában a 
kölyökkutya vinnyogását, nyüszítését jeleníthette 
meg.”22 
„eb 1138/1329. J. 1. ’kutya; Hund’; 2. ’hitvány em-
ber’. /…/ Ősi örökség az ugor korból; Az ugor alap-
alak *empA lehetett. – A m. ë ~ obi-ugor *ä hang-
megfelelés ritka. Az eredeti hangalakot feltehetően a 
magyar szó őrizte meg. – törökből való származta-
tása téves.”23 

A kutya szavunk latin betűs rögzítése tehát csak 
későn jelentkezik → 1511-ben, s akkor is leginkább 
a hitvány embert, esetleg a kiskutyát jelenti. Ősi 
örökségként a TESZ helyette az eb szavunkat említi. 
 
Fogalmazzuk meg első kérdéseinket, az alapkérdé-
seket: 
 

A malájoktól a norvégokon keresztül az angolo-
kig széles sávban elterjedt kunyhó, viskó értelmű szó 
– beleértve a dravida/ó-ind változatot, az Urál lejtőit 
és a szerb-horvát vidéket is – változatlan hangtani 
vázzal a *kuta, esetleg kuty, *kọtja, aliás *kota tö-
vekre vezethető vissza. Józan paraszti ésszel gondol-
kodva elképzelhetetlen, hogy ezek a tövek egyszer-
re, ill. egymástól függetlenül alakuljanak ki. Sőt! 
Egymásról mit sem tudva, évezredeken keresztül 
egymás mellett működjenek, hogy aztán mi, a késő-
kor bugyuta utódai egyszer azt az uráli *kota eti-
monnak nevezhessük, másrészt ugyanazt az őseti-
mont a germán *kuta /kuty-nak tituláljuk.  

 
- Melyik tő, csillagos etimológia a helyes? 
- Melyik etimológia származik korábbról, s akkor a 
másikat miért nem tekintjük szóátvételnek? 
- A bemutatott esetekben, beleértve a TESZ-ben fel-
sorolt uráli szilánk-népeket is a *kota - *kuta vázak 
k és t hangjai változatlan formában öröklődtek to-
vább. Súlyos kivételt csak a magyar nyelv képez. 
Miért? 

                                                 
21 Czuczor Fogarasi 3, op. cit., 1031. 
22 TESZ II, op. cit., 686. 
23 TESZ I, op. cit., 701. 

- Ezeknél a népeknél miért nem működött/működik a 
veláris hangok előtt álló szókezdő K → H, és a 
szóközi/szóvégi T → Z hangzóváltás? 
- Mi az oka annak, hogy ez a jelenség a magyarban, 
úgymond csak tendenciaszerűen érvényesül? 
 
 

*          *           * 
 

A kérdéseket egyelőre nyitva hagyjuk. Helyette 
nézzük meg a ház szavunk indo-germán megfe-
lelőinek etimológiai levezetését is: 
 
Haus Sn std. (8. Jh.) mhd. hūs, ahd. hūs, as. hūs. 
Aus g. *hūsa-n. »Haus«, auch in gt.-hūs (nur in 
gudhūs »Tempel«, sonts gt. razn), anord. hús, ae. 
hūs, afr. hūs. Herkunft unklar. Verwandtschaft mit � 
Hütte ist anzunehmen, so daß *hūsa- wohl auf  
*hud-s-a- (mit Dentalschwund und Ersatzdehnung) 
zurückgehen wird. Ein Zusammenhang mit gr. 
keữthos n. »Versteck, Höhle, Tiefe« und seiner 
Verwandtschaft ist denkbar, aber nicht naheliegend. 
/.../ Ebenso nndl. huis, ne. house, nschw. hus, nils. hús; � 

Gehäuse, � hausen, � Hütte.“
24 

Fordításunkban: 

‚Haus főnév (semleges) (8. század) közép-felnémet hūs, ó-fel-

német hūs, ó-szász hūs. A közös germán *hūsa tőből (szár-

mazik). »Haus«, a gótban is -hūs (csak a gudhūs »Tempel« 

<azaz, isten háza, templom>, különben a gótban razn), az ó-

norvégban hús, az ó-angolban hūs, az ó-frízben hūs. Szárma-

zása tisztázatlan. Rokonítása a � Hütte szóval elfogadható, 

úgyhogy a *hūsa- a *hud-s-a- keresztül (a dentális hang leko-

pásával, és kiegészítő nyúlással) vezet vissza. Összefüggése a 

görög keữthos n. »búvóhely, üreg/barlang, mélység«, és ro-

konsága elképzelhető, de nem kézenfekvő. Ide tartozik az új-

holland huis, az új-angol house, az új-svéd hus, az új-izlandi 

hús; � ház, �lakni, � kunyhó.’ 
 
Európa szerte ismert ősi szó. Szinte változatlan 
hangalakja és jelentése nemcsak a gót, a szász, és a 
felnémet sajátja, de a norvég, az angol, a fríz, a hol-
land, a svéd, s akár az izlandiak nyelvében is meg-
található. 
A germán ősetimológia: *hūsa→ház. Magyarul azt 
gondolnánk: HúZ – HúZ-ZA. 
 
„huis[woning] ▪ in de vroegere Gelderse plaatsnaam 
Munihchusen <893>, oudnl. hus 901-1000, 
middelnl. huus ▪ oudsaksisch, oudhd., oudfries, 
oudeng., gotisch hus, oudnoors hús, van een i.-e. 
stam met de betekenis ’bedekken’, waarvan ook zijn 
afgeleid lat. custos [bewaker], gr. keuthein 
[bedekken, verbergen], welsh cuddio [verbergen], 

                                                 
24 Kluge, op. cit., 397. 
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oudindisch kuhara-[grot], kuhu- [nieuwe maan], 
eng. to hide [verbergen].”25  
Fordításunkban:→ 

’huis [lakás, ház] ▪ a korábbi gelderlandi helységnév 

Munihchusen <893>, ó-németalföldi hus 901-1000, közép-

németalföldi huus ▪ ó-szász, ó-felnémet, ó-fríz, ó-angol, gót 

hus, ó-norvég hús; az indo-európai tő jelentése ’befedni’, ami-

ből a latin custos [őr], görög. keuthein [befedni, eltakarni], 

welsh cuddio [eltakarni], ó-indiai kuhara-[barlang], kuhu- [új-

hold], angol. to hide [eltakarni, eldugni] vezethető le.’ 
 
Finnül a ház egyébként talo, a kota szó náluk is 
viskót jelent… 
 
Érdekességként mellékeljük a Nibelung-énekek 
Klage részéből az alábbi idézetet, melyben a „hus” 
szó nemcsak a német ősalakhoz hasonlítható, hanem 
– az akkori Magyarország határáról lévén szó – akár 
a magyar ház szavunknak is felfoghatjuk. 
 
„In der „Klage” zum Nibelungenlied erscheint unter 
den klagenden Frauen, welche die im Etzels Burg 
gefallenen Helden beweinen, auch die Herzogin 
Adalind, die Tochter des kühnen Sintram. Von 
diesem  sagt der Dichter der „Klage“, daß dieser 
tapfere Recke im Ostland ein „hus“, ein festes Haus, 
an der Ungarngrenze besessen habe, von dem Pitten 
den Namen herleitet.“26 
Tehát: ’A Nibelung-énekek Klage (siratóének) részében megje-

lenik a sirató asszonyok között, akik az Etzels Burg-nál elesett 

hősöket siratják, Adalind hercegnő is, a kühni Sintram lánya. 

Róla mondja a Klage költője, hogy ez a bátor dalia a keleti or-

szágrészben egy „hus“-t, egy épített házat a magyarok határánál 

birtokolt, akinek a nevét Pittenből származtatja. 
 
Nem lehet kétség, a Nibelung-énekek Siratójában 
szereplő, a magyar határon lévő biztos épületet, a 
költő hus-nak írta. Mi pedig vesszük a bátorságot és 
azt egyszerűen ház-nak nevezzük. 
 

Harmadiknak vegyük ide az Európában szintén 
elterjedt huta/égetőkemence/kohó szavunkat is. 
 
Hütte Sf std. (9. Jh.), mhd. hütte, ahd. hutta. Zu 
derselben Grundlage (g. *hud-) wie �Haus. Ne. hut 
u.a. sind aus dem Deutschen entlehnt. Als Hütte 
wurde von den Bergleuten auch der Bau bezeichnet, 
in dem Erz geschmolzen wurde, daher Hüttenwerk 
und Glashütte; auch verhütten.”27 
’Mint Hütte a bányászok a formáját is megnevezték, melyben az 

ércet olvasztották ki, innen származik a kohászat és az üvegége- 

                                                 
25 Van Dale, op. cit., 389. 
26 Pitten város 1100 éves fennállásának évfordulójára kiadott 
emlékkönyv: 1100 Jahre Pitten. Herausgegeben vom Marktge-
meinde Pitten, 30. oldal. 
27 Kluge, op. cit., 429. 

tés; a kohósítás is.’  

A germán ősetimológia: g. *hud- →huta. 
 
hut [houten woning] ▪ hutte, huette [hut, schuurtje] 
1475 ▪ < middelhd. hütte, oudhd. hutta [hut, tent]: 
van dezelfde stam, met de betekenis ’bedekken’ als  
huid en eng. to hide [verbergen].28 
’hut [faház] ▪ hutte, huette [kunyhó, fészer] 1475. Mindkettő 

azonos tőről származik, jelentése ’befedni’ mint a bőr, és az an-

gol to hide[betakarni/befedni].’ 
 
„huta 1526. J: 1. ’a fémet érceiből kiolvasztó 
üzem’. 2. ’sófőző üzem’. 3. ’üvegolvasztó kemence, 
üveggyártó üzem’.  

Felnémet eredetű; vö. ófn. hutta, kfn. hutte, 
hütte ’sátor; kunyhó, bódé; a fémet érceiből kiol-
vasztó üzem’, úfn. hütte, R. hutte, ir. ném. Hütte ’ 
kunyhó, menedékház; huta’. A német szót különbö-
ző korokban számos európai nyelv átvette, némelyik 
francia, lengyel stb. közvetítéssel; vö. pl.: ang. hut 
’kunyhó, bódé’; sp. huta ’vadászlak kunyhó’ fr. 
hutte ’ua.’; cseh hut’ ’ kohó, huta ’ szlk, le. huta 
’ua.’ or. R. гỳмa ’üveghuta’; stb.– A m. huta egy 
korai úfn. *hutt∂ , esetleg *hut∂ alakból származ-
tatható.”29 
 
„HUTA, (1), fn. tt. hutát. Jelent általán, olvasztó 
kemenczét, intézetet, kohot, pl. üveghuta, vashuta. 
Rokonnak, sõt közönségesen egynek tekintetik a né-
met Hütte szóval, lengyelül huta, finnül cota, svédül 
hydda stb. Egyébiránt magyar elemzéssel gyöke vol-
na a fuvást jelentõ, s fu hanggal különben is rokon 
hu vagy hő, melylyel meleget lehelünk, pl. midõn a 
havat, jeget el akarjuk olvasztani, s innen da vagy ta 
raggal lett hu-da vagy huta (= hőde, l. HŐD), azaz 
melegítő, olvasztó hely vagy eszköz, tűzhely; s ma-
gyarul épen csak ezen értelemben használják, midőn 
a német Hütte stb. más jelentéssel is bir. Eléjön hőd 
egy 1145-diki oklevélben: „super fossato quopiam 
Heudes hasvanya (Hődes-ásványa) vocato.” (Jerney 
Nyelvkincsek). Azonban vannak Hutta helynevek is, 
melyek már kétségtelenül a német ,Hütte’ módo-
sulatai.”30 
 
A hő+da/ta →hu-da → hőde alakok levezetése fe-
lettébb érdekes. Az összefoglalásban erre még visz-
szatérünk. 
 
Úfn: *hutt∂ / *hut∂ → huta. 
 
Fárasztó felsorolásunk végére hagytuk Czuczor-
Fogarasi nagy ívű, kimerítő leírását: 

                                                 
28 Van Dale, op. cit., 391. 
29 TESZ II, op. cit., 175. 
30 Czuczor-Fogarasi II, op. cit., 1758.  
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„HÁZ, fn. tt. ház-at, harm. szr. ~a. Megvan a latin-
olasz casa, spanyol casa, caza, német Haus, dán, 
svéd hus, angol house, wend hisha, horvát kusha, 
kutja, a szanszkrit kutisz, kutasz (bekerítés, ház); kut 
(föd, tartalmaz) gyöktől; továbbá a különféle finn 
ágakban eléforduló: koti, kota, kat, chot, choat, koat 
szókban. Mind ezeket öszvehasonlítván látjuk, hogy 
köz gyökük ha, ho, hi, vagy keményebben kiejtve 
cho, ko, ka, ku, melyek a magasságot, födelet, tetőt, 
takarót, héjat, kérget jelentő ha, he, hi, ho, haj, héj, 
magyar gyökökkel részént rokonok, részént ugyan-
azok. V. ö. HA gyök. E nyomok után indulva a ház 
magyarban is elemezve am. ho-az v. ha-az. 1) Ál-
talán és legszélesb ért. födél, takaró, héj, pl. csiga-
ház, gombház, gyöngyház, makkház, magház, lélek 
háza (test). Ördög bujjék a lelked házába, azaz tes-
tedbe. 2) Szorosb ért. födött, tetős, héjas épület, azaz 
épitészi szabályok szerént bekerített és födelezett 
térség, különféle czélokra használva. Bolondház, 
bordélyház, csapház, élésház (= kamara), fenyí-
tőház, fogház, fürdőház, kávéház, könyvház, kocs-
maház, malomház, méhház, oskolaház, őrház, posta-
ház, présház, serfőzőház, serház, szentegyház, ta-
nácsház, tárház (= tárul szolgáló ház; a tár tartót, 
nem tartalmat jelent), tisztház, töményház, vámház, 
zálogház. Isten háza, ország háza, vármegye háza, 
város háza, falu háza stb. 3) Még szorosb ért. Em-
berek lakásaúl szolgáló épület. Némely népek nem 
házakban, hanem sátorok vagy föld alatt laknak. Há-
zat építeni. Alház, felház; két, három, négy emeletes 
ház. Kőház, faház, sárház. Szegletház. Uri ház, pa-
raszt ház. Fehér ház. Fekete ház, fehér kenyér. 
(Km.). Halottas ház, ahol t. i. halott fekszik. Hátán  

háza, kebelében kenyere. (Km.). Sem háza, sem tüze. 
(Km.). 4) A háznak egyes különös része, mennyire 
bizonyos czélra van szánva, nevezetesen némely táj- 
szokás szerént am. szoba. Vendégház, első ház, há-
tulsó ház, cselédház. Ágyas ház. Ebédlő ház. Előház. 
Fonóház. Siralomház, melyben a halálra itélt rabokat 
vesztés előtt harmadnappal ki szokták tenni. Vetkőző 
ház. 5) Képes kifejezéssel több emberek társulata, 
kik egy házban laknak, vagy egy tőről eredtek. Kü-
lönösen a) Egy házban lakók. Az egész ház talpon 
van. Az egész ház betegen fekszik. Föllármázni a há-
zat. b) Család, melynek szükségeiről és kényelme-
iről egy közös főnök gondoskodik. Ház ura, ház 
asszonya. Nagy házat tartani, vinni. Házát télreva-
lóval ellátni. Házáról gondoskodni. A mennyi ház, 
annyi szokás. (Km.). Uri házból, jó házból való. Ke-
reskedő ház. Egyik nevezetes ház csődöt vallott. c) 
Szélesb ért. nemzetség, melynek egyes ágai vala-
mely köz törzsökből származnak; mi különösen a fe-
jedelmi, s főbb nemesi nemzetségekről mondjuk. Az 
Árpád-, Hunyady- és Báthory-házak férfi-ágról ki-
haltak. Ausztriai ház. Anjoui házból eredt magyar ki-
rályok.” 
 
 

III./ Megállapításaink, következtetéseink 
 

A fenti – sajnos így is az áttekinthetőség határát 
súroló – felsorolás után, térjünk át adataink csopor-
tosítására, kiértékelésére. 
 
Vegyük először sorra a származtatott csillagos eti-
mológiákat: 
 

 Finnugor    : *kota →    ház 
 Ugor                              :   *katε →                 hízik 
 Ugor                              :   *kutз →                húz 
 

 Germán                         :   *kuta →  Kate →kunyhó 
 Ó-szláv etimológia     :  *kọtja →            kunyhó.  
 

 Indoeuro./Germán ősetimológia :  *hūsa →            ház 
 Germán ősetimológia :  *hud- →              huta. 
 Új-felnémet                   :  *hutt∂ / *hut∂ →           huta. 
 
 Majd emeljük ki közülük az indóeurópai/ge-
mein-germán csillagos etimológiákat. Szemmel lát-
hatóan három, egymástól eltérő mássalhangzós vázú, 
kikövetkeztetett *csillagos ősalak, három különböző 
jelentéssel rendelkező szócsoportot eredményezett. 
Az indoeurópai etimológusok – tisztán követhetően 
– nem mosták össze a három szó jelentését, azaz 
megkülönböztetik a ház, a kunyhó és a huta szavak 
csillagos töveit. 
További összehasonlításainkhoz, és innentől kezdve 

esetleges levezetéseinkhez is ezeket használjuk: 
 
1./ kunyhó jelentésű  *kuta 
2./ ház jelentésű  *hūsa 
3./ huta jelentésű  *hud 
 
Lám! Milyen érdekes… A tanulmányunk elején be-
mutatott uráli példákhoz hasonlóan itt sem érvénye-
sül a K→ H és T→ Z ún. szabályos, tendenciaszerű 
hangváltás! 
 

31 Czuczor-Fogarasi II, op. cit., 1484 
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*kuta→kot→ middelnd.            :  kot,kote, 
                       middelhd.             :  kot,  
                       oudeng.                :  cot,  
                       oudnoors              :  kot  
                       felnémet               :  Kietze  
                       noorsdial.             :  køyta                       
         →kota, kotta [város]  
                       maláj                    :  kota  
                                [város erődítmény]                    
                       ó-ind                     : kuṭ(ḅ)α  
                                [erődítmény] 
         →Kate »Hütte«  
                       alnémet                 : kot(e),  
                       középalnémet       : kot(t)e,   
                       középniederland   : cote.  
*kọtịa→κỳшня az arch.             : κỳчκu,  
                                                    : κỳща,  
                       ó-oroszban           : *кучня,  
                       ó-szláv                 : *kọtịa. 
 

 *kota→ház m. 
                       vachi osztják         : kat 
                       vaszjugáni osztják : kat 
                       vicsegdai zürjén    : ka: ker-ka 
                       permják zürjén      : ku: ker-ku 
                       szarapuli vojták     : ka: kor-ka;  
                                                     : ko: vu-ko     
                       hegyi cseremisz     : kù-δ∂ 
                       erza mordvin         : kudo 
                       moksa mordvin     : kud 
                       norvég-lapp           : goatte 
                       finn                   : kota 
                       észt                  : koda 
            →kútya magyar → viskó 
                        szerb-horvát          : kǜća ’ház’ 

ad. 1/  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fentiekből már az első ránézésre is nyilván-
való, hogy mind az indoeuropai *kuta/*kọtja őseti-
mológiák, mind az uráli *kota ősetimon napjainkig 
bizonyíthatóan – hangváltás nélküli – K-T (illetve 
annak a lágy §, és zöngés változatával írt) más-
salhangzós vázú szavakat eredményezett. Nem cso-
da, hiszen a fent jelzett szavakból vezették le szor-
gos nyelvészek azokat. A szavak jelentése egyönte-
tűen fonott kunyhó, erődítmény. Nem kell különö-
sebb fantázia ahhoz, – egyébként a józan paraszti ész 
is ezt diktálja –, hogy egyenlőségjelet tegyünk a 
*kuta = *kọtja =*kota ősetimológiák közé. Sőt! A 
felsorolásban szereplő szavak közös őse nem az ön-
magában senkinek semmit sem jelentő kot gyök le-
hetett, hanem annak magas változata, a magyar, de 
ugyancsak a vogul köt-ni igénk. 
Van Dale helyesen határozta meg a norvég  

dialektus’køyta’ tárgyalásakor [ágakból font 
kunyhó]; eredeti jelentése valószínűleg ’hajlítani’, 
’fonni’, magyarul kötni/fonni. Ez egyúttal azt is 
jelenti, hogy mind az ún. indoeurópai nyelvek, mind 
az ún. uráli csoport azonos szótőre vezethető vissza.  
Közös tő… 

De mielőtt messzebb mennénk, lássuk, mit mond a 
TESZ a kötni szóról: 
 
„köt 1130-40/ 12 –13. század. J: 1. <kötelet, sza-
lagot stb. > csomóz, valahová erősít./…/ Ősi örökség 
a finnugor korból; vö.: vog. T. köt- ’köt’; vojt. Sz. 
ketki [.): kitki-]’befog, felhámoz’; finn kytkeä ’köt, 
megbilincsel megköt; észt kütke ’marhakötőfék’. A 
finnugor alapalak *kitke- vagy *kütke- lehetett. /…/ 
Más finnugor egyeztetése, indoeurópai rokonítása és 
török származtatása téves.”32 

 
*kitke / *kütke            tavdai vogul           : köt- 

                               szarapuli vojták      : ketki 
                                 finn                         : kytkeä 
                                 észt                      : kütke 
 
Bizonyára önök is észrevették, kibújt a szög a 
zsákból! 
Reméljük, emlékeznek még a *kota tárgyalásakor 
tett csalódott megjegyzésünkre, mikor is hiányoltuk 
a vogulok házat/kunyhót jelentő K-T mássalhangzós 
vázú szavait. A választ ezennel megkaptuk. Tisztán 
olvasható a magyar köt jelentésű, és hangalakú 
vogul köt szó, a hízik értelmű khọt, és a húz jelentésű 
ķat szótövek. Ezek között – furcsa módon – a 

ház/kunyhó jelentésű már nem fért meg. Álljon pél-
daként a TESZ IV, 147-152. oldalain szereplő vogul 
szógyűjtemény, melyben a ház/kunyhó értelmű szó 
egyáltalán nem szerepel. Pontosabban nagyon is! 
Hajlékaikat akkortájt (sőt sokáig utána is) kötötték! 
Ágakból, nádból, bőrökből stb. Sejtésünk szerint 
pontosan ez lehetett az etimológusok gondja. Hiszen 
az esetleges ház/kunyhó jelentéssel a kötni szó azo- 
 

TESZ II, op. cit., 626. 
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nosítható lenne nemcsak az indoeurópai alakokkal, 
vö.:  

’kot [nyomorúságos ház] ▪ korábbi Zeeuwse 
helységnév Cota 1038-ból, cot 1290-ből ▪ középfel-
német kot, kote, közép-németalföldi kot, ó-angol 
cot, ó-norvég kot [kunyhó], a szó valószínűleg ger-
mán eredetű, és akkor összeköthető a felnémet 
Kietz-cel [halásztelepülés]. Kietze [fonott kosár], 
norvég dialektus køyta [ágakból font kunyhó]; ere-
deti jelentése valószínűleg ’hajlítani’, ’fonni’.’ 
…vagy a szláv: 
 kúsnya ▪ a favágók fonott kunyhója az erdő-

ben ▪ az archaikus κỳчκu, κỳща, az ó-oroszban  
 *кучня, ó-szláv *kọtịa. 
 kúscsa ▪ sátor, fonott kunyhó, kaliba ▪ A 

liturgikus szlávból származik. 
 
…, hanem a magyar szavakkal is! 
 
 kóta1 kóta, <kerítőhalászatban> gyékényből 

vagy kákából nyalábszerűen összekötött v. 
kosár alakúra font halászszerszám, amely a víz 
színén lebegve jelzi a lemerített háló helyét. 

 kútya 1493: „Ad locum wigo kwthya”
 hn.(OklSz) /…/ J: 1. 1493:? ’kunyhó, viskó. 

 
Szerb-horvát átvétel? Aligha. Az örökös kérdés, 
hogy ki, kitől, mikor, mit vett át? Egyáltalán! Attól, 
hogy a szerb-horvát nyelvben megtalálhatók a ha-
sonmásai, még nem jelenti rögtön azt, hogy a mi 
szavunk tőlük származik? 

Minden esetre a TESZ neves szerkesztői ide is 
néhány tilalomfát állítottak: „Más finnugor egyez-
tetése, indoeurópai rokonítása és török származtatása 
téves”. Kezdjük rögtön azzal, hogy a szlávok tud-
tunkkal az indoeurópai nyelvcsalád egyik ágát ké-
pezik.33 Magyarul… szóátvétel egy szláv nyelvből, 
egyúttal szóátvételt jelent az indoeurópai nyelvcsa-
ládból is. Ez a tilalomfa tehát rossz helyen áll, ön-
gól! 
Másrészt mitől ez az arrogáns magabiztosság? A 
több tucat ugor nyelvjárás ellenére (a TESZ szerint 
34) csak egy-egy vogul-vojták-észt-finn szót sikerült 
kínkeservesen összehordani a feltételezett K-T *kit-
ke/*kütke ősetimon alátámasztására, nevezetesen a 
köt-ketki-kytkeä-kütka szavakat. És a többi finnugor 
nyelvvel mi a helyzet? Az 1/20-a valaminek nem le-
het annak (azaz az egésznek) egyúttal a reprezen-
tánsa sem. A tudomány az ilyen szégyenletes „alá-
támasztást” más ágaiban jogosan kivételnek nevezi! 
Ez alapján bármit megtiltani enyhén szólva durva 
hibának számít: „Más finnugor egyeztetése…téves”.  

                                                 
33 Lásd A. Schleicher Indoeurópai nyelvcsaládok , vagy W. 
Schmidt hullámrajza ábráit Fodor István, Mire jó a nyelv-
tudomány? című munkájának 40. oldalán. ISBN 963 506 409 8 

Úgy tűnik, valamit nagyon takargatni kellett! 
 

És ezzel elvethetjük a magyar ház →*kota szár-
maztatási elméletet. Hiszen a földrészünkön minden-
ütt ismert *kota ősalak a magyarban is kóta/kútya 
maradt. Ezeket a viskókat jobbára mindenütt fonták, 
kötözték stb. Sőt! Elvethetjük a szabályos tendencia-
szerű hangváltások elméletét is, hiszen nem csak ez 
az egy levezetés, hanem vele együtt sok más is meg-
dőlt, melynek beláthatatlan lefolyású láncreakció 
lesz a következménye.  
NB.: Hogy a szappanbuborékot melyik pontján 
érintjük teljesen mindegy, az eredmény ugyanaz… 
szétpukkad 
 

Lássuk csak… a ház szavunkról el kellene is-
merni, hogy az szintén a magyar húz igéből szár-
mazik, sőt egész Nyugat-Európa ezt a szót őseinktől 
vette át. S hogy a példáinknál maradjunk, a hu-
ta/Hütte szó pedig a magyar hő szóhoz vezethető 
vissza (vö.: Czuczor-Fogarasi levezetésével: „Eléjön 
hőd egy 1145-diki oklevélben”). 
 
És ez már sajnos nemcsak nyelvészeti kérdés, ergo: 
nem engedhető meg!  
 

Megoldásként ki kellett hagyniuk a vogulokat a 
ház szavunk levezetéséből, sőt, a vogul kötni szót is 
sürgősen ki kellett kerülni, mert hátha valakinek 
eszébe jut a köt igénket a vogul köt szón keresztül a 
*kotával azonosítani. Kapóra jött az ún. uráli össze-
tett alak, a magyarban szinte felismerhetetlen *kütke 
(köt-ki, ki-köt ?) ősetimológia. Persze, ha valaki ki-
csit odafigyel, fejcsóválva nyugtázhatja jelentését: 
marhakötőfék, megbilincsel, felhámoz stb. 
 
Így is éppen elég bajt okozott a húz, de főleg a hoz 
szavunk eredeztetése. 
 
A húz szavunk *kutз – nagyon szegényes – vissza-
vezetéséről fentebb már megemlékeztünk. Monda-
nunk sem kell, hogy a TESZ által bemutatott három 
vogul alak nem képviseli a 34 ugor (vogul/osztyák) 
törzs szókincsében  bizonyára jelen lévő húz értelmű 
szavakat. S tetézve mindezt némi jelentésváltozást is 
el kellett fogadtatniuk: a magyar húz szó ún. ős-
alakjainak a voguloknál ugyanis szakít/ránt jelentése 
van.  
 
A hoz ige levezetése még siralmasabb. Nagyjaink 
szerint a hoz igénknek nincs is finnugor háttere. Va-
lószínűleg elfogytak a szóba jöhető K-T mással-
hangzós tővel rendelkező, kicsit is ide vágó ugor 
igék! Súlyosbítja ezt a problémát a hasonló hang-
alakú és jelentésű -hoz/-hez/-höz rag széles elterjedt-
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sége. Ezzel a finnugor levezetés híveinek minden-
féleképpen el kellett számolni.  
Lássuk, hogyan történt: 
A hozzá szó tárgyalásakor bemutatottakhoz a követ-
kezőket fűzhetjük: „Az osztj. -á latívuszrag, az -∂η 
denominális főnévképző. Az osztják DN. szó jelen-
tése tkp. ’egyhez tíz’. Az ugor alapalak *kućз lehe-
tett ’valaminek az oldala, széle’ jelentéssel. Az ugor 
ć ~ magyar z megfelelés ritka.”34 
„A régi nyelvi adatok szóbelseji j hangjának eredete 
nincs tisztázva. Annyi bizonyos, hogy a rokon nyelvi 
adatokban előforduló ť, ź hang palatális voltával nem 
függ össze. A hozzá alak hasonulással jött létre a 
korábbi hozjá-ból. Az N. hojza hangátvetéses forma. 
A hëjzá, hezzá, hëzzá stb. ë-je az á előtti szótagban 
történt elhasonulás eredménye. – Határozószóból 
névutói használaton keresztül vált határozószóvá, il-
letőleg – határozóraggá. Raggá válása már a 12. szá-
zad előtt megtörtént. Mint határozórag a -hoz hatá-
rozórag szerepeiben használatos.”35   
 
 Összefoglalva a fenti magyarázatot: először is 
megállapították, hogy a hoz igénk nem finnugor ere-
detű, (számukra sajnos) nincs K-T vázú, hasonló 
jelentésű szóalak az „össz-ugor szókincsben”. A  
-hoz/-hez/-höz rag viszont mégis egy önállóan nem 
adatolható *hoz- [alapszóra] vezethető vissza, mely 
„ősi örökség az ugor korból”! A továbbiakban gon-
dot okozott, hogy „az ugor ć ~ magyar z megfelelés 
ritka.” Sőt, a levezetéshez szükséges szóbelsei j ere-
dete sem tisztázható, nem függ össze sem a ť, ź hang 
palatális voltával, sem a csillagok járásával; viszont: 
„a hozzá alak hasonulással jött létre a korábbi hozjá-
ból”. De mindez még nem elég! Mert… tudományos 
feltevésükben az eredeti j-s határozószóból először 
névutó keletkezett, majd most már a j→z hasonu-
lással ismét visszaalakult a két zz-s határozószóvá! 
Reméljük, tudják még követni, mert ebből az át-
majd-visszaalakult határozószóból lett aztán a ma is, 
de a 12. század előtt már kialakult, -hoz/-hez/-höz ra-
gunk. Legalább is nyelvészeink mind a mai napig ezt 
a verziót fogadják el.  
 
Viszont… ha az ugor nyelvekben ma is jelen levő  
K-T vázat köt/kötni/kiköt alakban hangzósítjuk, ak-
kor csaknem mindenhol, és abban a keservesen 
összehordott négy osztják dialektusban is magától a 
helyére ugrik az ősi jelentésbeli összefüggése. A 
marha-kötő-féktől kezdve az egy-köt-tízhez = tizen-
egy szavaknak semmi köze a hozzá határozószóhoz.  
Újabb szusszanás után… s a fonni-kötni igék jelen-
tését ismét végiggondolva térjünk csak vissza a 
nagyjaink által ajánlgatott hangutánzáshoz: kotko-
                                                 
34 TESZ 2, op.cit., 154 
35 TESZ 2, op.cit., 154 

dács, kotlós, kotnyeles, kotor, kotyor, kotyog, kó-
tyagos stb. A szócsalád közös alapja szerintük a kot-
kod-koty hangutánzó, csirkehívogató, kotyogó sza-
vunk. Hangutánzó jellegét nem vonjuk kétségbe, vi-
szont alaposan kiegészítjük. Merthogy… nemcsak 
hangutánzó szó! 
A háttérben a kötni szó húzódik meg. A kotlós, ami-
kor kotlik a megváltozott hormonhatások következ-
tében testhőmérséklete megemelkedik. Tollai szét-
állnak, és ráül a tojásokra azokat testmelegével ki-
költeni. A természet egyik mindennapos csodája. 
Namármost… szalmával bélelt fonott kosárra szokás 
ültetni a kotlóst, illetve többfelé hasonló fonott ko-
sárral/kassal le is takarják (valószínűleg a meleget 
igyekeznek így megőrizni). Emlékeznek még az ele-
jén jelzett halászati eszközre, a fonott kosárra? 
Magyar neve a kóta.  
Nyelvészeink szerint a kotyog igénk is hangutánzó, 
bár a kotlós hangját ebben fellelni hajánál fogva elő-
rángatott érvelés. Inkább a fonott felszínek kevésbé 
illeszkedő, durva mivoltára utal: kotyog, lötyög. 
Még messzebb esik a vélt hangutánzó alaptól a ko-
tor, és a kotyor szavunk. „kotyor 1792 J: 1. bokros 
tüskés gazos hely. 2. nedves, vizes hely. 3. árok, gö-
dör./…/A szó eredeti jelentése ’szűk hely, kis gödör’ 
lehetett.”36 Ebből a harmadik jelentése – tehát az 
árok és gödör, a kotor igéhez hasonlóan – úgymond 
hangutánzó alapra vezethető vissza! Kételkedünk. 
Vagy mit gondoljunk a kotús szavunkról? Ez is 
hangutánzó? TESZ: kotú, kótó, kuta J: 2. nádtorzsa. 
– 1. A kotyog kiterjedt családjába tartozó igenévi 
származék. – 2. a kutyorodik, kotyor szavakkal lehet 
legközelebbi kapcsolata.”37 Egyébként további jelen-
tései az Új Tájszótár szerint: állott, poshadt <víz>; 
mocsárszagú, ill. ~ízű; kátyús, gödrös <terület>; vi-
zenyős vadvizes, zsombékos, laza szerkezetű talaj. 
Másik jelentése: „kotús2 mn kotús: nádtorzzsal és 
egyébb törmelékkel borított terület”. „kotúvágó fn 
kutuvágó: learatott nád tövének kiszedésével foglal-
kozó ember”.38 
Sokkal közelebb áll ezekhez a fogalmakhoz itt is a 
nádból, ágakból fonott viskó, kunyhó szavunk.  
 
 Gondoljuk végig! A fél világ a K-T vázú vis-
kót/kunyhót/ideiglenes lakot jelentő szavukat a szá-
mukra ismeretlen fonni, kötni ős-szóra vezeti vissza. 
Csak mi magyarok vagyunk a kivétel. Mi letagadjuk 
a sajátunkat, s nekiállunk bőszen hangutánozni! Mi 
kot-kod-ácsolunk, koty-ogunk, kot-nyeleskedünk, 
kuty-kuty ugatunk stb.! Hát nem gyönyörű? Ez már 
az agymosás magas foka! 

                                                 
36 TESZ II, op. cit., 596. 
37 TESZ II, op. cit., 594. 
38 Új Magyar Tájszótár 3, Akadémiai Kiadó (Budapest,1992), 
517. 
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A „kútya” sem veszi észre, hogy ebben a szócsa-
ládban is az Európa-szerte közismert KoT alaptő 
uralkodik, melyről elmondhatjuk, hogy származása a 
külön-bejáratú, saját, ősi köt/kötöz igénkhez vezethe-
tő vissza.  
 A fent bemutatott nyelvészeti salto mortale 
csak akkor válhat szükségessé, ha a köt szavunk vál- 

tozatlan formáját és jelentését letagadva hangalakját 
– az ún. szabályos hangváltásokon keresztül – a ma-
gyarok számára ma már felismerhetetlen *kütke ős-
etimológiára akarják visszavezetni. 
Hogy ennek mi az értelme? A fentiek értékelését, és 
a feltett kérdésre adandó választ önökre bízzuk… 
 
 
 

Ad 2./ a ház jelentésű *hūsa 
 
huis                             ó-németalföldi                     :          hus  
                                    közép-németalföldi                       :         huus   
                                    ó-szász, ó-felnémet, ó-fríz, ó-angol :        hus  
                                   ó-norvég                                      :          hús   
 az indo-európai tő jelentése ’befedni’, amiből a  
                                  latin                                                :       custos [őr]  
                                  angol                                          :        to hide [eltakarni, eldugni]  
Haus                          közép-felnémet                               :  hūs  
                                  ó-felnémet                                   :         hūs  
                                    ó-szász                                            :         hūs  
 gótban                                           :        -hūs  
                                    ó-angol, ó-frízben                          :        hūs  
 
Származása tisztázatlan. 
(Az ismétléseket az átírás eltérései tették szükségessé.) 
 
Czuczor és Fogarasi a hasonló jelentésű lakhatási alkalmatosságokat bizony még összemosta. Érdemes 
felsorolásukat itt mégis áttekinteni: 
 
HÁZ                         latin-olasz      : casa  
 spanyol  : casa, caza  
 német  : Haus  
 dán, svéd :  hus  
 angol  : house  
 wend  : hisha  
de… ide sorolják a:  
 horvát  : kusha, kutja  

 szanszkrit  : kutisz, kutasz (bekerítés, ház);  
   kut (föd, tartalmaz) gyöktől   

 finn ágakban eléforduló :  koti, kota, kat, chot, choat, koat  
 
„Mind ezeket öszvehasonlítván látjuk, hogy köz 
gyökük ha, ho, hi, vagy keményebben kiejtve cho, 
ko, ka, ku, melyek a magasságot, födelet, tetőt, taka-
rót, héjat, kérget jelentő ha, he, hi, ho, haj, héj, ma-
gyar gyökökkel részént rokonok, részént ugyan-
azok.” 
 
A latin nyelvterület casa szava alakját és jelentését 
tekintve a kas/kosár szóval rokon, melyről a TESZ 
szerkesztői szerint tudni illik, hogy szláv eredetű 
szóátvétel. Vö.: kocsi-kas, varsaféle, mellkas, méh-
kas stb. 
 
A fentiekben már kimerítően bemutatott indoeurópai  

Haus, hus, huis, house, sőt ezek után ide vesszük a 
magyar ház szavunkat is, a *hūsa ősetimológiára 
vezethető vissza. 
Csakhogy onnan már nincs tovább! 
Uralisztikai szakértőink kénytelenek voltak bevalla-
ni, hogy „A szó (*kota, sic!) indoeurópai kapcsolatai 
további vizsgálatot kívánnak.” TESZ. Másrészt az 
indoeuro/germán szakértők is megakadtak: „Her-
kunft unklar.“ Kluge. 
Kereken, senki nem tudja Európában, hogy a szél-
tében-hosszában közhasználatú ház szó honnan szár-
mazik! 
 
Feltételezéseinket Tarr László A kocsi története-ből  
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vett idézetével folytatjuk: 
 
„Ammianus Marcellinus például a következőket írja 
az alánokról: „…nincsenek kunyhóik, sem az ekét 
nem ismerik… Szekereiken laknak, amelyet ívben 
görbített kéregtető borít; rajtuk vonulnak a végte-
lenbe nyúló sztyeppén. Ha jó legelőhöz érnek, akkor 
taligáikat körbe állítják, és vadállatok módjára gon-
doskodnak élelmükről. Ha a fű elfogyott, akkor az 
egész társaság továbbindul kocsijaival. A kocsin 
egyesül a férfi és a nő, ott születnek és nevelődnek 
az utódok. Ez az állandó lakhelyük, és bármerre ván-
dorolnak, ez jelenti az alánoknak az otthont.” /…/ 
Hérodotosz elmondja, hogy félgömb alakú kocsi volt 
a lakásuk (a szkítáknak, sic!). Egy Hippokratésznek 
tulajdonított értekezés fantasztikus leírást ad erről a 
kocsiról: szerinte egyik másik kocsinak két, mások-
nak három „szobája” volt, jó védelmet nyújtottak 
eső, hó és vihar ellen.”39 

A megoldás már régen itt hever a lábunk előtt, csak 
nem látjuk. Nevezetesen, azt a bizonyos ko-
csit/szekeret/taligát használták a vándorló népek  

ház-nak, azt húz-ták magukkal. Erre építették, kö-
tötték kunyhóikat, sátraikat, fonták nádból, ágakból, 
bőrökből, vászonból a felépítményt, „szobáikat”, il-
letve a kocsi-kast. Lásd napjaink utánfutóját. 
Amikor letelepedtek, akkor természetesen már nem 
húzták tovább. Erre mondta a Klage/Nibelung Sira-
tóénekének méltatója: „im Ostland ein „hus“, ein 
festes Haus“. 
Mindmáig használjuk a következő kifejezést: „fel-
húzzák a házat“, „falat húzni“. Van-e valamilyen 
modern magyarázat a házépítés helyett házat felhúz, 
falat húzni igéink értelmezésére? Valószínűleg ma-
gaslatra húzták a lakhelyüket, a húzt, a falait, vagyis 
a házat. Innen eredhet a hamar felhúzták meglepetést 
jelző kifejezésünk. De ha már itt tartunk a ház falait 
a sarkoknál mindmáig kötik, a házkötő pedig a vá-
lyogfalak sarkait, koszorúját készíti összefont/össze-
kötött szalmából/szerves anyagokból. 

A rejtély megoldása tehát a magyar H-Ú-Z 
igénk. Ebből ered a főnévvé vált H-Á-Z szavunk, s 
ezt a szót vették át Európa-szerte a bemutatott népek 
is. 

 
 
Ad 3./ huta jelentésű *hud 
 
A TESZ szerint: 
 ófelnémet : hutta  
 közép-felnémet :  hutte, hütte  
 újfelnémet : hütte, hutte, ir. ném. Hütte   
 angol :  hut ’kunyhó, bódé’  
 spanyol :  huta ’vadászlak kunyhó’  
 francia : hutte  
 cseh :  hut ’kohó, huta ’  
 szlovák : huta   
 orosz :  гỳмa ’üveghuta’;  
 
A magyar huta egy korai úfn. *hutt∂ , esetleg  *hut∂ 
alakból származtatható 
 
Kluge szerint: 
Hütte Sf std. (9. Jh.), mhd. hütte, ahd. hutta. Zu 
derselben Grundlage (g. *hud-) wie �Haus.  
 
Czuczor-Fogarasi szerint: 
Egyébiránt magyar elemzéssel gyöke volna a fuvást 
jelentõ, s fu hanggal különben is rokon hu vagy hő, 
melylyel meleget lehelünk, pl. midõn a havat, jeget 
el akarjuk olvasztani, s innen da vagy ta raggal lett 
hu-da vagy huta (= hőde, l. HŐD), azaz melegítő, 
olvasztó hely vagy eszköz, tűzhely; s magyarul épen 
csak ezen értelemben használják, midőn a német 
Hütte stb. más jelentéssel is bir. Eléjön hőd egy 
1145-diki oklevélben: „super fossato quopiam 
Heudes hasvanya (Hődes-ásványa) vocato.” (Jerney  
 
39

 Tarr László, A kocsi története (Corvina, 1968), 99-100 

Nyelvkincsek). 
 
Ez utóbbi magyarázat látszik a legértelmesebbnek, 
tehát a hő+ta/da → hő+útja → huta. 
 
 

*          *           * 
 

A fentiekben megismerkedhettünk a ház, a 
kunyhó, és a huta fogalmak modern nyelvekből 
követhető származtatásával, ősi alakokra történt 
visszavetítésével. Viszont nem vizsgáltuk mind-
ezidáig a Szentírásban található utalásokat.  
 
Mózes II. könyvében a következőket olvassuk: 
 
„Sátorokban lakjatok hét napig, minden benszülött 
sátorokban lakjék Izráelben. Hogy megtudják a ti 
nemzetségeitek, hogy sátorban lakattam Izráel fiait, 
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a mikor kihoztam őket Égyiptom földéről. Én vagyok 
az Úr, a ti Istenetek.”40 
 
Vladimir Dal erről így ír: 
„КУЩА, -щица ж. сень, скиния, шатер, наметь, 
палатка, ставка, шалаш, балаган, курень, навес, 
беселка; хижина, временная лачуга в лесу, на 
безлюдьи. Кущи мн. или кучки южн. зап. 
жидовский вешний праздник в память 
странствия с Моисеем; все выбираются из домов 
в шалаши, кущи.”41 
Fordításunkban: kuscsa, lombsátor, tabernákulum, sátor, ha-

lászháló, sátor, főhadiszállás, fakunyhó, vásári sátor, egyszerű 

kunyhó, ernyő, kerti ház; kunyhó, átmeneti hajlék az erdőben. 

Kiscsi vagy kicski délkeleti tavaszi zsidó ünnepnap a Mózessel 

történt vándorlás emlékére; mindenki kiköltözik a házból a 

kunyhóba, a kiscsi-be. 
 
A szakszótárban a következő áll: 
„кỳща<f.; 4a> ‡ 1 ‡/poët. tent; hut ▪ праздник 
кỳщей jds. loofhuttenfeest.”42  
Fordításunkban: ’кỳща <nőnemű> archaikus, költői sátor, 

kunyhó ▪ ünnepnap zsidó leveleskunyhó-ünnep.’ 
 
A kuscsa szó tehát a zsidó vallás lombtetős-sátor 
ünnepe: szukot (héberül: תוכוס, sátrak), a sátrak ün-
nepe. 
 
„szukót, szukkót <héber>: a sátrak ünnepe, 
→sátoros ünnep a zsidóság pusztai vándorlásának 
emlékére. Az ünnepen négy növény – citrus (→ 
etrog, →citronád), sűrű lombú fa (mirtusz, hádász), 
fűzfa (árává) és pálma(luláv, erről kapta a csokor a 
nevét) – gallyaiból, ágaiból lombsátrat (szukká) épí-
tenek, és hálát adnak Istennek a föld termé-
kenységéért. A hetedik nap különleges szokása a 
fűzfaágakból kötött csokor megrázása: a levelek le-
hullanak a bűnöktől való szabadulás jelképeként.”43 
A csokor neve luláv (בלול). 
„A sátorok ünnepét hét napig tartsd, mikor be-
gyűjtöd a termést a te szérűdről és sajtódról. És ör-
vendezz a te ünnepeden, te és a te fiad, a te leányod, 
szolgád és szolgálóleányod, a lévita, a jövevény, az 
árva és az özvegy, akik belől vannak a te kapuidon. 
Hét napig ünnepelj az Úrnak, a te Istenednek azon a 
helyen, a melyet kiválaszt az Úr, mert megáld téged 
az Úr, a te Istened minden termésedben, és keze-
idnek minden munkájában; azért örvendezz igen! 
                                                 
40 Mózes II. könyve 23. fejezet 42–43. verse (Károli Gáspár 
fordítása) 
41 Толковый словарь В. Даля, ON-LINE, КУРА-
КЯХТИНСКИЙ. 
42 Honselaar W., Groot Russisch-Nederlands Woordenboek, 
(Pegasus, 2005), 556. 
43 Magyar Nagylexikon, Tizenhetedik kötet  
(Budapest, 2003), 43 

Minden esztendőben háromszor jelenjen meg kö-
züled minden férfiú az Úrnak, a te Istenednek színe 
előtt azon a helyen, a melyet kiválaszt; a kovásztalan 
kenyerek ünnepén, a hetek ünnepén, és a sátorok 
ünnepén. De üres kézzel senki se jelenjen meg az Úr 
előtt!”44 

A héber szukkot – a sátrak ünnepe – összetett 
szót a szuk, és a kot vázakra bonthatjuk fel. A kot tő 
a köt/kunyhó jelentésével már megismerkedtünk. A 
szuk viszont az első látásra a szűk, esetleg az össze 
jelentéssel azonosítható. 

A margóra kívánkozik a közismert szuk szó, mely az arab 

bazár-negyed sátrait jelenti. „Soek [bazarstraat] ▪1886▪< ar. Sūq 

[bazarstraat, markt]” 45  Magyarul bazárutca , piac. 
 

A szuk fordítottja viszont – bizonyára véletlenül – a szláv кỳща 

szóban jelentkezik, melynek ugyancsak sátor, kunyhó jelentése 

mégnagyobb csodának számít.  
 
Másrészt felismerni véljük a szuka szót is. 
 
Ezt a feltételezést látszik alátámasztani G.H. Cohen 
Stuart theologus megállapításai is:  
„Uitbundigheid kan ontaarden in losbandigheid. 
Blijkbaar liep het tijdens Soekkot wel eens uit de 
hand. In veel uitgaven van het Nieuwe Testament is 
Johannes 7:53-8:12 tussen haken geplaatst, want dat 
gedeelte ontbreekt in de oude handschriften. Het 
daar vertelde verhaal van de overspelige vrouw zou 
zich heel goed hebben kunnen afspelen tijdens 
Soekkot. Het zou kunnen gaan om tot losbandigheid 
omgeslagen uitbundigheid tijdens Soekkot. Dat het 
feest erg uitbundig kon worden, blijkt uit Bavli 
Soekka 51b.”46 
Fordításunkban: ’A kicsapongás a korlátok levetkőzéséhez/sza-

badossághoz vezethet. Ez gyakran megtörtént a Sukkot alkal-

mával. Az Új Testamentum számos kiadásában János evangé-

lista ide vonatkozó verseit idézőjelbe tették, mert ez a rész hi-

ányzik az eredeti kéziratokból. Az ott szereplő történet a há-

zasságtörő asszonyról könnyen lehet, hogy a Sukkot idején ját-

szódott le. Mindez elérheti a szabadosságba átcsapó kicsa-

pongást a Sukkot idején. Az, hogy az ünnep meglehetősen kicsa-

pongó lehet, Bavli Soekka-nál olvasható.’  
 
„SZUKA, fn. tt. szukát. 1) Az ország több vidékein 
jelent nőstény ebet. Egyezik vele a szláv szuka. A 
persában szak am. kutya, Herodot szerént pedig régi 
méd vagy mád nyelven szpaka szintén nőstény ebet 
jelentett.”47 

                                                 
44 Mózes V. könyve 16. fejezet 13-16. verse (Károli Gáspár 
fordítása) 
45 Van Dalen, op. cit., 818 
46 Dr. G.H. Cohen Stuart, Joodse feesten en vasten, [magyarul 
zsidó ünnepek és bőjtök] Ten Have (Baarn, 2003), 255. 
47 Czuczor-Fogarasi 5., op. cit., 1466. 
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Kérdés, vajon vonhatunk-e párhuzamot a nőne-
mű kúscsa, és az ellentétes irányban olvasott válto-
zata a szuka között? A magyar nőstény ebet/kutyát 
jelentő szuka szó szláv (сỳка, nőnemű kutya) – per-
zsa – méd (spaka, nőstény eb) változata az ugyan-
csak hasonló hangalakú kútya szavunkhoz vezet. S 
még ma is a szuk-kal azonos jelentésű kunyhót je-
löljük vele. Kereken, a magyarban is él mindkét szó, 
azaz a kútya és a szuka szavunk összetétele a szukkot 
szóban – összevonva – megtalálható.  
Most már csak azt kell eldönteni, hogy ez az 
összetett szó, illetve elemei honnan származnak? Ki-
kitől és mikor vette át az azonos jelentésű, és 
összecsengő szavakat? 
 
„Laubhüttenfest (hebr. Hag hassukkōt, gr. 
skënopëgía)”48 
 
„†scenopegia, ae, nn. [σκηνοπηγгα] a zsidók sátoros 
ünnepe.”49 
 
„Hütte (hebr. sukkā, auch sōk, gr. skēnế) im 
Unterschied zu → Zelt, Haus und Höhle ein nur für 
vorübergehenden Aufenthalt aus Zweigen und Laub 
errichteter Schuzt für Mensch und Vieh.”50 
Fordításunkban: ’A különbség a sátor, a ház, és a barlang-gal 

szemben az embernek és állatnak gallyakból és lombokból ké-

szített menedékben történő átmeneti tartózkodás.’  
 
Mind a két görög szóban jól látható az S-K más-
salhangzók → suk-ból való származása. 
 
Az érdekességet a sátor elé illesztett Hag has-sukkōt 
toldalék jelenti. Első megközelítésben az előtag a 
magyar hág szóval lehetne azonos, mi több, a has 
szó sem ismeretlen előttünk.51 Ha ezt a szuka ugyan-
csak magyar szavunkkal összeolvassuk, akkor a hé-
ber mondatban a nemi aktus leírását, és tárgyát vél-
jük felfedezni a számunkra mindmáig értelmes ün-
nep/hág-has-szuka/ot leírásban. Sőt, a szó végén a 
tárgyeset t-jét is megtaláljuk. Óhatatlanul Sára 
egyiptomi szolgálólányának neve tolakodik elő → 
Hagar, aki a fősátorban a gyermekáldás elmaradá-
sával (Izsák csak később született) Ábrahám első 
szülöttét, Ismailt hozta a világra. Az isteni kegyből 
mégis teherbe esett Sára később kiűzte őket a siva-
tagba. Feltevésünkben ”lakhelye” a suk, szűk, szuka 

                                                 
48 Bo Reicke L. Rost, Biblisch-Historisches Handwörterbuch 
(Göttingen, 1964), 1052. 
49 Finaly Henrik, A latin nyelv szótára, Virtualis. 
50 Bo Reicke L. Rost II, Biblisch Historisches Handwörterbuch 
(Göttingen, 1966), 754. 
51 A hag valószínűleg a chag =  ünnep héber szóra vezethető 
vissza. 

[esetleg FO KuS, Hagar kusita leány volt] nevet 
kapta. A suk nem volt állandó lakhely. 
„HÁGÁS, (há-g-ás) fn. tt. hágás-t, tb. ~ok. 1) Ma-
gasra lépés, mászás, felmászás. 2) Midőn a hím-
állatok, különösen csődörök, bikák, kosok nemzés 
végett a nőstényekre ugranak.” 52 
 
„Sukkoth (hebr. sukkōt). – 1. Ort, den die aus Ägyp-
ten abziehenden Israeliten berühren. Der Name ist 
die hebraiserte Form des aus äg. Quellen 
wohlbekannte *eku, heute tell el-maschūTa im wādi 
eT TumilāT.”53 
Fordításunkban:’ Település, melyet az Egyiptomból kivonuló iz-

raeliták (útjuk során) érintettek. A név héberre átalakult formája 

az egyiptomi forrásokból jól ismert *eku-nak, mai neve tell el-

maschūT a wādi eT TumilāT -ban. 
 
Érdekes módon (megint) a helységnév fordítottja 
jelentkezik a héberben: (suk) KoT →(kus) *eK-u.54 
Az egyiptomi helységnevet viszont a T palatalizált 
változatával írták, azaz Ty. Mély magánhangzós 
változata a KuTy tövet eredményezi (a *eku-ban 
nemhiába szerepel az u hang). Emlékeznek még a 
dunántúli nyelvjárásunk viskót jelentő szavára, a 
kútya→KúTya-ra?  
 

Ismét a margóra szántuk: a kettyenteni – nemi közösülés, (argó) 

– szó is ide vezethető vissza. 

KETTYENT, (kety-ty-en-t) mivelt. m. kettyent-itt, htn. ~ni v. 

~eni, par. ~s. Valamivel vagy valami által kety hangot ad. Szá-

jával kettyenteni. Ostorral kettyenteni. Cz-Fo 

A TESZ felvetette gyűjteményébe a kettyint szót: J.: 3. 1930: 

’nemileg közösül’.55 

Másrészt: 

„Kettyentő: csikó (Baranya m. Magyar-Egregy Kassai J. 

Szókönyv III. 163)”56 
 
A szálak tehát félreérthetetlenül Egyiptomba ve-
zetnek. 
 
 

*          *           * 
 
Itt az ideje visszatérnünk az elején ’árván’ hagyott 
hieroglifákhoz: 
 
Megállapítottuk, hogy  

                                                 
52 Czuczor-Fogarasi II., op. cit., 1286. 
53 Bo Reicke L. Rost III, op. cit.,1887. 
54 A kus-okról tudni illik, hogy az egyiptomiakkal állandóan 
harcban álló, később hozzájuk csatlakozott, a Nílus felső 
folyásánál élt, lenézett pásztornép volt. 
55 TESZ II. op. cit., 476. 
56 Színyei József Magyar Tájszótár (Nap Kiadó, 2003),1121. 
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1.) A kőépítményeket a PoR-PaLota jelével 

látták el:  house. Ideo. in  pr. ’house’.  
2.) A ház, szoba, menedék jele a csigaházhoz  

hasonló hieroglifa: O4  reed shelter in fields. Ideo. 

in  h ’room(?)’. Hangértéke H. A csiga is 
húzza/viszi a HÁZ-át. 

3.) Az ideiglenes hajlékokat viszont nádból, 
ágakból kötötték, ennek a hieroglif megfelelője: „ 

M3  branch. Ideo. in  xt ’wood’, ’tree’. 
Hangalakja a nemzetközi transzliterációs értékek 
alapján K-T→ KöT. 

4.) Tartozunk még a HuTa/olvasztókemence 

hieroglif változatával. Ime: „   hwt  Feuer, 

Glut”57; „hut, hutut  ,    to burn, 
flame”58 A nemzetközi hangalakja H-W/U-T→H-Ő-
T-ad (Hőde) mellett a (csiga)HÁZzal jelzik 
milyenségét. 
 
 

III./ Összefoglalás 
 

Összefoglalva a tervezettnél terjedelmesebbre 
dagadt tanulmányunkat megállapíthatjuk, hogy az 
ősi egyiptomi hieroglifákkal írt fogalmak, mind 
hangalakjukban, mind jelentésükben máig követhe-
tők. A teljesség igénye nélkül összeállított felsoro-
lásokban bemutattuk a három – egymástól jól elkü-
löníthető – ház, köt és a huta szavak változatait. A 
bibliai és héber analógiákon (néha csak feltételezé-
seken) keresztül eljutottunk, az indoeurópai és az 
uráli csillaggal jelzett ősetimológiákhoz. Nyilván-
valóvá vált, hogy a származtatási nehézségekkel 
küzdő (Herkunft unklar) indoeurópai etimológusok a 
három jelzett fogalmat annak rendje és módja szerint 
három különböző ősalakra vezették vissza. Nemúgy 
a finnugor elmélet hirdetői. Számunkra megmagya-
rázhatatlan okokból a magyar nyelvet kiemelték a 
nemzetközi, de ugyancsak az ún. ugor hangváltási 
rendszerből, és a vizsgálatunk tárgyát képező ház 
szavunkat összemosták a mindenhol kunyhó jelen-
tésű *kota ősalakkal. Erről az ősalakról viszont ki-
derült, hogy azonos az indoeurópai *kuta őseti-
monnal. 
A felsorolt adatok alapján rámutattunk arra is, hogy 
nyelvünk a többi modern nyelvvel együtt ugyancsak 
megőrizte mindhárom jelzett fogalmat. Következés-
képpen a finnugor elmélet kutatói által felállított 

                                                 
57 Hannig R., Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch 
(Mainz, 1995), 490. 
58 Budge E.A.W.,  An egyptian hieroglyphic dictionary, 
Vol1.(Dover Edition 1978), 444a. 

vizsgálati módszernek – a szabályos tendenciaszerű 
hangváltozásoknak – nincs helye a ház szavunk szár-
mazástani levezetésében. 

Összehasonlításunk eredményeként megállapít-
hattuk, hogy a *kot → kunyhó/viskó jelentésű ősszó 
a magyar köt szóval azonosítható, hieroglifás alapja 
az ugyancsak K-T vázú  xt jel. Másrészt az 
indoeurópai nyelvekben szerteszét meghonosodott 
*hūs/*hūsa alak a magyar ház szavunk párja, alapját 
minden bizonnyal a húz ige képezi. Hieroglifás őse a 
szoba/hajlék a mezőn jelentésű, de ugyancsak Ház 
hangalakú   h jel. 
 
Következésképpen nyelvünk eredetét máshol, való-
jában sokkal régebbi időkben kell keresni!  
 

Mindez a bevezetőben bemutatott, s általunk al-
kalmazott, közvetlen hangtani és szemantikai össze-
hasonlítás logikai rendszerére támaszkodik. Az ún. 
„magyar akadémiai nyelvtudomány” szabályos 
hangváltozásokból épített kétes oltárán viszont ez a 
megközelítés egyszerűen értéktelen, elvetendő, sőt, 
többek szemében egyenesen kártékony. Számukra a 
nyelvészeti analfabétizmussal azonos. 
 
Ennek megítélését az önök bölcsességére bízzuk… 
 

 
 

 
 
 

 
 

Tumulus de Barnenez - Bretagne (Internet képek) 
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Götz Attila 
 

Betonból öntötték az egyiptomi piramisokat? 
 

 
Még napjainkban is folyamatosan nő azok-
nak a teóriáknak a száma, amelyek az 
egyiptomi piramisok építési technológiáját 
firtatják. Az elképzelések többsége nélkülözi 
a mindenre kiterjedő tudományos igényes-
séget, egy évtizedekkel ezelőtt napvilágot lá-
tott elmélet módosított változata azonban 
racionális választ adhat néhány régen meg-
fogalmazott kérdésre. 
Az ember retteg az időtől, az idő retteg a pirami-
soktól, mondják az egyiptomiak. Oly régóta állnak 
ezek az építmények, hogy már a Római Birodalom 
idején is irodalmi közhelynek számított, ha valaki 
a halhatatlanság és az időtlenség szimbólumaként 
utalt rájuk. Jelenlegi ismereteink szerint az első 
piramisokat több mint 4500 évvel ezelőtt, az Óbi-
rodalom (i.e. 2635–2155) idején kezdték el épí-
teni, közülük a legmonumentálisabb Hufu (görö-
gül Kheopsz) nevéhez fűződik. 
 
 

LENYŰGÖZŐ TELJESÍTMÉNY 
 

Az ókori világ hét csodája közé sorolt gízai pira-
misok legnagyobbika rengeteg régésznek, mér-
nöknek és építésznek okozott már komoly fejtö-
rést. A kérdés az, hogyan építették? A szakértők 
úgy becsülik, hogy az eredetileg 147 méter magas 
Nagy Piramis mintegy 2,5 millió kőtömbből áll, 
melyek súlya átlagosan 2,5 - 3 tonna, de találha-
tunk köztük akár 40 tonnás darabokat is. A felté-
telezések szerint az építkezés nem sokkal Hufu 
trónra kerülése után (i.e. 2551) kezdődött, és 
mintegy 20 évig tartott. Ebből következően az épí-
tőknek évente kb. 125 000 kifaragott és lecsiszolt 
mészkőtömböt kellett Gízába szállítani, illetve ott 
a megfelelő helyre bedolgozni. A feladat nem tri-
viális, hiszen napi átlagban mintegy 350 darabról 
beszélünk, ami azt jelenti, hogy kb. három-négy 
percenként került a helyére egy kőmonstrum (fel-
téve persze, hogy a munkások éjjel-nappal dolgoz-
tak). Rejtélyes technológia, lenyűgöző teljesít-
mény. 
 

PIRAMIDOLÓGIA 
 

A piramidológia „tudománya”, melynek eredete 
egészen Hérodotosz koráig nyúlik vissza, pont az 
efféle rejtélyek magyarázatával foglalkozik. Az ó-
kori görög történetíró az első, akitől írásos beszá-
moló maradt ránk a Nagy Piramis építéséről, jólle-
het, már ő is kétezer éves távolságból tekintett 
vissza az eseményekre. Elmondása alapján az 
építmény lépcsőzetesen készült, és a kőtömböket 
rövid fagerendákból szerkesztett gépezetek segít-
ségével húzták fel fokról fokra. A siker érdekében 
– Hérodotosz szerint – Hufu szinte minden egyip-
tomit munkára kényszerített. Diodórosz, egy má-
sik ókori történetíró elődjétől eltérően azt sem tar-
totta kizártnak, hogy a fáraók monumentális em-
lékműveit nem is emberek, hanem egyenesen az 
istenek építették. Innen már csak egy lépés vá-
laszt el attól, hogy azokról a teóriákról is beszél-
jünk, amelyek földönkívüli beavatkozást valószí-
nűsítenek, de az úgynevezett piramidióták felség-
területére ezúttal nem merészkedünk be. 
 

 
 
A legáltalánosabban elfogadott elmélet szerint a 
köveket – fából készült csúszkák vagy görgők se-
gítségével – rámpákon juttatták fel a megfelelő 
magasságba. Ezek formájáról sokféle elképzelés 
létezik (egyenes, a piramis testét spirálisan körül-
ölelő vagy belső rámpa [1], és használatukra több 
lelőhelyen, így Gízában is találtak bizonyítékokat. 
Anyaguk valószínűleg mészkőtörmelék, tafla (he-
lyi sivatagi agyag) és gipsz keveréke lehetett. So-
kan vélekednek azonban úgy, hogy ez a megoldás 
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Hufu emlékműve esetében nem ad megnyugtató 
választ minden kérdésre. A megfelelő magasságú 
és dőlésszögű rámpa elkészítése, illetve folyama-
tos karbantartása ugyanis majdnem akkora fel-
adatot jelentett volna, mint maga a piramis megal-
kotása. Hosszát és magasságát az építkezés során 
folyamatosan az építmény aktuális magasságához 
kellett volna igazítani, arról nem is beszélve, hogy 
egy, a piramis tetejéig vezető egyenes rámpának a 
számítások alapján legalább 2 km hosszúnak kel-
lett lennie. A rámpaproblémán kívül az is élénken 
foglalkoztatja a szakembereket, hogy az egyipto-
miak miként tudták milliméteres pontossággal 
egymás mellé helyezni a masszív kőtömböket. 
Bárhogy is oldották meg, a kivitelezés irdatlan 
erőfeszítést, precíz mérnöki munkát és magas fokú 
szervezést követelt. 
 

 
 

HAJSZÁL EGY KŐBEN 
 

A 80-as évek elején egy francia kémikus-pro-
fesszor, Joseph Davidovits igen eredeti elmélettel 
állt elő. A piramisból és annak környékéről vett 
anyagminták elemzése után arra a következtetésre 
jutott, hogy az építmény tömbjeit nem a környező 
bányákban faragták ki, majd vonszolták helyükre, 
hanem egyszerűen a helyszínen öntötték formába. 
Az eljárás hasonlatos lehetett ahhoz, ahogyan ma 
az úgynevezett portlandbetont [2]keverik az épít-
kezéseken (ennek technológiáját egyébként a ró-
maiak dolgozták ki 2000 évvel ezelőtt). Davido-
vits szerint az egyiptomi munkásoknak lényegé-
ben csak mészkőtörmelékre, agyagra, mészre illet-
ve vízre volt szükségük, majd ezek összekeverése 
után olyan betonszerű építőelemeket kaptak, ame-
lyek megszilárdulva a természetes mészkőhöz ha-
sonlítanak. Az anyagminták mikroszkopikus vizs-
gálata közben a francia kémikus egy másik meg-

lepő felfedezést is tett: az egyik kőmintában olyan 
szerves rostanyagra bukkant, ami eredetileg em-
beri hajszál lehetett. De miként kerülne hajszál 
egy olyan kőtömbbe, amit kőbányában faragtak 
ki? Sehogy, hangzik Davidovits válasza. A francia 
professzornak egyébként a piramisokból vett 
anyagmintákból kiindulva sikerült egy olyan, 
mészkőalapú receptet is kikísérleteznie, amelynek 
alapján megfelelő szilárdságú betontömbök, úgy-
nevezett geopolimerek készíthetők. Mindezek el-
lenére elméletét az egyiptológusok többsége nem 
fogadta kitörő örömmel, és elsősorban arra hivat-
kozva utasították el, hogy annak bizonyítékai tu-
dományosan nem elég megalapozottak. 
 

 
 

HIBRID PIRAMIS 
 

Több mint két évtizeddel később Gilles Hug pro-
fesszor, a francia űrkutatási hivatal (ONERA) 
szakértője és Michel Barsoum, a Philadelphiai 
Drexel Egyetem professzora olyan kőzetmintákhoz 
jutott, melyek Hufu piramisának külső borításából 
és az építmény belsejében található folyosók falá-
ról származtak. A két kutató három éven keresztül 
a legmodernebb eszközökkel (röntgensugár, elekt-
ronmikroszkóp, mikroszonda, plazmaégő) tanul-
mányozta a kapott anyagminták szerkezetét, és 
azokban olyan vegyi reakciók nyomaira bukkan-
tak, amelyek természetes körülmények között nem 
fordulnak elő, tehát csak mesterséges eredetűek 
lehetnek. Úgy találták, hogy a minták mikrostruk-
turális felépítése olyan újraalkotott mészkőnek fe-
lel meg, ahol a ragasztóanyagot (cementet) szilí-
cium-dioxid vagy kálcium-magnézium-szilikát he-
lyettesíti. A két professzor a kutatás eredményeire 
támaszkodva azt feltételezi, hogy a Nagy Piramis 
mintegy 20 százaléka, tehát külső és belső borítá-
sa, valamint felső egy harmada mesterségesen elő- 
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állított, helyben öntött kövekből készült. 
 

 
 

A kékkel jelölt kövek Barsoum és Hug anyag-
vizsgálatai alapján bizonyosan betonból készültek. 

A pirossal jelölt tömböket feltételezésük szerint 
szintén betonból öntötték. 

 
Elméletük szerint az ókori egyiptomiak úgy gon-
dolták, hogy elég a külső, nagy kőtömböket precí-
zen, „betonból öntve” elkészíteni, mert így a bel-
jebb elhelyezett és valóban kőbányákból származó 
mészkőtömböket nem kell alaposabban megmun-
kálni. Hufu óriási piramisa tehát tulajdonképpen 
egy hibrid gúla (szemben Davidovits elméletével, 
miszerint az egész mesterséges kövekből áll), 
melynek elkészítéséhez szükség volt ugyan rám-
pára is, de azt csak az építmény magasságának 
feléig kellett felhúzni. Nem nehéz belátni, hogy ez 
mennyivel könnyebb feladatot jelenthetett a mun-
kásoknak. 
 

 
 
AZ EGYIPTOMI RÉGÉSZETI HIVATAL 

KÖZBESZÓL 
 

Barsoum és Hug elméletének természetesen el-
lenzői is akadnak, akik azt állítják, hogy a beton-
készítéshez az ókori egyiptomiaknak hatalmas 
mennyiségű krétára és szénre lett volna szüksé-

gük, ami aligha állt rendelkezésükre. A kritikusok 
másik ellenérve, hogy eddig semmilyen bizonyíték 
nem került elő arra vonatkozóan, hogy az építő-
munkások öntőformákat használtak volna a mes-
terséges kőtömbök elkészítéséhez. Azt egyébként 
maguk a kutatók is elismerik, hogy hipotézisük 
minden kétséget kizáró bizonyításához további kő-
zetmintákra lenne szükség, ezek beszerzésére 
azonban jelen pillanatban nincs lehetőségük. En-
nek oka, hogy dr. Zahi Hawass, az Egyiptomi Ré-
gészeti Hivatal főtitkára és egyben a gízai pira-
misok ásatási területének igazgatója egyszerűen 
nem ad rá engedélyt. Hawass nem csupán valószí-
nűtlennek tartja Barsoum és Hug feltételezéseit, 
hanem az általuk felhozott bizonyítékok hite-
lességét is megkérdőjelezi. Az egyiptomi főrégész 
azzal érvel, hogy a Nagy Piramist a történelem fo-
lyamán már jó néhány alkalommal restaurálták, és 
ehhez az esetek jelentős részében betont hasz-
náltak. Hawass szerint a két kutató által vizsgált 
minták minden bizonnyal az építmény azon ré-
szeiből származnak, amelyek korábban felújításon 
estek át. Persze, ez nyilván csak akkor derülne ki 
teljes bizonyossággal, ha Barsoumék engedélyt 
kapnának a további vizsgálódásra, de ez valamiért 
nem áll érdekében az egyiptomi régészeknek. 
Szakmai féltékenységről van szó? Vagy csak azt 
szeretnék elkerülni, hogy fény derüljön egy több 
ezer éves titokra, mert akkor a piramisok veszí-
tenének vonzerejükből? Nem tudni. Bár valószí-
nűleg semmilyen befolyással nincs az elmélet kö-
rüli vitákra, mindenesetre érdekes egybeesés, 
hogy Zahi Hawass éppen Philadelphiában sze-
rezte régészeti diplomáját, pont abban a városban, 
ahol Michel Barsoum, aki egyébként egyiptomi 
származású, jelenleg tanít. 
 

EGY HAZAI SZAKVÉLEMÉNY 
 

Dr. Harangi Szabolcs, az ELTE TTK Kőzettan-
Geokémia Tanszékének vezetője szerint Barsoum 
és Hug elmélete mellett nem lehet egyszerűen el-
menni, és azt nem lehet egyszerűen elutasítani, 
hiszen annak állításait tudományos adatokra tá-
maszkodva fogalmazták meg. A két kutató által 
publikált kísérleti eredmények egyértelműen azt 
igazolják, hogy a kérdéses kőminták mesterséges 
eredetűek, vélekedik a magyar szakember. „A 
vizsgált kőanyagokban olyan fázisok jelennek 
meg, amelyek a természetben nem fordulnak elő,  
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és a bennük található kalcit és dolomit hidratált 
változata sem ismert természetes képződmény. 
Ezen felül a szilícium viszonylag nagy mennyisége 
szintén a minták mesterséges eredetét támasztja 
alá.” Harangi ugyanakkor arra is rámutat, hogy 
mint minden tudományos vizsgálat esetében, itt is 
lényeges tisztázni, hogy valójában honnan szár-
maznak a minták, és azok vajon tényleg jól rep-
rezentálják a piramis teljes kőanyagát. 
 

MARAD MÉG REJTÉLY ELÉG 
 

Akik esetleg attól tartanak, hogy a betonból öntött 
piramis elmélete végül tényleg igaznak bizonyul, 
és a titok megfejtése után unalmasabbá válik a vi-
lág, ne aggódjanak, akad még elég rejtély a fá-
raók síremlékei körül. Gondoljunk csak a Nagy 
Piramis Királyi Kamrájának mennyezetét alkotó 
hetven tonnás gránittömbökre. Azon túl, hogy a 
mai napig nem tudjuk, miként voltak képesek az 
építők a helyszínre szállítani és precízen egymás 
mellé helyezni őket, megmunkálásuk módja is 
magyarázatra szorul. A gránit ugyanis az egyik  

legkeményebb kőzet, az egyiptomiak viszont csak 
rézből készült szerszámokkal rendelkeztek, amik 
aligha voltak alkalmasak a rendkívül ellenálló 
tömbök megmunkálására. A Gízai Piramisok leg-
kisebb tagjának, Menkauré fáraó emlékművének 
borítása szintén precízen faragott gránittömbökből 
áll. Készítésük módja egyelőre ismeretlen. 
 

 
 

HIVATKOZÁSOK 
 

[1] http://index.hu/tudomany/pira070403/ 
[2]http://hu.wkipedia.org/wki/Beton

 
 
 
 
 

Kiss István DLA* 
 

KURSZÁN VÁRA 
 

 

A MÚLT 
 

Kurszán vezér a magyar honfoglalás korában 
a szabír-onogur törzsszövetség egyik meghatározó 
katonai vezetője volt és magas méltóságok viselő-
jeként szerepel a magyar őstörténetben. Ennek el-
lenére annyira keveset tudunk róla, hogy még csa-
ládi származása és rangja is bizonytalan. Ano-
nymus a kazár szakrális fejedelem – a kagán – ál-
tal kinevezett onogur helytartótól származtatja. Ezt 
az teszi hihetővé, hogy a honfoglalásban, meg a 
portyázásokban a kabarok katonai vezetőjeként 
vett részt. A források szerint rangban Árpád alatt 
állt. Padányi Viktor szerint ő volt a fejedelem ku-
sánja/vezérkari főnöke. (Padányi, 377. p.) Diplo-
máciai tárgyalókészségét és hadsereg vezetési ta-
pasztalatait Árpád annyira méltányolta, hogy 894-
ben Bölcs Leó bizánci császár követét, aki szövet- 
 

* Okleveles építészmérnök 

ségi ajánlatot hozott urától a bolgárok elleni közös 
hadjáratra, ketten együtt fogadták és közösen dön-
töttek arról, hogy a császár ajánlatát elfogadják. 
Ennek a vállalkozásnak lett a végeredménye a 
honfoglalás, aminek során a magyarok keserves 
tapasztalatokat szereztek a bizánciak álnokságá-
ról. Kurszán részt vett a 899-ben és 900-ban vég-
rehajtott itáliai katonai vállalkozásokban is, majd 
onnan hazatérve kiverte a frankokat a Dunán-
túlról. Törzse ott telepedett le. 904-ben a bajo-
rokkal folytatott béketárgyalást. Vendéglátói ün-
nepi lakomára hívták meg, de csalárd módon tőr-
becsalták és orvul meggyilkolták kíséretével 
együtt. 
 Anonymus szerint Kurszán szálláshelye, a 
Castrum Cursan/Kurszán vára, Aquincumban állt, 
ahol két római körszínház is épült. Az egyik a ka-
tonavárosban 145-ben, a város déli peremén, a 
másik a polgárvárosban 162-ben, a város északi  
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szélén. A magyar történészek általában elfogadják 
azt a feltevést, hogy Kurszán vára a római katonai 
amfiteátrum volt, amely viharos múltja ellenére a 
honfoglalás idején még használható állapotban le-
hetett. Az Antoninus Pius uralkodása alatt (136-
161) épült katonai körszínház a Marcus Aurelius 
alatt (161-186) a kelet felől betört quád-marko-
mann-szarmata erőkkel vívott háborúk során sú-
lyosan károsodott, de 175-ben, négyéves háború 
után úgy hitte, hogy végleg kiverte Pannóniából a 
támadókat. A térségben évekig tartózkodó császár 
helyre állíttatta a lerombolt pannóniai városokat 
és folytatta a birodalmi határ védelmét szolgáló 
Limes Pannonicus kiépítését, amit még mostoha-
apja – császár elődje – kezdett el. 
 A védővonal kiépítése során légiós táborok, 
erődök, jelző- és őrtornyok összefüggő láncolatát 
építették ki a Dunával párhuzamosan haladó ha-
diút mentén. A sebezhető határszakaszokon, a fo-
lyam túlsó partján, hídfőt létesítettek (Contra 
Aquincum, Trans Aquincum). A folyamatos védő-
vonalba Aquincum körzetében nemcsak a katonai 
amfiteátrumot, hanem a polgárvárosi körszínházat 
is bevonták. Ezek eredeti funkciója a harmadik 
század végén megszűnt, mivel Nagy Theodosius 
(379-395) császári rendelettel betiltotta a gladiá-
tori küzdelmeket, meg az olümpiai játékokat is. 
 Ha a két körszínház castellum/erőd céljára 
való alkalmasságát a telepítés helye, hadászati 
feladata és használhatóság szempontjából vizsgál-
juk, akkor több lényeges eltérést találunk a két 
építmény között. 
 A katonavárosi amfiteátrum telepítését a kö-
zelében korábban megépült légiós tábort védő fel-
adata, nézőszámát pedig az Aquincum két város-
részének és a vonzáskörzetében elszórtan élő ru-
rális népesség összesen 20-25 ezer főre becsülhe-
tő lélekszáma alapvetően meghatározta. A légiós 
tábor és a melléje épült castellummá átalakított 
körszínház az adott helyen ellenőrizni tudta a Du-
na mellett, a vele nagyjából párhuzamosan húzódó 
hadiút észak-déli irányú forgalmát, továbbá biz-
tonságos védelmet jelentett a mai Hajógyári-szi-
geten épült helytartói palotának, a hozzávezető út-
nak meg a mellék Duna-ágon átívelő hídnak, vala-
mint a Duna bal partján, a túlsó oldalon emelt 
Trans Aquincum nevű hídfőnek. A körszínháztól 
távolabb északra létesített átkelőhelyet, a megyeri 
révet a légiós tábor kevésbé volt képes ellenőrizni 

és megvédeni. Miután a korábbi ellenséges betö-
rések miatt a körszínház közönség bejáratait elfa-
lazták, bevonulásra és járműforgalomra is alkal-
mas kapuinak védhetőségét megteremtették, olyan 
tömör falú, várjellegű építményt alakítottak ki, 
amely a római hadászati gyakorlatban általánosan 
épített castellumot helyettesítette és annak védő 
feladatát jól el tudta látni. Ha a tömör erődfalat a 
támadók nem bontották meg és a kőszínház vár 
jellege megmaradt, hatásosan tudott ellenállni – 
lenéző római szóhasználattal – a Barbaricumból 
érkező ellenséges erők ostromának. 
 A 132x109 m méretű katonai körszínház te-
herhordó rendszerét U-alakú, opus incertum/nyers 
kőfal modorban falazott sarkantyú falak közé dön-
gölt agyag feltöltés képezte, amit csak a nézők be-
járatai, lépcsői és a kapuk szakítottak meg. Az 
agyagfeltöltés földnyomásának a támpillérekkel 
gyámolított külső körítőfal és az aréna felőli belső 
pódiumfal állt ellen. A lépcsőzetes faragott kő 
üléssorokat a lelépcsőzés mértékének megfelelően 
kialakított agyag feltöltésre fektették le. Kőbol-
tozatos alátámasztás csak a feljáró lépcsők és a 
kapuk fölött készült. Ebből a szerkezeti rend-
szerből adódott, hogy a nézőtér alatt hasznos belső 
teret nem lehetett kialakítani. A nézőtérhez képest 
lemélyített aréna pódiumfalát ugyan néhány he-
lyen áttörték, de csak kisebb cellákat alakítottak 
ki, vadállat ketrec, Nemesis szentély vagy ideig-
lenes hullaház részére. Emiatt az erőd-funkció el-
látásához szükséges tereket utólag kellett kiépí-
teni. Az erőd védelmi feladata szükségessé tette, 
hogy a legfölső üléssor mögötti mellvédfalat meg-
magasítsák és pártázatosan építsék ki, hogy a né-
zőtéri lépcsőzet fölső soraira épített, körbefutó fa 
gyilokjáróról az ostromlókat nyílzáporral, ballis-
tákkal és katapultákkal lehessen távol tartani. Az 
erőd védelmét ellátó légiós helyőrség számára 
szükséges szállás- és étkező helyeket, az élelem- 
és fegyverraktárakat, a műhelyeket és a parancs-
noki körletet az aréna pódiumfal mellvéd magas-
ságában készült födémmel le kellett fedni és az 
alatta nyert fedett, zárt térben lehetett az egyes 
funkciócsoportokat kialakítani. 
 A polgárvárosi amfiteátrum Anquincum 
északi városszélén állott, a katonavárosi amfite-
átrumtól mintegy 2 km távolságra, az ókorban a 
mai Római Fürdő strandján létesített vízi 
szentély-körzet közelében, a forrásfoglaló kúthá-
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zaktól induló aquaeductus és az északi városfal 
kereszteződésében, a megyeri révhez közel, de a 
városfalon kívül. A körszínház városfalon kívüli 
telepítéséből arra lehet következtetni, hogy ilyen 
nagy terjedelmű középület helyigényével nem szá-
moltak akkor, amikor Hadrianus császár 124-ben 
végiglátogatta a pannóniai városokat és az aquin-
cumi polgárvárost municipium rangra emelte, mi-
nek utána az addig rendezetlenül nőtt várost a lé-
giós táborok mintájára szabályos négyzethálós út-
hálózattal újjáépítették. Ebben a rendezett város-
ban nem talált helyet az amfiteátrumnak a város 
falain belül Marcus Aurelius 161-162-ben, ami-
kor az amfiteátrum építését elrendelte. Jóllehet a 
polgárvárosi amfiteátrum telepítési helyének kivá-
lasztásakor vélhetőleg nem vettek figyelembe ka-
tonai szempontokat, a későbbi események azt iga-
zolták, hogy a helyválasztás e tekintetben szeren-
csés volt, az akkori Római út – ma Szentendrei út 
– mentén, a közeli dunai átkelőhely és az aqua-
eductus forrásainak közelében. 

 

 
 

Aquincumi polgárvárosi amfiteátrum helyszínrajza 
 
 A 86,5x75,5 m méretű polgárvárosi körszín-
ház teherhordó szerkezete hasonló volt a katona-
városiéhoz, méretek és néhány részlet tekinteté-
ben azonban jelentős különbség is mutatkozott. 
Más a nézőtér töltési és ürítési rendszere, meg a 
nézőhelyek megközelítési útja. Kevesebb ugyanis 
az építményt övező terep szintjéről induló bejá-

ratok száma. Ugyanakkor van két szélesebb kapu-
zata: a Halál Istennőjének szentelt Porta Libitina 
és az ünnepélyes bevonulások kapuja, a Porta 
Pompae. Volt egy rámpás feljárója is, amely a 
körítőfalra kívül csavarodott fel a nézőtér legfölső 
sorának szintjére, ami mögött nem túl széles, fe-
dett körüljáró/kerengő volt. Ez körbefutott az 
egész színházon, a körítőfalakon belül. A caveá-
ban, a nézőtéri kagylóban a pódiumfal mellvéd-
jétől és az első üléssortól néhány lépcsőnyi távol-
ságban is keskeny körüljáró futott körbe, amelyet 
vomitoron/középkijárón át lehetett elérni. Hajnóc-
zi Gyula hipotétikus rekonstrukciós rajzán [Arc-
haeolingua, 44. p.] a kőszínház tömör, támpillé-
rekkel gyámolított, csaknem teljesen zárt, nyerskő 
falazatával és a tetővel fedett fölső körüljáróval, 
lőrésekre emlékeztető sűrű nyílássorával igazi 
várként hat. Mintha az építtető, a filozófus csá-
szár, előre megsejtette volna, hogy a betörő ellen-
ség ellen később a körszínházra, mint castellumra 
szükség lehet. Ha így történt előrelátását az idő 
igazolta. Amikor eljött a védekezés ideje a polgár-
városi körszínházat sokkal könnyebben lehetett 
katonai célra átalakítani, mint a katonavárosit. 
Először is kevesebb nyílást kellett elfalazni, a te-
tővel védett, lőrésekkel ellátott „gyilokjáró” pedig 
eleve adott volt. Csak az erőd véderejét adó légiós 
garnizon szállás-, raktár-, műhely-, és parancs-
noki helyiségeit kellett a födémmel lefedett aréna 
területén megoldani és a tökéletes védőmű készen 
állt. 

A fenti összevetés alapján az aquincumi 
polgárvárosi katonai amfiteátrum alkalmasabbnak 
mutatkozott arra, hogy Kurszán vezér vára legyen, 
mint a katonavárosi körszínház. A polgárvárosi 
körszínház hadászati előnye volt az is, hogy föld-
töltéssel, karósánccal és védőárokkal is körül le-
hetett venni földvárként. Ezzel a vár védereje tu-
lajdonképpen megkettőződött. Az erőd és a sánc 
közötti sík terület karám és kifutó lehetett lovak-
nak, márpedig Kurszán vezér tumánjai/töményei 
könnyű lovas egységekből, tizedekből, századok-
ból, ezredekből álltak. 
 

A JELEN 
 

Az amfiteátrum a Római Birodalom polgára-
inak mindennapi életében fontos közintézmény 
volt. Ha a győztes légiók egy újonnan meghódított 
területet romanizálni kezdtek út, aquaeductus, 
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csatorna, fórum és templom mellett közfürdőt, 
színházat és amfiteátrumot is építettek. A kör-
színház a hatalmat gyakorló politikusok számára 
is fontos volt. A „kenyeret és cirkuszt” belpo-
litikai gyakorlat ugyanis azt jelentette, hogy a tel-
jes jogú római polgárok, a provinciákban is, 
alanyi jogon ingyen kaptak gabona fejadagot és 
ingyenes cirkuszi, meg gladiátori játékokat az am-
fiteátrumokban. Ez utóbbiakat az állami tisztsé-
gekre pályázó politikusok saját magánvagyonuk-
ból fizették, hogy ezáltal szavazatokat szerezzenek 
megválasztásukhoz. A nép hangulatának manipu-
lálására más módszereket is bevetettek. A gladiá-
tori játék hivatalos döntőbírái a nézőkre bízták, 
hogy döntsenek a legyőzött gladiátor sorsáról: ma-
radjon életben vagy haljon meg, ami nagyon tet-
szett a népnek. A nép kedvében jártak azok is, 
akik keresztényüldözésben vettek részt és a hitük-
höz ragaszkodó keresztény hívőket az aréna po-
rondjára vettették az amfiteátrumban, hogy kié-
heztetett vadállatok végezzenek velük. Ez a ke-
gyetlen pogány tett egyik oka lehetett annak, hogy 
miután a római pogányok és a római keresztények 
394. szeptember 5-én a végső harc megvívására 
saját jelképeik – a pogányok Herkules lobogója, a 
keresztények „Krisztusért” feliratú zászló alatt – 
megütköztek és a keresztények győztek, Nagy 
Theodosius keresztény császár (379-395) nem-
csak a pogány vallás követését tiltotta meg és zá-
ratta be templomaikat, hanem a gladiátori küz-
delmeket és az olümpiai játékokat is örökre eltö-
rölte. 
 A castellummá átalakított amfiteátrumokat a 
keletről érkező népvándorlás meg-megújuló hul-
lámai hamarosan lerombolták. Ha – két támadás 
között – a háborús károkat helyre is állították, 
közel másfélezer év alatt legfeljebb az alapfalak 
maradtak meg az utókornak. Csak a 19. század is-
merte fel, hogy a régi épületek, még romjaikban is 
a múlt értékes tanúi lehetnek és méltók a véde-
lemre. William Morris (1834-1896) angol iparmű-
vész, festő, grafikus és költő az elmúlt korok 
építészete és művészete iránti rajongása hatására 
mozgalmat indított és társaságot alapított a régi 
épületek védelmére és megfogalmazta a modern 
műemlékvédelem alapelvét: „…konzerválni, meg-
őrizni, nem pedig átépíteni.” 

Az előző korokban ugyanis az antikvitástól 
kezdve, a fennmaradt régi, eredeti műveket nem 

tisztelték sem az építtetők sem az építészek. Lel-
kiismeret furdalás nélkül átépítették azokat az 
adott kor ízlésvilágának megfelelő építészeti 
irányzat szerint új használati célra. A műem-
lékvédelem nemzetközi szervezetei pedig még a 
20. század közepén is Morris műemlékvédő szem-
léletét tartották követendőnek és előbb az Athéni-, 
majd a Velencei Kartában foglalták össze a mű-
emlékvédelem elméleti és gyakorlat elveit. Ha-
zánkban az 1957-ben megalakult Országos Mű-
emlék Felügyelőség (OMF) a karták ajánlásait hi-
vatali tekintélyével az alábbi módon közvetítette 
saját tisztviselői és a műemlékvédő szakma felé: 
 „A restaurálás célja az, hogy a műemlék-
épület kivételes jellegét megőrizze, esztétikai és 
történeti értékeit feltárja és konzerválja. Ennek 
során a régi állapotra és dokumentumokra támasz-
kodik és megáll, ahol a hipotézis kezdődik.” 
 

 
A körszínházi romok feltárt állapota 

és kőtári alaprajza. 
 

 Műemléképületek akkor tudják tartósan meg-
őrizni jó állagukat és célszerű használati értékü-
ket, ha sikerül olyan mai rendeltetési célt találni 
számukra, amely annyi jövedelmet hoz, hogy mű-
ködésük és fenntartásuk költségeit legalább rész-
ben fedezni képesek. 
 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a műemlék-
védelmi hatósági előírások gyakran nem elégít-
hetők ki teljeskörűen, ha azokat purista szemlé-
lettel kérik számon. Ilyenkor meghiúsulhat a hely-
reállítási szándék. Várak esetében pl., amelyeket 
többször szétlőttek vagy felrobbantottak, esetleg a 
gyakran változó haditechnikai fejlődéséhez igazí-
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tottak és egy-egy ostrom után csak toldozgatták-
foltozgatták őket, az eredeti állapot igazolása szin-
te lehetetlen. Ilyenkor csakis konzerválni lehet a 
romokat in-situ, vagy visszatemetni. A tárgyi lele-
teket pedig kőtárban kell megőrizni. Közben 
ugyan a műemlék eredeti szellemisége és törté-
nelmi mondandója elvész. Olyan is előfordul, mint 
ami Almásfüzitő/Azaum-Odianum római castellu-
mával történt. A 166x203 m terjedelmű eredetileg 
2,2 m vastag falakkal épült erőd maradványai év-
tizedekkel ezelőtt az almásfüzitői timföldgyár 
iszaptárolója alá kerültek. Ma is ott vannak és le-
het, hogy örökre elvesztek! 
 

A JÖVŐ 
 

A Római Birodalom Pannónia tartományának 
határvidékét „A római limes magyarországi szaka-
sza” címen 2003-ban felvették az UNESCO Vi-
lágörökségi Egyezmény várományosi listájára. A 
tényleges védett státust csak elfogadott pályázat 
alapján ítélik majd oda. A Római Birodalom ha-
tárvidék egyes részeinek világörökségi értékké 
nyilvánítása közel két évtizede kezdődött. Első-
ként az Egyesült Királyságban lévő Hadrianus-fal 
kapta meg a kitüntető minősítést 1987-ben. Né-
metországban a felső-germániai és raetiai limes-
szakaszt nyilvánították védetté 2005-ben. Ha-
zánkban a Világörökség Magyar Nemzeti Bizott-
sága dönt arról, hogy a hozzá benyújtott hazai pá-
lyázatok közül mely helyszíneket tartja helyesnek 
és érdemesnek arra, hogy felvegyék a Világö-
rökségi Listára. 
 A világörökségi pályázat kimunkálása a Ma-
gyar Limes Szövetség feladata lesz, miután majd 
véglegesen megalakul. Ehhez a munkához első 
sorban anyagot és adatokat kell gyűjteni, majd 
azokat fejlesztési tervvé kell feldolgozni. A feladat 
nagyságát mutatja az, hogy az egykori Duna-menti 
hadiút két oldalán 5-5 kilométeres sávban talál-
ható római-kori leleteket egységes rendszerben 
kell rögzíteni a mintegy 280 lelőhelyen Moson-
magyaróvár/ Ad Flexum és Kölked/Altinum kö-
zött. A feltárt leleteket és romokat pedig 80 ön-
kormányzattal összefogva kell adatbázisba össze-
gyűjteni, tízezres nagyságrendű ingatlan és tulaj-
doni adathalmazzal együtt. 
 E sokrétű régészeti és térinformatikai tudo-
mányos munka alapján lehet összeállítani egy 

olyan „kulturális itineráriumot/útvonalat”, amely-
nek mentén gazdag program kínálattal, jól megvá-
lasztott helyszíneken a római kor értékeit, érde-
kességeit be lehet mutatni és az idegenforgalom-
ban gazdaságilag hasznosítani. A kulturális útvo-
nalra felfűzött világörökségi védelmet élvező érté-
kek turisztikai célponttá válása azonban váratlan 
ellentéteket hozhat felszínre a régészet és az ide-
genforgalom eltérő szemlélete és gondolkodás-
módja miatt. A régészek azt szeretnék, hogy a 
konzervált romok eredetisége megmaradjon és ezt 
az eredetiséget semmiféle kiegészítés ne hami-
sítsa meg. A turisztikai szakemberek tapasztalata 
pedig az, hogy az alig térdig érő falromok ugyan 
jól kirajzolhatják egy épület alaprajzát, de félő, 
hogy a látogatók többsége abban a tévhitben ma-
radhat, hogy a rómaiak „alaprajzokban laktak”. A 
kétdimenziós látvány nem vonzza eléggé a turis-
tákat, mert jobban szeretnék az épületet három-
dimenziós, érzékelhető, tapintható, körüljárható, 
sőt belakható valóságában látni. 

A régészek a rom műemlékek háromdimen-
ziós újjáépítését csak „1:1 léptékű makett”-nek 
tartják, és nem tekintik hiteles műemléknek. Ezt 
a nézetüket annak ellenére vallják, hogy a 21. 
század elején elfogadott Krakkói Nemzetközi Mű-
emlékvédelmi Karta enyhíti a rom műemlékek 
visszaépítésének korábbi szigorú szakmai szabá-
lyozását, amikor kimondja: 
„…ha a használhatóság megkívánja, nagyobb tér-
beli és funkcionális egységek helyreállítása a kor-
társ építészet eszközeivel elfogadható”. 

Ezt az elvet a gyakorlatba átültetve a limes 
jelző- és őrtornyok, csatellumok, burgusok és am-
fiteátrumok új funkcióra történő visszaépítésének 
nincs elvi akadálya. Az UNESCO Világörökségi 
Egyezménye is elfogadja ezt a műemlékvédelmi 
megoldást azzal a korlátozással, hogy a háromdi-
menzióban újjáépített műemlékeknek csak az ere-
deti alsó rétegei lesznek védettek, a „felépítmé-
nyek” már nem. A turisták többségét azonban job-
ban érdekli a „hiteltelen” háromdimenziós lát-
vány, mint a számukra sokszor értelmezhetetlen 
kétdimenziós, konzervált rom. 
 Ha a fenti rekonstrukciós elveket Kurszán vá-
ra újjáépítésére alkalmazzuk, néhány felvetést és 
kritériumot célszerű előre tisztázni: 
• Az a feltevés, hogy Kurszán kusán vára a pol-

gárvárosi amfiteátrum volt 
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• Az a követelmény, hogy a szabadban álló kon-
zervált romok érintetlenek maradjanak 

• Az az igény, hogy a felépítmény többcélú 
sportcsarnok legyen 7.500-10.000 nézőre és 
az 
- legyen alkalmas nem teljesítmény-kényszerű 
egészségmegőrző sportra 
- legyen alkalmas kontinens-, világszínvonalú- 
és olimpiai versenyekre, játékokra 
- legyen alkalmas kulturális rendezvényekre 
hangversenytől a drámán át a táncházig 
- legyen alkalmas tömeggyűlésekre és társa-
dalmi események megtartására 
- legyen alkalmas árubemutató kiállításokra, 
divatbemutatókra, áruvásárokra  
- legyen alkalmas a turisták szállodai szintű 
elszállásolására és étkeztetésére 

• legyen fedett, de a tető részlegesen nyitható és 
korszerű könnyűszerkezet legyen  

• a gépkocsi és személyforgalom legyen szint-
ben elkülönített, szintalatti gépkocsi tárolással 

• a mozgáskorlátozottak akadálymentes útjait és 
elhelyezésüket is meg kell oldani 

 A fenti elvek és kritériumok szerint újjáépülő 
Kurszán vára olyan modern funkciót kap majd, 
amelynek térigénye hasonló/azonos az ókori funk-
ció térigényével: az arénában zajló eseményeket, 
küzdelmeket, látványosságokat a nézők a lelátó 
körbefutó lépcsőzetén ülve élvezhetik. 
 

 
 

Az újjáépített körszínház nézőterének és 
hotelszintjének alaprajza. 

 

 

 
 
 Az építészeti megoldás alapgondolata az, 
hogy a világörökséget képező alsó réteget a kon-
zervált épületromokat a kortárs építészet szerke-
zeteivel, anyagaival épített felépítmény a romoktól 
függetlenített oszlopokra felülő „védőtetőként” 
fedje le és a tárgyi leleteket zárt, szabályozható 
légállapotú kőtár terében védje meg. Ily módon el-
kerülhető az, hogy az eredeti konzervált romok-
hoz hozzá kelljen nyúlni.  
 A csarnoktér többcélú hasznosítási lehető-
ségeit a fenti program csak címszavakban jelzi, 
éves rendezvényprogramját az e területen megtör-
tént paradigma-váltás szempontjai szerint kell ki-
dolgozni, ami első sorban pénzügyi és gazdasági 
feladat [Dr. Gilyén - Kiss Á. P. - Kiss I.: Para-
digmaváltás a stadionépítésben. In: Magyar Épí-
tőipar, 2005. IV. 205-219. ps.]  
 

 
Az aquincumi polgárvárosi amfiteátrum elméleti 

rekonstrukciós távlati képe (Hajnóczi Gyula rajza). 
 
 A limes-turizmus szempontjából fontos funk-
cionális eleme a felépítménynek a szállodai és 
éttermi szolgáltatás, amely hosszabb tartózkodást 
is lehetővé tesz az útonlevőknek vagy itthoni or-
szágjáróknak. 
 A katonai amfiteátrum újjáépítése hasonló  
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módon tervezhető meg figyelembe véve az eltérő 
méreteket és azt, hogy abban a nézőszám 15-
20.000 fő lehet. [Dr. Gilyén - Kiss Á. P. - Kiss I.: 
Olimpia Aquincumban? In: Magyar Építőipar, 
2006. II. n. é., 76-88. ps.) 
 Az ókorban épült aquincumi amfiteátrumok 
hosszú századok alatt úgy lepusztultak, hogy az 
épületek romjai csak az alépítményben tekint- 

hetők eredetinek. Ezeket a felépítmény alsó szint-
je körülépíti és lefedi, anélkül, hogy a romokhoz 
hozzá kellene nyúlni. Az elpusztult részek három-
dimenziós újjáépítése, kiegészítése az eredeti 
funkciókkal rokon látványok, tevékenységek befo-
gadására szolgál és olyan építményt eredeményez, 
amely nyílvánvaló és élő kapcsolatot teremt múlt, 
jelen és jövő között. 
 

Táblázat 
Az újjáépített Aquincumi Polgárvárosi Amfiteátrum kihasználhatósága olimpia idején 

  
 versenyzők száma versenynapok száma 
változat   versenyszám (fő) (nap) Nézőszám 
 ffi nő együtt döntő selejtező együtt   
 Vívás 144 90 234 9 - 9 10.000 
     I. Asztali tenisz 86 86 172 4 4 8 7.500  
. Tenisz 88 84 172 2 8 10 10.000  
 összesen: 15  
 szertorna 98 98 196 3 6 10 7.500 
 ritmikus gimn. - 84 84 2 - 2 10.000 
     II. ugró asztal 16 16 32 2 - 2 10.000 
 kosárlabda 144 144 288 2 4 16 10.000 
 röplabda 144 144 288 2 14 16 10.000  
 összesen 15  
 ökölvívás 286 - 286 2 13 15 10.000 
     III. birkózás 344 - 344 5 3 8 10.000 
 cselgáncs 230 156 386 7 - 7 10.000 
 kézilabda 180 150 330 1 - 1 7.500  
 összesen 15  
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ROSTÁS LÁSZLÓ 
 

Mit lehet tudni a hunok és magyarok kapcsolatáról? 
 

Gondolatok az ŐS-VÉN-ek Út-ján 
 

 

Ezt a kérdést két irányból lehet megközelí-
teni. Az egyik a hivatalos akkád-sémita felfogás, 
mely követi a Hunfalvy nevével fémjelzett és az 
1700-as évek teljes nemzetpusztító irányelveinek 
maradéktalan kiszolgálását. 

Ennek szellemében a magyarságnak nincsen 
köze a hunokhoz (IV-V. század), mert így az eu-
rópai jelenlét csak a IX. századtól bizonyítható 
papírforma szerint. Azaz a magyarság későbbi 
„betolakodó”, nem úgy, mint a frankok vagy a 
germánok, ezért a jelenlétük is megkérdőjelezhető 
a „művelt Európa” vezető rétegében. Amennyiben 
a hunok, netalán mégis valamiféle genetikai 
kapcsolatban állnának a magyarokkal, akkor azok 
is barbár hordák, ugyanúgy, mint a magyarok, kik 
Európára csak a pusztulást, s így inkább csak a 
sógorságot részesítik előnybe, azaz a Habsburg-
házat, kik az Abbé titka című könyv értelmében 
egyedüli örökösei a Szent Grálon keresztül – jézu-
si vérvonal – a jeruzsálemi-isteni királyság és 
Szent Péter székének. Azt hiszem ezt az irányt 
elég bőséges irodalom taglalja és ez eléggé közis-
mert. Ezért evvel bővebben nem is foglalkozom. 

A másik irány az, amelyik egészen az 1700-
as évekig elfogadott nézet volt, mely a krónikás és 
regös hagyományok szerint, a Kárpát-medencé-
ben, Szkíta nemzeti szertartás rítusú hagyomá-
nyokkal (Szabolcsi Zsinat jegyzőkönyve szerint) 
rendelkező nép él, kiket hunoknak, illetve saját 
nyelvükön magyaroknak hívnak. 

Ennek alátámasztására álljon itt néhány pél-
da: Mind a mai napig, Európában, a magyarok ne-
ve, HUN-GAR. A nemzetközi jogosítványban is az 
szerepel, hogy az állampolgárság: HUN. A regös 
mondai hagyományunk, a mai napig megőrizte a 
Hunor-Magor történetet. A Kárpát-medencei régé-
szeti leletek tárgyi, illetve csont leletei (torzított 
koponyák, temetkezési szokások, stb.) egyértelmű 
bizonyítékai a hun hagyománynak. Az egy külön 
kérdés, amelyet Tóth Gyula: A magyar krónikák 
és a kitalált középkor című könyvében (Főnix 
könyvek 51.) felvet, hogy a Nagy Alarik gót király 
milyen módon lép Attila helyébe és ezért milyen 

módon hamisítják meg a történelmet. Lehet, hogy 
ez magyarázatot ad a „kisszámú” magyarországi 
leletre, annak ellenére, hogy itt volt az V. század-
ban a hun birodalom központja. (Lehet, hogy a 
gót-germán leletek a hunokkal hozhatók össze?) 

Sajnálatos módon a hun-magyar kérdéssel is 
úgy van a történelemtudomány, mint    azaz órás, 
aki a működő órát szétszedi, majd    azzzz alkatrészeit 
egymás mellé helyezve csodálkozik, hogy    azzzz óra 
nem jár, pedig minden alkatrészt egymás mellé 
tett. Ha a történelemtudomány nem két illetve há-
rom külön népként vagy „alkatrészként” kezelné 
a szkíta-hun-magyar kérdést, akkor sokkal köze-
lebb kerülhetne a valósághoz. 

Tekintsük például    a HUN fogalmát és most 
nem, mint népnevet, hanem, mint a kínai nyelv-
ben meglévő fogalmat.    A hun a kínai nyelvben 
két írásjellel van leírva (felhő ill. ördög-gonosz), 
melynek együttes fogalmi jelentése a testtől külön 
létező lélek, azaz a    szabadlélek, mely az ember 
szellemét irányítja és a születés pillanatától, a ha-
lál pillanatáig kíséri az embert (Tokaji Zsolt: Kí-
nai jelképtár, Szukits Könyvkiadó, 2002). Ehhez 
még azt is pontosan tudjuk – melyet Dienes István 
is említ –, hogy Árpád idejében a magyarok sza-
badlélek tisztelete oly erős, hogy bármit odaad-
nának fogságban kivégzett vezetőjük fejéért, mely 
a szabadlélek helye. Egy másik érdekes adalék, a 
keresztény hagyományban Szent Kristóf ember-
ként megtestesült, mint a vándorok-szabadok 
védőszentje-segítője, ki a vízen átkelve vállán 
(vállalva) viszi a túlpartra a vándor gyermeket, az-
az a hunt vagy a szabad szelletet (a világ teremtő-
jét, a végtelen tudás őrzőjét és birtokosát), mint 
ahogy a nagyvízen a hun törzsszövetség mentette 
át a tudást a süllyedő Ataíz-ból a túlpartra. Kris-
tóf, kezében az egyben a kettőt megtestesítő (meg-
termékenyítés!) pálmafát tart, mint ahogy a Pálos-
rend alapítóját is pálmafa társaságában ábrá-
zolják. 

Emellett még létezik a kínai nyelvben    az 
anyagi lélek, mely a fogamzás pillanatában jön 
létre és ezt (bo vagy po(r) hangértékkel és szintén 
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két fogalom jellel határoz meg (fehér ill. ördög-go-
nosz)). A Halotti beszéd „isa, por és hamu” fogal-
mának idejében Magyarországon, a gyász színe 
még a fehér. Mindenképpen itt kell megemlíteni, 
az úgynevezett bűn vagy bő-űnő vallást, mely 
nem azonos a vétek fogalmával „én vétkem, én 
igen nagy vétkem” és melynek hagyománya mind 
a mai napig fennmaradt a Rába- ill. a Csalló-köz-
ben. Ennek lényege, hogy az ún. eredendő 
b(ő)űn(ő) a fényvallás tanában egyenértékű a fény 
megtestesülésével, azaz a fény anyagba való zá-
rásával. Ezt a gnosztikus hagyomány Pisztisz 
Szophiával jellemzi, mikor ugyanis a női princí-
pium, kihagyva az atyai princípiumot, megteremti 
az első embert (Jaldabaothot). Mivel a kettő az 
egyben elvből hiányzott az egyik elem, ezért a 
megszületett ember csúny-a és torz volt és a sötét-
ségben levő földre kellett elrejteni az atya elől. (Itt 
fel kell figyelni a Fekete Mária ábrázolásokra is, 
hiszen ők a megtestesülés szimbólumai, azaz 
KARA-CSUNY (a)- fekete-csúnya). Tehát a fizi-
kai szint megteremtése a karácsonyi születés, míg 
a szellemi (t-űnő) szint- elszenderülés- köztes ál-
lapot megteremtése Mária mennybevitele Nagy- 
BÓD-OG- Asszony napján. Bódog szavunk értel-
me, az isteni eggyéválást megelőző állapot ugyan-
úgy, mint a Buddhista vallásban a BÓD-hiszatta-
va, mely a BUD-a állapotot, azaz a megvilágosult 
állapotot megelőző szint. Hangértékileg érdemes 
még egy kicsit időzni a WU (ejtsd: BŐ) kínai 
fogalom jel jelentésénél, annál is inkább, mivel a 
Tao is innen veszi eredetét Kínában, valamint a 
Bon vallás is, mely a buddhizmus tibeti előfutára. 
A kínai nyelvben az alábbi jelentéseket lehet ta-
lálni: 1. varázsló, varázslás, szellemidézés; 2. bo-
szorkány (Bo-sa-ar-ka-an!!); 3. mágia, boszor-
kányság; 4. dél (napszak-teremtett fény ideje); 5. 
ráébred, tudatos; 6. ügy, dolog, szükséges, fontos; 
7. tárgy, dolog, anyag, lény(állat-állapot)tartalom, 
külvilág... 

Most nézzük a  a  a  a MAG-ság fogalmát a szkíta 
hagyományban. Erre egy nagyon érdekes adatot 
találunk a földműves hun-szkíták területén (jelen-
leg Mongólia, az Ordosz felett), még ma is ismert 
teremtés története. A lényeg, hogy a béka ellopja 
a mag-ot és leviszi a tenger fenekére, melyet on-
nan egy vízi madár hoz fel. Egyébként ez a jelenet 
található a Nagyszentmiklósi kancsó nyakán is, és 
ezért van, hogy a magyar hagyományok szerint a 

gyermeket, aki a magságot képviseli, a gólya hoz-
za, nem úgy, mint a hinduknál a lótuszvirágban 
vagy a franciáknál a káposztában születik. Az élő 
néphit még ma is a terhesség megállapításához a 
békát használja, vagy ha valaki állapotos lesz, ak-
kor tréfás szólásmondásként azt mondják, hogy 
lenyelte a békát. 

Összegezve:::: megállapíthatjuk, hogy a ha-
gyományok szerint a HUN a szabad szellemlélek, 
míg a MAG (magzat) az élő testet öltött lélek és a 
PO(R) a kötött anyaglélek. Ezért tudnak a hunok 
Isten ostoraként, mint a szabadszellem (Müncheni 
Codex szerint a nagy szellet) akaratának végrehaj-
tóiként fellépni a nyugati elvadult világgal szem-
ben. A fentiek figyelembevételével érthető meg, a 
Hunor-Magor közös porhüvelyben (testben) való 
egymásrautaltsága vagy a szkíta vérszerződések 
ábrázolása az egymásmelletti két testvér, kik ha 
jól megfigyeljük őket, akkor egy személyt ábrázol-
nak csak két minőségben, miközben egy hüvely 
alakú edényből bort, azaz szent italt isznak. (Télfy 
János: Magyarok őstörténete -Görög források és 
scythák történetéhez) 

Magyarul, ha az egyik a másik minőség rová-
sára megy, akkor egymást elpusztítják. A népi 
szólás is azt mondja, ha valakinek nincs ideje a 
szellemi munka mellett az evésre, meg kell adni a 
testnek is azt, amit a szellemnek, mert egyébként 
az elhagyja a testet. 

Így a Hunok és a Magyarok kapcsolata nem 
két külön nép kapcsolata, hanem a teremtő által 
teremtett nép igaz életének útja során levő két 
stáció közt, egy olyan bensőséges minőségi kap-
csolat, melyet egy nyugati azaz anyagelvű gon-
dolkodással élő tudós sosem fog megérteni. Mint 
ahogy azt sem értik meg, hogy a szkíta élettér a 
Kárpát-medencétől Koreáig tart és az egymásra-
utaltság miatt nem köz-ön-séges országokat, ha-
nem köz-ős-séges társadalmat takar, melyen belül 
a népnevek egyik értelmezése a minőségi tulaj-
donságnév. Ezért ők mindig szétszedik, elemzik, 
összerakják és kezdik elölről, mint a saját farkába 
harapó kígyó, vagy mint a mókus a kerékben. 

    
    

Mi a különbség a sámán és a táltos közt? 
 

Az általánosan elfogadott munkamódszer sze-
rint a teremtett dolgokat három alapvető tulajdon-
ságuk szerint csoportosíthatjuk. 1. testi szint, 2. 
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lelki szint, 3. szellemi szint. Ennek megfelelően a 
fenti kérdést úgy lehet megközelíteni, hogy a sá-
mánnak és a táltosnak létezik-e közös jellemzője, 
s ha igen, akkor ezen belül, mely szintű tulajdon-
ságoknak felelnek meg, valamint, hogy a harma-
dik tulajdonságot mi képezheti? 

A fenti fogalmaknak közös tulajdonsága egy 
olyan a földi és égi világ közti kapcsolat tudat-
szintjének minőségi jellemzése, melyen belül a 
különbséget a szakralitás és az anyagelvűség alap-
ján kézzelfogható anyagi szint egy teljes egészen 
belüli aránya jellemzi. („Egy az Isten” lásd énla-
kai templom festett kazettájának latin ill. rovás-
írásos feliratát is) Ennek megfelelően a sámán a 
lelki szintnek, míg a tá(l)tos a szellemi szintnek 
felel meg. A harmadik, hiányzó tudatszint a mágu-
si szint, mely a fizikai szintet képviseli. Ez a sor-
rend nem alá- és fölérendelt hierarchiát jelent, 
hanem egyben azt is jelenti, hogy ezek egymással 
szemben semmiféle szempont szerint sem játszha-
tók ki. 

A három tudatszinti kategória a fizikai vi-
lágból a szellemi világba vezető út stációit hatá-
rozza meg. Az alábbi jellemzéseket a fizikai szint,    
azaz a mai elfogadott tudományosság oldaláról 
közelítve adjuk meg, nem feledve a teremtett világ 
egységét. 

Az alábbi szinteken belül is megtalálható a 
hármas tagolódás mind kulturális, mind területi 
egységekben is. Pl. Kárpát-medence esetében a 
Női Princípiumot kiragadva látható, hogy a keleti 
oldalon Babba Mária Dicsérete (szellemi szint), 
középen Bódog Asszony imádata (lelki szint), míg 
a nyugati oldalon Mária tisztelete (fizikai szint) fi-
gyelhető meg. 

Mágus azaz    fizikai szint megjelenési for-
mája, az írott tudás, melynek elsajátítása a tudo-
mányos tények elfogadásával történik. A legelső 
és egyben a legkézzelfoghatóbb a mágusi szint. Ez 
az anyagi világban lévő dolgok tudományos, azaz 
Magisteri szintjét határozza meg. Ezért a mágusok 
mindig az anyaggal manipulálnak. A mai világban 
ide tartoznak a tudósok, a bűvészek, (pl. anyagot 
tüntetnek el) stb. a működési területük földrajzi-
lag Kis-Ázsia területe folyamközi (Mezopotámia) 
központtal. 

Sámán azaz    lelki szint megjelenési formája, 
a szóbeli tanítás (regölés), melynek elsajátítása a 
hit segítségével történik. A középső szint, mely-

ben a teremtett lelkek (élőlények) túlvilági és a 
földi kapcsolatát biztosítják a világfán való lelki 
utazással a hangok (dob, ének, kolomp stb.) segít-
ségével. A beteg vagy eltévedt lelket visszasegítik 
a földi világba. Ezért a sámánok mindig a lélekkel 
foglalkoznak. Ők, akik kiűzik az ördögi-gonosz 
lelkeket, helyreállítják a lelki egyensúlyt, illetve 
megkeresik az eltűnteket. A működési területük 
földrajzilag Ázsia területe, Ordosz központtal. 

Tá(l)tos azaz    szellemi szint megjelenési 
formája, a megtapasztalás, melynek elsajátítása a 
hit tudat szintre emelésével tapasztalható meg. Ne 
csak hidd Istent, hanem tudd is. A ki-tát-ott, ki-
nyitott kapu, mely sem alulról, sem felülről nem 
határoz meg korlátokat, a tudat szellem szintjének 
teljes szabadsága, melyben a teremtett lelkes és 
lelketlen jószágok túlvilági és evilági egyensúlyát 
biztosítják a szellemi, égi küzdelmek (fekete és 
fehér bika képében – tátosok – vetélkedése, kik 
felhőkön érkeznek) segítségével. Ezért a tátosok 
mindig a szellemmel foglalkoznak. Ők, akik a rej-
teki tudást képesek megmutatni-megtapasztaltatni 
azokkal, akik feltétel nélkül elfogadják a teremtett 
világ teljes rendjét és képesek leküzdeni, a tükör 
által homályos káprázatokat, képmásokat. Helyre-
állítják a jó és a gonosz szellemek szellemi egyen-
súlyát, nem ellenségként, hanem ellenfélként, le-
győzve és nem elpusztítva. Lásd Hunor és Magor 
küzdelmét, melynek ellentéte a Romulus és Ré-
mus ill. Káin és Ábel egymás elpusztítására irá-
nyuló küzdelme. A működési területük földrajzi-
lag a Közép-Európa területe Kárpát-medence köz-
ponttal. 
 
 
 
 
 

 
 

A táltos 
László Gyula rajza (Internet) 

 
 



ŐSTÖRTÉNET 

 32 

 

 

ZÁHONYI ANDRÁS 
 

Eltitkolt magyar történelmi vonatkozások 
 

Rendhagyó gondolatok Bunyevácz Zsuzsa: A Szent Grál* üzenete c. könyve kapcsán 
 

 

A lényeglátáshoz elengedhetetlen, hogy megfelelő 
nézőpontból tekintsünk a vizsgált kérdésre. A 
Grált és a világtörténelem eltitkolt magyar vonat-
kozásait a szerző igyekszik minden lényeges 
szempontból körbejárni. Vizsgálódásainak ered-
ménye ez az izgalmakkal teli könyv. 
Egy laikus nem veheti a bátorságot, hogy a szak-
emberek megállapításaival vitába szálljon. Annyit 
azonban feltétlenül megtehet, hogy a logika esz-
közével élve levonja a maga következtetéseit. Azo-
kat egyébként, amelyeket bárki gondolkodó ember 
levonhat. 
Úgy tűnik, hogy az így kapott kép lényegileg kü-
lönbözik a „hivatalos” tudomány álláspontjától. 
Pedig nagyrészt ugyanazokból a rendelkezésre ál-
ló leletekből, nyelvészeti és genetikai vizsgála-
tokból építkezik. Mégis a magyarság két, egymás-
tól alapjaiban eltérő történelméhez jutottunk. A 
logika alapján ebből az is következik, hogy az 
egyik következtetés nem állja meg a helyét. Hogy 
melyik, arról döntsön az olvasó. A logika eszköze-
ivel élve… 
 
Egy újságírónőújságírónőújságírónőújságírónő szokatlan világlátása 
Egy különleges könyv áll előttünk. Nemcsak 
azért, mert – s most a szerző szarkasztikus humor-
ral teli szavaiból idézek – egy „szőke nő” írta. A 
Magyarok Házában tartott könyvbemutatón el-
hangzott: egy ilyen átfogó könyvet nem egy bioké-
mikus-gyógyszerésznek kellene megírnia. Ha már 
a Jóisten megáldotta az írás képességével, köte-
lességének érezte, hogy közérthetően írjon a ma-
gyarság eltitkolt történelméről. 10 év hatalmas 
munkája áll előttünk. Vibráló személyisége és ok-
nyomozó stílusa meg is bolygatta a „férfiak ural-
ta” tudományos élet állóvizét. Nagy kár, hogy a 
mai „tudósok” nem segítették korszakalkotó mun-
káját – ezért szégyellhetik is magukat! 
A szerző frappánsan jegyezte meg őseinkkel kap-
csolatban: „Használhatnám a „választott nép” ki- 
 

* A Grál szó elszlávosított Királ, képjele  a KÖR ÁLL 
fogalomban fejezi ki a Világmindenséggel alkotott kapcso-
latát, Grál király nincs, csak KIRÁLY (Szerk.) 

fejezést is a magyarsággal kapcsolatban – de az 
már foglalt. Ezért beszélek könyvemben a „Grál 
népéről”. Ugyanis a magyarság fontos feladata és 
küldetése, hogy „megmutassa a világnak az igazi 
kereszténységet” (II. János Pál pápa kijelentése 
2001-ben). 
Az „utolsó ítélet népe” jelzőt egyébként már Attila 
(a világ ostora) hunjai is megkapták.  
 
Tudományos eredmények versus tudománypolitudománypolitudománypolitudománypoli----
tikatikatikatika    
Minden nép a valóságosnál dicsőségesebb képet 
próbál festeni magáról. Van egy kivétel: mi, ma-
gyarok. Trefort Ágoston szerint (1877) nekünk 
európai (pl. finnugor) rokonságra van szükségünk. 
Acsády szerint (1895) „a tudós czím nálunk ép-
pen nem a tudományos munka alapja… csak ke-
gyelteknek szokták adományozni”. 
Vajon változott-e valamit a helyzet azóta? Vajon 
átírták-e a történelemkönyveket az újabban előke-
rült írásos emlékek és a 20. századi genetikai 
eredmények alapján? A válasz: nem! Mintha nem 
akaródzna a magyarság valódi történetének kide-
rítése… 
 

Gardner könyvének magyar fordításakor pl. „ki-
maradt”, hogy Nagy Károly anyja magyar-rokon 
(avar) hercegnő volt. Hancock pedig úgy foglalko-
zik a finnugor nyelvekkel, hogy a „nyelvcsalád” 
több mint 50%-át adó magyarok nyelvét szinte 
meg sem említi… 
A számtalan „kalandozásnak” tekintett sikeres 
nyugati kincsvisszaszerző hadjáratunkból pedig 
két vesztest – az augsburgit és a merseburgit – 
tanítják leginkább iskolai történelemkönyveink… 

 
Az ősi bölcselet, a mágustudás a vízözön előtti 
időkre vezet vissza, ÉnokÉnokÉnokÉnok----NimrudNimrudNimrudNimrud----HermészHermészHermészHermész----ThothThothThothThoth 
idejére. ENANNATU Gudea és a főpap Melkize-
dek már kenyérrel és vízzel áldozik sok évvel Jé-
zus születése előtt.** Mire a sémiták (Kr. e. 3200-
3000) és az indoeurópaiak megjelentek a világ 
színpadán, az emberiségnek szinte már minden 
 

**Gyárfás Ágnes: TUR-ÁN… 72. old. (Szerk.) 
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fontos tudás, ismeret rendelkezésére állt. 
 

Gilgames is ebbe a sorba (Énok-Nimród-Hermész-
Thoth) tartozik – azonban eltérő véleményeket ol-
vashatunk a szakirodalomban arról, hogy ő Nim-
róddal (a bábeli toronyépítővel, a tanítómesterrel, 
az égen pedig az Orion csillagképpel) azonosít-
ható, vagy inkább Nimród dédunokájával.  
A királylistán Enmer/ud/kar neve a mássalhang-
zók alapján Nimródnak is olvasható /lásd: Hol 
vagy Mezopotámia? Két Hollós Könyvek, Bp., 
2006, szerk.: Tábori L./. Ő Gilgames dédapja.  

 
A magyar néphitben él a világ első szent királyá-
nak, Nimródnak a hagyománya. A Grál-királyok 
Világkirályok voltak – közéjük sorolhatók szent 
királyaink is. Birtokunkban van a világ egyetlen 
ismert Grál-koronája, a Szent Korona – rajta az 
Ítélkező Jézussal, a Világ Királyával. 
A szkíták misztikus kelyhe (kupája) is égi hatal-
mat jelez. Emellett a vérszerződésre is utal, mely 
nem rokon népek, törzsek szövetségét jelképezi.  
Úgy tűnik, hogy a ragozó nyelvű népekből kerül-
tek ki a „Fényhozók” (az emberiség kulturális és 
tudományos „ugrásainak” megvalósítói) is. 
 
A ragozó nyelvű népekA ragozó nyelvű népekA ragozó nyelvű népekA ragozó nyelvű népek kultúrateremtése, jelképei 
Az emberré válás megtörténhetett a Kárpát-me-
dencében is (lásd a rudabányai „Rudit” és a vér-
tesszőlősi „Samut”). Emiatt semmi sem zárja ki, 
hogy – amennyiben létezett – itt is kialakulhatott 
az ősnyelv. A szkíta (más szóval ragozó nyelvű) 
népek évezredeken át folyamatosan alkotják a 
kultúrát, alapítják a vallásokat1.  
Tanításaik központi eleme az Istenhez (az örök 
bölcsesség elnyeréséhez) vezető út megmutatása 
minden arra érdemesnek. E népek fiai közül ke-
rültek ki az első tudósok, csillagászok, az írás 
feltalálói. 
 

                                                 
1 Lásd a szkíta vallásalapítókat: a nem perzsa Zarathusztrát 
(aki megjövendölte Jézus születését), a nem ind Buddhát, a 
nem zsidó Jézust, a nem perzsa Mánit (hármassága: a Fény 
Atya, a Fény Szűz és a Fény Fiú) – ők mindnyájan szűztől 
(az égi Istenanyától) születtek (mint ahogy Mitrász és 
Dionüszosz is).  
Buddhának is 12 tanítványa volt, kb. 30 évesen kezdi pá-
lyafutását, vállalt szegénységben vándorol, a bráhmanákat 
(papokat) bírálja, az ellenség szeretetét tanítja, nem gyűjt a 
Földön felesleges kincseket. Ő a Világ Szeme, az Egyedüli 
Fény. Ha nem állna ott Buddha neve, azt is hihetnénk, hogy 
Jézusról van szó… 

A NATO jelképeA NATO jelképeA NATO jelképeA NATO jelképe (körkereszt), az Európai Unió az Európai Unió az Európai Unió az Európai Unió 
szimbólumaszimbólumaszimbólumaszimbóluma (Szűz Mária – Napba öltözött Boldog-
asszonyunk – csillagkoronájának 12 csillaga), aaaa 
Mindent Látó SzemMindent Látó SzemMindent Látó SzemMindent Látó Szem (Nimród templomának díszí-
tője), az amerikai amerikai amerikai amerikai kosárlabda-csapatocsapatocsapatocsapatok sólyomk sólyomk sólyomk sólyom----
neveineveineveinevei (a mi Turulunkhoz hasonlóan az isteni kül-
detés jelképei) mindnyájan Nimród népéhez ve-
zethetők vissza. A 14. századi Regius-kézirat sze-
rint    az első „szabadkőműves” nagymester nem Sa-
lamon volt, hanem Nimród2.  

 
Végül négy gondolatot emelnék ki a könyvből:  
Mitől válnak közismertté egyes uralkodók, tele-
pülések nevei?  
Hol folytatódik a szent vérvonal?  
Folyamatosan lakható volt-e a Kárpát-medence?  
Mi a magyarság küldetése? 
 
Ismert és alig emlegetett uralkodók, helységnevekuralkodók, helységnevekuralkodók, helységnevekuralkodók, helységnevek 
A szakirodalom csak ritkán használja a „mega-
litkorszak” és a „megalit népe” kifejezéseket – ta-
lán azért, mert ezek is a ragozó nyelven beszélő 
népekhez köthetők? Nagy Károly hamar széteső 
birodalmairól és – az elhurcolt avar kincsekből 
származó – gazdagságáról hosszasan írnak a törté-
nelemkönyvek. Pedig az „európai királynak nehéz 
volt a keze az íráshoz” (olvasni ugyan tudott…). A 
kérészéletű Nagy Sándor hőstetteiről zengedez a 
mai világ, Attiláról viszont csak keveset beszélnek 
– akkor is kutyafejűként emlegetik. 
Ábrahámot mindenki ismeri (pedig nem alapított 
birodalmat, nem épített templomot-tornyot) – 
Nimrudról azonban (aki az előbbieket megtette) 
hallgat, vagy csak (rágalomnak tűnő) negatívumot 
közöl. 
A kihalt Neander-völgyi ősemberről minden isko-
lás hallott – a bükkiről, a vértesszőlősiről, a ru-
dabányairól jóval kevesebben. Mezopotámia, 
Egyiptom, Kánaán (a mai Palesztina), Trója világ-
hírűek – a velük egyidős vagy régebbi tordosi és 
tatárlakai őstelepekről viszont szinte senki sem  
tud… 

                                                 
2 Ezen elképzelés szerint Salamon templomának helyén még 
a vízözön előtt Énok temploma (megalitikus szentély) állt. 
Énok (más nevein Hermész vagy Nimrud) két nagy oszlopot 
állított fel egy magas hegyen (a gránitoszlop tűz-, a bronzból 
készült vízbiztos, így az egyik minden bizonnyal fennmarad 
az apokalipszis után is), melyekre a világ minden tudomá-
nyát és művészetét rávéste. A titkos földalatti kamrában az 
egyik oszlop maradványaira bukkan(hat)tak Salamon tem-
plomának építői.  
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Hiába no, a történelmet a győztesek írják    (s nem 
Nimrud leszármazottai)!  
 
A „szent vérvonal”„szent vérvonal”„szent vérvonal”„szent vérvonal” követése 
Bunyevácz a bibliai és a krónikáinkban említett 
leszármazási rendet összevetve is érdekes követ-
keztetésekre jut: az Énok-Noé-Hám-Kus-Nimrud 
ágban véli felismerni az ősi tudás képviselőit. 
Gardner szerint Énok Káin (ősi tudásának valódi 
örököse) leszármazottja, a szent vérvonal képvise-
lője. Meglepő, hogy Sét (Ábrahám őse) ágán is ta-
lálkozunk Énokkal. Ezen az ágon haladva 400 év-
nyi történelmet „hagytak ki” Ábrahám és Mózes 
között az Ószövetség összeállítói. Dávid pedig 
nem Saul leszármazottja. Dávid fia, Salamon ki-
rállyá felkenésekor nem voltak jelen Júdea és Iz-
rael vénei. A bibliaszótár szerint ennek az volt az 
oka, hogy Salamon nem isteni akaratból lett király 
(azaz a királlyá avatás új módját követték „bea-
vatásakor”, vagyis nem a kánaáni uralkodók szak-
rális hagyománya szerint lett királlyá). 
 
A kérdést tovább bonyolítják a Jézus származása3, 
keresztre feszítése és temetése körüli események4, 

                                                 
3 Galileát akkor többségében nem zsidók lakták. Jézus 
idejében még nem volt zsinagógája Názáretnek. Így már 
érthető, miért nem támadhat a zsidók szerint Galileából 
próféta. Az Újszövetséghez kapcsolódó hagyomány szerint 
egyébként Jézus befizette a 2 drachma ún. prozelita-adót, 
amelyet a zsidó vallásra áttérteknek kellett fizetniük.  
Jézus tanítványai galileaiak voltak (Karióti Júdás Júdeából 
költözött Galileába). Jézus rendszeresen magaslatokon 
imádkozott (pl. az Olajfák hegyén). A szentélyt is a zikku-
ratok tetejére építették, hogy közelebb legyen az égiekhez.  
A júdeai Betlehem 3. századinál korábbi nyomairól nem tu-
dunk (távolsága Názárettől 180 km) – viszont Galileában, 
10 km-re a mai Názárettől fekszik Bit Ilu Lachama (je-
lentése: Lahama istenasszony háza – Bunyevácz Bét Lahm 
néven említi), azaz    Betlehem. Egyébként Názáretről is csak 
a 2. század végén hallhatunk először.  
 

Az emberi alakot öltő természetfölötti Megváltó központi 
szerepet tölt be a zoroasztrizmusban és a kereszténységben, 
ám teljesen ismeretlen a zsidók szent irataiban (ott egy földi 
király, politikai vezető érkezését várják, aki megszabadítja 
Izraelt a római uralomtól). 
 

Martin Lunn történész szerint a Karolingok úgy kerültek ha-
talomra, hogy a „jézusi vérvonalat továbbvivő” Merovingo-
kat kiirtották. (Megj.: Mária Magdolna a galileai Magdalából 
való. Tisztázatlan, hogy csak spirituális kötődés, vagy – utó-
dokat létrehozó – testi kapcsolat is fűzhette-e Jézushoz, 
melyből az isteni vérvonalat továbbvivő uralkodók szár-
maztak?) 

melyek a hivatalos katolikus álláspont újra-
gondolására sarkallnak. A Jézus születése előtti 
kb. 4 évszázad nemzedékrendjéről nem találunk 
információt a Bibliában. Lehet, hogy Jézus Noé és 
Nimród leszármazottja, s nem Dávidé? – teszi fel 
a kérdést a szerző. 
 

Gimbutas szerint a „boldog békeidőknek” (az 
Aranykornak) kb. Kr. e. 2400 körül lett vége, 
amikor proto-indoeurópai törzsek támadtak Euró-
pára, és istennőik helyére a maguk hímnemű, 
„teremtő” isteneiket tették. Mezopotámiában ezt a 
kb. Kr. e. 3000-től beözönlő sémiták vitték vég-
hez. Ők Istárt (Innana, az Egek Királynője utód-
ját) új szereppel is felruházták: ő lett a háború 
istennője. 
 
A Kárpát-medence folyamatosan lakható volt 
A szerző kérdésfelvetése nagyon is időszerű: van-
e a Szent Grálnak valamilyen üzenete a mai em-
ber számára? László Gyula nyomán „az így lehe-
tett” nyomába ered – az „így volt” magamagát 
becsapó képviselőitől elhatárolódik. Kretzoi Mik-
lós geológus és paleontológus professzorra hivat-
kozva idézi, hogy az emberszabásúak kelet-afrikai 
képviselői Kr. e. 11-12 millió évvel kihaltak – de 
a rudabányai ásatások során kiderült, hogy elju-
tottak Európába és itt tovább éltek. A Rudapit-
hecus arckoponyája emellett rendelkezik a más-
salhangzó-képzés kifejlődését lehetővé tevő tulaj-
donságokkal is. Elképzelhető tehát, hogy az euró-
pai előemberek nem Afrikából származtak, hanem 
az eurázsiai kontinensen fejlődtek ki. A vértes-
szőlősi ősember telephelye alapján pedig arra kö-
vetkeztethetünk, hogy az emberré válás a Kárpát-
medencében is végbemehetett. A 6500-7000 
évesnek tekintett tatárlakai táblák – melyek helyi, 
Maros-menti agyagból készültek – tovább erősítik 
ezt a feltételezést. Kiszely István és a genetikai 
vizsgálatok szerint az őskőkori lakosság leszárma-
zottai folyamatosan lakták a Kárpát-medencét. 
 
A magyarok küldetéseküldetéseküldetéseküldetése    
Úgy tűnik, hogy nekünk, magyaroknak külön kül-
detésünk van: Jézus eredeti tanításainak megis-
mertetése a világgal. Róma és a világ tudja ezt – 
                                                                               
4
 Pl. a zsidó hagyomány nem engedi meg, hogy követőit ke-
resztre feszítsék. Jézus eltemetésének módja a zsidók köré-
ben törvényszegésnek minősülne. Jézust az antropológusok 
többsége a mediterrán (nem sémita) típusba sorolja. 
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csak nem siet közhírré tenni.  
 

Egyetlen uralkodóház sem adott annyi szentet a vi-
lágnak, mint az Árpád-ház (ráadásul nem mártíro-
kat, nem térítő papokat). A magyar királyokat csak 
a Szent Koronával lehetett megkoronázni. Püspök-
kinevezési joguk volt (apostoli királyok). Talán 
azért, mert egy szent vérvonal képviselői? 
Grandpierre K. Endre szerint a magyar trón csak 
hamisítás és lopás révén került a Habsburgok ke-
zébe. Valószínű, hogy Mátyás váratlan halálában 
(hivatalosan „agyvérzés” okozta) politikai okok is 
„közrejátszottak”. 

 
Szent István Nagylegendájában olvashatjuk, hogy 
a magyarokat „az örökkévalóság titkos terve ter-
mészetes lakóhelyükről napnyugati részekre ren-
delte a keresztények eltévelyedéseinek megbosz-
szulására”. II. János Pál pápa is kijelentette 
2001-ben, hogy „a magyarokra hárul az igazi ke-
reszténység megismertetése Európával”. Talán 
tudta, hogy a „Grál népe” vagyunk? A honfog-
lalóknak nevezett magyarok sírjaiban egyébként 
kereszteket találtak… 

 
A    Grál:    kehely (kupa), vérvonal, tudásforma. A 
Turini lepel „leleplezése” után érezhetjük, hogy a 
Lepel is Grál. Sőt Szent Koronánkat is tekint-
hetjük a Szent Grál egyik megjelenési formájának. 
Rajta a 19 zománckép közül egyik sem ószövetségi 
tárgyú – a német-római császárén mind a 4 az. Ez 
arra utal(hat), hogy őseink az Ószövetséget eluta-
sító Máni tanításain keresztül, saját anyanyel-
vükön juthattak el Jézus tanításaihoz, örömüze-
netéhez.        
 
A pálosok a Grál magyar lovagjai. Ők az egyetlen 
magyar alapítású szerzetesrend, akik nevüket Re-
mete Szent Pálról (tehát nem Pál apostolról) kap-
ták. Náluk – a templomosokhoz hasonlóan – a kül-
ső cél (a Rómának megfelelés) mellett egy belső is 
megfogalmazódott: a régi szkíta ősbölcsesség – Jé-
zus eredeti tanításainak – továbbadása.  
 
Felmerült, hogy királyaink egykori koronázó helye 
nem a mai Székesfehérvár lehetett (inkább a Pilis 
jöhet szóba). A magyarok Fekete Madonnájának 
tisztelete (mely Lengyelországban és Franciaor-
szágban is megvan) az Ízisz-kultuszig vezethető 
vissza. 

 
Bunyevácz könyve szerint Jézus a következőket 
mondotta tanítványainak: 

„Nem ti választottatok engem, hanem én válasz-
tottalak titeket… Mert néktek megadatott, hogy 
érthessétek a mennyek országának a titkait… Fi-
gyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem 
tudjátok, mikor jő el az idő… Hogyha hirtelen 
megérkezik, ne találjon titeket aludva…” 
 
Mi, magyarok is Jézus tanítványai vagyunkMi, magyarok is Jézus tanítványai vagyunkMi, magyarok is Jézus tanítványai vagyunkMi, magyarok is Jézus tanítványai vagyunk. Ideje 
lenne már odafigyelnünk erre az üzenetre! 
 
 
ÉszrevételekÉszrevételekÉszrevételekÉszrevételek    
Bámulatos az a merészség, amelyet Bunyevácz Zsuzsa 
újságíró a lényegi kérdések felismerésében, megfogal-
mazásában és a válaszkeresésben felmutat. Az 
Alexandra Kiadó 2007-ben megjelentetett könyve leg-
inkább ezért lett sláger. Jelenleg már a 2. kiadás van a 
nyomdában. A téma nyilvánosság elé kerülését tekint-
ve ez óriási előrelépés, hiszen az 500-1000 példány-
ban, magánkiadásként megjelenő igénytelenebb köny-
vek csak szűk körhöz jutottak el.  
A szerző vallja: ő „csak” mások szakmai eredményeit 
„rakta össze” új rendszerben. Komoly szándékát jelzi, 
hogy még további két kötetet tervez, melyekben bőví-
teni, pontosítani szeretné eddigi következtetéseit (Cser 
Ferenc és Tábori László szakmai megjegyzései ebben 
bizonyára segíteni fogják). A Szent Grál keresése nem-
sokára elkészül – témája a mennyei királyság (a hata-
lom előtti kor), a teremtésmítoszok, az ősök valódi tu-
dása. 
Egy kutatónak sokkal nehezebb „szárnyalnia”, mint 
egy újságírónak. Ugyanis megköti a kezét szűkebb 
szakterületének éppen aktuális dogma- vagy axióma-
rendszere. Bunyevácz gondolkodásmódját külön tant-
árgyban kellene oktatni az újságíróknak (pl. Védeke-
zés a médiamágia és a történelemmanipuláció ellen 
címmel). 
 
Egy közel 500 oldalas könyv alapos elolvasása után 
néhány megjegyzésnéhány megjegyzésnéhány megjegyzésnéhány megjegyzést csak azért teszek, hogy ezzel is 
segítsem a szerző további munkáját. 
Dicséretes szorgalomra vall, ha valaki képes művéhez 
74 oldalas szakirodalom-jegyzéket mellékelni.  
(A részek és fejezetek tagolása a „Jegyzetek és hivat-
kozások”-ban azonban nehezen követhető, mivel az 
ismétlődő fejezetszámok előtt nem áll ott római szá-
mokkal a rész száma, pl. a 446. oldalon 3. fejezet – 
II./3. fejezet helyett. Célszerű lenne a hivatkozott szer-
zők ábécé szerinti feltüntetése is.)  
 
A könyvben azonos súllyal szerepelnek nemzetközileg 
elismert szaktekintélyek széles körben elfogadott és 
lelkes emigránsok vagy politikai üldözöttek érzelmileg 
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megfogó művei. A felsorolás talán nyelvészetileg és 
mitológiailag szorul leginkább bővítésre. Hiányoltuk 
pl. Varga Zsigmond, Várkonyi Nándor átfogó, rend-
szerszemléletű könyveit és a bibliai alapműveket. Götz 
László is nagyobb hangsúlyt érdemelne. Ha Baráth Ti-
bor fejtegetései teret kaptak /139., 439. o./, akkor 
Borbola János egyiptológiai munkáiról – aki fogorvos 
létére 2 évet végzett az egyiptológia szakon – is érde-
mes volna néhány szót szólni.  
 
A szerző a sumerok5 napistenét rendszeresen Sa-
masként említi /pl. 269. o./ – holott ő az akkádok 
(babiloniak, asszírok) napistene, a sumeroké UTU 
(hozzáteszem, hogy a „szakirodalom” is gyakran keveri 
a sumer és az akkád istenségeket).  
Az isten (jelentése: egy) szó pedig nem sumer, hanem 
hettita eredetű, akkád szó – sumerul az isten AS. 
 
Nimród nevéről: a leopárd neve nem sumerul, hanem 
akkádul nimru. Sumerul NÍB (L.131a). Nimród nevét 
sumer elemekből összerakva pl. a NIM (L.433) + RU 
(L.68 ) + UTU / UD (L.381) = „a magas(ságos) Nap-
nak (időnek, viharnak) szentelt” értelmezést kap-
hatjuk.  

L.: René Labat Akkád epigráfiai kézikönyve, 
Párizs, 1948. 
 
A könyvben M. Wehrly-Frey véleményét is olvas-
hatjuk. Eszerint Mária adiabenei (párthus) hercegi 
családból származott. A napkeleti bölcseket pedig a 
görög szöveg mágusoknak (magoi) nevezi. Megjegy-
zésem: érdemes lenne pontosan megadni, hogy ebben 
a lényeges kérdésben milyen forrásból merített az 
idézett – számunkra kevésbé ismert – szerző. 
 
Reméljük, hogy a névelírások (Jankovits – Jankovics 
helyett /460. és 468. o./, Gönci – Gönczi helyett /487. 
o./, Horváth – Horvát (István) helyett /157. o./, Opert – 
Oppert helyett /62. o./, altáji – altaji helyett /62. o./, 
kárpát-medencei – Kárpát-medencei helyett /139. o./) 
javításában a lektori csapat a következő kiadásban egy 
kicsit figyelmesebb lesz.  
A magyar nyelv szabályai szerint a „népek, ame-
lyek…” a helyes (a könyvben a „népek, akik…” sze- 
repel).  
ELAM Mezopotámia keleti része (lásd L.433), s nem 
az északi, ahogy a 75. oldalon áll. Az északi terület 
neve L.7 szerint sumerul SZU.BIR4

ki (akkádul Szu-
bartu). A szubar, a szavárd és a szabír népnevek Bu-
nyevácznál egybemosódnak /75-76. o./ – pedig pl. az 
általa is idézett Cser Ferenc megkülönbözteti őket 

                                                 
5 Bunyevácz (Bobula Ida nyomán) a „sumir” kifejezést 
használja, a nép hivatalos magyar megnevezése: sumer 

(www.nemenyi.net, Könyvismertető és bírálat – Sípos 
Erzsébet: Kultúrák kialakulása Mezopotámiában és a 
Kárpát-medencében, Antológia K., 2005, Kecskemét).  
 
Az AL:LA.MU sumer olvasat /393. o./ megfeleltetése 
az Álmos névnek nem igazán meggyőző (a könyvben 
idézett  „módszert” követve is az „állam” vagy „álom” 
magyar szavak jutnak róla előbb eszünkbe).  
 
Zarathusztra tanításait az Aveszta tartalmazza – csak a 
későbbi párthus korszakban kapta a Zend (közép-
iráni) jelzőt /96. o./. A zend � szent „magyarul 
hangzósítást” Bunyevácz „megengedi” – az Aveszta 
„magyar megfelelőjét” azonban nem említi. 
 
A szakemberek többsége az óperzsa nyelvet flektáló-
nak tekinti, a médet és a szkítát pedig különbözőnek 
/431. o./.  
A párthus korszak Kr. e. 247 és Kr. u. 226 (és nem 
326) között volt /99. o./.  
 
Sákya: Buddha törzsének neve. Buddha származására 
nézve egyelőre egyértelműen megbízható adat nem áll 
rendelkezésünkre, csak feltételezések /102. és 265. 
o./. A sákya-szaka megfeleltetés nem igazán meggyőző. 
A Meroving I. Clovis frank király ismertebb neve 
Chlodvig (235. o.). 
 
A könyv külön erénye, hogy az olvasóközönség szá-
mára kevésbé ismert fogalmak (pl. jégkorszakok, kő-
korszakok időrendje, a nyelvek csoportosítása stb.) 
megértéséhez, követéséhez rövid áttekintést ad. A 
Kárpát-medence kultúráját azonban évezredekkel fia-
talabbnak tünteti fel, mint az újabb kutatási eredmé-
nyek (Cser Ferenc észrevétele).  
 
Bunyevácz könyvének külön erénye, hogy megemlít 
alig közismert magyarországi feltárásokat is. 
 

Pl. a Nagykanizsa melletti homokdombon talált, 
6000 évesre becsült szentélyt, a hódmezővásár-
helyi /gorzsai/, tiszapolgári, endrődi, balatonma-
gyaródi, hidvégpusztai kőkörök helyszíneit,  
a Gyulafehérvár melletti Kisompoly és Sarmize-
getusa Stonehengenél 1000 évvel régebbi kőkö-
reit,  
a kunhalmokat /az Alföld „piramisait”, melyek 
rendszerük kiépítési rendszere ugyancsak csilla-
gászati értelmezéssel magyarázható/, 
a nagyszéksói rovásírásos kelyhet, a Nagykanizsa 
melletti homokdombon található szentélyt. 
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BÁRCZY ZOLTÁN 
 

Töprengések a hazáról I.* (1995) 
 

 

Elöljáróban közölni kívánom, hogy a tanulmánya-
imban érintett magyarságtudomány-kutatással 
több évtizede, lelkiismeretesen és alázattal fog-
lalkozom. Az a körülmény terelt a kutatás útjára, 
hogy már fiatal koromban tapasztalnom kellett, 
hogy a magyar történelemtudomány és a magyar 
nyelvtudomány akadémiai szintű művelői elvonat-
koztatják magukat a tudományos igazságtól s ezzel 
már nem azt tették, mint ami a titulusokból követ-
kezne. Szomorúságot ébresztett bennem Széchenyi 
István tömör napló bejegyzése, miszerint „A tör-
ténelem kiesett a tulajdonunkból.”1. Viszont foko-
zott kutatómunkára sarkallt Illyés Gyula megnyi-
latkozása: „A magyar szellemélet nem adott tár-
gyilagos képet a magyarságról.”2 

Elébe sietek esetleges bírálóimnak, akik 
ezért a tevékenységemért netán nacionalizmussal 
vádolnának, hogy talán csak nem bűn, ha valaki 
olthatatlan vággyal igyekszik megismerni ősei tör-
ténelmét, még akkor sem, ha e ténykedés egy-két 
embernek nem tetszik. 

Ugyancsak elöljáróban tisztázni kívánom, 
hogy sem tudatomban, sem írásaimban a magyar-
ság kérdése nem antropológia, nem anyanyelvi és 
különösen nem családi név kérdése, hanem kizá-
rólag lelkiség, morális magatartás kérdése. Figyel-
meztetés legyen ebben az Aradi Tizenhárom Vér-
tanú példamutatása és Petőfitől e rövid idézet: 
 

„Ha nem születtem volna is magyarnak, 
E néphez állanék ezennel én...” 

 

Itt idézem Teilhard de Chardin egy mondatát: 
„A megismerésnek az a célja, hogy az igazság nö-
vekedjen, mert csak az igazság viszi előre a vilá-
got...” Nos, időszerű lenne a történelemtudományt 
nem azzal a közönnyel tudomásul venni, hogy az 
amúgy is a „győzők propagandája”, hanem úgy 
művelni, hogy az visszaadná e tudományágnak az  
 

Bárczy Zoltán (1917-1997) fia ifjabb Bárczy Zoltán hozta be 
szerkesztőségünkbe édesapja írásait, melyek a 20. század 
60-80-as éveiben keletkeztek. Ez a tény a tartalomból jól 
kiolvasható. Ugyanakkor mély hazaszeretettel, éles logi-
kával alkotott és következtetései helytállóak, folytathatók, 
kibővíthetők, valamennyiünknek tud újat mondani, tanulhat 
tőle a mai generáció. 

őt megillető rendfokozatát, mint ahogy ez minden 
más kultúrállamban szokásos. 

Ezekben a kérdésekben máris fel kell vetni a 
legfőbb tanítóhivatalunknak, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiának a felelősség kérdését. 

Abból az alapigazságból kiindulva, hogy egy 
népet nemzetté az ő történelmi tudata emeli, (ha 
van történelmi tudat, van nemzet), vizsgálat tár-
gyává kell tenni e kérdést részletesen. 
 
 

I. Történelmi kérdőjelek 
 
 

A kérdőjelek sokasága ébred az emberben, me-
lyek megválaszolásának hiánya történelmi isme-
reteink hiányát is jelenti. Vegyük sorra. 

Hallay István: Anonymus 900 év távlatából c. 
terjedelmes tanulmányában ezt közli: 
„Azt ma már minden komoly történetíró tudja, 
hogy az európai történelem nem rendelkezik ókor-
ral...” Hallay véleménye megegyezik az európai 
tudományos világ idevonatkozó felfogásával. 
Ugyanezt a gondolatot – a Kárpát-medence üres-
ségét – sugallja Bartha Antal: A IX-X. századi 
Magyar Társadalom c. könyve 122. oldalán 
(1973), amikor ezt írja: „A magyar etnikum meg-
telepedése ezen az akkor igen ritka... népességű 
területen...”. 

Nézzük meg, hogy mit is olvashatunk a saját 
történelmünket érintő kérdésekről például a Kár-
pát-medencét illetően. A Kárpát-medencében állí-
tólag a római hódítás korában is sztyeppei álla-
potok uralkodtak. Lakossága nem volt, s korábbi 
telepesek nyomai sem voltak. Majd mintegy ezer 
évvel később is csak néhány szláv szórvány volt 
itt, melyek azonban kis létszámuk miatt nem tanú-
sítottak ellenállást az ideérkező honfoglaló magya-
rokkal szemben. 

Szűcs Jenő a Kárpát-medence lakosságának 
méretéről: „Theotmar salzburgi érsek, kevéssel a 
magyar honfoglalás után a 900. évben Pannónia 
viszonyait ecsetelve a pápának írt levelében a föld 
népéről szólva kizárólag szlovákokat emlegetett, 
megjegyezve, hogy a vidék sok napi járóföldre el-
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hagyott. A kutatás oly sok fáradozása ellenére ma 
sem tudunk mást mondani.” Így Szűcs Jenő. 

Saját földünkről, saját hazánk területéről van 
szó, ezért nemcsak tanácsos, de kötelességünk is 
megvizsgálni Hallay István és társai, valamint a 
tudományos közvélemény állítását, miszerint 
Európának, s azon belül a Kárpát-medencének 
nem volt őskora és nincs történelme sem. 

A kultúrák hatása, kölcsönhatása és folyto-
nossága a népeknél nyomon követhető, feltéve, ha 
él az ősök tisztelete és az utódok fenntartják apáik 
hagyományait. De van ellentétes példa is, amikor 
a betelepedő ellenséges népek felszámolják az ős-
lakók kultúráját. 

Egyiptom történetében volt olyan fáraó, aki az 
elődjét dicsőítő szövegből kivésette elődje nevét 
és a sajátját vésette a helyére, mintha például an-
nak az építménynek ő lett volna az alkotója. 

Vonatkozhat ez népekre is, amikor átvették az 
elődök kultúráját, de elhallgatták a műveltség 
alapjait szolgáló nép nevét, azt mutatva ezzel, 
mintha az általuk felmutatott műveltség eredetileg 
az ő találmányuk lett volna. 

Kérdezem, lehet hogy így sikkadtak el Euró-
pa őskorának emlékei is? 

A Kárpát-medence szolgáltatott már számos 
antropológiai meglepetést, s azok között a Ruda-
bányán feltárt 2,5 millió éves emberi csontokat, 
pedig ott állítólag 94 személy teljes csontállomá-
nyáról van szó. A vértesszőlősi koponyalelet a jég-
korszak idejéről i.e. 450000 év tájáról maradt 
fenn napjainkig. Miért nem tudunk ezekről több 
és pontosabb adatot? 

Az őskőkor, a paleolitikum itt hagyta szám-
talan emlékét, mint az újkőkor, a neolitikum. Az 
ősember egyik legfontosabb szerszámának alap-
anyaga az obszidián volt, melynek eddig feltárt 
lelőhelyei Tarcal, Tokaj környékén és a Hont me-
gyei Csitár község határában voltak. A feltárások 
bizonyítják, hogy ezeken a helyeken „kőipartele-
pek” voltak, ami a kő tömeges felhasználását bi-
zonyítja. Ez a tény már magában is nagy tömegű 
lakosságot tételez fel. 

Az őskor híres útjai körül Fényes Elek: Ge-
ográfiai Szótára szerint az obszidián út és a só út a 
Kárpát-medencéből indult ki, míg a borostyán út, 
a kagyló út és a selyem út idevezetett, vagy itt 
ment keresztül. Kérdezzük, hogy az obszidiánt és 
a sót az őskor embere innét már exportálta? Kér-

dezzük azt is, hogy az utak összefutása nem éppen 
a tömegek által sűrűn látogatott vagy lakott terü-
leten volt? 

A tudományos világ lépésről-lépésre tisztáz-
za, hogy a fémekről elnevezett korszakok is a 
Kárpát-medencéből indultak el, különös tekintet-
tel arra, hogy az első ércfeltárások itt voltak, majd 
később a Cseh medencében. 

A rézkorszak kezdetén a Kárpát-medencében 
az alábbi helyeken folytattak bányaművelést John 
Dayton meghatározása szerint: 
 

Körmöczbánya (Nyitra m.) arany, ezüst, antimon 
Selmeczbánya (Nyitra m.) ezüst  
Nagybánya (Szatmár m.) arany, ezüst  
Felsőbánya (Szatmár m.) arany, ezüst, cink, 
ólom  
Kapnikbánya (Szatmár m.) ezüst, antimon, arzén  
Offenbánya (Torda-Aranyos m.) ezüst, tellur  
Veresbánya (Alsó-Fehér m.) arany  
Rudnikbánya (Nyitra m.) réz, ólom, ezüst  
Rudabánya (Borsod m.) arany, ezüst vas  
Nagyág (Hunyad m.) arany, tellur, ezüst, man-
gán  
Dognácska (Krassó-Szörény m.) réz, ólom  
Szaszkabánya (Krassó-Szörény m.) réz  
Majdánpatak (Krassó-Szörény m.) réz  
Gölniczbánya (Szepes m.) réz, antimon, nikkel, 
arzén 

 

 Ókori fémfeldolgozók nyomait tárták fel eddig 
Bodrogkeresztúr, Lengyel, Erősd, Vincsa, Gulme-
nitz, Tószeg, Jordánhalom, Tordos, Polgár, Perjá-
mos, Velemszentvid, Hallstatt, Karanovo, Remete, 
Nyitra, Lerna és a távolabb eső Szeszklo nevű te-
lepeken. 

Az itt felsorolt lelőhelyek és olvasztótelepek 
kiszolgálását is nagy létszámú személyzetnek kel-
lett fenntartani, – s míg a termelvényeikkel 
ugyancsak nagy tömegeket szolgáltak. 
 A gazdaságos termelés feltétele még napja-
inkban is, hogy az iparszerű feldolgozást az alap-
anyag feltárás közvetlen szomszédságában kell el-
végezni, s nem inkább vonatkozott ez az őskorra, 
amikor még szállítóeszközök – málházott állato-
kon kívül – nem léteztek? 
 A Kárpát-medence korai kultúráját bizonyítja 
az immár világhírű lelet a Tatárlakán feltárt há-
rom írásos agyagtábla, melyeken a későbbi ma-
gyar rovásírás négy kezdeti jele is felismerhető. 
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Ennél a kérdésnél miért hallgatjuk el Torma 
Zsófia sok-ezer hasonló leletét? 
 Többen tagadták a táblák eredetiségét. Volt 
olyan vélemény, hogy valaki Babilonban járt és 
onnét hozta, vagy ott lemásolta. Boris Perlov szov-
jet tudós a helyszíni vizsgálatok és a radiokarbon 
kormeghatározó mérések elvégzése után tisztázta: 
– az agyagtáblák tatárlaki származású agyagból 

készültek 
– a babiloni hasonló jeleket tartalmazó táblák 

kora 6000 év, míg a tatárlakiak 7000 évesek. 
 Ebből következik, hogy nem lehet azt ma Ba-
bilonban lemásolni, ami ott majd csak 1000 év 
múlva fog megjelenni. 
 H. Würm bizonyította, hogy a Kárpát-meden-
cében a gabonafélék kinemesítése az őscirokból  
i.e. 6-5000 években már befejeződött. Állítását 
igazolják a gabona termesztéséhez szükséges szer-
számokat előállító kőipartelepek feltárása és kor-
meghatározása a már említett Tarcal, Tokaj és 
Csitár határában. A gabona tehát már akkor is tö-
meg élelmezési termék volt. 
 A technikai civilizációt forradalmasította a 
kerék feltalálása. A kerék felhasználásával ké-
szült kocsi is a Kárpát-medencéből származik. A 
szekér modellek lelőhelyei: Budakalász, Szamos-
újvár, Novaj, Gyulavarsánd és Herpály. Megje-
lenési idejük i.e. 2000-1600 között. 
 A tudomány mindmáig adós a Csörsz-árka 
nevű kb. 1600 km hosszú árokrendszer keletke-
zési idejének és rendeltetésének meghatározá-
sával. A karbantartó munkák elvégzéséhez sza-
bályos távközökben és azonos méretű vermekben 
elhelyezett bronz anyagú szerszámok a bronzkor-
ból és egy nagy létszámú és jelentős társadalmi 
szervezettségben élő népről tanúskodnak. 
 Itt korábban említés történt arról, hogy tan-
könyveink szerint a Római Légió által birtokba 
vett Pannónia területén sztyeppei állapotok ural-
kodtak. Ezzel szemben Rómának feltehetően Pan-
nónia gabonája és főként bora kellett. A birtok-
bavétel időtartama is erre enged következtetni, 
mert Ammianus Marcellinus, valamint Edward 
Gibbon történészek egybehangzóan azt közölték, 
hogy a világ akkori legnagyobb hadserege a Ró-
mai Légió (i.e. 35-től i.sz. 9-ig) összesen 44 évi 
harc árán tudta csak birtokba venni Pannóniát. 
 Felmerül a kérdés, hogy milyen származású, 
milyen szervezettségű és milyen létszámú nép tu- 

dott ellenállni olyan óriási haderőnek 44 évig? 
 Jelentős kérdés az is, hogyha a halban, vad-
ban gazdag kitűnő katonai védelmet nyújtó 
Kárpát-medence annyira üres volt, akkor az Euró-
pában helyet kereső indogermán népek miért elé-
gedtek meg a jóval szerényebb életlehetőséget és 
kevesebb védelmet nyújtó északibb területekkel? 
 A paleolitikumtól kezdve világviszonylatban 
a legősibb a Körös-kultúra, majd a fejlettebb és 
fiatalabb Vincsa-kultúra, s még délebbre a Kara-
novoi-kultúra, mely embermilliókat reprezentál. 
Ez a sorrend egyúttal a kezdeti kultúrák terjedé-
sének az irányát is mutatta. 
 Hacsak az itt hevenyészve felsorakoztatott 
adatokat tekintjük, a Kárpát-medencéből szárma-
zik többek között 
– az epigrafikai és a paleografikai írásrendszer 
– a korong előtti és a korongolt kerámia 
– a gabona kinemesítése az őscirokból 
– a fémbányászat 
– a fémművesség 
– az ötvösművészet és a technikai civilizáció 
alapja 

– a kerék is! 
A fentiekből nyilvánvaló, hogy a Kárpát-me-

dencében az őskorban embermilliók éltek és 
apáról-fiúra adták át tudásukat az utódoknak. 

Gordon Childe és Fritz Schachermeyr szinte 
egybehangzóan írják: Az európai népek tanító-
mesterei a Kárpát-medencei műveltségek voltak. 
Ezek szerint Európának mégis volt őskora és ős-
története is? 
 Tudományos kutatóinktól várjuk annak felde-
rítését, hogy milyen származású és milyen társa-
dalmi rendszerben élő nép lakta a Kárpát-me-
dencét a glaciális kortól kezdve az úgynevezett 
árpádi honfoglalás koráig. Ennek a kérdéskörnek 
a tisztázása hatással lehet a későbbi időket tárgya-
ló történelmi ismereteinkre is. 
 Kimondva és kimondatlanul még ma is az a 
tanítás, hogy a Kárpát-medence történelme a ró-
mai hódítással kezdődött. Ha nem így lenne, nem 
áldoznának hazánkban huszonötször több pénzt a 
római leletek feltárására, mint egy-egy, a magyar 
múltat tisztázni hivatott régészeti ásatásra. 
 Az előző fejezetben tisztázást nyert, hogy 
szemben az évszázados tanítással, Európának volt 
őskora s ebben az ősi kultúrában Európa tanító-
mestere éppen a Kárpát-medence népei voltak. Az 
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is világossá vált, hogy ennek az ősi műveltségnek 
a megteremtői nem valami jöttment népek voltak, 
hanem egy azonos un. rövid koponya alkatú, azo-
nos fajú és elengedhetetlenül azonos nyelven be-
szélő ősnép. Ezeket a történelmi tényeket nem le-
het örökre elrejteni a történelmi igazságot keresők 
elől, viszont aki rejtegeti, az felmérhetetlen kárt 
tesz az egyetemes emberi kultúrának. Miközben 
ellentétek feszülnek a kutatók és rejtegetők kö-
zött, jelentéktelen népek más népek múltjából 
lopkodják össze „múlttá” múlttalanságukat, vagy 
hamisítják történelmüket a maguk javára. 
 
 

II. Keressük meg az ősbirtokost 
 
 

Marad tehát a kérdés, hogy melyik volt az az 
ősnép, amely Európa kultúráját megteremtette. 

Hasznos adatokat gyűjthetünk össze ókori 
íróktól, akiknél már i.e. 700-tól találunk adatokat 
a Kárpát-medence földrajzára és történelmére vo-
natkozóan. Herodotosz (i.e. 484-406.), akit a tör-
ténetírás atyjának is nevezünk IV. könyve 48. be-
kezdésében írja, hogy Szkítaország legnagyobb fo-
lyója az Iszter (Duna). 49. bekezdésében közli, 
hogy az Isterbe folyik a Tiphisas vagy Partiszum 
(Tisza) és az Agathyrosoktól (Erdélyből) a Maris 
(Maros) folyó. A 49. bekezdésben találjuk, hogy 
az Istert „öregbítik” az Alpis (Alpok) és a Karpis 
(Kárpátok) vizei is, ezért nagyobb a vize a Nil fo-
lyónál. Herodotos felsorolja Szkítaország további 
folyóit a Kárpátokon túl. A Porata (Prut) a Tyras 
(Dnyeszter) a Hipanis (Búg) a Borystenes (Dnye-
per), továbbá a Tanais (Don), az Araxes (Volga), 
mely vizét a Meotis (Kaspi) vizével „közli”. 

Herodostól még megtudhatjuk, hogy a Kár-
pát-medencei szkíták első királya Hercules (He-
rakles) leszármazottja Targitaos volt. Ha az első 
király nevét megfelelő nyelvészeti vizsgálatnak 
vetjük alá és a nyelvfejlődés szabályai szerint a 
kemény „T” helyére annak lágy váltóhangját a 
„H”-t tesszük és elhagyjuk a görög „os” képzőt, 
tisztán áll előttünk, hogy az első király nevét őrzi 
még ma is a Hargita nevű hegy. A Szkíta és a Hun 
nép és név azonosságát Agathias (szül. i.e. 301-
ben) igazolja V. könyve 154. oldalán: „Mindazok 
a barbarus népek, kik az Imauson belül laknak 
Szkítáknak, vagy Hunusoknak neveztetnek”. 

A Kárpát-medence ókori népei között említik  

történetíróink a Gepidákat, Roxolánokat, Szar-
matákat stb. Ha utána kutatunk meglepetéssel vi-
lágosodik meg az említett népek faji azonossága. 

Ptolemaeus Claudius: i.e. 138,-180. III. 
könyv 5. fej. 19. írja: A szkíta-alánok fölött lak-
nak az ophlonok, a roxolánok és a hunok, mintegy 
testvérek. 

Georg Condinus Curopalata: A chronichon T. 
könyv 317. oldal: „Az Gélta, vagy Gepida népet is 
hun, illetve szkíta népnek mondja és a 405. olda-
lon Attilát az Gepida Hunnusok közül szárma-
zottnak mondja lenni”. 

Hippocrates: (i.e. 456-366) A szelek és vizek 
és helyekről: Európában van egy szittya nép, mely 
a Meotisz tava körül lakik, különbözvén a többi 
néptől és szarmatáknak neveztetnek. Hölgyeik 
szoktak lovagolni, nyilazni és dárdákat dobni az 
ellenekre, míg nem szünnek meg szűznek lenni. 
Főtt húst esznek és kanca tejet isznak és ippákit 
falatoznak. Ez pedig túró lótejből. 

Tovább bővül ez a kör, ha tudjuk, hogy a ma-
gyar antropológiai indexszel megegyező és azonos 
nyelven beszélő nép volt többek között még a sza-
ka, pártus, méd, kald nép is. 

Tehát Herodotos, Ptolemaeus és Hippocrates 
írásaiból tisztázódik, hogy számunkra titokzatos-
nak tartott nép nevek mögött az azonos hun-szkíta 
népet kell tekinteni. Ezekkel az adatokkal tovább 
tisztult a kép, miszerint (Gordon Childe-t és Fritz 
Schachermeyert idézve): „Az európai népek taní-
tómestere a Kárpát-medencei műveltség volt”, az-
az a magyarok ősei, a szkíta nép! 

Ez a felismerés szükségessé teszi a vizsgá-
latot a szkíta nép története, tulajdonsága, szoká-
saira nézve és idézzünk néhány rájuk vonatkozó 
véleményt az ókori íróktól. 

HERODOTOS (i.e. 484-406.) 215. bek. 
...Ami pedig a fejhez és övekhez tartozik azt 
arannyal díszítik, míg a lovak mellszerszámait 
rézverettel rakják körül. 

II. könyv 22. A darvak kerülik a telet szkíta 
országban s elrepülnek Egyiptomba, Etiopiába és 
Lybiába. 

IV. könyv. 5. A szkíták mondják, hogy az ő 
nemzetük mindegyik nép közül a legősibb a föl-
dön. Ők Targitaus gyermekei, míg Targitaus Ju-
piter és Borysten folyójának egyik leányától szár-
mazik. Amikor Targitaus uralkodott az égből le-
hullott egy eke, járom, fejsze és több csésze, de 
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mind aranyból volt. Targitaus legnagyobb fia Li-
poxais, amikor közeledett az aranyakhoz, az ara-
nyak tüzet vetettek s ő elmenekült. A másik 
Apoxais ugyanígy járt. A legkisebb fiú közeledtére 
az aranyak nem vetettek tüzet, így Kolaxaisé lett 
ez adomány, azért viselnek a szkíták az övükben 
ma is csészét. Az idősebb fiúk pedig az uralmat 
átadták a legifjabb testvérüknek. 

10. Régi írásban az áll, hogy Hercules (He-
rakles) kikötötte az ökreit s ő elaludt. Amikor fel-
ébredt az ökröket nem találta. Egy barlangban egy 
kétnemű nő mondta, hogy az ökrök ott vannak, de 
csak akkor adja vissza, ha vele hál. Ekkor Hercu-
les odaadta neki az íjját és az övét, melynek a vé-
gén arany csésze függött s megtette, amit a nő 
kért. Hercules ott is maradt. Három fia született a 
nőtől. Agathyrs, Célon és a legkisebb Schytes. És 
tőle, Hercules fiától származnak a szkíták. Így be-
szélik a Pontust lakó görögök is. 

17. A boristhéniták kikötőjétől kezdve elől 
laknak a Kallipidák, kik görög szkíták. Ezen túli-
ak Alazónoknak neveztetnek. Ezek gabonával, ve-
res- és fokhagymával, lencsével, kölessel táplál-
koznak. Ezen túl laknak a szántó szkíták. 

73. Uralkodott pedig ezen időben a Médokon 
Cyraxares, Phaortesnek, Dejoces fiának a fia, aki 
a szkítákkal jól bánt, annyira, hogy nagyra be-
csülve őket gyermekeket adott át nekik, hogy ta-
nulják meg a nyelvüket és a nyilak mesterségét. 

103. Dejóces fiának a fia osztotta fel Ázsia 
népeit, hogy külön választva legyenek a dsidások, 
íjjászok, lovasok, holott azelőtt vegyesen valának. 
Miután ütközetben meggyőzte az Asyrusokat és 
Ninivét körül vette, rátört egy hatalmas szkíta se-
reg. Vezette pedig őket a szkíták királya Madyas. 
A szkíták pedig egész Ázsiát elfoglalták. E nép 
pedig vitéznek mondatik, lakoznak pedig az 
Araxes folyón túl is, szemközt Issedoniakkal. 
Ezen népet Szkítáknak nevezik. 

18. bek. Átkelve a Boristhenesen látjuk elő-
ször a tengermelléken Hylaát (erdőséget), ezen túl 
laknak a földművelő szkíták, kiket a Hypanis 
mellett lakó görögök boristhenitáknak neveznek, 
önmagukat pedig Olbia polgárainak. A túloldalon 
pusztaság s ez után laknak az ember-falók, de 
semmiképp nem szkíta nép. 

31. bek. A szkíták mondják, hogy az országu-
kon túl a levegő telve van pelyhekkel s ezek miatt 
nem lehet sem tovább látni, sem tovább menni,  

mert minden jég. 
71. bek. Csészéik aranyból vannak, mert 

ezüstöt s rezet semmire nem használnak. 
72. bek. Pénzen vásárolt szolgáik pedig nin-

csenek. 
75. bek. A szkíták nemez sátorba bújnak s 

magukkal viszik a kender magvát. Azt tűz által 
ízzó kőre dobják, s attól ízzasztó fürdő felül nem 
múlja. 

A nők pedig megőrölnek ciprus, cédrus és tö-
ményfát s a port vízzel keverik s testüket ezzel be-
kenik. Másnapra ez megszárad s amikor leveszik a 
bőrük fényes és illatos. 

113. bek. A szkíták egyszer az amazonok 
mellett táboroztak és féltek egymástól. De az 
egyik szkíta közeledett egy amazon nőhöz, s az 
nem űzte el, hanem bánni hagyott magával. Így a 
két tábor lassan összeköltözött. 

127. Perzsák, mi megharcolunk apáink sír-
jaiért. Ti nem vagytok a mi urunk. Uramnak egye-
dül Jupitert ismerem és Vestát a Skíták király-
néját. 

VII. könyv. 64. A szkíta Sákok fejükön fö-
veget viseltek s bő nadrágba voltak öltözve. Íjja-
kat, tőröket és sagaris nevű baltákat vittek. Eze-
ket, noha Amyrgi Szkíták voltak, Sákoknak nevez-
ték. 

ACHEUS (szül. i.e. 484-ben) 9. töredék: Jó 
tehát szkíta módra enni és ínni! 

EURIPIDES (szül. i.e. 480-ban) Rhesus drá-
mából: Egy közel határos föld, szkíta nép, midőn 
Trójához indultam, háborút indított ellenem. 

CHÖRIL (i.e. 472-399.) A Sákok, származás-
ra szkíták lakják a búzatermő földeket s a nomá-
doknak igazságos gyarmatosaik. 

ANDOCIDES (i.e. 468-394.) III. Beszéd a 
Lacedaemonokkali békéről: 5. Ez időben körül fa-
laztuk Piraeust és háromszáz szkíta íjjászt bérbe 
fogtunk. 

THUCIDIDES (szül. i.e. 456 körül) II. könyv. 
97. Minden nép sokkal alantabb áll a szkítáknál. 
Lehetetlen, hogy Európa népei megmérkőzzenek, 
hanem még Ázsiában sincs nép, mely egyenkint 
képes lenne ellenállni nekik. Egyébiránt az élet 
körülményeihez tartozó többi megfontolásban és 
okosságban sem hasonlítanak másokhoz (hanem 
felülmúlják őket, mint Tiucídides Scholastaja 
mondja). 

CTESIAS (szül. i.e. 446.) 17. Schytarbes a  
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szkíták királya haragudott a gyalázóan írt Darius-
nak s ez hasonlóan vissza írt neki. Darius hadat 
gyűjtött s nyolcszázezer emberrel indult a Bos-
poron és Isteren vert hidakon keresztül a szkíták 
ellen, s tizenöt napig mentek. Nyílakat lőttek egy-
másra. Darius megfutamodott s maga után fel-
szedte a hidakat. Emberei elvesztek. 

ARISTHOPHANES (i.e. 444-380.) A Mada-
rak c. játékából. 944. vers. A szkíták között kó-
borol Strato, idegen, akinek nincs szövésileg ké-
szített ruhája, hanem dísztelen bundában jött, ál-
ruha nélkül. 

XENOPHON (szül. i.e. 444-ben) Socrates 
nevezetességeiből: Európában a szkíták uralkod-
nak. 4. A szkíták igen számosak, de uralmukat 
nem terjesztik ki más népekre, ha saját népének 
ura maradhat. 15. De midőn a rhodok parittyáztak 
a szkíták nyilaztak, de egyik sem téveszthetett az 
ellenség sűrű sorai miatt. 

ISOKRATES (i.e. 436-338). Panatheanicus: 
Azután a szkíták törtek be az Amazonokkal, kiket 
Mars nemzett. 

PLATO (szül. i.e. 429-ben) A Törvényekből: 
VII. A szkíták szokása, hogy bal kézben tartva az 
íjjat, jobbal meghúzzák a nyilat és fordított kézzel 
is biztosak. 

ANTIPHANES (i.e. 407-328) Bacchae c. já-
tékból: XCV. Bölcsek a szkíták, mert a született 
gyermeknek kanca és tehén tejet adnak inni. 

DINO (i.e. 400-350.) Perzsa ügyek: 8. A má-
gusok és szkíták mirha fával, máskor veszőkkel 
jósolnak. 

EPHOR (i e. 388-ban) 38. A keleti szél felé 
az indok laknak, a déli szél felé az etiopok, nyu-
gati szél felé a celták, az északi szél felé a szkíták. 
Nem mindegyik rész egyforma. A szkíták és etio-
poké nagyobb. 

ARISTOTELES (i.e. 384-322) Állami intéze-
tek: 8. A szkíták népe volt az első, aki egyedül élt 
közös törvényeik alapján. 

CLEARCH Soliból (i.e. 350-200) Az életek 
3. könyv, 8. töredék: A szkíták népe volt az első, 
mely egyedül élt közös törvényekkel. 

THEOPRAST (élt i.e. 312 körül) A növények 
történetéből: 9. könyv. 13. fej. 2.: Édes a szkíta 
gyökér. Terem pedig az Ister és a Meotis körül. 
Hasznos a mellszorongás (nehézlégzés) és a száraz 
köhögés ellen. Azonkívül sebek ellen mézben. 
Azután a szomjat is képes oltani. Azért mondják, 

hogy a szkíták az édesgyökérrel és a kanca túróval 
képesek 12 napig is kitartani. 

AGATHO (szül. i e. 301-ben) 4. töredék. A 
szkíta írás első betűje házhoz hasonlatos, de legér-
dekesebb a p betű, mert olyan mint egy fésű. Azt 
mondják, hogy a szkíta méreg, melybe a nyilaikat 

mártják, viperákból készül. (  AMA  PA 
szerk.) 

MEGASTHENES (i.e. 300-247) Indiai dol-
gok: Indiát az Emod hegye választja el a szkíták-
tól, kiket szakáknak is neveznek. 

2. könyv. 21. Indanthyrs-szkíta kiindulván 
szkitiából ázsiának sok népét leigázta s Egyiptom-
nak földjére is, mint győztes érkezett. 

NYMPHODOR (i.e. 301-241.) 14. töredék. A 
tibarénok szkítiának népe. Ezeket mondják a leg-
igazságosabbaknak, mert soha nem kezdenek csa-
tát senkivel, míg nem jelentik a csata helyét, nap-
ját és óráját. 

THEOCRIT (i.e. 281-250.) Scholionok The-
okriteshez. Pásztor dal. 56. Neotilag, azaz szittya-
ilag. Hercules használt szkíta íjjakat, tanítatván 
erre bizonyos Teutar szkítától. 

RHODOSI APPOLONIUS (szül. i.e. 230-
ban) 4. könyv 282. vers. Van egy folyó az Ocean 
legvégsőbb szarva, mely hajóval átjárható. Iszter-
nek nevezik, mely keresztül szeli a szkíták orszá-
gát. A forrása a Boreas szélén túl a Ripai hegyek-
ben van. 

PHYLARCH (élt. i.e . 210 körül) Phylarch 
mondja, hogy a szkíták midőn aludni készülnek, 
puzdrát vesznek elő és ha jó napjuk volt fehér, ha 
rossz, fekete követ dobnak bele. Évenkint így ve-
szik számba a jót és a rosszat. 

POLYBIUS (élt. i.e. 240 körül) V. könyv. 
70.4. Philoteria ama tó mellett fekszik, mely a 
Jordán nevű folyóba ömlik. Kiömölvén a szkíták 
városán Skitapolison folyik át. 

APPOOLLODOR (i.e. 140 körül élt) 13. töre-
dék. 33. Az Abiok szkíta nép. Így nevezik, mert az 
Abián folyó mellett laknak. 

38. Hágion Szkítiának helye, hol Aesculapot 
tisztelik. 

SCYMUNUS Chiosból (élt i.e. 80-ban) 847. 
Ephorus mondja, hogy az Ister mellett az elsők a 
Karpidák, azután az arolérák (Szántók). 

NICOLAUS DAMASCHENUS (szül. i.e. 64-
ben) Csodálatos szokások. 
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120. A taurok szkíta nép s ha a királyuk meg-
hal, vele temetik legjobb barátait is. 

123. A galachtopákok (tejevők) skíta nép. Ők 
a legigazságosabbak. Együtt bírják a jószágokat is 
és a nőket is. Az öregeket atyáiknak, a fiatalokat 
fiaiknak, az egykorúakat testvéreiknek nevezik. 
Senki nem tudja, hogy kinek a gyermeke s ezért 
mindenki nagyon szeret mindenkit. Ezek közül 
való Anacharsis, ki Hellasba jött (Illias 13.) 

74. töredék: A kancatúrót evő, jó törvényű 
szkíták… 

APPIAN (szül. i.sz. 147-ben) Mithridates 
dolgairól. Mithridatest gyógyítják az agarok. Ez 
szkíta nép, akik kígyómérget is alkalmaznak 
gyógyszerül. Ezek mindig a király kiséretében 
vannak. 

DIO CHRYSOSTOMUS (szül. i.sz. 51-ben) 
69. A szkítákat semmi sem akadályozza meg, hogy 
igazságosan és törvények szerint ne polgárkodja-
nak. 

PAUSANIAS (i.sz. II. században) Abasa és 
Sacaát szigeteket az indusokkal vegyes szkíták 
lakják. 

LAERTI DIOGENES (szül. i.sz. 80-ban) A 
szkíta Anacharsis 800 verset csinált az életről, a 
törvényekről és a hadi dolgokról. Hellasban így 
emlegetik: ez szkíta beszéd, azaz, hogy egyenes 
beszéd. 
Sok baj után eljött Anaharsis Szkíta honából  
Még el sem hangzott szájában egészen a szózat 
Szárnyas nyíl sebesen menybe ragadá ezért! 

 STRABO (i.e. 66-24) 1. Könyv. II. fej. 27. A 
régi görögök véleménye szerint mondom, vagy 
mint Homér. Az északi szél felé a szkíták, a nyu-
gati szél felé a celta-szkíták, a déli szél felé az eti-
opok laknak. A Borysthénen túl a szkíták közül a 
roxolánok laknak, azon túl a nagy hideg miatt sen-
ki nem lakik. 
 Plato is így mondja, hogy a jó törvényű királyi 
szkíták. 
 VII. könyv. 479. A szkíta-szarmata népek a 
lovakat kiherélik az engedelmesség végett. 
 SICILIAI DIODOR (élt. i.e. 40-ben) II. 
könyv 43. Szkítiában olykor kitünő nők is király-
kodnak, mert úgy gyakorolják magukat a harci 
dolgokban, mint a férfiak. Cyrust a perzsák kirá-
lyát is királynő koncoltatta fel. 

PLACIUS JOSEPHUS (élt i.sz. 37-ben) A 
gomorokat Gomar alapítá, míg Magog pedig a tőle 

elnevezett magogokat alapítá. 
PLUTARCH (i.e. 50-12) A Tanais (Don) fo-

lyót korábban a szkíták Amazoniusnak nevezték, 
mivel az amazonok fürödtek benne. 

ARRIAN (élt. i.sz. I. században) Nagy Sándor 
hadjárata, v. Anabasisa: IV. 1,1. Kevés nap múlva 
megérkeztek Nagy Sándor követei az abiok nevű 
öntörvényű ázsiai szkítáktól. Később az európai 
szkítáktól is megjött a követ, kiket Homer is a leg-
igazságosabb embereknek dicsér költeményében. 

LUCIAN (szül. i.sz. 120-ben) Prometheusból. 
Te pedig védelmezd őt, hogy igazságosan szavaz-
ott, midőn engem keresztre feszíteni parancsolt, 
legsajnálandóbb látványul az összes szkítáknak. 
 Toxarisból: Mnesip: Ti szkíták áldoztok Ores-
tesnek és Pladesnek és hiszitek, hogy azok iste-
nek? 
 Toxaris: áldozunk Mnesip, de nem azért, mert 
isteneknek tartjuk, hanem mert jó férfiak voltak. 
A barátunkat az életünk árán is megvédjük, s ha 
kell, készek vagyunk egymásért meghalni. És ha 
esküszünk a szélre és a kardra, az azért van, mert 
a szél (levegő) az élet és a kard a halál. 
 Mnesip: Hány nyájad és mennyi szekered 
van? 
 Toxaris: Nincs egysem, de van sok jó bará-
tom. Kérlek, szünjélmeg engem másnak tartani, 
mint magad vagy. 
 ALEXANDRIAI KELEMEN (i.sz. 220-ban 
élt) Tromata c. munkából 132. Delas, egy szkíta 
ember találta fel az érc keverését. 
 239. Atöas a szkíták királya ezt üzente a by-
zantinoknak: Ne bántsátok jövedelmeimet, nehogy 
az én lovaim a ti vizeteket igyák. 

ORIGENES (i.sz. 185-254.) V. könyv Celsus 
ellen: 

39. Celsus állítja Herodot után, hogy a szkí-
ták Apollót Gongosirnak, Neptunt Thagimasád-
nak, Venust Argimpasának, Vestát Tabitinak ne-
vezik. 

PISANDER Larandából (i.sz. 222-235.) A 
hősök isteni származásúak C. 14. A madarak (har-
pyak) szkítiába repülnek el, ahonnan jöttek. 

DIONYSUS PERIEGETES (élt i.sz. 300.) 
726. Megmondom mind a népeket, melyek az Is-
ter és a caspiumi tenger körül laknak. Elsők a 
szkíták, azután a hunok. Utánuk a meatok, ne-
mükre nézve mindannyian szkíták. 

MAXIMUS TYRIUS (i. sz. 2. század) 6. A 
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szkíták, ha részegségi gyönyörre vágynak, máglyát 
raknak és jó illatú növényeket égetnek. Azt körül 
ülik és lakmároznak az illatból. S mint mások az 
italtól, ők is ugrándoznak, énekelnek és tanácol-
nak. 

78. A szkíta nép vitéz, az egyiptomi gyáva. A 
szkíta nép szabad, az egyiptomi szolga. 

Megítélésünk szerint a fenti adatok is hozzá-
tartoznak nemzeti önismeretünkhöz, mely nélkül 
nemzeti öntudatról nem lehet szó. Kár, hogy ép-
pen az avar, a hún, a szkíta láncszemeket akarják 
elvitatni őstörténetünkből. 

Ma a szkítákra vonatkozó legtöbb és legpon-
tosabb adatokat az ősi kurgánok feltárása kapcsán 
a szovjet tudósoktól kapjuk. 

A szkíta, hun, avar, magyar származás lánco-
latát az i.sz. 2. századtól a 10. századig már nem a 
görög, hanem a bizánci irodalomban tudjuk pon-
tosan nyomon követni. 

Az idézetekből pontosan megállapítható, hogy 
a Kárpát-medencében laktak a királyi, vagy kirá-
lyos szkíták, de a Duna forrásvidékétől az Uralig 
elterjedő hatalmas területen más-más név alatt, de 
mindenütt szkíta nép lakott, s volt közöttük pász-
tori szkíta, szántó-vető szkíta, érckeverő szkíta, de 
mindannyian „öntörvényű” szabad szkíták voltak, 
s vitathatatlanul ők teremtették meg az őskultúrát, 
amit ma Körös, péceli, bádeni, vincsai, karanovoi 
és Szeszklo kultúrának nevezünk. 

Így válik érthetővé, hogy miért adtak az ér-
dekeltek az őshazakutatóknak rossz iránytűt a ke-
zükbe! 
 
 

III. Mint oldott kéve... 
 
 

A címben szereplő idézettel ma mind gyakrabban 
találkozunk. Ennek a költői képnek a helyét kü-
lönösen senkinek sem kell magyarázni. Kevesebb 
szó esik azonban arról, hogy ezt a „kévét” ki, vagy 
kik oldották meg történelmünk során. 

Ha valakinek igénye ezt a kévét újra össze-
gyűjteni, majd összekötni, elengedhetetlen meg-
ismernie azokat a személyeket és eseményeket, 
melyek nemzeti értékeinket vétkesen elherdálták. 

Az ellenségnek az első és legfontosabb csele-
kedete, hogy megbénítsa áldozata történelmi tu-
datát. Származását tagadja, vagy ha nem áll mód-
jában, amennyire teheti, eltorzítja azt. Ez a tevé-

kenység már a honfoglalást követő időben elkez-
dődött. 

Hiányos, vagy éppen visszás történelmi is-
mereteinkről Illyés Gyula így vélekedett: 
„A magyar szellemi élet nem adott tárgyilagos ké-
pet a magyarságról”. 

Hiányos, vagy visszás történelmi ismeretein-
ket kíméletlen nyersességgel bizonyítja a közel-
múltban az USA-tól ünnepélyesen visszaszármaz-
tatott magyar Szent Korona mindmáig tisztázatlan 
múltja. A még apáink, nagyapáink idejében is 
Szent István koronájáról a tudomány tisztázta, 
hogy e korona már Atilla hun vezér fejét is övezte, 
azonban időlegesen eltűnt, később ezt is, mint sok 
egyebet valamikor a középkorban valaki, vagy va-
lakik becsempészték a magyar történelmi tudat 
kellős közepébe. Ebből következik, hogy a magyar 
történelmi ismeretek alapvető kérdéseiben évszá-
zadok óta megtévesztések áldozatai vagyunk. 

Vizsgálódásaink során először Anonymus ne-
vét kellene említeni, ha volna neve. Anonymus ki-
létének a felderítésével már számos tudós vesz-
tegette idejét – megítélésünk szerint – fölöslege-
sen, Anonymus tudatában volt annak, amit a ma-
gyar nemzet ellen elkövetett, éppen ezért úgy el-
rejtőzött, hogy kilétére soha, senki se jöjjön rá. 
Anonymus minden bizonnyal ismerte a magyar ős 
gesztát, amit munkájához részben fel is használt, 
de olyan torzítással, amilyennel a későbbi kor ku-
tatóinak rossz iránytűt adott a kezébe. Anonymus 
egy soha be nem gyógyuló sebet ejtett a történelmi 
igazság torzításával a Magyar Nemzet testén és 
önérzetén. Meglepő tisztánlátással mutat rá 
Mályusz Elemér, hogy „Anonymusnak az volt a 
célja, hogy az uralkodóház királyság alapítását és 
a magyarság keresztény hitre térítését történelmi 
szükségszerűségnek tüntesse fel. Az úgynevezett 
honfoglalást (896-900) pedig úgy írta le, hogy 
annak tükrében a kortárs nagybirtokos főurak ha-
talmi igényét bizonyítsa és hatalmuk eredetét a 
fegyveres hódítással igazolja”. A Gesta Hungaro-
rum alapvető torzítása a vérszerződés leírásában 
lett elrejtve, amint az a következő sorokból majd 
kirajzolódik. 

A közelmúltban nyilvánosságra került Tarih-i 
Üngürüsz (A magyarok törökre fordított őstörté-
nete) megőrizte azt a jelentős és alapvető törté-
nelmi igazságot, hogy a magyarok évezredek óta 
Pannóniában laknak és az innen ősi nyelvükkel és 
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műveltségükkel kirajzott emberek újra és újra 
visszatértek ősi földjükre, a Kárpát-medencébe. 
Ilyen volt, amikor Atilla érkezett hunjaival, Baján 
az avar nép élén és Álmos, majd Árpád vezetésé-
vel érkező katona magyar nép. A Tarih-i Üngürüsz 
határozattan őrzi azt a tényt, hogy „hazatérve, itt 
velük azonos nyelven beszélő népet találtak”. 

Nos, a vérszerződés az itt őshonos, magyarul 
beszélő nép vezérei és a (helytelenül honszerző-
nek feltüntetett) hazatérő magyar nép vezérei kö-
zött jött létre. 

Ezzel a „honszerző” és a „honalapító” jelző-
vel kendőzték el azt a történelmi tényt, hogy őse-
inknek itt a Kárpát-medencében már voltak kirá-
lyai és őseink „öntörvényeik szerint” tehát alkot-
mányos rendben éltek! 

Anonymus a Gesta elején be is vallja, hogy 
„nem hallgattam a regősök és a hegedűsök csacs-
ka énekeire” (melyeket már István király betiltott 
s a keresztény papság tűzzel-vassal írtott). Nap-
jaink híre (Mahmud Abel a Gyökerek gyökere c. 
TV adásban), hogy az afrikai törzsek arra kisze-
melt fiú gyermekek révén őrzik a törzs történetét 
1-2000 évre visszamenően is. Egy másik hír sze-
rint napjainkban Tibetben egy idős írástudatlan 
férfi három buddhista szerzetesnek diktálja tollba 
Tibet őstörténetét, melyet közel egymillió vers-
szakra becsülnek. Ezt a nép ajkán tovább élő ha-
gyományt nem vette figyelembe Anonymus és ezt 
irtották tűzzel-vassal. 

Anonymus elhallgatta azt a történelmi tényt, 
hogy a honfoglalás idejében itt kétféle magyar nép 
élt. Az idők kezdetétől, de legalábbis az utolsó-
jégkorszak óta megszakítás nélkül az őshonos ma-
gyarok és a fegyveresen hazatért Árpád vezette 
magyar nép. Arra a történelmi tényre, hogy a ma-
gyar nép a Kárpát-medencében őshonos, kellő bi-
zonyítékot szolgáltat a több százezer sírleletből 
származó úgynevezett rövid fejű (magyar fajú) ko-
ponya indexe, valamint az ugyancsak több száz-
ezerre tehető forrás, folyó, dűlő és helység ne-
vünk, melyek eredete sok ezer évre – még az írott 
történelem előtti időkre – mutat vissza, a további 
számtalan argumentumot nem is említve. I. István 
király mai szóhasználattal élve katonai állam-
csínyt követett el a hazatért fegyveresek élén, a 
külföldről beszármazott idegenek segítségével. 
Anonymus leírása a „föld népének” nevezi azokat 
az őshonos magyarokat, akiket István szolgasorba 

kényszerített. Tehát I. István azt a népet nyomta el 
fegyveresen, amelyik nép mintegy száz évvel ko-
rábban befogadta Álmos, majd Árpád vezetésével 
bekéredzkedett testvér népet, akikkel a vérszerző-
dést is kötötték. Ezt a szerződés-szegést kendőzte 
el Anonymus a Gesta Hungarorummal. 

Erre a „műre” tette fel a koronát Anonymus 
után Verbőczi István Hármas Könyvével 1514-
ben, amelyben az uralkodó osztályt a jogaiban és 
birtokában megerősítették, míg a „föld népét” jog-
fosztottan évszázadokra szolgaságba dermesztette. 
Voltak jobbágyfelkelések, volt Dózsa György sze-
mélyében jobbágyvezér, de ezt a gyalázatot csak 
1848-ban Kossuthnak sikerült megszüntetnie a 
jobbágyfelszabadító törvényével. 

Amit Anonymus elkövetett a magyar nemzet 
kárára és a birtokos uralkodó osztály javára, azt 
Verbőczi később, jogi formába merevítette. Míg 
Anonymus tudva és akarva elrejtőzött és mind-
máig névtelen maradt, a nemzet első prókátora 
Verbőczi, a saját neve alatt végezte nemzetellenes 
üzelmeit – minden esetben a saját hasznára. 

Verbőczi munkásságával eddig közel száz 
kisebb-nagyobb tanulmány foglalkozott, míg Ver-
bőczi művét a Hármas Könyvet 21 latin, 18 ma-
gyar, 1 horvát és 41 német kiadásban jelentették 
meg. Származását tekintve apja Kerepeczi Ostvát 
kisnemes volt Verbőc községben. Egyetlen írásos 
emlék szerint félholtra vert egy jobbágyot. 

A Verbőczi tevékenységével foglalkozó közel 
száz dolgozatból Fraknói Vilmos (1843-1924) 
püspök, történetíró a Magyar Tudományos Aka-
démia volt alelnöke munkáját vesszük alapul. 
Eszerint Verbőczi István jogtudós (1460-1541) 
először mint levéltárőr, majd a királyi törvény-
székjegyzője tevékenykedett. A királlyal ellenzéki 
köznemesség politikai vezére volt. Ennek ellenére 
1502-ben országbírói ítélőmester lett és rábízták a 
Mátyás alatt megkezdett, de félbemaradt törvé-
nyek összegyűjtését. Művét a Hármas Könyvet 
1514-ben fejezte be, melyet a király megerősített, 
de azt állítólag soha ki nem hirdették. Ennek elle-
nére ez volt a Habsburgok bukásáig, 1918-ig a fő-
nemesek jogi fegyvere a jobbágyság ellen. 1516-
ban (az ellenzék vezére) királyi személynök lett, 
majd az 1525-i Országgyűlés nádorrá választotta. 

A fennmaradt okiratok tanúsága szerint 81 al-
kalommal részesült királyi birtokadományban. 
Gazdagságát érzékelteti, hogy félmillió katasztrá-
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lis holdnál is nagyobb birtokot harácsolt össze. 
Ezek között 12 várat, 7 mezővárost, 121 falut, 17 
pusztát és az ezekhez tartozó 137 birtokrészt. Va-
gyonszerzésben csak Bakócz Tamás bíboros, esz-
tergomi érsek múlta felül. 

Hivatali munkáját minden beosztásban a kor-
rupció jellemezte. Fraknói feljegyezte róla, hogy 
mint ítélőmester a peresfelek egyikének titkon 
ügyvédje is volt és hatalmas fizetség (vagyon) el-
lenében függetlenül a törvényes igazságtól a meg-
vesztegető fél javára hozta meg ítéletét. 

Fraknói írja: „Az adomány amit kevéssel az 
ítélet meghozása előtt a felek egyikétől elfogadott, 
a megvesztegetés szándékától nem volt mentes.” 
Verbőczi országgyűlési beszédeiben ékesszólóan 
mindig a király és a birtokos főurak ellen vívott 
szóharcot. Fennmaradtak azonban az országgyű-
lési beszédek mellett más okiratok is, melyekben 
Verbőczi a királyhoz „a hódolat és szolgálatkész-
ség hízelgő bizonyítása tekintetében az udvari párt 
legszolgaibb szellemű embereit is túlszárnyalta”. 

Mint pártvezér harcosa volt a nemzeti király-
ság eszméjének. A bécsi titkos levéltár azonban 
őrzi azokat az okiratokat, amelyekből kiderül, 
hogy Habsburg Ferdinándot – többek között – 
Verbőczi segítségével sikerült belopni a magyar 
királyi trónra, megfelelő jutalomért. Megérdemel 
egy mondatot, hogy a selmecbányai bányászzen-
dülést is ő verte le véresen. 

A Hármas Könyvről Fraknói írja: „Verbőczi a 
jogtudomány történetében nem tarthat igényt arra 
a dicsőségre, hogy új elveket, új intézményeket 
honosított meg hazája jogéletében. Az egységes el-
lenálló erőközjogi szétforgácsolása Verbőczi poli-
tikai műve, a nemzeti erőállomány összezsugo-
rodása pedig a törökhódítás pusztításán kívül a  

Hármas Könyv jogrendszerének következménye.” 
Széchenyi István véleménye: „A Hármas 

Könyv 9/10-ed része tűzrevaló”. A fentiek isme-
rete után kirajzolódik az 1526. évi nemzeti ka-
tasztrófa képlete: az urak nem képviselték a pa-
rasztok érdekeit, a parasztok nem védték meg az 
urak országát Mohácsnál. 

Pár mondattal még el kell időzni a magyar 
értelmiségi osztály történelmi szemléleténél. Ver-
bőczi, mint ítélőmester, majd nádor nem viselte 
lelkén az őt pozícióba emelő köznemesség érde-
keit, és évszázadokra elnyomta a nemzet tehervi-
selő rétegét, a jobbágyságot. Az 1931-ben megje-
lent Katolikus Lexikon Verbőczi címszavánál ezt 
találjuk: „...a köznemesség azonban cserben 
hagyta őt”. Az itt leírtakból nem nehéz megálla-
pítani, hogy ki kit hagyott cserben. Említést ér-
demel, hogy a Vatikán Verbőczit még életében a 
Pápai Lovagrenddel tüntette ki. 

A környezetvédelmet tudatunk megtisztítá-
sával kell kezdeni. Ha nem így tesszük, hozzá se 
fogjunk. 

Itt néhány bírálóm elébe sietek egy Teilhard 
de Chardin idézettel: „A megismerésnek az a cél-
ja, hogy az igazság növekedjen, mert csak az igaz-
ság viszi előre a világot!” 

A fentiekből következik egy kérdés: Van-e 
értelme az érettségi tárgyak közé visszavenni a ma 
tanított fiktív magyar történelmet? 
 

(Folytatjuk) 
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Pintye Mihály  
 

Nyelvünkről 
 

 

Számneveink eredete 
 

Ezidáig ismeretlen. Nyomát sem találni magyarázó 
kezdeményezésnek, miért egy az egy, kettő a ket-
tő. 
Mindössze egy mondat kapcsolódik ide Mészöly 
Gedeon más témájú munkájából (Népünk és nyel-
vünk 116.1.). Vogul analógia nyomán állapítja 
meg, hogy testrész orrunk ősi neve nyol (nyolc). 
 
Számneveink egytől-ötig azonosak a kosárfonás 
ötfokú műveleti sorrendjének egyenkénti elneve-
zésével. 
Már a kőkori ember font kosarat. Tudományát úgy 
adta át, hogy megnevezte a munkafázisokat és 
azok sorrendjét. Ebből alakult ki a helyi érték és a 
számnevek. 
 
Először a kosár alját készítik el, amit a fonók 
ágyazatnak neveznek, csakúgy, mint minden fa-
szerkezetes építmény alapját. Az ágy adja az egy 
számnevünket, de nem a jelenlegi hangtani alak-
jában. A régi magyar nyelvben a gy hang még nem 
volt meg, helyén ny állt. 
Az ágy ősi neve eny-hely volt, igazolja a testrész 
fogágy íny neve is. A magyar eny (egy), vogul ek 
(egy) közös eredetet mutat a holland een (egy), 
indiai ek (egy), one, uno, ágyin stb. számnévvel. 
 
Második műveletben a kosár aljának felhajlított 
végeihez (bordák) odakötik a kávát, ami köralak-
ban meghajlított bot. 
A köt (pároztat) eredeti ket hangalakja adja a ket-
tő számnevet. 
Harmadik műveletben egy vessző végét a borda 
alatt, következő felett, ismét alatt: közéjük dugva 
fűznek-fonnak. 
A műveletet hímelésnek nevezik. A hímző-varró 
tű is ilyen mozgást végez. 
 
Legközelebbi nyelvrokonaink a vogulok kurom 
(három) szava is a hímzéshez-varráshoz használt 
anyag korabeli nevét őrzi: kúr = húr (bél). 
A magyar húrolás (hímelés) és a vogul, továbbá a 
törökben is meglévő kúr, kurom (három) egyfor-

mán jelent számnevet, szövést-fonást és szexuali-
tást. Pontosan ilyen többes jelentést fedezhetünk 
fel az indoeurópai nyelvek „három” számnevei-
ben. A szláv se, szem, vószem stb. számsor ma-
radványa az angol sex (hat) számnév, ami jelent 
szövést és szexualitást is. A német dríhel három 
földbe vert karó befonását (hímelését) jelenti. 
A dríhel szó töve a drei- tri (három) számnevekkel 
azonos. 
A szanszkrít tri (három) számnévnek van „átha-
ladni” jelentése is, ami analóg a germán drei és 
dríhel fogalmakkal, és a hímelés vesszőjének ki-
be dugdosásával. 
Mindez bizonyítja, hogy az indoeurópai nyelvek 
számnevei tükörfordításai a magyar számnevek-
nek és a kosárfonással vannak kapcsolatban. 
 
Tudni kell, hogy készítenek füles és nyeles kosa-
rat. Negyedik műveletben a kosár felső pereme, a 
káva alá vízszintesen egy-egy pálcát (ál-kávát) 
erősítenek a bordákra, és erre fonnak. Így felette a 
káván üresen marad két fogórész, mert azoknál 
szétnyílik a fonat. A nyílás-nyúlás után kapta nyél 
nevét a befonatlan bot, a fogórész. Erre emlékezik 
a vogul nyílau (négy) számnév. 
 
Végül következik a fonat kibomlását megaka-
dályozó őtés (beszegés) és az öt számnév. 
 
Amikor a vogul nyolcat akar kifejezni, orrára és 
fülére mutatva azt mondja: ornyol. Ebből meg-
állapíthatjuk, hogy a nyol jelentése fül (nyúlvány), 
és nem orr, mint Mészöly állítja. A kosárfül funk-
ciója azonos a más típusú kosár fogójával, azért 
származott át neve a „nyúlvány”: nyol-nyél 
(nyolc-négy). 
Tehát a kosárfonás 4. művelete a nyél (nyol) el-
készítése, de miért áll nyolcadikon is nyél-nyol, 
ami fül jelentésű is, mint láttuk. Azért, mert a 
„nyúlvány” a végtelen matematikai mennyiséget 
fejezi ki. 
Ősünk tudománya elfogyott az ötnél, hiszen 
elkészült a kosár. Öt feletti mennyiségekre még 
nem volt számneve. 
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A hat és ennek magas hangrendű hét változata 
rendkívül érdekes értelmezési problémát vet fel. 
A vogul sát (hét) azonos száz szavunkkal, mely 
szintén azonos az iráni sát (száz)-zal. Az eddigi 
feltevéssel szemben, hogy az iráni sát került át a 
magyarba, ellenkező viszonyt bizonyít azon kö-
rülmény, hogy az egyiptomi satem (7), és az ezt p 
hangzóval megnyújtó latin szeptem, iráni hepta, 
vogul sát meggyőzőbb az eredeti jelentést illetően. 
Ennek ellenére egyetlen keleti vagy indoeurópai 
nyelvben sem etimológizálható ez a számnév. A 
magyar hat-hét önmagában szintén értelmezhetet-
len volna, ha már nem ismernénk az utána kö-
vetkező nyolc jelentéstörténetét, amit itt fentebb 
adtam. A néplélektan őskortól napjainkig azonos 
viselkedésben hagyományozódik. A génjeinkben 
van. Napjaink embere, ha elakad vagy rest a szá-
molásban azt mondja „hosszú”.  
Jelentésében annyi, mint „nyúlik”, azaz sok. 
Ősünk pontosan így tett, ha öt feletti mennyiségről 
volt szó. Tanácstalanul vakargatta fejét és is-
mételgette: hát, hát, nyolau (6-7-8). Azaz nyúlik, 
sok. Ezt jelzi a vogul is, de már nem tudja a valódi 
értelmét, amikor a két nyúlványt, az orrát és fülét 
mutatja a nyolc megnevezésekor. Jobb magyarázat 
híján okkal feltételezhetjük, hogy a ,,hát, hát” in-
dulatszó annyira rögzült, hogy főnevesült és 
számnév lett belőle. 
 
Feltevésemet megerősíti az, hogy a kilenc és a tíz 
számnév már idegen nyelvből került a magyarba. 
A kilenc a finn kymmen (tíz) olyan viszonyulása 
lehet, mint a héber tisa (kilenc), a babiloni tis 
(tíz), magyar tíz és a holland tien (tíz), francia dix 
(tíz) számneveknek. 
 
Valószínű, hogy a szaporítással kapcsolatos se 
(sző) szavunk gyakorító képzős változatából ala-
kult a szor-szer képző és az ezer. Amikor hon-
foglaló őseink megalapították első településüket, a 
Szer nevet adták neki. Mágikus névadás történt. 
Jelentése: szaporodj! Sokasodj! 
 
 
 

Ló, jurta és katona szavunkról 
 

Az őskori ember először saját testrészeit nevezte 
el, majd zsákmány állatait azok feltűnő testi adott-
sága után. A kezdetlegesség ilyen fokán születtek 

meg a körülíró elnevezések: farkas, szarvas. Far-
kas szavunkkal vigyázat, mert Anonymus ges-
tájában még forcos alakja van. Az ember testrésze 
a porc (gerinc, ujjperc) ízeltsége és az állati ge-
rinc farok nyúlványának hasonlósága adta a min-
tát. A porc és fark közös eredetű, de más fogalom-
jelölésére szolgálnak. A tengernyi példából még 
egyet nézzünk meg. Régen a ragadós, gyantás fát 
reves fának nevezték. Ha rászállt a légy, ráragadt. 
A ragasztó alattomossága miatt lett a reves ravasz 
változata. A mesebeli reves róka tyúkot lop (ragad 
a keze), mégis alattomosságára utalunk ravasz jel-
zőjével. Példáink bizonyítják, téves a nyelvészet 
állítása, hogy a nyelvfejlődés folyamán megválto-
zik a szavak jelentése. Más jelentésű alakváltozat 
keletkezik, de él az eredeti alak és jelentése, ha-
csak ki nem kopott a használatból. 

Amikor a bot két végéhez kötött ideget kife-
szítjük, nyílás keletkezik, innen nyíl szavunk. A 
nyílás nyúlás változatából lett nyúl, mert feltűnő 
nyúlványai (füle) van. Álmos vezérünk nevét az ál 
(hamis) tőből képezték. Az álom látomás, nem va-
lós kép. Nevének jelentése: születését álom jelez-
te előre. 

A ló gyors, kitartó futásával tűnik ki. Ebből 
gondolom, hogy körülíró neve láb volt, csak le-
kopott a tővéghangzó. Régi írásokban és a rokon 
nyelvekben láu, láó az állat neve, mert a lekopott 
helyére labiális került, majd eltűnt a szóközi 
hangzó. 

Krónikáink beszámolnak a honfoglalók föld-
várairól. Egy bizánci forrás megnevezi azokat, de 
besenyő váraknak mondja: Szalmakáta, Szakakáta 
stb. A káta azonos a mongol khoto (vár), finn kota 
(verem) szókkal. Ebből való a kotorék (rókalyuk). 
Az őskori kota gödörlakás volt. Lombsátor fedte, a 
kikapart földdel körbe sáncolták. Védjen a be-
folyó víz és hideg ellen. A káta nevű földvárakat 
földsánc vette körül. Építési módja miatt káta, 
köralakja szerint gyűrű nevet viselt. A gyűrű 
Anonymusnál geuru (Győr). Ebből származik a 
mongol ger (jurta). E könnyebb építmény magyar 
neve cserény (serény, sürög: csecs, cserény). Az 
Árpádkori Felgyőn került elő nyomuk. Mint lát-
ható az elnevezések a kerek formára utalnak. A 
nyári pásztor cserényt előrefont elemekből állí-
tották fel. Ez tévesztette meg Mészöly Gedeont, 
Herman Ottót és másokat, mert egyformán a se, 
sző, fonadék jelentéssel magyarázták a cserényt. 
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Nem keltett gyanút, hogy Németh Gyula (A hon-
foglaló magyarság kialakulása 127.1.) nem tudta 
török nyelvből magyarázni a csuvas séré (gyűrű) 
szót. Talán nem ismerte Mészöly dolgozatát (Né-
pünk és nyelvünk 53.1.) ahol a magyar sirül, 
serény, sürög szókat tárgyalja, mégis eltévedt a 
cserénynél. Róna-Tas András: Török nyelvi hatá-
sok az ősmagyar nyelvre, szintén adós marad a 
török jürük-jűzük és a magyar gyűrű-gyűszű viszo-
nyának magyarázatával. 

Felfigyeltem arra, hogy több település hatá-
rában (Monok, Hernádbűd), ahol honfoglalás 
előtti földvár van, azonos dűlőnevek jelölik azo-
kat: kata, gata. A földvár funkciója védelem, ezért 
a káta változatának tekinthető gát szavunk. A káta 
fegyveres védője a katona. 
 
 
 

Eltűnik a tájnyelv 
 

Mostanában vettem észre, sajnos már csókolom-
mal köszönnek a lányok. Mintha tegnap lett volna, 
kiléptem otthonról a kálvinista fővárosból a közeli 
faluba. Apai-anyai nagyszüleim egymás közelében 
laktak, de egyik háznál rocskába fejték a tejet, 
nagyapám csibukozott. A másik háznál sajtárba 
fejtek és pipáztak. Egyszer megkért nagyapám, 
vinném elő a rossz ujjasát. Ebéd utáni delelésre 
dőlt le a meggyfa alá és ehhez kellett a rossz ujjas. 
Bementem a nagyházba és kereskedtem hosszan, 
mert nem tudtam, mi az ujjas. Sokára bejött nagy-
anyám és megkérdezte, mit keresek. Válaszomra 
rámutatott egy rövid kiskabátra: ott van előtted az 
ujjas! 

A csereháti kis faluban hirtelen lefagyott a 
vizes út. Egy leányzó előttem vágódott el kerék-
párjával. Azt mondja zavartan: simul az út, öt 
perce még nem volt ilyen simaság (síkosság). 
Egyik udvaron többen gyűltek össze valami közös 
munkára. A gazdasszony sikamlós történetet me-
sélve tartja szóval őket. A megszólt lány monyáját 
(szemérmét) emlegette, míg a bűnrészes legény 
munkálkodását petélésnek nevezte. Íme, az em-
beri szemérem és az ősi mony (tojás) összekap-
csolása termékenységük szimbolikus egyesítésé-
ben. 

Belépve a falu boltjába, vitázó szóváltást hal-
lok. A bentlévők egyike a falu lovasfogatának haj-
tója, hozzám fordul. Kérdezi, hallottam-e mit 

mondtak tegnap a rádióban. Azt, hogy mostoha 
szavunk bolgár eredetű! – Már hogy lenne bolgár, 
mérgelődik. Nálunk otthon arra mondjuk, hogy 
mostoha, amikor egy fattyú gallyat beojtok a vad-
hajtásba. A tő lesz a mostoha, mert nem ő szülte a 
fattyút. Az MÁS, mástól való. A MÁS-ból alakult a 
mostoha. 
 
 
 

Még egyszer sajt szavunkról 
 

Édes Anyanyelvünk című lap decemberi számá-
ban szépen megírt dolgozat jelent meg: sajttalan – 
sajtalan, sótlan címmel. Szerzője a TESZ-re hi-
vatkozva mondja, hogy sajt szavunk ótörök ere-
detű, míg a só (sajtalan) a finnugor sav szárma-
zéka. Újabb magyarázatot adok ebben a kérdés-
ben. Első lépés a tej kifejése. Sajtár nevű edénybe 
csurgatják. A tejtároló saj-tár nem a sajt r-képzős 
alakja, ezért elgondolkodtató, mi a saj? A tejet sa-
vanyítják, altatják, majd hevítik. Azért savanyú, 
mert erjedt: erős, csípős. Sajog tőle a nyelv. A sa-
vas kémhatás csücsöríti a szájat, zavarja a hang-
képzést: sejpít-csíp szóváltozatok utalnak erre. A 
savó erős jelzőjéből lett a tájnyelvi író. A sajt és 
disznósajt anyagát meleg állapotában kell össze-
préselni. Hidegen nem áll össze. A sajtfélék neve 
onnan való, hogy sajtót (súlyt) tesznek rá, hadd tö-
mörítse. A juhtej készítményt (gomolya-gömbölyű) 
sosem nevezik sajtnak, mert nem sajtolják, hanem 
kendőbe téve lógatják és súlyánál fogva lazán tö-
mörödik. A sajt mindig lapos a sajtolástól. A sajtot 
sújtani (nehezékelni is szokták). Az újságot is 
nyomással sajtolják. Légből kapottan terjesztették 
el, hogy tehén szavunk iráni eredetű. Perzsa és 
török a debe (teve), valamint a dana (tinó) szót 
használja. A török időkben vettük át, de csúfoló-
dásra alkalmazzuk a debella (tehén) szót. A tehén 
neve magyar képzésű. 
Eredetibb tején alakja a tej fonémából való. A tej 
előzménye sej-saj. Az s-t hangzóváltozást igazolja 
sirül, sürög: térül stb. A tej összegyűjtött fölét ad-
dig kell rázni, míg a zsiradék (vaj) csomóba állva 
elkülönül a savótól. A növényi, állati zsiradék: 
vaj, háj, a kenyér haja és emberi haj, valaminek a 
külső rétegét jelenti. Az anyag saj nevéből képző-
dött a sajtó, ebből a sajt. 
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PITLU JÁNOS 
 

A nyelvek megértéséhez 
 

 

A világfolyam és a szent szövegek megértéséhez a 
nyelv általi helyes értelmezésre van szükség úgy, 
mint a nyelv általi helyes világfolyam szemléletre. 
Platón (1) a Kratyloszban már a dolgok rendje és 
a konszenzuson, azaz megegyezésen alapuló 
nyelvértelmezést mérlegelés tárgyává teszi, nyit-
vahagyva a kérdést. „Az ősnyelv felbomlásával a 
szavak eredeti értelme elhomályosult”. Kung-ce 
és Szókratész erőfeszítése, hogy a szavak helyes 
használatát újra megvalósítsák nagyszabású vál-
lalkozás de már lehetetlen – mondja Hamvas Bé-
la, mert a „hagyomány szerint a nyelv eredeti 
állapotában a személy, a szó és a világ egymást 
maradéktalanul fedte... A nyelvzavar tulajdonkép-
pen a valósággal való közvetlen viszony meg-
zavarodását jelenti... A valóságot csak szóhal-
mazokkal lehet megközelíteni. A nyelv eredeti 
állapotának helyreállítására” (2) van szükség. A 
szerves világban minden egy tőről fakad, minden 
egyes porszemtől az extragalaktikus csillagrend-
szerekig egy azon törvény alá tartozik. A világ 
vizsgálatát a hagyományos Arisztotelész általi lo-
gikai axiomatikus matematikai rendszerrel nem 
tudjuk elégségesen meghatározni, ezért szükséges 
az evidenciális, analógiás, intuitív módszert újra 
elterjeszteni. „A nyelv élete mindenütt az analógia 
uralmát mutatja. Az analógiát, mint teremtő, re-
formáló tényezőt szembe lehet állítani a megőrző, 
fönntartó hagyománnyal... A hagyományban is az 
analógia működik...” (3) „A nyelv és a mithologia 
egy s ugyanazon emberi tehetség sarjadékának 
tartatván, eredetökre egymással ellenkezniök nem 
szabad... Egy közös őseredeti lét, nyelv és vallás 
tehát, az alap eszme (5). A gyermek hétéves korá-
ig Isten tenyerén van tartja a népi hagyomány, s 
mindent hasonlósági elvek alapján vizsgál „A 
gyermek megérzi a hasonlóságot, az analógiát az 
egynemű alakokban, s ez vezeti aztán őt is a ha-
sonló alakok képzésére.” (3) Molnár V. József, 
Pap Gábor úgy, mint Jung vagy Gyárfás Ágnes a 
nép lélek archetipikus megnyilvánulását a nép ál-
tali alkotott művészetben úgy mint a gyermek-
rajzokban kimutatják. A nyelv, a nyelvet beszélő 
néppel és annak világszemléletével szigorú korre-

lációban áll. „Az analógiának ez az érzéke nem 
egyéb, mint amit közönségesen    nyelvérzéknek 
nevezünk.” (3) A szándékolt mondandót hason-
lóan érzékelni kell, mint egy viccnél a szöveg fö-
lötti szellemiséget. Beszélhetünk ilyen értelemben 
humorérzékről, igazságérzetről, művészi ér-
zékről.... A mai ember, a mai kultúra egyre inkább 
hiányában szenved ezen érzékeknek, rendszerint 
letagadja létezését. Látván a dömpingszerűen ránk 
zúduló amerikai kultúrszemetet, ahol a mondandó 
helyett a bravúros látványos megjelenítés veszi át 
a lényeget. Az élelmiszerpiactól a marketing ipa-
rig mindent a hatásosság szemlélete jár át. Szer-
kezeteket vizsgálunk, felületi viszonyrendszereket 
állítunk fel s a lényeg elveszni látszik. A mai 
nyelvészet nem ismeri fel és ezáltal nem ismeri el 
a rejtett mondandót. Ez nem csak a nyelvészetre 
érvényes, hanem általában a szaktudományokra 
is. A kommunikáció oda érkezett, hogy egyértel-
műen kijelentse „nem valamely dolog az, amely 
jelentést hordoz, vagy teremt, hanem fordítva. A 
hozzá kapcsolódó jelentés az, amely a dolgot jellé 
teszi. A jelentést a kommunikáló közösség kon-
szenzusa teremti meg, azaz sem a jel és a jelentés, 
sem a jel és a jelölt dolog között sincs e kon-
szenzustól független belső kapcsolat. Ezt fejezi ki 
az, hogy a jelek megállapodástól függenek, azaz 
konvencionálisak. Egy dolgot vagy jelenséget az 
teszi jellé, hogy a közösség jelentést tulajdonít ne-
ki; ez különbözteti meg a jelet a szimptómától.” 
(4) Ezzel a kijelentéssel gyakorlatilag azt sugallja, 
hogy a világ nem a részek egymást szolgáló har-
monikus működésén alapszik, hanem külön tár-
gyalandó és különböző paradigma rendszereken 
nyugvó tudományágak egymást ki is zárhatják, 
hiszen a formállogika erre módot ad. Ezen rövid 
tanulmány célja megvilágítani a Bábel előtti (az 
összezavarodottság, összekeveredettség) az úgyne-
vezett szótár előtti szóértelmezés lényegiségét. 
A nyelv lélekbeli megközelítése vezethet helyes 
útra, hisz a nyelv lelki és szellemi alkotás, ami a 
gondolat és valóság tükörképe. Az Isten-kérdés 
egyik legalapvetőbb fontossággal bír. Szükséges 
lenne a Biblia nyelvekre vonatkozó írásait alapul 
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venni, amit a jelen tanulmány terjedelmi okok 
miatt nem tesz lehetővé. „A betű öl, a lélek ele-
venít. Isten lélek.” A lélek az érzékek központja. 
A nyelven belül, az azonos, elsődleges ideát ke- 

ressük, amit a különböző nyelvek, különböző gyö-
kökben fejeznek ki, de ráhangolódva érzékelhető 
az azonosság. 
 
 

III. Mezopotámiai - Magyar kisszótár 
 

Jelszám képjel Fonetikai érték Mezopotámiai 
olvasat 

Akkád olvasat Magyarul 

l. Labat1 As, asz3 AŠ IŠtěn Egy, Assur isten 

2. ina, aná  ina -ban 

3.   Edu aszand kóró(növény) 

4. sup AŠSA rigmu kiáltás 

5. as, asz3 SALUGUB rigmu kiáltás 

6.   ikkilu panasz 

7. til DIL-I zikaru ember 

8.   amilu ember 

9.   Édu magában 

10.  DILI-PÁT   Vénusz, Istar 

11.  DIDLI talîmu Ikrek 

12. as  mâdûtu sokaság 

13. dal3 TIL4 rigmu kiáltás 

14.  TAL3 ikkilu panasz 
 
Mezopotámiai (a történeti kor előtti AZ és ÁSZ 
gyök a mai magyar nyelvben 
1. – Az; mint mutató névmás, a jelölt dolog 

teljességét, összességét jelenti. 
– A-Z; én vagyok a kezdet és a vég, alfától 
omegáig 

2.  – ÁSZ; a mindent ütő lap 
– ASSZONY; a beteljesülésen lévő női sze-
mély (lány, lan, mint fosztóképző egyedüli, nő, 
növekszik, asszony teljes) 

 – ÁSZOLT 
 – ÁSZOK 
 – AZÉRT; indoklás esetén az ok a teljesség-

ért 
– AZÉRT-MERT; a teljesség szemléletében a 
kipróbáltság, megmértség végett hozom fel az 
okokat 
– ASZTAL; a teljesség tálja. A kenyér, mint az 
élet tartója. 

3.  Szó végi Ász gyök 
– KALÁSZ; szintén értelmezhető, mint a tel-
jesség ereje. 

4.  Szó eleji KÁL gyök 
– KÁL; L 322 első, erős, védőszellem/ isten-
ség. Itt gondolhatunk a gabonaszemre, mint 
Jézusra, majd a kenyérre. 

– L339 fonetikai érték: Áŝ (3) Deimel 636.  
zi- iz búzakalász 

 – KALÓ; malom 
– KALÁCS; bár a szláv szóból számaztatják, 
de a KOLOS családnév, mint KALHU, NIM-
RUD városának ősi neve NAGY KÁLLÓ, KA-
LOCSA, KALIBA, KALAM=MADA haza szó-
val érthető 

 – KOLOXIS; a szkíták egyik ősatyja 
– Akkád jelentés: Isten; L 480 fonet. ért. dis, 
is, sumér olv. DIŠ. Akkád olvasat Isten, ma-
gyarul egy, így érthető a dicső, dicsér, dics-
fény szavunk, amelyiket a legtiszteletremél-
tóbbra mondunk. 
isa: a lélek megfelelője, Izus: Jézus archaikus 
neve, izzik: ég, izgalom: égő öröm, izzad: a 
hajtóerő adja, íz: mindennek az eszenciája, 
isme: a hajtóereje a világtörvénynek L 532 
me, a meleg szavunk teljességében jelent-
kezik, az érzés régies ér-íz világítja meg, hogy 
a lényeget igazából nem értjük, hanem érez-
zük, sejtjük, ízlel: ezen ízt találja meg. IS mer; 
ehhez viszonyít (mér), Isis egyiptomi meg-
felelő 
– TEN és a TÉNY szavunk egylényegű, tenyér 
a tényekhez azaz a megfoghatóhoz ér. Az Isten 
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szóban értelmezhető a hajtó (mozgató) és haj-
tott (valóság) egysége. 
– „Az Isten név nyelvünk saját és eredeti 
elnevezése” Ipolyi Arnold (5) 

 
Magyarul: Egy, egyetemes, egyetlenszerű, egy-
szerű, egységes... mind az Istenre utal. Az idegen 
nyelvekben oroszul: ogyin, ed, egg, (teljesség le-
képzése, világtojás) education; mindennek az el-
sődleges oka az egy, amit ha fokozunk, több, a tő 
irányába mozdulunk el, ami a maghoz vezet, s an-
nak is a lényege a szike, mint a tojásnak úgy a ga-
bonamag sikér tartalma az igazi siker a magvas 
gondolatok lényegének megvalósítása. 
Zikaru; a 7. sor akkád olvasható a szik - ár - ó, 
mint a szikamber, szikra, sikkulus L 592 szik je-
lentése: kicsi, érdekes a kis szógyök pont tükör-
képe a szik-nek  
L172 fonetikai érték szih, sumér olvasat, izi, ak-
kád olvasat, iŝâtu magyarul: tűz 
 

2.  – IN; a korai magyar nyelvben szolgát jelent 
(Bakai 67), a testben összekötő elem. „Szol-
gálni jöttem.” 
– NI; a főnévi igenév jele, a mozgás megje-
lenítése 
– INNEP; korai nyelvemlékeinkben az ünnep. 
A nép közötti közösségi kapocs. 
– INT; kapcsolatot létesíteni kíván, a szer és 
szár szógyök szintén a vízszintes és függőleges 
kötést adja. A közösségi (szeresd felebaráto-
dat), és az isteni (szeresd az Urat), az egyen-
lőszárú kereszt szimbolikája. 
– IN az idegen nyelvekben; nem általános 
összeköttetést jelent, hanem leszűkül egy bi-
zonyos irányba. -ba, -be 
– INTER; két tér közötti kapcsolat 
– NEIN; ne légy kapcsolatba, mint tag (rész), 
emelkedj ki. A NE, mint szógyök L 444 hata-
lom jelentéssel bír, a magyarban a ne, tiltás, 
szintén az erőfölényből (szellemi, vagy fiziká-
lis) adódik. 
– INTELEKTUS; összeköttetés a teljesség 
ékességével. 
– tehát mind az emberi közösség, mind a bio-
lógiai közösség, mind a világegyetem, csak a 
részek harmonikus, egymást kiegészítő, egy-
mást szolgáló rendszerén keresztül értelmez-
hető, amit az isteni erőnek kell áthatnia, moz-
gatnia, harmóniában tartania. 

3. akkád olvasat: edu; mint láttuk a d- hang gy-
hanggá puhulva, az u - óvá hangzósodva, egy az 
Istenhez jutunk 
L 334 fonetikai érték: ed; magyarul erő  
L 494 fonetikai érték: u olvasat: U, magyarul: 
anyajuh bárány, ud, üd; ügy-folyam, üdvös, ügyes, 
ügyvéd, (a társadalmi folyam őrzője) 
 

7. til, tél, telj, tej, régiesen tellyes L 73. olv. TIL, 
TIAMAT, olv. bal-atu, magyarul él gyógyít. Az an-
gol ball, fuel, német Wohl, voll, füllen, fühlen a 
magyar boldog mind az adott dolog teljességére 
utal. Az anyatej teljességében táplálja a gyerme-
ket. A tél az évkörös változás beteljesítője az öreg 
ember kora a vénség által a teljesség kora (Win-
ter) így érthetjük a német változatot ami az idő 
forgásának teljessége (a vén tere), a magyar ősz, 
az emberi élet vén előtti korszaka, az orig vagy 
öreg mind a kettő az ó - mint legrégebbiből ered. 
A szerves nyelv így mutatja ki ő mint a teljesség 
megszemélyesítettje, őr mint világőr, ő- ré; ő maga 
a nap, ő rég; ő nagyon régi, őr- ég; az ég vagy az 
egyetemes őre. Az emberi és szerves világbeli fo-
lyamatok egymásnak megfeleltethetők, mint a pél-
dák mutatják. 
 

Magyarul: az ember mint az elenyészhetetlen vi-
lágtörvény bére, adománya. 
L 32 fonetikai értéke: eme, olvasat: ME, magya-
rul: nyelv hullám. Az elenyészhetetlen mindig a 
kör-körösség sík kerületében egy szinusz hullámot 
rajzol. Ez az ASSA görbe ami annyit jelent A-tól 
Z-ig, Z-től Á-ig. 
 

12. fonet. ért. As, olv. mádutu, magyarul mád, 
magy, magyar, mada, madár, szláv nyelvekben 
madarska. A szimbolikában a madár a lélek meg-
jelenítője, úgy mint a mag a lélekben megújulás 
jele. Az út a németben Weg a körkörös mozgás 
pályája, a végzet a mindenható. 
 
 

FORRÁSOK 
 
1. Platón 1-3. 3. kötet Kratylos 
2. Hamvas Béla: Arkhai Bp. 2002. 19. old. 
3. Simonyi Zsigmond: A magyar nyelv Bp. 1905. 9-12 old. 
4. Szabó Miklós: Trivium Grammatika, logika, retorika 
joghallgatók számára. Miskolc, 2001. 10. old. 
5. Ipolyi Arnold: Magyar mitológia Bp. 1854 Isten címszó 
alatt 
6. Záhonyi András: Sumer-magyar kisszótár 
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Valum Votan 
 

AZ ÉLŐ PRÓFÉCIA (Internet)* 
 

Angolból fordította: Tibold Makk Szabina 
 

 
Úgy ismerve mint az ’Idő Különleges Szemtanúja’, 
a 7. századi Maya próféta Pacal Votan üzenetet 
hagyott az evolúcióban lévő Föld jövő generációi 
számára. 
 

Kinyilvánította. ”Ha Az Emberiség Meg kívánja 
Menteni Magát Egy Bioszférikus Megsemmisü-
léstől, Vissza Kell Térnie A Természetes Idő-
ben Való Életre”. 
Megjósolta felgyorsult technológiai társadalmun-
kat és a Természeti Törvényektől való kollektív 
eltávolodásunkat az anyagi felé – és az ebből ere-
dendő károkat. 
 

*   *   * 
 

Pacal Votan profetikus hívása figyelmezteti a mai 
emberiséget, hogy biológiai fejlődésünk változik, 
közeledünk a 26 000 éves evolúciós program 
csúcsához. Magával hozza az univerzális telepá-
tiát, kifinomultabb érzéki kapacitást és ön-tükröző 
tudatosságot, mely valójában visszatérés szakrális 
belső működésünkre. 
 

Evolúciónk e nagy ciklusa December 21. 
2012-ben a téli napfogyatkozásban fog 

beteljesülni. 
 

Ez az idő melyben most élünk, több néven is is-
mert: ”A Megpróbáltatások Ideje”, ”Ítélet Nap-
ja”, ”A Nagy Tisztulás Ideje”, ”Az Általunk Is-
mert Idő Vége”, ”A Korok Váltása”. 
Azt is megjósolta, hogy e Precesszió befejezése re-
generálódást hoz a Földnek, s ébredést kínál min-
den nyílt és hajlandó szívnek. Nagyon sok nép be-
szélt e Nagy Ciklus utolsó napjairól: 
A Maya, Hopi, Egyiptomiak, Kabballisták, Esz-
szének, Peru Quero Vénei, Navajo, Cherokee,  
 
* Napjainkban gyakran emlegetik a 2012-ben majdan be-
következő világvégét, amely nem más, mint egy hatalmas, 
minden élőt érintő világméretű átalakulás. A Maya temp-
lomok naptárkövein is történik erre utalás. Pacal Votan mí-
tikus ősük mai leszármazottja Valum Votan elmondta a 
megfejtést és szavai az Internetre is felkerültek. Figyeljünk 
az ő verziójukra is. 

Apache, az Iroguis konföderáció, Dogon Törzs 
és Aboriginok. 
 

Mohó csillagvizsgálók, a Mayák tisztában vol-
tak egy asztrológiai ciklussal, amit mi úgy hí-
vunk, hogy az Equinoxok Precessziója. 
Ez egy közel 26 000 éves ciklus, melyben a 
Föld végig járja a Zodiák mind a 12 jegyét, s 
kb. 2152 évet tölt mindegyikben. Ezek az 
asztrológiai Körök egy-egy hónapot jelentenek 
a Nagy Kozmikus Évben. 
A Sumérok, Tibetiek, Egyiptomiak, Chero-
kee nép, Hopik és a Mayák mind hivatkoz-
nak ugyanerre a 26 000 éves ciklusra, misz-
tikus hitrendszereikben, és mindegyik kiszá-
molt egy kalendáriumot ezt a rendszert véve 
alapul. 

 

A Maya üzenet-közvetítők, ismertek architektúrá-
jukról, művészetükről, matematikai és tudomá-
nyos teljesítményeikről, maguk után hagyták név-
jegyeiket szuper-humán méretű kőmonumentuma-
ikban, piramisaikban, és tökéletes kalendárium 
számításaikban. Hatalmas előrelátással elül-
tetvén, itt hagyták ezeket a dátumokat, hogy 
biztosítsák a következő generációk számára a 
26 000 éves ciklus közelgő vég-pontjának isme-
retét. 
 

E ciklus, ugyanakkor egybeesik azzal a 26 000 
éves kapcsolattal, melyben a Napunk megkerüli 
Alcyont, a 7 Nővér, Plejádok konstellációjának 
központi Csillagát. A Mayák szerint, a ”jövő”, 
mely e végpont után terül elénk, szószerint egy 
”új Világkor” – ”egy új Teremtés”. 
 
Ez a 26 000 éves ciklus a Homo Sapiens evo-
lúciós fejlődésében tükröződik, a 260 napos em-
beri gesztációban. Kollektív humanitásunk éppen 
most érik azzá a lénnyé, amellyé már nagyon 
régen be lettünk programozva. Úgy mint magát a 
születést, nem anya és nem a csecsemő az aki 
irányítja – hanem maga az elsődleges ősi folya-
mat, amelyben kibontakozik a születés sorsszerű- 
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sége. 
 

Éppen ezért, December 21. 2012 nem az a nap 
amikor egy villanykapcsolót felkattintanak és 
minden megváltozik előttünk, hanem mi már 
MOST folyamatában vagyunk az egyik Világ-
korból a másikba való átmenetben. A változások 
már úton vannak, s egyre jobban felgyorsulnak 
amint közeledünk e kulminációs dátumhoz! 
 

*   *   * 
 

Az ősi Mayák felismerték, hogy ez a 26 000 
éves ciklus 5 kisebb ciklusból tevődik össze, 
melyek 5125 évig tartanak. Az öt ciklus mind-
egyike úgy volt elfogadva, mint a saját Világ Kora, 
vagy Teremtés Ciklusa. Ahogyan fel van tüntetve 
az ismerős Meso-Amerikai Nap Kövön (gyakran 
úgy nevezik, hogy Aztec Calendar), mindegyik 
Teremtés Ciklus vezérelve volt, majd megsemmi-
sítette az öt elem egyike. Név szerint: 

4 Jaguár, 4 Szél, 4 Eső, 4 Víz, 4 Föld. 
 

A mi jelenlegi hatalmas ciklusunkat (3113 Kr.e. 
– 2012 i.u.) úgy nevezik, hogy Ötödik Nap Ko-
ra. Ezt az idő periódust a 4. Föld elem irányítja. 
Ez az ötödik kor az előző négy szintézise. 4 Föld-
nek (’Caban’ a Maya nyelvben és ’Olin’ az Azték-
ban) több különböző jelentése van, köztük: moz-
gás, átváltás, evolúció, földrengés, navigálás, 
szinkronicitás, nyomkeresés, teknős. A Maya 
nyelvben ”ol” az ollinból azt jelenti, hogy tu-
datosság. 
 

A Maya kalendáriumban, belépésünk a ’Föld 
Ötödik Korába’ Augusztus 13. 3113-ban Krisztus 
előtt kezdődik, s Maya hosszú számítással van le-
jegyezve 13.0.0.0.0. Ettől a kozmikus kezdő-
ponttól azután, minden eltelt nap pontosan szá-
mon van tartva. 
 

 Dr. Jose Arguelles írja a ’Time and Tech-
nosphere’ c. munkájában: ”Augusztus 13. 3113 
Kr.e. olyan tökéletes és pontos dátum, amilyet 
csak meg lehet adni történelmünk kezdetére. Az 
első egyiptomi dinasztia ca. 3100 Kr.e.; az első 
város Uruk Mezopotámiában szintén kb. 3100 
Kr.e.; A Hindu Kali Yuga, 3102 Kr.e.; és leg-
érdekesebb, a 24 órás időbeosztás, minden óra 60 
perc minden perc 60 másodperc (és a kör beosz-
tása 360 fokra), mind 3100 Kr.e. történt Sumé-
riában. Ha a történelem kezdete ilyen pontosan 
helyezett, akkor a történelem vége December 21. 

2012 miért ne lenne éppen ilyen pontosan kiszá-
molva?” 
 

(Megjegyzés: Értelembe véve a Világkort, amit 
most zárunk 2012-ben és az új Világkor hajnalát, 
különböző kozmológiai nézetek vannak arra vo-
natkozólag, hogy az Ötödik Világot zárjuk és 
kezdjük a Hatodikat, vagy a Negyedik Világot zár-
juk és most lépünk be az Ötödikbe. Például, az 
élő Maya Idő-tartók Guatemalában (kalendári-
kusan beszélve, mindegyik Világkornak 5125 
éves ciklusa van) azt tanítják, hogy mi már átha-
ladtunk tűzön, földön, levegőn és vízen. A kö-
vetkező ciklus (kezdődik 2012. december 21-én) 
ÉTER lesz – az Ötödik Világkor – a Középpont 
Kora. Hasonlóan tanítja a Hopi, hogy a Negyedik, 
a rombolás Világkorát zárjuk, és előkészülünk az 
Ötödik, a Béke Világkorára. Az elnevezésektől 
függetlenül, ami világos, hogy egy új Világkor szü-
letésének határán állunk!) 
 

*   *   * 
 

Az 5125 éves ciklusban 13 kisebb ciklus van, 
ismeretesen a ”13 Baktun Számolás”, vagyis a 
”hosszú számolás”. Mindegyik Baktun ciklus 394 
év hosszú, vagyis 144 000 nap. Mindegyik Bak-
tunnak megvan a maga történelmi eposza, vagy 
Kora a Nagy Teremtő Ciklusban, s magában hord-
ja az evolúciós sorsát azoknak, akik abba a korba 
bele születtek. 
Például, majdnem minden Maya feljegyzés pon-
tosan a 9. Baktunban (435-830 i.u.) volt elvetve. 
Ez a kor-periódus a Klasszikus Maya kor. Ezután 
az időpont után, kb. 830 i.u., a hatalmas Maya 
központok elhagyatottá váltak és virágzó kultúrá-
juk titokzatosan eltűnt. A mai napig sem tudja 
senki sem megmagyarázni, sem bizonyítani miért 
mentek el és hova tűntek. 
 

A 9. Baktun Klasszikus Maya népének megha-
tározott sorsa volt, megkülönböztetett más idő-
periódusok Mayájától. Dr. Jose Arguelles írja,  
I.e. 830-ban a mérnöki csoport visszatért az Űrbe, 
vissza abba a dimenzióba, ahonnan a Maya figyeli 
a földi történéseket. 
Lassan, a földi Maya visszaolvadt a dzsungelba. A 
sötétség ideje megkezdődött. 
Bebizonyosodott a prófécia, a conquistadorok 
megérkeztek. 
830. i.u., a harcoló törzsek, akik felvették(!) az  
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ősi Toltec mágus nevet, ami azt jelenti, hogy Mes-
ter Építő beáramlottak a Yuccatánba. Velük a há-
ború és az emberáldozat dramatikusan bemutat-
kozott. 
 

*   *   * 
 

Föld és lakói jelenleg a 13 Baktun cikluson 
utaznak át – ez az utolsó lépése az i.u. 1618-
2012 periódusnak. Ez a ciklus ismert úgy is, 
mint ”A Materializmus Győzelme” és ”Az Anyag 
Tranzformációja”. A Maya megjósolta, hogy ez a 
végső Baktun a nagy felejtés ideje lesz, melyben 
mi nagyon messzire fogunk sodródni a Természet-
tel való Egység-érzetünktől és valamilyen kollek-
tív amnéziában lesz részünk. Mint egy memória 
vírus, melynek hatására elkezdünk hinni egy lát-
szólagosan limitált valóságban és megmerevedünk 
lelki lényeglátással szemben, ami élteti világun-
kat: melynek hatására humanitásunk Ego-ja és a 
Természet dominálása elhatalmasodik. 
 

Beléptünk ebbe a Baktun ciklusba pontosan az-
után, hogy XIII. Gergely pápa 12 hónapos kalen-
dárium rendszere felállított egy világ-koordiná-
ciós szisztémát (1582-ben), majd a 12 óra hatvan 
perces mechanikus órát (1600-ban), mely egyéb-
ként már századok óta fejlesztődött. Ezek nem 
kicsi dolgok. Valum Votan szerint ez a 2 szerkezet 
az, ami manifesztálta az Emberiség ”hibáját az 
Időben”. Művi úton kreált időmérő szerkezeteket 
követtek, melyek azt szolgálták, hogy ember elha-
tárolódjon a Természettől, hamis idő frekvencián 
működvén természetes világunk behatárolására. 
 

A Gregoriánus Kalendárium nem logikára, tudo-
mányra, vagy természetre alapozott. 
Megtagadja és eltakarja a valódi év biológiai rit-
musát az emberek számára, ami a Női testben rej-
lik. Ez a jelenlegi világ szabvány rá lett erősza-
kolva azokra a legyőzött (indigenous) népekre 
akik elveszítették a földjüket éppen úgy, mint val-
lásszabadságukat. A Gregoriánus Kalendárium az 
azt megelőzőkből fejlődött ki – Július Cézár és a 
korabeli Római Birodalom kalendáriumaiból. 
 

Az ÓRA volt az első komplex gépezet – és a szí-
ve lett minden mai működő (és jövőbeni) gép-
technológiának. 
Az óra jelenléte szülte meg azt az eszmét, hogy 
idő a testünkön kívül terül el – hogy azt követ-
hetjük egy géppel, s ülve nézhetjük, amint ”el-
repül” felettünk, tik-tak-tik-tak, mintha az egy li-

neáris, gyeplőbe fogható és teljesen különálló 
dolog lenne az organikus, hullámzó életritmusától. 
Az órához való ragaszkodásunk Idő és idő-
zítésünk érzékeléséhez a legnagyobb akadálya 
annak, hogy emberi telepatikus képességeink 
virágozhassanak. 
 

*   *   * 
 

Ezután jött a ’Cartesian Coordinate Recitilinear 
Grid System’ (1637) ami megalkotta a pódiumot a 
modern matematika és tudomány megalapozásá-
hoz. Köszönet Rene Descartes-nek (aki hírhedt 
mondásáról ”Gondolkodom tehát vagyok”) az ér-
zékelés mennyezetét, aki fizikai valóságunkban 
csupán 3 dimenziót értékesít. A X, Y és Z koor-
dinációja a negyedik dimenziót ósdinak, kivetni 
valónak nyilvánítja. 
 

Ebben a pillanatban, IDŐ le lett csökkentve mi-
nőségi eszenciájából mennyiségire. Az agy, ame-
lyik elfogadta a lineáris rácsozatot, ugyanakkor el-
fogadott egy limitált percepciót is az Időről – há-
romdimenziós, egyirányú haladás szerinti leegy-
szerűsített tartamban. 
 

Társadalmi paradigmáink továbbra is működnek 
ezekkel a helyhez kötött hatásokkal. Ezért ha va-
lami nem látható, érinthető, vagy mérésekkel nem 
bizonyítható, számunkra egyszerűen nem létezik. 
 

Cartez nagyítólencséjén keresztül szemlélve, a 
természet lecsökkent egy egyszerű, mennyiségi 
készletté – már nem egy élő, minőségi aspektusa 
önmagunknak, hanem valami, ami rajtunk kí-
vülálló, ami megfigyelhető, analizálható és rep-
rodukálható is, manipulálható, dominálható, 
mérgezhető és még tönkre is tehető – végül 
megsemmisíthető. 
 

Amint Rene Descartes egyszerűen kijelentette, 
”Felismertem, hogy lehetséges elérkezni olyan is-
meretekhez, melyek nagyon hasznosak az élet-
ben… és általuk kijelenthetjük magunkat a Ter-
mészet Urainak és birtoklóinak”. 
 

Úgy tűnik, a modern világ semmi mást nem akar, 
mint ’megjavítani’ a Természetet, vagy legalább is 
kiszívni bölcsességét és kirabolni mágikus tulaj-
donságait, hogy keressen rajta egy-két garast kie-
légítvén a fogyasztói követelések növekedő igé-
nyeit. 
 

*   *   * 
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És most itt vagyunk – jelenleg éljük át az utolsó 
7 évét az 5125 éves Teremtő Ciklusnak és az 
utolsó 8 évét a 26 000 éves Óriás Ciklusnak: A 
Precessziónak. 
 

A közeledő vég dátum December 21. 2012, ugyan 
úgy van írva Maya hosszú-számítással, mint a cik-
lus kezdő dátuma 13.0.0.0.0. 
 

Tudós és író John Major Jenkins közlése: 
”13.0.0.0.0. (December 21. 2012) decemberi 
napfogyatkozás a Tejút gyűrűjében fog megje-
lenni. Úgy is mondhatjuk, hogy egy felsorakozó 
állás a galaktikus tér és solstice meridián között. 
Ez egy esemény, ami lassan összejött egy több 
ezer éves periódusban, az equinoxok precesszió-
jának hatására. A hely, ahol a decemberi megfo-
gyatkozott nap keresztezi a Tejutat, a Tejútnak 
pontosan azon a részén történik, amit ’sötét 
hasadásnak’ – xibalab be’-nek, vagy az ’alvilágba 
vezető útnak’ neveznek.” 
 

A 2012-es téli napfogyatkozásnál, a déli Nap 
tökéletesen együtt áll majd a Nap és a galaktikus 
tér elliptikus útjának metszőpontjával, ami 
ugyanakkor közeli konjunkcióban lesz a galaxis 
központjával is. 
 

Jenkins továbbá kifejti, hogy ez az óriási koz-
mikus kereszt az időben szimbolizálja a Maya 
Életfát, amely a Maya Kozmológia magva. 
 

*   *   * 
 

Invitálva vagyunk általuk ahhoz a felismeréshez, 
hogy mi magunk vagyunk az IDŐ. Mi vagyunk 
az Élő Prófécia. A Természet Idő összehangolt 
Rendje irányítja kibontakozó életeinket. Az Idő 
ciklusai megtalálhatók a testünkben, a Természet 
napi ritmusában és ciklikus évszakaiban. Mi elfe-
lejtettük ezt, hisszük, hogy az idő pénz, vagy maga 
az óraszerkezet, vagy a munkánk könyörtelen 
progressziója heteken, s hétvégeken keresztül. Az 
IDŐ örökkön változó, kibontakozik a MOST, 
amint összehangoltan rendezi az egész Univer-
zumot. 
 

Ős-Maya Idő-tudomány kutatásaiból Dr. Jose 
Arguelles megfejtette a Szinkronicitás matema-
tikai Rendjét. 
 

Az Idő Törvénye: 
Egyetlen egy Időzítő frekvencia van, ami egye-
síti az egész galaktikus rendet, a leghatalmasabb 
alkotórészektől a legapróbbakig. Ez az időzítő 

frekvencia a 13:20 arány, mely megtalálható a 
13 Hold Kalendáriumban ugyanúgy, mint az 
emberi testben: 13 fő ízületünk (csuklónk) van 
és 20 ujjunk. 
 

*   *   * 
 

Tudván, hogy mi magunk vagyunk a prófécia, mit 
jelent számunkra a kozmikus visszatérés köze-
ledése, mit várhatunk – személyesen és földi mé-
retekben?  
 

Ezek az idők annyira felgyorsultak, hogy egyetlen 
válasz nem tudja magába foglalni jelen fázisunk 
óriási implikációit. Terjedelmes skálájú válaszok 
állnak rendelkezésünkre. Attól függően, hogy ki-
vel beszélünk, és milyen kutatási háttérrel rendel-
kezik, mindenféle spekulációkkal találkozhatunk 
a következményekre vonatkozólag. Kataklizmus-
tól a megvilágosodásig, világháborútól világbé-
kéig: masszív föld-változások és fizikai rombolá-
soktól, hasonlóan masszív, öröklött, spirituális 
egységre ébredésig, nagyon sok nézet és vélemény 
van a közeledő 2012, 2013-ról, és azon túl. Egy 
dolog világos – mi pontosan a sűrűjében vagyunk 
ennek a kritikus tranzformációs periódusnak! 
Amint ez a dátum közeledik mi kollektíven az 
’öreg világ haldoklik és az új születésre vár’ 
átmeneti fázisban lélegzünk. 
 

Földünk jelen pillanatban, összes felgyorsuló 
energiájával soha nem létezett ezelőtt. Mai 
világunk lehetőségei és kihívásai a klimaxa mind-
annak, ami ezelőtt haladt előttünk. Soha eddig 
nem növekedett az emberi népesedés 216 000 
fővel naponta. Soha ezelőtt nem volt a Föld biosz-
férája ilyen kétes helyzetben. Az, ami normális 
viselkedésnek és élet-stílus szerinti döntésnek 
tűnik, semmi más mint a modern szabvány által 
felállított precedens – nem szükségszerűen tükrö-
zi a legharmónikusabb, legegészségesebb, legegy-
szerűbb módon való működésünket. A mi felada-
tunk kisütni azt, hogy hogyan kell élnünk integri-
tással: döntsük el, hogy milyen igazság erősíti 
meg miénket, s használjuk azt példaképül éle-
tünket hozzá igazítván, legnagyobb harmonikus 
potenciánk eléréséhez. 
 

Minden ami most manifesztálódik belső és külső 
síkjainkon, tükrözi e prófétikus idők szakrális 
intenzitását. Jobban mint valaha, a bennünk és 
körülöttünk lévő polaritások és kiegyensúlyozat-
lanságok egyre világosabban megmutatkoznak. 
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Szeretet, szépség, lelkesedés és együttérzés át-
hatja a földet – többszintű művészi fellángolások, 
együttműködés, közösségi erő, gyógyító evolúció 
fénylik körülöttünk, megvilágosítván szellemi tisz-
teletünket és valódi természetünket. Ugyanakkor, 
ugyanez a világ fuldoklik a félelemben, bruta-
litásban, fájdalomban és betegségekben – az ag-
gódástól való vég nélküli szenvedés, elválasztódá-
sok, kikapcsoltság, konfúzió, elhatároltság – ezek 
mellett mérgező realitásként az egoista, érzéketlen 
harácsolás és korrupció, anyagiasság, addikciók 
és veszélyes ignorencia burjánzik. Ez most az 
Idő, amikor magunkhoz kell ölelnünk mindazt, 
amit meggyaláztunk vagy megtagadtunk, mert 
felemelkedik és megmutatkozik előttünk, hogy 
megtisztítsuk és újra felszenteljük. Felelősség-
vállalás szükséges egzisztenciánk minden szint-
jén. A kozmikus klíma hatalmas gyorsasággal 
változik, lehetővé téve számunkra, hogy most sok-
kal könnyebben felfogjuk és levetkőzzük a félel-
meink és limitációink egotisztikus programjait 
mint a múltban. 
 

A tudomány felfedte, hogy Földünk alaprezonan-
ciájának frekvenciája gyorsul (a Föld szívdobogá-
sa), és bolygónk magnetikus tere széthullik – ez 
már tükröződik az állatok migrációs rendjében. 
Ezek a változások a Föld testében lehetővé teszik 
számunkra, hogy megszabaduljunk felesleges ter-
heinktől – mentális, fizikai és érzelmi beidegzett-
ségektől, kondicionáltságoktól, hitrendszerektől, 
viselkedésektől és programozásoktól. Ugyanak-
kor, amire gondolunk és amire vágyunk megva-
lósulnak, sokkal gyorsabban, szinte észrevétlenül. 
 

Ezen Idők magaslati pontja Földünk számára: ”a 
bioszféra tranziciója a nooszférába. V. I. Ver-
nadsky orosz természettudós szerint: ”Ez egy kli-
max kulminációja, amely az emberi önreflektáló 
gondolatok és a környezetére gyakorolt hatásából 
szárnyal, megvalósulván egy hatványozott szintű 
felismerésben, melyben minden megvilágosodik, 
és tudatossá válik”. 
 

*   *   * 
 

Mint ahogy azt már nagyon sokan tudjuk, nagy 
része azoknak a genetikai potenciánknak, amivel 
születtünk, még alvó bennünk – várja a ’feléb-
resztést’. Ez feltétlenül egy nagyon fontos aspek-
tusa a ’Felgyorsulás’ idejének. Mi azt egyelőre 
csak elképzelhetjük, amit a DNS-ünk teljes akti-

vitása fog eredményezni Földünk meggyógyítá-
sában. Megjósolták, hogy képesek leszünk átvál-
toztatni a 3. dimenzió fizikai realitásának prob-
lémáit, felhasználva a saját elraktározott, belső 
technológiánkat. Egyre több és több ilyenre van 
ma már példa: 
 

Jelenleg működik egy globális ”Fűgyökér” mozga-
lom, ami hangvibrációt használ a pollúció és föld-
stressz (geopathia) tisztítására, fantasztikus ered-
ményekkel. www.earthtransition.com. Alkalmaz-
zák a tudatosan irányított szándékot imádság-
ban, kristály ’technológiával’, s a mérgező anya-
gok átformálódnak. 
 

*   *   * 
 

Idő ”soha nem volt még ilyen érett mint most, 
hogy felismerjük egymásban ’égitesti organizmu-
sunk valóságát’, amely állandó kontaktusban van 
egymással egész bolygónkon”. 
 

Felerősített potenciánk sürgősségére elveszített 
divinitásunk jelentkezik, hogy végre a sajátunk 
lehessen. Hogyan tegyük ennek az élményét tu-
datossá? Bárhová nézünk, a Mindenség rámutat a 
testünkre, a szellemi állásfoglalásunkra, a szí-
vünk energiájára, lélegzetvételünkre, mert ezek-
ben van a kezdeti helye annak, hogy megérez-
hessük önmagunk különleges kapcsolatát az Egy-
séggel és azt ki is fejezhessük. 
 

Amint a frekvenciák emelkednek, a negyedik di-
menzióhoz fűződő kapcsolatunk folytatólagosan 
felgyorsul. Ez lehetővé teszi számunkra az átfor-
málódást és mutációt, attól függően, hogy kivé 
váltunk eddig és hogyan éljük az életünket, vagy 
inkább, hogy az Élet maga, hogyan élhet rajtunk 
keresztül! Lehetőségek kapui nyílnak meg állan-
dóan előttünk, felajánlva magukat szabadon: sem-
milyen korlátozás, amit az elkövetkező 7 év lehe-
tőségeire helyezünk, nem ajánlatos. Helyette ál-
modjuk meg bizalommal humanitásunk kitel-
jesedését, s ezzel együtt Födünk minden élőlé-
nyeinek boldogságát. 
 

*   *   * 
 
 
 

Visszatérni a természetes időbe 
 

Valum Votan ”a ciklus lezárója” – utolsó üzenet-
közvetítője Pacal Votan próféciájának, leírja az 
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emberiség sorsának beteljesülését, amint kollek-
tívan visszalép a Természetes Időbe, a 13 Holdas, 
28 napos kalendárium ritmusába. Használván ezt 
a harmonikus, ősi és pontos alapmérést, meg-
tesszük alaplépésünket ahhoz, hogy tudatosan és 
egységben rezonálhassunk az élő Mindenséggel. 
 

E felfokozott idők bizonytalanságában szükségünk 
van minden irányító segítségre, hogy mindennapi 
tudatosságunk harmóniában legyen a Földdel. A 
13-Hold Kalendárium segít nekünk újra harmo-
nizálni a testünket, a gondolkodásunkat a Föld 
és a csillagok természetes ritmusára és ciklu-
saira. 
 

Egy új (valójában a legősibb) kalendáriumot meg-
tanulni nehéz, de most itt van az ideje annak, 
hogy megpróbáljunk valami ’újat’. Amint Valum 
Votan mondja, ”Ez a nem próbált megoldás: a 
harmonikus megoldás”. Amit kér tőlünk, hogy en-
gedjük el azt, ami már olyan régen megszokott 
számunkra – a 12 hónapos kalendárium rendelle-
nességét – és öleljük magunkhoz a 13-Hold Ka-
lendáriumot. 
 

”Mint a Maya, aki előttünk járt, mi is meg fogjuk 
érteni, hogy az út a csillagokba az érzékeken át és 
a gondolat megfelelő használatával érhető el.” 

(Jose Argulles 

Legyen az Utunk megvilágítva a teremtő 

legszebb fénye által, 

Hogy harmonikusan élhessünk 

minden hozzánk tartozóval, 

S odaadóan szolgálhassuk e csodálatos 

egységet. 

 

 
 
A MAYÁKNÁL a Világmindenség szimbóluma a 

„HUNAB KU”, az ősatya égi malomköve. 
Az indiánok között megtalálhatók a következő 
kifejezések: HUN ABA, HUN PAPA, HUNAPU 

 

 
 
 
 
 

Tibold Makk Szabina 
 

A Sas ajándéka 
 

 

A „Törvény” az a bizonyos mágikus felállítása a 
Mindenségnek, amely a táltosokat felszabadítja 
emberi megkötöttségük alól, hogy ily módon ők 
maguk válhassanak útmutatóvá az emberiség szá-
mára. 
Ez a Toltec táltosi kör (öv) alapja, tizenhat a 
Naguallal, plusz egy, az új Nagual Nő, a négyes 
számrendszerben dolgoznak. Nálunk Magyaroknál 
hármas a mágikus szám, és érdekes módon, Car-
los Castaneta „három prongos” táltos volt, s nem 
tudott sehogy sem beleilleni a toltec rendszerbe, 
viszont megjárta az útjukat. Sajnos itt ragadt a föl-
dön. Azt látom én is, hogy szét kell bontani azt az 

„összeszorított membránt” ami földhöz ragaszt 
minket. (A piramisnak négyszög az alapja, s há-
romszögek az oldalai. Az alap négyszög nélkül 
nem lenne a háromszögekből piramis.) 

 
TÖRVÉNY 

 

„Az Erőt, amely minden élőlény sorsát irá-
nyítja, úgy hívjak, hogy SAS (itt gondolj a Turul 
Madárra!), nem azért, mert az egy sas, vagy va-
lami köze lenne egy sashoz, hanem azért, mert úgy 
jelenik meg a látnoknak, mint egy mérhetetlen, 
koromfekete sas madár, merev állásban, ahogyan  
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a sas áll, s hatalmasságában a Végtelent érinti. 
 
Amint a látnok rárévül a Sas feketeségére, négy 
(4) fénylobbanás (gondolj itt az Apokaliptikus 
négy lovasra) fedi fel számára a SAS mibenlétét. 
Az első lobbanás, amely olyan mint egy villám- 
ostor, hozzásegíti a látnokot a Sas kontúrjainak 
megpillantásához. Fehér foltokat lát, melyek sas-
tollaknak és karmoknak tűnnek. 
A második villám-lobbanás csapkodó, szelet ka-
varó feketeséget fed fel, amely olyan, mintha a 
Sas szárnyai lennének. 
A harmadik villámlásnál a látnok megpillant egy 
átható, nem emberi szemet. 
És a negyedik, utolsó lobbanás felfedi azt, amit a 
Sas csinál. 
 
A Sas felfalja (magába fogadja), minden lény tu-
datát haláluk pillanatában, amint azok elhagyjak 
a Földet, s fellebegnek szentjánosbogarak végte-
len soraként a Sas csőréhez, hogy megismerked-
jenek a teremtőjükkel, s az életük okával. A Sas 
legombolyítja (szétbontja) ezeket az apró fényeket, 
majd kifeszíti, és magába fogadja őket,    mert a tu-
dat élménye a Sas eledele. 

A Sas az Erő, amely minden élőlény sorsát 
irányítja, egyenlően, és ugyanakkor, tükrözi is 
mindazokat az élőlényeket. Ezért lehetetlen az, 
hogy az ember a Sashoz imádkozzon, vagy könyö-
rögjön megváltásért. A Sas emberi része túlságo-
san jelentéktelen ahhoz, hogy megmozgassa az 
egészet. 

 
Egyedül a Sas tetteiből tudhatja meg a lát-

nok, hogy mit akar a Sas. 
A Sas, bár nem mozdítható meg semmilyen élő-
lény körülményei által, mégis adott egy ajándékot 
mindegyiknek: A saját útján, és a maga igazában, 
bármelyiküknek,    ha úgy kívánják,,,, megadatott az 
erő ahhoz, hogy    megtartsa a tudatossága lángját, 
az erőt, hogy ellent vessen a halál hívásának, és 
hogy újra bekebeleződjön (az örök körforgásba). 
Minden élőlénynek megadatott az erő, ha úgy 
kívánja, hogy kutassa a szabadságba vezető nyí-
lást, s átmenjen azon.... Ez nyilvánvaló a látnok-
nak, aki látja a nyílást, és a lényeknek is, akik 
azon átmennek, hogy a Sas megadta ezt az aján-
dékot    azért, hogy állandósítsa a tudatosságot. 
 

Ahhoz, hogy az élőlényeket valaki a    nyílás- 

hoz (kozmikus szeméremtest) irányítsa, a Sas 
megteremtette a    Nagualt (Vezér Táltos), a MA-
GYALT. Nagual    dupla lény,,,, aki előtt    a Törvény 
fel lett tüntetve (megvilágítva). Legyen az emberi 
formában, állatban, növényben, vagy bármi más-
ban ami él, a    Nagual, kettőssége erényéből von-
zódik, sodródtatik e titkos út megtalálásához. 
(Minden lénynek megvannak a maga táltosai. A 
Nagual mindenhol megjelenik az élővilágban. A 
Csodaszarvas, a Táltosló, a Szkíta Párduc, kis kí-
gyó, beszélő fák stb. mind ilyen Nagual lények, 
végül is útmutatók.) 
 
A    Nagual párokban jön,    férfi és nő.... A dupla férfi 
és a dupla nő csak akkor válik Naguallá, amikor a    
Törvény mindkettőjük előtt megnyilatkoztatott, 
s mind a ketten megértették, és teljességében el-
fogadták azt. 
 
A látnok szeme előtt a Nagual férfi vagy Nagual 
nő fénylő tojásformában jelenik meg, melynek    
négy „fülkéje”, szakasza van. Az átlag agyfélteke  

embernél csak kettő, bal és jobb, a Nagualnak 
baloldalon éppen úgy, mint a jobboldalon, két-két 
hosszú szakasza van. 
 

A Sas az első Nagual férfit és nőt látnoknak 
teremtette, s azonnal a földre helyezte őket, hogy    
lássanak.... Azután adott melléjük    négy Nő Har-
cost, akik, cserkelők (éber lopakodók) voltak,    
három férfi harcost, és egy futárt,,,, akit gondoz-
niuk és kiteljesíteniük kellett, majd végül    a Sza-
badságba átvezetni. 
 

A női harcosokat    négy iránynak nevezik, a 
négyszög négy sarkának, a négy hangulatnak a 
négy szélnek, ők a négy női alapszemélyiség, me-
lyek az emberi fajban léteznek.... 

Az első KELET. Őt Rendnek nevezik. Opti-
mista, könnyűszívű, simulékony, állhatatos, mint 
az állandóan fújdogáló szellő. 

A második ÉSZAK. Őt Erőnek nevezik. Le-
leményes, nyers, egyenes, makacs, mint az erős 
szél. 

A harmadik NYUGAT. Őt Érzésnek nevezik. 
Befele forduló, töredelmes, (bűnbánó), ravasz 
(ügyes), hűvös, mint egy hirtelen szél fuvallat. 

A negyedik DÉL. Őt Növekedésnek nevezik. 
Törődő (ápoló), hangos, visszahúzódó, de meleg, 
mint a forró szél. 
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(Női futárok is vannak, arról később!) 
 

A három férfi harcos és a futár a négy férfi 
típust reprezentálják, úgy cselekedetekben, mint 
temperamentumban. 

Az első típus a NEMES EMBER, a scolar; 
nagylelkű, megbízható, higgadt    férfi, felszentel-
ten alá veti magát feladatának, bármi legyen is az. 

A második típus a TETT EMBERE: Kicsat-
tanó, jókedvű, humoros, de megbízhatatlan tár-
saság. 

A harmadik típus a kulisszák mögötti OR-
GANIZÁLÓ, a titokzatos, kiismerhetetlen férfi.    
Semmit sem lehet mondani róla, mert ő nem 
enged meg semmit kicsúszni magáról. 

A FUTÁR a negyedik típus. Ő az asszisz-
tens, egy hallgatag, komor férfi, aki nagyon jól 
működik, ha irányítva van, de nem tud egyedül 
érvényesülni. 
 

Hogy a dolgokat megkönnyítse, a Sas megmu-
tatta a Nagual nőnek és férfinak, hogy a Föld min-
den férfi és női típusának vannak különleges 
meghatározó jelei a Fénytestükben. 
 

A scolar solar-plexusánál van egy sekély, 
fényes horpadás. 
Némelyik férfinál úgy mutatkozik meg, mint egy 
fényes medence, vagy egy csillogó tükör reflekció 
nélkül. 
 

A tett emberének fényrostja van, amely az 
akarat helyéről (köldök mellett) árad ki.    A rostok 
alakulata változó, van amelyik vékonyka, rövid, s 
vannak erős, fonott, ostorszerű formálódások, néha 
nyolc láb hosszú. Van olyan is, akinek három 
ilyen rost fejlődött ki a Fénytestében. 
 

A kulisszák mögötti ember nem egy látható 
jelről ismerhető fel, hanem arról a képességéről, 
hogy teljesen önkéntelenül, egy energia-kitörést 
képes produkálni, ami hatásosan megakadályozza 
a látnok figyelmét. Egy ilyen ember jelenlétében a 
látnok részletekbe bonyolódva találja magát, nem 
a meglátása tisztaságában. 

Az asszisztensnek (futár) nincsen kiemelke-
dő konfigurációja. A látnoknak úgy jelenik meg, 
mint tiszta sugárzás egy hibátlan fényburokban. 
 

Kelet női területén felismerhető a fénytesté- 

ben majdnem észrevehetetlen foltjairól, melyek 
inkább elszíneződéseknek tűnnek. 

Észak teljességében sugárzik; egy vöröses 
fény veszi körül, majdnem mintha hőséget bo-
csátana ki. 

Nyugatot egy vékony filmréteg borítja be, 
ezért sötétebbnek tűnik, mint a többi. 

Dél fénye lüktető, felfénylik egy pillanatra, 
majd elhalványodik, hogy újra teljességében kivi-
lágosodjék 
 

A Nagual férfi és nő fénytestében két kü-
lönböző mozgás észlelhető. A jobb oldal hullám-
zik, a bal pedig örvénylik. Természetében a Na-
gual férfi támogató, rendületlen, változatlan. 

A Nagual nő mindig harcban áll, de ugyan-
akkor laza, mindig éber, de teszi azt minden 
megerőltetés nélkül. Mind a kettő tükrözi a ne-
mük négy típusát, a négyféle viselkedésmóddal. 
 

Az első feladat, amit a Sas az első Nagual 
férfinek és nőnek adott, hogy találjanak maguk-
nak négy női harcost, négy irányt, akik töké-
letes másai a cserkelőknek, de azok legyenek 
ÁLMODÓK. 
 

Az Álmodók úgy néznek ki a látnok számára, 
mintha hajszál fényrostokból font kötény lenne a 
testük középső része előtt. A Cserkelőknek is van 
egy hasonló kötényszerű formálódásuk, az olyan, 
mintha apró gömbölyű kidudorodásokból állna. 
 

A nyolc női harcos két övre lesz szétválaszt-
va, melyeket jobb és bal bolygónak hívnak. A 
jobb bolygó négy Cserkeszből áll, a bal pedig 
négy Álmodóból. 
 

A Sas megtanította mind a két bolygó harco-
sát megfelelő feladatra a Cserkeszeket lopakodni, 
az Álmodókat pedig álmodni. 
 

Két-két nő harcos minden irányból együtt él, 
egy cserkesz egy álmodóval. Olyan hasonlóak a 
párok, hogy szinte egymást tükrözik, és csak fedd-
hetetlenségben és kifogástalanságban. 

(Impeccability!) találhatnak megnyugvást is, 
és kihívást is egymás tükröződésében. 

(Ezek nem szexuális kapcsolatok, mert az az 
első, amiről a táltosok önkéntesen lemondanak. 
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Azon az úton, arra már nincsen szükség. Most már 
én is értem miért.) 
 

A négy Álmodó és a négy Cserkesz csak ak-
kor jön össze, ha valami, nehéz feladatot kell 
véghez vinniük; de csak különleges körülmények 
között foghatnak kezet egymással, mert az 
érintésük egy lénnyé ötvözi „amalgálja” őket, s 
csak óriási szükség esetén tehetik meg, vagy ak-
kor, amikor végleg elhagyják ezt a Földet, a Végső 
Útjukon. 
 

A két női harcos mindegyik irányból egy férfi 
harcossal van összekapcsolva, ez lehet bármilyen 
kombinációban, ahogy a helyzetük és feladatuk 
megkívánja; így felállítanak négy otthont, amely 
magába fogadhat annyi harcost, amennyire éppen 
szükség van. 

Szükség esetén, ahogy helyzetük megkívánja, 
a férfi harcosok és a futár is alkothatnak egy 
önálló négytagú háztartást, de ha a szükség meg-
kívánja, mindegyik működhet önállóan is. 

 
A Nagual társaságának következő feladata az 

volt, hogy találjanak meg három futárt. Ezek le-
hetnek mind férfiak, vagy nők, lehetnek vegyesen 
is, de a férfi futárok mind az asszisztens típusból 
legyenek kiválasztva, a női futárok pedig Dél tí-
pusából. 
 

Hogy biztos legyen az első Nagual férfi sike-
re, és a Táltos Körét szabadságba tudja vezetni, az 
útjáról se térjen le, sem korrupcióba ne essen a 
Sas elvitte a Nagual Nőt a másik világba Vezér 
Fénynek. 

Azért, hogy onnan vonzza és irányítsa táltos 
családját a világok közötti nyíláshoz 
 

Akkor a Nagual és harcosai feledésre voltak 
rendelve, sötétségbe voltak taszítva, és új fela-
datokat kaptak: azt a feladatot, hogy emlékezze-
nek önmagukra, s azt a feladatot, hogy emlé-
kezzenek a Sasra. 

A parancs olyan hatalmas volt, hogy mind-
annyian szétszóródtak. Nem emlékeztek arra, 
hogy kik voltak. A Sas szándéka az volt, hogy ha 
képesek lesznek újra emlékezni önmagukra, 
akkor megtalálják a TELJESSÉGÜKET. Csak 
akkor lesz meg a megfelelő erejük és türelmes 
tartásuk, hogy kutassák az utat, és szembe-
nézzenek a Végső Utazással.    

Az utolsó feladatuk, miután visszanyerték 
önmaguk totalitását az volt, hogy találjanak egy új 
pár    dupla lényt, és változtassák át őket új Nagu-
al Férfivé és Nagual Nővé, erényük szerint az-
zal, hogy felfedik előttük „A TÖRVÉNYT”.... S 
éppen úgy, mint ahogy az első Nagual pár is 
megkapta a minimális csoportját, nekik is el kel-
lett látniuk az új Nagual párt négy Nő Harcossal, 
akik cserkeszek, három Férfi Harcossal és egy 
Futárral. 
 

Amikor az első Nagual és a csoportja készen 
volt arra, hogy átlépjenek a kozmikus nyíláson, az 
első Nagual Nő ott várt rájuk, hogy fogadja és irá-
nyítsa őket. Akkor azt a feladatot kapták, hogy vi-
gyék az új NaguaI Nőt magukkal a másik világba, 
hogy most ő legyen, vezércsillaga az új táltos csa-
ládnak; ott hagyván az új Nagual férfit a Földön, 
hogy megismételje a táltosi KÖRt (ciklust). 
 

Amíg a Földön van, a Nagual irányítása alatt 
levők száma    tizenhat: Nyolc női harcos, négy 
férfi harcos a Nagualt is belevéve, és négy futár. 
Abban a pillanatban, amikor elhagyják a földet az 
új Nagual Nő is velük van, A Nagual csoport-
jának száma tizenhét. Ha a Nagual személyes 
ereje megengedi, akkor több harcost is vihet ma-
gával, mindig néggyel szorozva. 
 

*   *   * 

 
Beszélgettünk arról, hogy egész népcsoportok 

eltűnnek nyomtalanul, hát így tűnnek el. A Ma-
gyarok, ettől a világtól függetlenül is jobb világ-
ban, őseinknél találhatnák magukat, ha lenne Tál-
tos királyunk, mert a Boldogasszony a mi népünk 
„Nagual Asszonya”, vezér csillaga. Ezért nem le-
het Őt beilleszteni az antiquitások istennőinek so-
rába. Több Ő és más. Fény és irány. Sajnos, Na-
gual párja itt a Földön elveszítette az útját. A 
Mindenségben minden Mágikus Körben történik, 
csak végre emlékeznünk kell önmagunkra. Ezért 
is fontos az igaz múltunk története. 
 
 Azt hiszem, hogy a mi nagy madarunk, a 
TURUL magyarul úgy is érthető szó, hogy TÚL 
RÚL, a másik világból származó égi lény! Az a 
fontos, hogy nekünk még megvan, él a másvilági 
követünk. 
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Tibold Makk Szabina 
 

Csurran, csöppen a varázslé 
 

 
Csurran, csöppen a varázslé 
Anyóka üstjébe 
Moha füstjébe, 
Alkony függönyén 
Rege-rege 
  Rőt Hold kél 
 
Csurran, csöppen Szent Magzatvíz 
Babba Mária szoknyájára, 
Medret mos a sivatag hátába, 
Kristályhomok meddő álmában 
Rege-rege 
  Új hang sír 
 
Csurran, csöppen Éjkirálynő könnye 
Sárkány Anya kondérjába, 
Vulkán Asszony katlanába 
Rege-rege gőzzé válik 
Rege-rege hővé válik 
Rege-rege éjkővé válik 
Rege-rege fekete 
A vén kondér feneke 
Rege-rege meg kelt-e már 
Istenanya kenyere? 
 
Tele a tál 
  csillagokkal 
  üstökössel 
  buborékkal 
Fakanállal kavargatja 
A Tejutat megforgatja 
Ébrednek 
Emelkednek 
A világok közti szelek 
Megyek, 
Rege-rege Rőt Hold nyomába 
Vissza 
Istenanya mázas fazekába 
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Dr. Árkay László 
 

W. Penfield kanadai professzor kutatása  
a Rockefeller Alapítvány megbízásából 

 

 

A montreáli McGill Egyetem kiváló profesz-
szora Wilder Penfield néhány évvel ezelőtt (cca 
1960) megbízatást kapott a Rockefeller Alapít-
ványtól, hogy kutassa ki és bizonyítsa be van-e és 
m e 1 y i k  az a gén/fajta, amely földünkön alap-
vető gén. Ez lett volna a feladat, amelyre az egye-
temi tanár óriási, millió dolláros támogatást ka-
pott. A ki nem mondott, de valódi célja volt a ku-
tatási feladat-adásnak, hogy a szemita gént talál-
ják meg mint ilyen felsőbbrendű gént. 

Egy egész munkacsoport dolgozott rajta. 
Hosszú évek után meg is találták a keresett gént, 
de nem egyet. Kettőt! Megállapították eme 
KETTŐRŐL, hogy ezeket ugyan – akár évszá-
zadokon, generációkon át – el lehet ideiglenesen 
nyomni, de aztán újra feltörnek, míg például a 
germán, vagy néger elsenyved, eltűnik. Ezek a 
megtalált gének évszázadok után is feltörnek: s a 
kettő üti egymást. Pillanatnyilag az egyik gén a 
másikat elnyomhatja, össze is házasodhatnak de a 
3, 4, 5, generáció után feltör egyikük és kizáróla-
gosan fog    URALKODNI. 

A Wilder Penfield féle kutatócsoport tehát 
megtalálta ugyan a remélt szemita gént is, de ta-
lált egy másik ilyen fölényes gént, amelyiknek 
nincs neve. 

Erről a másodikról Penfield professzor azt 
rögzítette le jelentésében, hogy ennek legtisztább 
képviselője a Közép-Európában    élő és ma    m a -
g y a r n a k  nevezett náció, de hozzátette vég-
ső tanulmányi jelentésében, hogy földgömbünk öt 
teljesen szétszórt pontjain ugyancsak megtalálható 
UGYANEZ a második gén. Eme, – a szemita barát 
– Rockefeller Alapítvány reményét tönkretevő 
eredmény következménye volt, hogy az Alapítvány 
azonnal törölte a támogatását, megtiltotta a jelen-
tés közzétételét és annak kinyomtatását. Erősen 
kétlem, hogy az valaha is napvilágot lát. 

„Egy alkalommal kezemben volt ez a záró-
jelentés. A Bizottság szakértői jelentésében meg-
adott 5 pont „ „ „ „folt”””””    – ezt teszi hozzá Árkay – 
„egészen misztikusan tökéletesen azonos azzal az 
öt folttal a földgömbön ahol a pentatonikus    ötfokú 

magyar NÉPZENE létezik. De most jön még a ja-
va! 

„Baráth Tibor professzor kedves barátommal 
volt 2-3 éve” folytatja beszámolóját Árkay „egy 
nem mindennapi telefon beszélgetésem. Ekkor 
ezeket mondta nekem Tibor”: „ő nem ismeri a 
népdalt, nem zenész. Van neki egy világtérképe, 
amelyen feltüntette, hol találtak az őskortól 
kezdve, akármilyen ős magyar, vagy bármilyen 
más nyelven olvasható, MEGFEJTHETŐ FELI-
RATOKAT. De bevallja, nem érti, mert a föld öt 
helyén vannak teljesen szétszóródva.” Erre el-
kezdtem hegyezni a fülemet. „Melyik öt helyen?” 
kérdeztem „Hát” – mondta Tibor ,,1. Magyaror-
szágon és Közép-Ázsia Ural környékén, de nem a 
szláv területeken, 2. A Távol-Keleten Kínában és 
Japánban, 3. Közép-Afrikában, 4. Az amerikai In-
dián vidékeken és 5. Skóciában.” Hát majdnem 
leültem! Ezek a foltok ugyan is hajszálra azonosak 
a pentatonikus zene 5 nagy foltjával és a Penfield 
Bizottság féle vércsoport foltokkal!” 

Ez három egymástól teljesen külön irányból, 
a népzenekutatás, a népcsoport kutatás és az ős-
régészet teréről származó BIZONYITÉKOK ada-
tait hozza egy nevezőre! „Hát akkor miért va-
gyunk begyulladva?” – kérdezi Árkay „Minket 
nem lehet kiirtani, feltörünk, nem vagyunk egye-
dül! Miénk a jövő!!” 
 
 
 
 

 
 

Fehérló mondája 
László Gyula rajza (Internet) 
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Krizsai Mónika 
 

TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGOK – AKADÉMIÁK – A XV. SZÁZADI 

MAGYARORSZÁGON 
 
 

Kezdetben „Az akadémiák nem szervezett in-
tézmények, hanem szabad egyesülés útján alakult 
társaságok voltak, melyekben minden kiváló tudo-
mányos és művészi tehetség helyet találhatott.”1 
Mintájuk Platón (Kr.e. 427–Kr.e. 347) athéni, 
Akadémosz – kerti iskolája volt, ahol filozófiát és 
matematikát tanított, párbeszédes formában. Kö-
zösségét Apollón és a múzsák – tudomány és mű-
vészet – ápolására alapította Kr.e. 385-ben. 
 

  
 

 Platón Bessarion bíboros 
 

Platón akadémiája adta a példát a középkori 
Itália akadémiáinak megalakulására a merev, 
skolasztikus szellemű egyetemek kötöttségeinek 
ellensúlyozására. Az akadémiák – szemben az 
egyetemekkel – nem állami, egyházi intézmények 
voltak, hanem a magánszférában jöttek létre, ba-
ráti társaságokban. Élettartamuk rövid volt, létre-
hozójuk halálával általában megszűntek. Működé-
sük alapvető feltétele, hogy megfelelő számú, biz-
tos egzisztenciával rendelkező tudós intellektuel 
egymástól elérhető távolságban folyamatosan 
együtt tartózkodjon. Az akadémia a kötetlen esz-
mecsere, a szabad vizsgálódás, a világ titkait für-
késző kutatószenvedély fóruma, amelyet nagyfokú 
szabadságvágy jellemez. Az első akadémiák Fi-
renzében (Cosimo de’ Medici – az öreg) udvará-
ban, Rómában Bessarion bíboros házában, majd 
Padovában és Velencében jelentek meg. 

 
                                                 
1
 Fináczy Ernő: A reneszánsz kori nevelés története. 
http://mek.oszk.hu/04700/04731 

Magyarországon szinte az itáliai akadémiák 
megjelenésével egy időben, Vitéz János budai há-
zában – melyet Callimachus Experiens a „tudo-
mányok menhelyé”-nek (literarum asylium) nevez 
–, alakult meg az első társaság. Az összejövete-
leken szónoki és költői versengések, közöttük sza-
kadatlan viták, különböző kérdezések hangzottak 
el. 
 

  
 

    Vitéz János            Pier Paolo Vergerio    
 

A budai összejövetelek tagjai Szánoki Ger-
gely2, Callimachus Experiens3, Pier Paolo Ver-
gerio4, Filippo Prodocatoro, Mikolaj Lasocki, Giu-
liano Cesarini5 voltak. 

A váradi, 1463 telén tartott összejöveteleket 
Nicolaus Machinensis6 modrusi püspök visszaem-
lékezései alapján ismerjük, aki így ír erről: „arra 
a felejthetetlen télre, melyet … Váradon számos 
tudós férfiú társaságában, kitűnő könyvtáradban, 
a nagyszerű írók számtalan munkája közt olyan 
                                                 
2 Vitéz Jánossal együtt lesz majd Hunyadi Mátyás nevelője 
3 Eredeti nevén Filippo Buonaccorsi. Humanista akadé-
mikus szokás különféle szimbolikus, vagy latinosított neve-
ken nevezni magukat és egymást. Lsd: Janus Pannoniust, 
akinek eredeti neve Csezmiczei János. 
4 Vergerio Zsigmond király kérésére érkezett Magyaror-
szágra. Az ifjúság nemes erkölcse és szabad tanulmányai 
című művében leírtakat Vitéz János és Szánoki Gergő Má-
tyás király nevelésében alkalmazták. 
5 1444-ben, a várnai csatában esett el. 
6 Macsinjai Jakab (†1480) modrusi püspök 1463-ban  
II. Pius pápa követeként jött az országba. Innét Mátyás kö-
veteként Velencébe, majd Jajcába ment. Saját feljegyzései 
szerint egy telet Váradon töltött. 



TUDOMÁNYOS TÖREKVÉSEK MAGYARORSZÁGON 

 65

kellemesen és derűsen töltöttem el.”7 Miklós püs-
pök jelleméről, tetteiről részletesen számol be Ga-
leotto Marzio Könyve Mátyás király kiváló, bölcs, 
tréfás mondásairól és tetteiről, fiához, a nemes Já-
nos herceghez című munkájában.8 

Esztergomban 1467 telén Janus Pannonius, 
Galeotto Marzio, Regiomontanus, Ilkus Márton, 
Giovanni Gatti és Mátyás király vettek részt az 
összejöveteleken. 

Talán feltételezhetjük azt, a résztvevők név-
során végigtekintve, hogy a pozsonyi egyetem is 
szóba kerülhetett egy-egy beszélgetés alkalmá-
val… 
 

Az esztergomi összejövetelek helyszíne min-
den valószínűség szerint Vitéz János studiolója, 
dolgozószobája lehetett. A jelenben csak nyomai-
ban rekonstruálható helyiség erősen megrongáló-
dott állapotában is felemelő látvány. Ez az a bi-
zonyos négy freskós (eredetileg heten voltak) te- 

rem, amelynek falairól a négy erény allegórikus 
alakjai mosolyognak vissza ránk. 
 

 
 

Az ásatáskor felbukkanó erényalakok falfestménye. 
A helyiség sarkában fönt a megmaradt boltozati 

kőgyám (Várnai Dezső felvétele, Magyar Építészeti 
Múzeum archívuma) 

    

    
 

A sarkalatos erények freskósora ma (Mudrák Attila felvétele). 
A feltárás óta jelentékenyen kopott a felület. 

 
A terem a valaha sziklaoromra épített, ötszög-

letű lakótorony (a XV. században Fehér toronynak 
hívták) egyik helyisége, amely egy nagy teraszra 
nyílott. 
 
7 Csapodi Csaba, Tóth András, Vértesy Miklós: Magyar 
könyvtártörténet. Bp.: Gondolat, 1987. p. 53. és Klaniczay 
T. i. m. p. 23. 
8 Galeotto Marzio: Könyve Mátyás király kiváló, bölcs, tréfás 
mondásairól és tetteiről, fiához, a nemes János herceghez. 
In: Humanista történetírók. Vál.: Kulcsár Péter. Bp.: Szép-
irodalmi Kvk, 1977. p. 69-72. (Magyar Remek-írók.) 

A lakótorony helyiségeit egyetlen válaszfallal 
két teremre osztották. A hozzáépített toldalékon 
keresztül lehetett megközelíteni a Kápolnát. Fe-
lette minden bizonnyal még egy szint volt talál-
ható, ugyanis a régészeti kutatások egy kis csiga-
lépcsőt találtak – hat épen maradt fokkal. Ez min-
den kétséget kizáróan titkos lehetett, nem messze 
tőle ugyanis egy sokkal tágasabb lépcső is vezetett 
az emeletre. Ennek a kis lépcsőnek az oldalfalain 
ugyanaz az oroszlános festés (volt) látható, mint a 
Kápolna oldalfalainak legkorábbi rétegén. 
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A kis csigalépcső töredékes maradványai a feltárás-
kor, 1934-ben (Várnai Dezső felvétele, Magyar Épí-
tészeti Múzeum archívuma). A lépcsőből 6 fellépő 
fok maradt meg, a többi részét a török kori ágyúzás 
leomlasztotta és 17. század eleji gyors elfalazással 

vágták el orsóterét. Az előtérben a tömbökben lezu-
hant boltozatdarabok. Jól észlelehető a bolt-süveg 
egy nagyméretű téglányi szerkezeti vastagsága. 

A studioló leírása hasonlít Mátyás király 
könyvtárának leírásához, miszerint az is szikla-
oromra épült, mintha bele akarna esni a Dunába.9 
A hasonlóság a díszítésben is felfedezhető. A ré-
gészek találtak egy hevederív darabkát, amelyre 
az állatöv jelképei voltak ráfestve. A rekonstruk-
ció alapján ellipszis alakú lehetett, pontosan ket-
téosztva a teret. A mennyezetre a csillagos eget 
festették a bolygókkal. Mindkét építkezés Filarete 
(1400-1460) firenzei szobrász, építész, elméleti 
író „Frattato dell’Architettura”: az ideális város – 
Sforzinda10 – építészeti munkáját idézi, aki aján-
lásában a következőket fogalmazza meg:  

– A fejedelmi palota nagytermébe erények, az 
erényeket követő híres emberek, antik istenek, 
hősök, Szibillák ábrázolása való. 

– A boltozatoknak a mennyhez kell hason-
lítani, bolygókkal, az ég jeleivel.11  

A budai könyvtár mennyezetén Mátyás cseh 
királlyá koronázásának csillagállása születési ho-
roszkópjával, Vitéz Jánosnak az érsekké való ki-
nevezésének dátuma látható.  

Filarete építészeti munkáját Mátyás király 
latinra fordíttatta és könyvtárában helyezte el. 
 

 
 

A Zodiákus ív muzeális bemutatása a tér rajzi rekonstrukciójában (Vukov Konstantin) 
 
 

9 Bonfini, Antonio: A magyar történelem tizedei. 
http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b85/  
10 Francesco Sforza milánói herceg számára írt mű. 
 

 

11 Vukov Konstantin: Vitéz János esztergomi Studiolója, egy 
12. századi terem reneszánsza. 
http://arch.eptort.bme.hu/doc/vukovk.doc. 
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Várnai Dezső rekonstruktív rajza a Zodiákus ívről 

(a rajz fotokópiája -OMvH fotótár) 
 

Heltai Gáspár Krónika az magyaroknak jeles 
dolgairól művében így ír: „Nagy palotát épüttetett 
vala Esztergomott az várba, – Vitéz János – és az 
előtt egy szép kerengét tiszta piros márvánkövek-
ből, mellynek duplás menete vala nagy szép és 
drága ékességekkel. A palotának belső falán szép 
és drága boltozásokkal hajtattott vala, kikben 
renddel drága festékekkel megíratta vala Sibil-
láknak képeit. Azon palotában az egyik hosszú 
falon renddel szépen mind megíratta vala szép és 
drága festékekkel mind a magyaroknak őseket, a 
scithiai hercegeket, annak utána a királyokat. 

Nem íratta vala kedig a királlyoknak képeit 
csak Máttyás királyig, mikoron ő élt, hanem 
Máttyás király után is egynyíhány ablakot íratott 
meg, mellyet valami prognostikomból, avagy a 
csillagoknak járásából vött jövendőmondásból, és 
úgy akarta az ő utána valóknak azok a képek által 
jelönteni, mi volna jövendő ez országban. Az első 
ablakban Máttyás király után íratta vala egy király 
képét, mintha egy király ülne egy zsedcel (szecel 
– karosszék) székbe behunt szömekkel, ki szuny- 

nyadoznék, és kevés gondot viselne az országnak 
dolgaira. Evvel jelentötte, hogy Máttyás király 
után egy király volna jövendő, ki nem sok gondot 
viselendő az vólna az országra. És úgy lőn. Mert 
László lőn király, ki igen tunya és lágy ember 
vala. És mikoron új hírt hoznak vala néki, hogy a 
törökek kárt töttenek, és imeszt és amaszt az várat 
vették meg, ő nem indul vala ezen, hanem lágy 
beszéddel mondja vala: dobrsi, dobrsi. 

A második ablakon íratott vala egy király 
képét, és annak lábai alatt tüzet íratott vala, melly 
környül embereket sitnek vala nyársokon. Evvel e 
képpel jelentötte a szegény Lajos királyt, hogy az 
is csendesz király lönne, és hogy az ő üdejébe tá-
madandó vólna a keresztes had.  

Az harmadik ablakba íratott vala két mezíte-
len embert, kik küsszednek vala az magyari koro-
náért, mellyet, az ő lábok alá megíratnak vala. 
Evvel e képpel azt jelöntötte, hogy János király és 
Ferdinánd király jövendők volnának az országért. 
És úgy lött. Mert annyira veszédének egymással a 
királyi birodalomért, hogy majd mind a kettő me-
zítelenek maradának mind országostól.  

Az negyedik ablakba íratott vala egy haragos 
oroszlánképet, melly a földen fekszik vala, és a 
két első lábának körmeiben tart vala egy koronás 
pattyalatot (patyolat – finom szövet). Evvel e kép-
pel aszt jelenté, hogy a török császár fogná 
elfoglalni az magyari királyi birodalomnak mél-
tóságát, és hogy aszt kezdené bírnyi mindvégig. 
Mert ez ablak és kép után nem lőn több ablak, 
sem több írás, hanem ez vala az vége.”12 
 

 
 

Az esztergomi vár lakótornya nyugat felől (Vukov Konstantin felvétele) 
 

  

12 Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak dolgairól. 
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Vitéz János és tudós társainak elfoglaltságai 
közé tartoztak a kódexek szövegeinek tanulmá-
nyozása és emendálása (javítása). Fraknói Vilmos 
szerint mintegy 500 darabra tehető Vitéz könyve-
inek a száma. A kódexeket olvasták, és gyakran 
forgatták. Bizonyítja, hogy Vitéz János kódexei 
margóján sok bejegyzés található. Ezek a bejegy-
zések nagy része kollektív tudósmunka eredmé-
nye kellett, hogy legyen. Az egyik kódexbe Vitéz 
azt írta, Galeottoval együtt olvasta és emendálta13. 
A kódexek jegyzetekkel való ellátása sokat segí-
tett a későbbi korok tudósainak, hogy biztosan 
tudják megállapítani az egyes dokumentumok tu-
lajdonosait. (Fraknói Vilmos a müncheni Curtius 
– Nagy Sándorról szóló – kódexet vizsgálva így ír: 
„Annyi bizonyos hogy Vitéz bírta, sőt behatóan 
foglalkozott vele: gondosan kijavította és jegyze-
tekkel látta el; a mint ezt minden lapon, a sorok 
között és a széleken látható írás hirdeti, melynek 
élénk és négy évszázadon át el nem halványult 
carminnal írt finom jellemző vonásai ezer írás 
között azonnal rá vallanak.”14  

A korabeli leírások alapján az akadémia 
„üléseiről” is pontos képet lehet rajzolni. Azok az 
írások, amelyek a symposionokra vonatkoznak, ér-
vényesek az akadémiákra is. A különbség közöt-
tük abban keresendő, hogy az akadémiai összejö-
veteleken a szellem művelése volt az elsődleges 
cél, a symposionok, vagy ahogyan később nevez-
ték, conviviumok lakomával egészültek ki. Aho-
gyan a szótárak fordítják a symposion szót: némi 
iddogálással összekötött magasabb színvonalú be-
szélgetés15.  

„A symposionok magyarországi divatjáról ol-
vashatunk Pescennio Francesco Negro (1425-
1524) Cosmodystichia című művében, amely ha 
nem is Mátyás korában, de az azt közvetlenül kö-
vető időkben keletkezett: „A symposionokon pe-
dig nemcsak a fogásokat tálalják fel, hanem az 
olyan vitákat is, amilyenek a platóniak és a fi-
lelfóiak voltak. Ilyeneket én, emlékszem, társaim-
mal a pannon előkelőségeknél látogattam, ahol a 
fogások közé, ha valami vita támadt köztünk, ren-

                                                 
13 Marcus Manilius: Astronomicon kódexét 
14 Fraknói Vilmos: Újabb adatok Vitéz János könyvtárának 
történetéhez. In: Magyar Könyvszemle, 1879. 4. évf. 1. fü-
zet. p. 1-6. 
15 Idegen szavak szótára. Szerk.: Bakos Ferenc. Bp.: Aka-
démiai Kvk., 1989.  

geteg könyvet hoztak az asztalhoz, ezeket olvastuk 
és különféle értelmezéssel magyaráztuk.”16 – idé-
zi Pajorin Klára. Ugyanitt említi Ficino vélemé-
nyét is, aki szerint a conviviumnak az a célja, 
amit megnevezése (együtt élés) sugall, vagyis 
„édes életközösség, hogy amint azon [a conviviu-
mon] közös étellel tápláljuk testünket, úgy közös 
akarattal élvezzük az értelem és az élet javát.”17  
 

 
 

Galeotto Marzio 
    

Részletes beszámolót olvashatunk egy sympo-
sionról Galeotto Marzio már idézett művében. A 
30. bölcs cselekedet fejezetben.18 Giovanni Gatti, 
vagy ahogyan ő írja: Gatto, domonkos rendi teoló-
gus, aki „szicíliai eredetű, Szent Domonkos rend-
jéből … aki sokat képzelt önmagáról. Azt hirdette, 
hogy minden teológiai kételyt azonnal meg tud 
oldani, és nagyon szeretett volna Mátyás királlyal 
egy kis vitácskába bocsátkozni”,19 hallotta, hogy a 
király „talpraesett szellemű és csiszolt beszédű … 
a tudósoknak rejtvényeket szokott feladni, megol-
dásra.”20 A vitára hamarosan alkalom is adódott, 
lakoma közben, ahol Mátyás királyon és Gattin 
kívül részt vett a házigazda esztergomi érsek, a 
pécsi püspök (Janus Pannonius), egy másik püs-
pök, Thuz János és Galeotto. A vacsora királyi 
pompával ment végbe, a tüzes magyar borok és a 
magyar szokás szerinti fűtött szoba megtette a ha-
tását, Gatti máris dicsérni kezdte magát és mű-
veltségét fitogtatni. Azt próbálta bizonyítani, hogy 
a teológiában nincs olyan kérdés, amire ő ne tud-
ná a feleletet. Mátyás azonban sokat tapasztalt 
                                                 
16 Pajorin Klára: A humanista symposionrendezvények. In: 
Uralkodók és corvinák: Az Országos Széchényi Könyvtár ju-
bileumi kiállítása alapításának 200. évfordulójára. Buda-
pest: 2002. p. 111-115. 
17 U. o. 
18 Galeotto i.m. p. 96-102. 
19 Galeotto i. m. p. 97. 
20 U. o. 
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ember lévén, tisztában volt vele, hogy kora teoló-
giai műveltségébe nem tartoznak bele az erkölcsi 
részek és az evangéliumok magyarázatai. Erre ala-
pozva kérdezte a teológust: „Már régóta nem tu-
dom eldönteni … hogy Krisztus, az istenember, 
aki mindent igazságosan és bölcsen cselekedett, 
nem egy dologban a legkevésbé sem tartotta szem 
előtt az igazságot. Ugyanis az igazság érdem sze-
rint jutalmaz … Mikor Pétert és Jánost szerette 
jobban az apostolok között, nem egyenlő mérték-
kel mérte érdemeiket: a pápaság legfőbb méltó-
ságával tüntette ki Pétert, aki otthagyta, megta-
gadta és esküvel fogadta, hogy sohasem ismerte. 
Jánost pedig, aki mindhalálig hűséges maradt, és 
sem a fölkelt néptől, sem a haláltól való félel-
mében el nem tántorodott tőle, jutalom nélkül 
hagyta és dicsőség híján … Mi egyebet jelent Pé-
tert pápasággal kitüntetni, Jánost pedig mellőzni, 
mint arra buzdítani a tanítványokat, hogy tartsák 
távol magukat az üldözésektől, térjenek ki a szen-
vedések elől, ne viseljék el a gyötrelmeket, ellen-
ben fussanak el tüstént, és tagadják meg Krisz-
tust. Csak erre várok választ, mert soha el nem hi-
hetem, hogy Krisztus ok nélkül tette mindezt; ami 
szemünkben eltér a helyestől, azt nem az isteni 
igazságtalanságnak, de a mi tudatlanságunknak 
kell a rovására írni.”21 
 

 
 

Mátyás király 
 

Gatti aztán, szépen sorba rendezve megismé-
telte a király szavait, de amikor a kétely cáfolá-
sára és kimagyarázására került a sor, „savanyú 
képet vágva bonyolult beszédbe fogott, azt állí-
totta, hogy az isteni titkok okát semmiképpen sem 
helyes firtatni.”22  

Mátyás király így válaszolt Gatti beszédére: 
„Az, amit mi érintettünk, nem isteni titok, aminek 

                                                 
21  U. o. p. 99. 
22  U. o. p. 100. 

ne volna meg a maga felfogható oka. Ez erkölcsi 
kérdés, és tapasztalt ember könnyen megértheti.” 
Gatti türelmét veszítve, mérgesen szinte ráförmedt 
Mátyásra, hogy ne írja elő neki teológizálásának 
módját, mert nincs a világon olyan vakmerő em-
ber, aki vele szembe merne szállni, mert semmi 
sem ismeretlen előtte a teológia tudományában, 
már minden könyvtárat végigolvasott, de erre a 
kérdésre megfejtést sehol sem talált.23  
 

 
 

Dürer: Szent Jeromos, 1496 
    

A király nyugodtan felelte: „Nem sok teoló-
giai könyvet olvastam, még egyebet sem sokat … 
Mégis, úgy vélem, ennek a dolognak a magya-
rázatát könnyen megtalálhatjuk.”24 Előhozatta ak-
kor Mátyás Jeromos25 művét, amelyet Jovinianus 
ellen írt. Ebben Jeromos a következőket írta: 
„Azért választott ki egy a tizenkettő közül, hogy fő 

                                                 
23 Elgondolkodtató megjegyzés: miféle tudás van az olyan 
tudományosság mögött, ami csak a könyvek tartalmának 
„visszamondására” korlátozódik, de nem vet föl kérdéseket, 
nem késztet következtetések levonására, és nem képes ha-
tárait túllépve más tanokban feloldódni? A sok tudomány 
olvasásának képessége még jelenti az olvasmányok tartal-
mának birtoklását. Olyan ez, mint amikor a kisgyerekek 
megtanulják a szorzótáblát, mint versikét, anélkül, hogy a 
számok fogalmával és mennyiségével valójában tisztába len-
nének. 
24 Galeotto i.m. p. 100. 
25 Szent Jeromos (Hieronymus) róla bővebben a következő 
fejezetben. 
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állíttatván, az egyházszakadásra való alkalom el-
háríttassék. De miért nem választotta ki Jánost, 
aki szűz volt? Az életkora volt az oka: Péter lévén 
az idősebb, nehogy egy ifjú, majdnemhogy gyer-
mek kerüljön élelmedett korú férfiak fölé, és ne-
hogy a jó mester (aki azt mondotta volt nékik: az 
én békémet adom nektek, az én békémet hagyom 
nektek! Meg azt: aki közületek a legnagyobb akar 
lenni, legyen mindenki közül a legkisebb), és aki-
nek el kellett távoztatni tanítványaitól minden vi-
szálykodásra szolgáló ürügyet, az ifjú személyé-
ben, akit annyira szeretett, okot szolgáltasson az 
irigységre. Mint jól tudjuk, az egyháztörténelem 
nyilván azt tanítja, hogy akkor még gyermek volt 
János, hiszen egészen Trajanus uralkodásáig élt, 
vagyis az Úr szenvedése utáni 68. évben hunyt el, 
amit mi is megemlítettünk a «Híres emberekről» 
szóló könyvben. Péter is apostol, János is az. De 
Péter csupán apostol, János pedig apostol, evan-
gelista és próféta. Apostol, mivel leveleket intézett 
a hívőkhöz. Evangelista, mivel kiadta evangéli-
umos könyvét, amit Máté kivételével egyik sem 
tett a tizenkét apostol közül; próféta, mivel Path-
mos szigetén, ahová az Úrért mártírhalált halni 
küldte Domitianus császár, látomása volt az eljö-
vendő titkait tartalmazó Apokalipszisról.”26 Jero-
mos szavait aztán a sajátjaival egészítette ki Má-
tyás király: „Eddig Jeromos, aki kételyeink egy 
részét eloszlatta, és fogódzót adott, hogy a hátra-
levőket tisztázzuk: azért helyezte előrébb az egy-
ház főségében a bűnöst, a szökevényt, a hittagadót 
a szeplőtlen Jánosnál, hogy a bűnösöknek reményt 
nyújtson a bocsánatra. Mert a szökevény, bűnös 
Péter, aki átélte már az ölelés hevességét, kita-
pasztalta az ember töredékességét és a gyönyör-
vágy rohamait, (volt ugyanis felesége), a szenve-
délyekbe bonyolódott bűnösöknek könnyen meg-
enged, és bocsánatot ád, komolyan és becsülettel 
tekint a bűnbánóra. (Hiszen mestere példája mu-
tatta meg neki ezt, aki tanítványa tévelygéseit, an-
nak keserű zokogása után eltörölte, és nem rótta 
fel bűnéül.) Ha János lett volna az egyház feje, 
kezében a kötés és oldás hatalmával, aki tiszta és 
hitében erős volt, aki sohasem érezte a vágy simo-
gatását és erejét, akit semmilyen zűrzavar Krisz-
tustól el nem tudott tántorítani, a saját hasonla-
tosságára akarta volna átalakítani az emberi ne-
met, és Krisztus hitének árulóit, valamint a szen-
                                                 
26 Galeotto i.m. p. 100-101.  

vedélyektől gyötrötteket a legnagyobb szigorúság-
gal űzte volna el. Nem azt gondolta volna, hogy 
esendőségből, hanem hogy gonoszságból vétkez-
nek, és színlelik csupán könnyeikkel a fájdalmat. 
Tehát igen jelentős oknál fogva vette előrébb Pé-
tert Jánosnál az egyház főségében. Ezt számítottad 
te, Gatto, ama kifürkészhetetlen isteni elhatározá-
sok közé.”27 

Beszéde után Mátyás király asztalt bontott, de 
valamennyiükben nyomot hagyott éleselméjűsé-
ge.28 – írta Galeotto. 

Vitéz János halálával megszűntek Eszter-
gomban az összejövetelek, és megjelentek Mátyás 
király udvarában. 1470 után formálódott ez a tu-
dóscsoport, Francesco Bandini, a volt firenzei pla-
tóni akadémia tagja köré. Apolló és múzsái Bu-
dán, Mátyás király könyvtárában találtak új ott-
honra. Urbán László: Képek a Corviniana vilá-
gáról című művében részletesen leírja Naldo Nal-
dira hivatkozva a könyvtár berendezését, ahol 
említésre kerültek a háromlábú székek, amelyeket 
textillel borítottak. A háromlábú széket az ókor-
ban oltár céljára is használták. Delphoiban, Apol-
lón szentélyében, Pythia is ilyen háromlábú szé-
ken révülve kapta az Égiektől sugallatait.29  

Kár lenne azonban azt képzelni, hogy csak és 
kizárólag az eddig felsorolt példák – Vitéz János 
és Hunyadi Mátyás kezdeményezései – jelentik az 
akadémiai mozgalmat az országban. Meg kell em-
lékezni Báthory Miklós váci püspökről, akinek 
Galeotto is vendége volt. Élményeit ezekkel a sza-
vakkal önti tollba: „Mikor Magyarországon már 
két évet töltöttem, meglátogattam Miklóst. Olyan 
emberséggel fogadott, és úgy tett a kedvemre, 
hogy magam is elcsodálkoztam ezen a vendégsze-
reteten. Ezen kívül folyton buzdított, hogy írjam 
meg Mátyás király tetteinek történetét, nehogy a 
nagy király dolgai, amelyekkel hazáját dicsővé 
tette és hírnevessé, a feledésbe veszve tespedje-
nek. Igen tetszett nékem környezetének tiszteletet 
keltő választékossága: az ő házában állandóan 
vagy előadnak, vagy tanulnak, vagy énekelnek 
lantkísérettel, vagy tisztes társalgás járja: ott nem 
látni henyeséget, lustaságot, időpocsékolást. A 
gyakori séták a várból a kertekbe, melyeket ő ül-

                                                 
27  U. o. 
28  U. o. 
29 Jelentésük a „Fényes Könyvtárba” tehát nem a véletlen-
nek tudható be. 
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tetetett, és látott el halastavakkal, majd a ker-
tekből a várba föl soha nem esnek derék em-
berekkel való beszélgetés és könyvek társasága 
nélkül, úgyhogy az utat észre sem venni a viták 
hevében. Néhanapján a püspök kikocsizik … ol-
vasás és vita nélkül ez sohasem esik meg, és jól-
esik hinni abban, hogy Bacchus e virágzó halmain 
ott lakoznak Minerva és a múzsák.”30 

Klaniczay Tibor óvatosságra int a budai aka-
démiai mozgalmat tekintve, de azt kiemelésre való 
tényként állapítja meg, hogy a Mátyás halála után 
bizonyos szervezettséggel megalakult Sodalitas 
Litteraria Danubiana – a Dunai Tudós Társaság – 
épített a budai udvar hagyományaira.31 Mátyás ki-
rály halála után száz évvel Forgách Imre, For-
gách Mihály, Forgách Péter, Rimay János és tár-
saik Pallas ivadékainak nevezték magukat és 
megalapították a magyarországi akadémiai mozga-
lom újabb állomását. 

Az akadémia szó majd a századok során más 
jelentéstartalommal kerül be a köztudatba. Az Al-
poktól északra az universitas, az egyetem szinoni-
mája lesz, délen, Franciaországban az állam által 
alapított és fenntartott tudományos testületeket 
nevezik így. Magyarországon helyette a társaság 
szót kezdik használni. Gyárfás Ágnes: A bécsi tu-
dós Társaság és kapcsolatai című értekezésében – 
amely a felvilágosodás korának nemcsak bécsi, 
hanem a magyarországi összes tudós társaságait 
számba veszi – is nyomon követhetjük a szó klasz-
szikus értelmét. A kis gyülekezetek a magyar 
nyelv terjesztését, csiszolását, a műhelyteremtést 
tekintették fő feladatuknak. Mindegyik célja ha-
sonló volt, de kialakították egyéni arculatukat 
is.32 Széchenyi is Magyar Tudós Társaság alapí-
tását szorgalmazza. Nem véletlenül. A magyar szó 
jelenti egyrészt az igazi, klasszikus jelentését a 
szónak, valamint magyarságával megtestesíti az 
akadémiai gondolat legfontosabb célkitűzését: a 
nemzeti nyelv kiművelését.33  

A XV. század Magyarországában a magyar 
nyelv kiművelése mint cél még szóba sem jöhe-
tett. Nem azért, mert rátarti módon a klassziku-
sokat tekintették mintának, hanem azon okból 

                                                 
30 Galeotto i. m. p. 104-105. 
31 Klaniczay i. m. p. 24. 
32 Gyárfás Ágnes: A Bécsi Tudós Társaság és kapcsolatai. 
In: Széphalom, 1990. 3. sz. p. 43-60. 
33 Klaniczay i.m. 

kifolyólag, hogy magyarságunkat, nyelvünket nem 
veszélyeztette senki és semmi. Olyannyira nem, 
hogy a levegővétellel való természetességgel hasz-
nálta mindenki a haza nyelvét. Bonfini meg is je-
gyezte, hogy Magyarországon az úr és a szolga 
megértik egymást: egy nyelven beszélnek. Beatrix 
levelében írja nővérének, hogy unokaöccse, Hyp-
polit mellé kevés számú olasz kísérőt adjon, mert 
magyarokkal kell majd körülvennie magát, hogy 
megtanulja a nyelvet és a szokásokat. Írta mindezt 
a maga tapasztalatából. Azokban a régi időkben 
még illett magyarul tanulni az országba érkező 
követeknek is. 

Összegzésül idézzük Klaniczay Tibor gondo-
latait és emlékezzünk büszkén régi dicsőségünk-
re: „Bár a korai magyar akadémiai mozgalom és a 
XVIII. században kezdődő újabb akadémiai törek-
vések34 között a kontinuitást nem állíthatjuk 
helyre, mai akadémiánk előzményeként, az aka-
démiai gondolat hazai őstörténeteként számon kell 
tartanunk és meg kell becsülnünk a XV-XVI. szá-
zadi elődök erőfeszítéseit, Vitéz Jánosét, Zsám-
boky Jánosét, Forgách Mihályét, Rimay Jánosét és 
a többiekét, akik másfél évszázadon át, ha szűk 
körben is, biztosították a studia litteraria ac sapi-
entiae korszerű színvonalát Magyarországon.”35 
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MILYEN VOLT MÁTYÁS KIRÁLY EGYETEME 
 

 
 

 

2008.  Corvin Mátyás esztendeje 
 
 

 Nagy királyunk mély hatást gyakorolt a kor-
társakra és az utókorra a kultúrát támogató, éltető, 
teremtő tetteivel. Híres könyvtárát, s a gyönyörű 
Corvinákat nap, mint nap emlegetjük, s beso-
roljuk nagy királyunkat a könyvgyűjtő humanisták 
élvonalába, mint a könyvszerető, művelt europaer 
reneszánsz előképét. 
 Mátyás király a könyveiben nem csak a 
könyv szépségét kereste, ennél fontosabb cél le-
begett szeme előtt. Gyűjteménye, személyes ér-
deklődésének kielégítésén túl egy magasabb terv 
céljait szolgálta. Mátyás király Magyar Egyetemé-
nek kívánta szentelni a gyűjteményt, amit a legú- 

 

jabb kutatásaival igazolt a disszertációján dol-
gozó Krizsai Mónika SAL programos magánegye-
temi hallgató. Feltárta, hogy a nagy királynak volt 
egy gyűjteménye és 30-40 másolóval működő mű-
helye a reprezentatív, díszes könyvek számára, de 
volt másik könyvtára is. Épített egy kápolnát a 
Duna felé néző keleti szárnyon, melyet szerzete-
sek gondjaira bízott és elhelyezte benne Alamizs-
nás Szent János, régi, korai keresztény szkíta 
szent hamvait. A kápolna mellé építtette a ”hasz-
nálati” könyvtárát, ahol a Konstantinápolyból ha-
disarcként kapott régi bizánci, arab, szkíta kó-
dexeket, Szent Jeromos köteteit és a hazai, kézzel 
írt krónikákat helyezte el. Megalapította a magyar 
könyvtárát Magyar Egyeteme számára. 
 Külön polcon jogi gyűjteményét tartotta. Volt 
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Aranybullája, amely később Páduába került, s az 
ottani egyetem jogi karának könyvtárában ma is 
fellelhető. 
 Mátyás király ebben a könyvtárban kényel-
mes pamlagot állíttatott fel, mert itt találta meg 
kedves tartózkodási helyét, kedves tudósai és 
papjai, meg udvari bolondja társaságában. 
 Bonfini híven leírta beszélgetéseiket, melyből 
kitűnt Mátyás király szerénysége, s mély művelt-
sége, éles elméjű szellemessége. Ha a vitában az 
igazát szerette volna igazolni, általában Szent Je-
romos valamelyik kötetét kérte el a polcról, kike-
reste a szükséges fejezetet, s a tudós egyházatya 
szavait idézve bizonyította saját érveit. Szinte be-
téve, de biztosan mondhatjuk, hogy gondolatsorról 
gondolatsorra ismerte a tudós szent öt vaskos kö-
tetét. (Pallas Lex.) 
 

 

 

Mátyás király titkos terve  
egy 40 ezer fős magyar egyetemről 

 
 

 Heltai Gáspár Krónikája a XVI. század ma-
gyar népe számára összefoglalta a magyarok törté-
netét, de ennél többet is tett. Leírta kortársa Má-
tyás király életrajzát, jellemezte emberi és királyi 
vonásait, sőt titkos terveiről is beszámolt. 
 Mátyás királynak ”…az írás tudományokhoz 
nagy kedve vala. Megkereste minden országokban 
az jeles és tudós férfiakat és drága költségekkel 
elhozatá azokat Magyarországba. …Ezt hallottam 
Brodarics István püspektől, kinél vala az egész 
é p ü l e t n e k  j e l z é s é n e k  a képe is”. 
(Heltai Gáspár i. m. Magyar Helikon. Bp. 1981. 
393. old.). 
 Tehát, a tudományos szöveg arra utal, hogy 
Brodarics István püspökkel tervezgette Mátyás ki-
rály azt az intézményt, amelyet a Buda várban kí-
vánt megépíteni, amelyhez külföldről hívta ha-
zánkba az ”írás tudományokban” járatos tudó-
sokat. Ezután Heltai leírta az épület vagy inkább 
városrész terveit, egy grandiózus egyetemvárost, 
ahol a nagy király negyvenezer ifjú számára akar-
ta felállítani Magyar Egyetemét. 
 A Duna mellett Budán ”nagy, széles fundá-
mentumokat vetett fel” és a ”fundálókkal” a ter-
vezőkkel nagy papirusokra feljegyezte ”minémű 
lönne az az épület” (u. o.). Két piacot tervezett. A 

felső piac lenne a nagyobb, ez a Bécsi kapu felé 
terjedt volna. Itt öt kerengőt tervezett egymás felé, 
lépcsősorral összekötve. A kerengők termeiben 
hallgatnák a ”leckéket”. 7 oszlopot tervezett a ke-
rengőkbe, minden oszlop alatt egy-egy tanár ol-
vasná, magyarázná a 7 szabad művészet tudomá-
nyát, a  g r a m m a t i k á t ,  a  d i a l e k t i -
k á t ,  a  r h e t o r i k á t ,  a z  a r i t h m e -
t i k á t ,  a  m u z s i k á t ,  a  g e o m e t r i -
á t ,  a hetedik doktor az a s z t r o n ó m i á t . 
 És mindenik oszlopra ”fellyül egy k r i s -
t á l y o s  l á m p á s t ”  akart csináltatni (i.m. 
394. old.). A rejtélyes építmény legkülönlegesebb 
létesítménye a 7 kristálylámpás. Tudjuk, hogy a 
Bagdadi Múzeumban őriztek olyan kb. 50 cm ma-
gas kristályvázát, amelyben galvánelemes beren-
dezést találtak világítás céljára. Anatóliában egy 
reliefen 5 m hosszú ”villanykörte” látható, 3 
egyiptomi ruhás férfi támasztja alá. Az ókorban te-
hát ismerték a ”kristálylámpást”, s valószínűleg a 
Konstantinápolyból kapott ”keleti könyvek” kö-
zött olvasott róluk, hiszen mi is a keleti könyvek-
ből szereztünk információt az ókori áramforrások-
ról (Cameron, G. Sie schreiben auf Ton. Orell 
Füssli Verl. Zürich-Leipzig 1941.). 
 Az öt kerengős, vagyis ötemeletes kerek épít-
ményt a föld alatti széles alagúttal akarta össze-
kötni a kisebbik piaccal, ahová a doktorok és ma-
giszterek lakásait tervezte, az infrastruktúrával. 
Ugyancsak üzleteket, kis falatozókat tervezett arra 
a hídra, amellyel Budát Pesttel kívánta összeköt-
ni. Nagy, széles kőhídról álmodott, ahol zajlik az 
élet, a diákvárost nem zárta le a Duna, hanem egy 
híd utat mutatott számukra kelet felé. 
 A király szabadságot biztosított az ott működő 
közösségnek, s nem fukarkodott az anyagi javak-
kal, mint Heltai írta: ”…a prépost, avagy a rek-
torsághoz és az ökonómiához jeles és nagy jószá-
got akar vala szakasztani és sok ezer forint ára jö-
vedelmet”. (i. m. 395. old.). 
 Ehhez a grandiózus tervhez elkészült a 
könyvtár, a már említett keleti szárnyban a ká-
polna mellett. ”Mennyi nagy kölcséggel épüttette 
Budán a királyi kápolynáját, s mennyi kölcséggel 
szörzette sok nagyszavú papokat belé, mennyi 
nagy kölcséggel épüttette a libráciát, mennyi sok 
pénzzel szörzette a nagy sok iratott,  hártyás 
könyvet belé…” (i. m. 185. old.). 
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Bárány Péter titkos drámája  
Mátyás király egyeteméről 

 

 

 Előttünk, a korábban élt nemzedék kutatói 
találtak feljegyzéseket arról is, hogy milyen szel-
lemiségűnek tervezte Mátyás király Magyar Egye-
temét. Bárány Péter (1763-1829) Széchenyi Fe-
renc titkára volt, s ő kezdte el leltározni a gróf 
könyvtárát. Ebben a gyűjteményben nagyon sok 
országos érdekű kézirat található. Az Országos 
Széchenyi Könyvtár Kézirattárában magam is ta-
láltam ilyeneket, pl. Pálóczy Horváth Ádám fel-
jegyzéseit vagy Pataki Füsüs János Királytükrét. 
 Bárány Pétert megérintette Mátyás király Ma-
gyar Egyetemének eszméje, amely az 1790-es év-
ben is nagyon aktuális kérdés volt, s megírta az 
intézmény vezérelveit egy ”szomorúval elegyes 
vígjátékban” Korvinus Mátyás címmel. Széchenyi 
Ferenc sokat járt utána, hogy 1792 május 5-én a 
Pesti Magyar Színház első előadását (a Német 
színházban) ezzel a darabbal nyissa meg. Fára-
dozását nem kísérte siker. A Helytartótanács Cen-
zúra Hivatala ”Non admittitur impressis” meg-
jegyzéssel visszautasította. Helyette, mint tudjuk, 
a Simai Kristóf magyarított Igazházijával kezdték 
el működésüket (Hegedűs Géza. A magyar dráma 
útja. Gondolat. Bp. 1964. 23. old.). A Korvinus 
Mátyás kéziratban maradt. Jól olvasható veretes 
magyar színdarab, öt felvonásban. Az ötödik felvo-
nás a próbaszemeszterre felvett diákok vizsgájáról 
szól. Az, amit a gyermekek vallanak, a hazasze-
retet próbaköve, mert a király a szabadság meg-
becsülésére tanítja őket. Az ember megbecsülése 
emelkedik ki a vezérelvek közül. 

– De melyik az a legjobb, legnemesebb ter-
mék, amellyel hazánk büszkélkedik, kérdezi az 
egyik főnemes. 

– Az emberek! Válaszolja az egyik ifjú, mert 
megtartják azt, folytatja, amit már sok más em-
berek elvesztettek, a legdrágább kincsét az em-
bernek: a Szabadságot. (OSZK Kézirattár 80. lelt. 
sz.) 

S a vizsgáztatás arra is módot ad, hogy meg-
tudjuk, ki a legszabadabb a szabad emberek kö-
zött, az ”Aki személye szerént a legtöbb különös 
hasznot viszen áldozatul az haza oltárára az leg-
szabadabb a nemzetből” (az idézetek az 1986-ban 
megjelent első kiadásból valók. Bárány Péter (ma-

gyarul kidolgozta): Korvinus Mátyás. Egy vitéz 
nemzeti szomorúval elegyes vígjáték. 1790. 
Sajtó alá rend. tanulm. ellátta: Gyárfás Ágnes. 
Miskolc, 1986.) 
 

 
 

A Korvinus Mátyás kéziratának címoldala 1790 
 

 
 

1986-ban jelent meg az 1790-ben írt dráma 
a Korvinus Mátyás 
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LAUDÁCIÓ 
 

FALVAY KÁROLY emberi nagysága 
 

Elhangzott díszdoktori avatásán 
 

 

A díszdoktori cím kitüntető ünnepi pillanat mind 
az egyetem képviseletének mind a jelöltnek. Az 
egyetem szakértői gondos mérlegelés után választ-
ják ki a tanáraik közül a legalkalmasabbat, és a 
kitüntetett a megmérettetés eredményét érzi nem 
csak felemelőnek, ünnepinek, hanem rendkívüli-
nek. Sem az egyetem nem bővelkedik ilyen pil-
lanatokban, sem a jelölt nem gyakori részese ha-
sonló eseménynek. 

A mai napon Falvay Károly táncművészt, ko-
reográfust, művészettudományi egyetemi tanárt éri 
az a megtiszteltetés, hogy a MBE Nagy Lajos Ki-
rály Magángyeteme díszdoktorává válhat élet-
műve, tanítási gyakorlata, elméleti felkészültsége, 
publikációja, nemzetközi elismertsége alapján. 

Falvay Károly 1924-ben született az Abaúj 
megyei Gibárton. A küzdelmes gyerekkor a II. vi-
lágháborúval fejeződött be, és kezdődött egy csep-
pet sem könnyű munkás életvitel. Mérnöki pá-
lyára jelentkezett és a Budapesti Műszaki Egye-
tem elvégzése után kohó és gépipari területen ter-
vezőmérnöki feladatokat látott el, a KGM Tervező 
Intézetének osztályvezetője, majd az Olajterv épí-
tési szakértője, illetve az Országos Anyagmozga-
tási Bizottság titkára volt. Minden szakmai fel-
adata messze összetettebb volt, mint amire az 
egyetemi stúdiumok valakit is felkészítettek, és a 
szervezőmunka, a kapcsolatok egymáshoz közelí-
tése, az emberi viszonylatok megtalálása olyan 
gondolkodásmódot fejlesztett ki nála, amely a 
komplex látásmód alapját jelentette, előkészítve a 
későbbi művészetelméleti munkáját. 

Egyetemista korában találkozott Molnár Ist-
vánnal, a kor jeles koreográfusával, a népi kultúra 
elkötelezett alkotójával, és lett élete végéig igaz 
társa, barátja, alkotásmódjának, emberközpontú 
művészetének továbbvivője. Alig húsz évesen el-
jegyezte magát a népművészettel, és vált a népmű-
vészet avatott kutatójává, a hagyományos kultúra 
búvárává. A táncművészet, ritmikus mozgás szak-
avatott ismerője, a népi hagyományok sokrétű 
vizsgálója lett, amelynek legigazabb bizonyítéka a 
múlt évben megjelent Nagyboldogasszony című 
hatalmas monográfia, a női szerep hitvilágban, ős-

vallásban betöltött szerepének rendszeres vizsgá-
lata. 

A tudatos néprajzi gyűjtést 1948-ban kezdte 
– ennek immár közel 60 éve – Molnár István 
inspirációjára, szülőhelyéhez közeli Füzérkajatán, 
Zemplén megyében. Rövid időn belül nagyobb 
szabású gyűjtésre indult Ipolyság környékére, 
ahol jelentős gyerekjáték és szokáshagyomány fel-
tárást végzett. A következő években járt Horto-
bágyon, megismerni az archaikus hagyományokat 
őrző pásztorok tánckultúráját, hiedelemvilágát. A 
környéken híres csikós és számadó gulyás Czine-
ge János révén a régi tánc, életvitel, kultúra is-
meretlen egységeit tudatosíthatta. 1956-ban jutott 
el először Erdélybe, a Mezőségre, majd egyre tu-
datosabban járta az ország hagyományőrző vidé-
keit, a hagyományairól, művészetéről híres táj-
egységeit Nemespátrótól matyó vidéken át Mold-
váig. Ekkor már alkotó koreográfusként dolgozott 
a Vadrózsák táncegyüttesben, és műveit bemutat-
ták színpadon, televízióban. (Hess héja 1954, Sár-
ga rózsa 1961.) Tudása elmélyült a külföldi ta-
nulmányutak alatt, amikor a kaukázusi oszétek, 
csecsenek, ingusok körében járhatott, vagy az új-
világ (USA) egyes vidékein. 

Minden iránt nyitott gondolkodásmódja, a 
szervezésre és összhangteremtésre gyakorlott 
agya, nyelvismerete, igényessége kutatói pályáját 
meghatározták. Koreográfusi munkájának nagy ál-
lomásai (Háry János 1964, Garabonciás 1967, 
Regölés 1974, 35. zsoltár 1983.) már ezt a fej-
lődést mutatják. Különösen a Lélektől lélekig 
(1997) bizonyítja, hogy a tánc, a ritmus, a mozgás, 
a tradicionális kultúra legrégibb rétegét szervezik, 
meghatározzák. Példáit a gyermekjátékokból, szo-
kásokból, rítusokból vette, és gyakorlatias céllal 
az óvodáskorú fiatalok oktatására készített tan-
könyvben összegezte. Az Énekes játék, ritmikus 
mozgás (1990) című könyve rövid idő alatt két ki-
adást ért el, és alapvetően befolyásolta az óvoda-
pedagógiai munkát. Hatása máig érezhető. Ered-
ményeit a későbbi tankönyvek átvették. Falvay 
Károly munkája nélkül a mozgáskultúráról alko-
tott tudásunk lényegesen szegényebb lenne, rend-
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szerezésével, adatok tudatosításával a tradicioná-
lis műveltségi alapot hozta vissza a mindennapi 
életbe. 

Munkásságának legjelentősebbje – ha szabad 
felsőfokot használni – a Nagyboldogasszony című 
monográfia, ami bővített, újjá varázsolt, számos új 
gondolattal, adattal bővített formában jelent meg a 
Püski Kiadó segítségével 2006-ban. Ez a munka 
Falvay Károly nagyszabású összefoglalása a te-
remtés ajándékáról, a nőről, a női szerepekről és 
mindezeket védelmező Boldogasszonyról, az ős-
vallás központi alakjáról. Gondolatai széles ívű 
forráson nyugszanak, a komplex látásmóddal il-
lesztve rendszerbe. Szemléletmódja az etnológiai, 
antropológiai szakirodalomban szokatlanul új, és 
ennél fogva elementáris hatású. 

Az emberi kultúra megszámolhatatlanul sok-
féleképpen vall a nőiségről. A Földanya, az Ég 
asszonya, a Menny asszonya, a mítoszok istenasz-
szonyai, a kereszténység előtti vallásokban a ter-
mékenység képviselői. A régi és új társadalmi 
rendben a nőkre vonatkozó szerepek hirdetik a 
nőiség fenntartó erejét, a mindig és mindenütt 
megjelenő létét. Az egyetemesség felismerése in-
dította a szerzőt ennek az izgalmas kérdéskörnek 
bemutatására. A könyv kimondatlanul is magában 
foglalja azt a természeti törvényt, ami szerint a 
nőiség a legmagasabb rendű minden más között. 
Bár a 20. században elnyomottnak gondolták a nő-
iséget, és idealizálták a férfias nőket, a traktoros 
Julist, a bányász Marist, de ma már látható, mind-
ez a nőiség megcsúfolása. A nők emancipációja 
korunk nagy tévedései közé tartozik. Az igazi ér-
telmezés szerint a nő a nagyasszonyi, boldogasz-
szonyi funkcióban jelenik meg, ami mindenek fe-
lett áll. Évezredek történelme bizonyítja, hogy a 
férfiak bármit tettek, az eltörpül a női szerepvál-
lalás mellett, a világot, a társadalmat, megújítani 
képes Boldogasszony szerep ismeretében. 

Falvay Károly munkája mélyen szántó gondo-
latokat részletez, bemutatja az ókori, középkori 
előzményeket. Az ismert, de kevesek által tudott 
források alapján – a Magna Mater megjelenítési 
formákat rendszerezi. Ezeket kiegészíti egyre több 
újkori adattal, bizonyítva a természetfeletti tulaj-
donsággal bíró és tisztelettel körülvett nőt, a nő-
iséget, a szimbolikus női szerepek meglétét. 

A természetfeletti tulajdonsággal felruházott 
asszonyt a magyar nyelv különösen szép hangzású 

szóval Boldogasszonynak nevezi a középkor óta. 
Ezt a képzetet összefüggésbe hozza az Istenszülő 
asszonnyal, a termékenység szimbólumával, a nők 
védelmezőjével. Sokféleséget jeleznek a Boldog-
asszony nevének változatai, ünnepeinek egymás 
mellettisége. Középkori gyökerűek a néphagyo-
mányban mindmáig meglévő Boldogasszony ün-
nepek: Gyertyaszentelő Boldogasszony, Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony, Sarlós Boldogasszony, 
Kisasszony, Nagyboldogasszony. Mindezek világo-
san egyetlen személy – a nő, a nőiség, a termé-
keny asszony – hét ünnepét jelentik, és össze-
függenek a gyermek születésének hét fázisával. A 
szakirodalom nem vonja kétségbe, hogy a Boldog-
asszony tisztelet kereszténység előtt is létező is-
tenanya, istennő tisztelettel függ össze, amelyet 
Szűz Máriára vonatkoztattak. 
Bizonyítható, hogy a kereszténység előtt már élt a 
magyarok körében a Boldogasszony tisztelet, ezért 
olvasható az alcímbe az ősvallás terminus. A 
szerző hitet tesz amellett, hogy Krisztus születése 
előtt legalább ezer évvel bizonyíthatóan létezett az 
Istenanya tisztelete. A magyar hagyomány megő-
rizte a női szerepeket vallási képzetekben, termé-
szetismerethez kapcsolódva, népszokásokban, 
nyelvhasználatban, gyermekjátékokban, szájha-
gyományban, világképben. Mindezekről izgalmas 
összegzést kínál az új monográfia. Falvay Károly a 
Boldogasszony megjelenítésének magyar vonatko-
zásait a néphagyományokkal, népszokások, nép-
költészet, archaikus imák, máig fennmaradt ele-
meivel összefüggésben mutatja be. Ezek között 
különös figyelmet érdemel a lakodalmi, a temetési 
szertartások elemzése és az átváltozási rítusok 
szimbolikusan kifejező szokásrendjének bemuta-
tása. 

Hatalmas ismeretanyagot elénk táró könyv a 
korábbi művének a Boldogasszony című könyvnek 
lényegét megőrizte, néhol átrendezte, és újabb ku-
tatási eredményekkel bővítette, és mintegy két-
szeres terjedelmű anyagot hoz elénk, így kínál 
minden olvasó számára csodálatos gondolattárat 
vele együtt egy tudományos rendszerezési kísérle-
tet a nőiségről, a világ túléléséhez nélkülözhe-
tetlen női szerepekről. Több évtizedes kutató-
munka eredményeként mutatja be a magyar ősval-
láshoz köthető Istenanya, illetve Boldogasszony 
alakjához, személyéhez, jelképeihez köthető leírá-
sokat, képeket, folklórgyűjtéseket. A keresztény- 
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ség előtt létezett és a kereszténység felvétele után 
manifesztálódott istennő-képzetek összefüggéseit 
rendszerezte a szerző. A mű olvasása után bizo-
nyított, hogy a Boldogasszony nem azonos a ke-
reszténység előtti pogány Istenanyával. A Szűz 
Máriához kötött képzetek bizonyos tekintetben 
többet, más vonatkozásban kevesebbet mutatnak, 
mint az egyetemes kultúrában fellelhető több ezer 
éves Istenanya képzetek. Gondolkodásának ala-
kulásában két rég elhunyt barátjának mond köszö-
netet Falvay Károly. Fettich Nándor régész és Ist-
vánovits Márton gruzológus problémalátását érezte 
fontosnak, akik a komplex vizsgálatot, a jelensé-
gek mögötti összefüggő egészt képesek voltak 
nemcsak meglátni, hanem vizsgálni és rendsze-
rezni, az ő gondolkozásuk termékenyenítően befo-
lyásolták. 

Könyvének alcíme a „Női szerepkör a magyar 
ősvallás tükrében” arra vall, hogy a szerző látó-
köre egyetemes. Rokon népek, ókori népek, szkí-
ta, egyiptomi, görög és római kultúrákban meglévő 
istennő szerepeket egyaránt figyelembe vette. A 
női szerepkör és tulajdonságok c. alfejezetben az 
általánostól halad az egyedi felé, és rendszert ke-
res a hagyományos világkép és szokásrend sokré-
tű, bonyolult kapcsolatában. Kissé leegyszerűsítve 
a gondolatkört azt mondhatom, hogy négy bonyo-
lult kérdésre adható válaszban a továbbgondolás 
lehetőségét mutatja be. 

Melyek ezek? 
- az emberi és természeti változások szer-

tartásos összefüggéseinek modellje 
- a sajátosan magyar, európai nyelvekben 

ismeretlen fogalmak párhuzamai 
- az életadás és az élelem-adás párhuza-

mosságának rendszere 
- a női és férfi szerepkörök minőségi kü-

lönbségeinek társadalomalakító jellege. 
Falvay Károly hosszasan időz a „földanya” és 

a „menny istennője” egységének kérdésénél. A 
magyar hitvilág megértéséhez az ókori népek kul-
túrájában megtalálható hasonló sajátosságokat ál-
lítja párhuzamba pl. a búzakalász és a mag kap-
csolatrendszerében. (Démétér istenanya kalászo-
kat ad Triptolémosznak, a fiúnak, hogy ő a ma-
gokat széjjelszórja.) Máskor a női–férfi viszonylat-
ban felsorakoztatja azokat a forrásokat, amelyek 
szerint a nő először anyaként jelenik meg, a férfi 
pedig fiúként. Gyönyörű példákat hoz akár a ma-

gyar régiségből is. (Vietórisz kódexből idézi Szűz 
Máriát, akinek karján ül az égi mátka.) A Menny 
és Föld egysége, kettő kapcsolatrendszere gondo-
latainak egyik fontos, többször több összefüggés-
ben visszatérő tétele. Gazdag irodalmi, költői, bib-
liai, néprajzi párhuzamot sorakoztat föl annak ér-
dekében, hogy a Föld és Menny összefüggését, a 
Föld és az Ég különválását bemutassa. Kétségte-
lenül ez a problémalátás új, és a szerző további 
gondolkodásra késztető megállapításokat bősége-
sen sorakoztatja. 

A nőiség megjelenítését, a női szerepkörök 
bemutatását az életfordulóhoz köthető rítusok 
elemzésével tovább szélesíti. A női–férfi szerep-
körök megjelenítési módozatai mára esetenként 
elhomályosultak, de a lakodalmi szertartásoknál 
az eufémikus kifejezésekben, vagy szókimondó 
változatokban a nőiség előtérbe állítása szembetű-
nő. Ráadásul a lakodalom kapcsán egész szóbokor 
gyűjthető össze a menny szó használatával, a na-
gyonis földi események mennyei kapcsolatának 
hangsúlyozására. A lakodalomban csúcsosodó 
mennyei érzések, események megfogalmazására. 
(Menny, meny, menyasszony, menyegző, me-
nyecske.) A házasságkötési rítusok, események, 
költészeti megnyilvánulásai szintén elsősorban a 
nőre, a nőiségre, a női termékenységre irányítják 
a figyelmet. A lakodalom elemzésekor a rítushoz 
köthető szimbolikus jelenségeket, tárgyak jelké-
pes szerepét, a népviseletben, díszítőművészetben 
hangsúlyossá tett elemeket sokféleképpen és gaz-
dag nemzetközi párhuzam ismertetésével mutatja 
be a szerző. A díszített tárgyakon hangsúlyos a 
méh, anyaméh, méhanya, és más nőiséget jelké-
pesen kifejező elemek megjelenítése. A szerző fi-
gyelme kiterjed a lakodalom kapcsán a kozmikus 
összefüggésekre is. Így például idézi Júlia szép le-
ány ballada misztikus házasság-ábrázolását: 

 

Leányom, Leányom, virágos kertömbe 
Első rajt méhemnek gyönge lépecskéje, 
Gyönge lépecskének sárguló viasza, 
Sárga viaszának földön futó füstje, 
Földön futó füstje, s    mennybe ható lángja... 

 

Hasonlóképpen kiterjed figyelme a gyerekjá-
tékokban megmaradt kifejezésekre. Csillag Boris 
közismert gyermekjáték szereplője az égből jött 
menyasszony, és az Eszterlánc sorai is egy rítus-
dal maradványai. A lakodalomban a rítust kiegé-
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szítő elemek is a nőiséget hangsúlyozzák. Így pél-
dául a víz kiöntése, a kemence megtekintése, az 
ajándékba kapott tárgyak formái, díszei közvetle-
nül hangsúlyozzák a női szerepeket, jelentéseket. 

A lakodalom mellett a születésnél, temetésnél 
is megkülönböztetett szerep illeti meg a nőt. A la-
kodalom és temetés rítusai között számos konkrét 
kapcsolat van a hasonló elemek révén. (Pl. kiké-
rés, kivitel, siratás, búcsúztatás, táncolás.) Nem 
csak a magyar hagyományban volt szokás a lako-
dalomban siratni, a temetéskor táncolni, hanem 
más népeknél is. Így az átmeneti rítusok rend-
szere szorosan összefügg, és következetesen min-
dig a női szerep a legfontosabb. Az előkészítéshez 
számos kalendáriumi szokás kapcsolódik (pün-
kösdölés, lucázás) aminek kapcsolódási módját, 
értelmezését adja a szerző. 
 Külön fejezet foglalkozik az ég és föld szem-
beállításával, a túlvilág és a másvilág fogalmának 
értelmezésével. Szerinte a földlyuk (ami nem azo-
nos a csillagászati fekete lyukkal) része a menny-
nek, ami a Föld és Menny kapcsolatában játszik 
jelentős szerepet. Ehhez párhuzamként hozza a 
sámándobok díszeit, a halottas lepedők hímzéseit. 
Az ég és a föld szembeállítása az ellentétes szim-
bólumok segítségével megalkotott világlátás, vi-
lágkép feltárása a szakirodalomban eddig nem 
tisztázott kérdésekre irányította a figyelmet. Két-
ségtelenül igen elgondolkodtató a szerző megálla-
pítása a menny és föld egységét illetően, illetve az 
ég és a föld ellentétét hangsúlyozva. Így tehát a 
menny – az ég – a föld hármassága, egymást kie-
gészítő rendszere a magyar hitvilág eddig nem 
tisztázott kérdéseihez tartozik, vagyis az ősvallás 
alapját képezik. 

A fentiekből következik, hogy a Nagyboldog-
asszony bemutatása nem vallástörténeti szempon-
tú annak ellenére, hogy számos teológiai megálla-
pítással, képi ábrázolással, bibliai idézettel talál-
kozunk. A keresztény hittudományi tételek figye-
lembevételével a 19. század közepétől kezdve 
visszatérő kérdés, mennyiben őrzi a Szűz Mária 
kultusz kereszténység előtti ősanya képzeteket. 
Falvay Károly ebben a vonatkozásban is támasz-
kodik a régi kalendáriumok, csillagképek, ünne-
pek, jelképek kapcsolatrendszerére. Az Újhold 
ünnepek esetében nem csak a keresztény vallás, 
hanem más világvallás is megkülönböztetett sze-
repet kínál a nőnek, a termékenységet, bőséget  

biztosító asszonynak. 
A nagylélegzetű monográfia harmadik, mint-

egy százoldalnyi fejezete a Nagyasszony, Boldog-
ságos Szűz Mária kultúrtörténeti bemutatására 
vállalkozik. Az istenanya, az Istenszülő Mária or-
todox és római katolikus szempontú megjeleníté-
sét a közös és különböző elemek felsorakoztatásán 
figyeli. A hét u.n. Mária ünnepet többféle rend-
szerben is elénk tárja, sőt felhívja a figyelmet a 
rendszerből kimaradt, de paraliturgikus hagyo-
mányban megtalálható ünnepekre is. Itt tér ki a 
kozmikus teremtésre párhuzamba állítva a teoló-
giai tételekkel. A néphagyományból származó köl-
tői sorokkal erősíti megállapításait: 
 

Föld szülte ágát, 
Ág szülte bimbaját, 
Bimbó szülte Máriát 
A boldogságos szűzanyát. 

 

A közelmúltban gyűjtött, Erdélyi Zsuzsanna által 
felfedezett imákból, Mária énekekből bőven merít, 
és azoknak a mitikus jelentéséhez középkori ábrá-
zolásokat társít, bizonyítva, mennyire archaikus 
elemeket képes a szájhagyomány megőrizni. A ké-
pi anyag önmagában is lenyűgöző. A Mária ábrá-
zolások történeti rétegeit is megismerhetjük a 
könyvből, pedig erről közvetetten szól a terjedel-
mes monográfiában. 
 A gondolatokban és ismeretekben gazdag mű-
velődéstörténeti mű alapvető emberi kérdéseket, 
bonyolult eszmetörténeti rendszereket kínál az ol-
vasónak. Nem lehet regényként olvasni, elmélyült 
figyelmet igényel. A hatalmas tudás rendszerbe 
állítása nem igazodik a részekre szabdalt diszcip-
línákhoz. Természettudományos és teológiai szem-
pontok jól megférnek egymás mellett. Az asztro-
lógiai és klasszika filológiai ismeretek művészet-
történeti tényekkel párosulnak, és az irodalmi va-
lamint folklór adatok alátámasztják a Nagyboldog-
asszony a magyar hitvilág, életérzés, emberszem-
lélet, istenábrázolás legrégebbi rétegének köz-
ponti alakja. 

Ez a nagyszerű mű minden kétséget kizáróan 
messzemenően méltó arra, hogy érte a doktori cím 
megadattassék, és hogy Falvay Károly a MBE 
Nagy Lajos Király Magánegyeteme díszdoktorává 
neveztessék. 
 

Budapest – Miskolc, 2007. Péter-Pál napja 
Kríza Ildikó néprajzkutató MTA doktora 
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In Memoriam  
DR. GERGELY GYÖRGY    

 

 

 

 

 

 

Kedves barátunk és szerzőtársunk 
DR. GERGELY GYÖRGY 

újságíró 
 

életének 83. évében elhunyt. 
 

 

 

Végrendelet 
 

Fáradtságom adom az esti árnynak, 
Színeimet vissza a szivárványnak. 

Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek, 
Mosolygásom az őszi verőfénynek. 
Sok sötét titkom rábízom a szélre, 

Semmit se várva és semmit se kérve. 
Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton: 
Kétségeim az örvényekbe szórom. 

A holtom után ne keressetek, 
Leszek sehol - és mindenütt leszek. 

 

Reményik Sándor 
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A KÖNYV SZERETETE 
 

A Diósgyõri Református Általános Iskola nyertes tanulói számára történt díjátadás ünnepség alkalmából 
Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember címû mûvébõl készült kiemelkedõ dolgozatok helyezettjei részére 

 

 
Ha valaki gyermekkorában kapna egy üres könyv-
szekrényt, érdekes lenne följegyezni, hogy idős-
koráig hányszor és hogyan változik benne a 
könyvtár tartalma. 
Alighanem az ember értelmi és lelki fejlődésének 
lépcsőfokait látnánk benne. A lépcsőzet – a tan- 
és szakkönyveket nem jegyezve – úgy hiszem a 
következő kilenc fokozatot mutatná: 
 
Első: Benedek Elek népmeséi, Grimm mesék, 
Szepes Mária: Pöttyös Panni, valamint a képes-
könyvek. Minden, ami tanulságos és csodálatos 
egy gyermek számára, s melyben a jó mindig le-
győzi a rosszat. 
 
Második: A legendás hősökről szóló könyvek kö-
vetkeznek. Ki ne olvasta volna Karl May: Winne-
tou történetét az utolsó apacs indiánról, a Bőrha-
risnyát, vagy Mauglit, de Fazekas Mihály: Lúdas 
Matyi, és Pinocchió is belefér ebbe az időszakba. 
 
Harmadik: Amikor a kalandos könyvek és a hu-
moreszkek a jellemzők. Verne fantasztikus utazá-
sai; Jókai: Aranyember; Dumas: Monte Cristo 
grófja, A három testőr; Mark Twain: Koldus és 
királyfi; leányoknál Erich Kastner: A két Lotti; Az 
Indul a bakterház népies humorán mennyit derül-
tünk otthon, a közös esti felolvasásnál. És Defoe: 
Robinson-ját hányszor előkaptam, ha a másnapi 
iskolai felkészülés közben megfáradtam, ez min-
dig pihentetett. Ebben az időszakban az én kor-
osztályom szinte „falta” a könyveket, s időnként 
korpa is keveredett az olvasmányainkba. Éppúgy 
belefért a Pillangó regénye és Rejtő Jenő olcsó 
könyvei is. Ilyenkor keressük önmagunkat a pa-
píros lapjain, s ez a tapasztalás, a világra való rá-
csodálkozás ideje, mely a még alapjában mindig 
gyermeki lényünkből fakad. 
 
Negyedik: Az érzelmes és romantikus könyvek 
világa felé fordulás ideje ez. Jókai marad, – A kő-
szívű ember fiai felejthetetlen olvasmány, – s a le-
ányoknál feltétlenül előkerül Charlotte Bronte: A  
 

lowoodi árva, s a testvére műve: Az üvöltő szelek;  
Gergely Márta és Szabó Magda un. pöttyös, ser-
dülő leányoknak ideális könyvei. Viktor Hugo: A 
nyomorultak, és néhány gyöngyszem a magyar iro-
dalomból: szeretett íróm, Gárdonyi Gézától: Az 
egri csillagok és a ma is megunhatatlan kedvenc: 
A láthatatlan ember. Ez utóbbit, csak remélni tu-
dom, hogy Ti is elolvastátok, mert az Interneten 
Attiláról összegyűjtött, Őt ellentmondásosan jel-
lemző írások nem helyettesíthetik a papíros hang-
talan beszédét, könnyét, mosolyát, szíve dobba-
nását. 
 

Ötödik: Majd elkezdenek sorakozni a polcokon 
Petőfi Sándor összes versei, Arany János versei és 
balladái; Katona József: Bánk-Bán; Madách Im-
re: Az ember tragédiája; Ady Endre, valamint 
Shakespeare: Rómeó és Júlia legendás szerelmi 
története. Közben a naturalista írók: Zolától Gor-
kijig, s Dosztojevszkij is előkerül. 
 

Hatodik: Ki ne fordult volna érdeklődéssel éle-
tének egy fejlődési szakaszán: a fantasztikus iro-
dalom felé, melyben a magyar szerzők kiemel-
kedőek és manapság mostohán kezelik őket kia-
dóink: mint Botond – Bolics György: Vénusz triló-
giája; Zsoldos Péter: A feladat, s persze a közis-
mert Asimov: Alapítvány folytatásos művei is ér-
dekes olvasmányok. Számomra ezen időszak egyik 
legnagyobb könyvélménye: Mika Valtari: Szinuhe 
című irodalmi műve, mely az ókori Egyiptomba 
vezet vissza, csodálatos történetén keresztül. Itt 
említendő a népszerű Várkonyi Nándor: Sziriat 
oszlopai tetralógia és Csicsáky Jenő: MU, az em-
beriség szülőhazája című műve is. 
 

Hetedik: Ide sorolom a vallásalapítók megisme-
rését, kikre jellemző a tiszta lelkület, s a kima-
gasló szellemiség, akiket vagy az ég küldött kö-
zénk, vagy maguk vállalkoztak szeretetből arra, 
hogy testet öltsenek. De ekkor került a polcomra 
Shakespeare: Hamlet; Dante; a teológiai és ok-
nyomozó történelmi olvasmányok; a csodálatos  
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magyar eredetmondák, s az okkultizmus is. 
 
Nyolcadik: Majd általában életünk delén jön egy 
alkotás, mely ugyan még nem a „könyvek köny-
ve”, de olyan könyv, melyben a szellem lakozik, s 
fölnyitásakor az írásmű szelleme megjelenik: hoz-
za a világosságot, visz benne ereje szerint a távoli 
magyar múltba, és közben hord nekünk aranynál 
is értékesebb kincseket: vajúdással, de fellelhet-
jük magyar önazonosságunkat, s előbb némi ké-
tellyel, majd az igazságkeresés erős vágyával telik 
meg szellemünk, s önálló gondolkodásra serkent! 
Számomra ezt jelentette: prof. Badiny Jós Ferenc: 
Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig című mű-
ve, a nemrég eltávozott Feri bácsink, kit kívánom, 
hogy a Jó Isten poraiba is áldjon meg! E műtől 
kezdve Feri bácsi minden könyvét elolvastam, s a 
könyves polcomon a belső megvilágosodás felé ve-
zető, igazságot kutató lényemnek fontos könyvek 
kezdtek el sokasodni. Jézus Urunk mondta: Az 
igazság szabaddá tesz benneteket! és azt is mond-
ta: Keressétek a régi írásokat! Ez időtájt a világ-
szemléletem is megváltozott, módszeresen kere-
sem antikváriumokban a magyar történelem még 
fellelhető Krónikáit, s a mai kor által elfeledett, 
vagy nem eléggé méltányolt nagyjaink ritkaságnak 
számító műveit. 
 

Eközben szerencsémre visszataláltam Dr. Gyárfás 
Ágneshez, Elnök Asszonyhoz, – akivel évekkel ez-
előtt rövid ideig kapcsolatba kerültem – s rajta 
keresztül eljutottam a Miskolci Bölcsész Egye-
sület, Nagy Lajos Király Magánegyeteméig, mely 
kivételes lelki és szellemiségű tanműhely, ahol 
Ágika lényéből fakadóan körbefogja fénykörével 
az iskola falait, benne tanuló diákokat, s szétáradó 
fénye e körbe vonzza a belső megvilágosodásra 
kész magyar lelkeket. Rendkívül erős kohéziós 
ereje tartja össze a kimagasló tudást felhalmozott 
professzor urak és hölgyek tiszteletreméltó leg-
jobbjait. Közben befogadnak ilyen hozzám hason-
ló lelkes érdeklődőket is, és nagy türelemmel 
hallgatják meg bizonytalan, megerősítésre, vagy 
éppen kijavításra váró gondolataimat is. E körön 
belül már a többnyire személyesen is megismert 
tudós könyvírók műveihez könnyen hozzájuthat-
tam, s tanulmányozhattam: így pl. Pap Gábor és 
Bakay Kornél professzorok, Dr. Gyárfás Ágnes 
legújabb műveit, vagy éppen lehetőségem volt 
hallgatni Rostás László lebilincselően érdekes 

eszmefuttatásait, óriási tudásának morzsáit szede-
getve. Kívánom számotokra is, hogy – ha keresi-
tek – megtaláljátok a magatok fénykörét. 
 
Kilenc: Végül az első könyv: a Biblia. S mikor a 
Bibliáról beszélek, akkor én elsősorban az Újtes-
tamentumra gondolok, melyben Jézus, a Fény Fia 
tanításainak világossága kiolthatatlan, mint a csil-
lagtűz, az általa alapított vallás: az érdek nélküli 
szeretet vallása! E könyvet akkor vegyétek keze-
tekbe, amikor készen álltok rá, nyitott szívvel és 
bölcsülni vágyó elmével! A második könyv máris 
biblia magyarázat legyen, melyet megkaphattok 
vallási közösségetek lelkészétől is, s ha még min-
dig marad kérdésetek, ne csodálkozzatok, mert az 
Újtestamentum egy életre szóló olvasmány, mely 
segít azt a belső keskeny utat kijelölni, melyen ki-
ki bátran haladhat előre, az Isteni Igazság tuda-
tában. Keress és találsz! Tárd fel, mit feltártál, 
mert mit átadtál másoknak is, az soha el nem 
vész! Sose gondoljátok, hogy amit könyvre kiad-
tok, az kidobott pénz, s különösen igaz ez a mag-
vetőnek bizonyulókra. 
 
Végül az általatok megírt kiemelkedő dolgozatok 
központi alakjáról, Atilla hun királyról szeretnék 
néhány szót ejteni. 
Úgy gondolom, hogy Atilla történelmi szerepének, 
eredetének, s a magyar néphez fűződő kapcso-
latának valós felismerése és megítélése az em-
beriség számára ma életszükséglet, mert a lényére 
jellemző felemelő erőre nagy szüksége van a ma 
emberének, hogy visszanyerje eredeti – még rom-
latlan – lelki és szellemi épségét, és segítségével 
az európai népek is rájöhetnek arra, hogy múl-
tunkban több a közös vonás, s talán akkor ráéb-
redünk arra is, hogy ezen felemelő erő segítsé-
gével ki tudunk lépni a több évszázad óta hatalmi 
koncon marakodó, történelmi lehúzó erők ördögi 
köréből. Mivel az Ő üzenete ma fontosabb, mint 
valaha, ezért logikus, hogy támadják ma is, mert a 
hatalom, most tobzódik! Így ma még nagyobb 
szükség volna egy Atillára! Ezért örültem annak, 
hogy néhány történeti forrás esetében – gondolok 
itt például Thompsonra – közületek többen is ké-
telkedtetek annak tisztaságában és valóságában. 
S hogy Atillának mi köze van hozzánk, magya-
rokhoz? Nos, ebben nem én vagyok jogosult szól-
ni, s csak annyit mondhatok, hogy a hunok vére 
ma is mindnyájunkban itt csörgedezik pl. az Ár-
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pádékat a Kárpát-medencében fogadó avarok ál-
tal, akik szintén hunok voltak és a honfoglaló ma-
gyarokkal megértették egymás nyelvét. Érdekes 
még arra is gondolni, hogy időszámításunk előtt 
kb. háromezer éve élt görögök magyar népünket 
szkítának nevezték, s a kínaiak pedig hunnak. De 
mindig csak a magyar nép óriási területen élő tör-
zsi leágazásairól van szó! 

A díjak átadása előtt szeretnék gratulálni minden 
nyertes diáknak Atilla nagy királyunkról készített 
oknyomozó munkájához, s szeretném megköszönni 
Igazgató úrnak és Elnök Asszonynak a támogató 
segítségét. 
 
2008 .03. 03. 

Rónai Lászlóné 
 
 
 
 

SZEGEDI KARÁCSONY 
 

 

Van-e igazi karácsonyunk? 
Most nem a külsőségek szerinti, ajándékok utáni 
futkosásból, faállításból, perlekedésekből, család-
látogatásokból álló programokra gondolok. Nem az 
a mérték, hogy ki mennyit ad. A vásárlási görcs, a 
félrevezető reklámok, a magányosok és betegek 
szomorúsága helyett fontosabb a belső öröm, Jézus 
születésének felidézése, az önzetlen szeretet meg-
élése. 
A szeretet egyébként különleges dolog: ha adsz 
belőle, neked nem marad kevesebb… Az Ószö-
vetség idejének rablóihoz, gonosztevőihez, gyilko-
saihoz más isteni és emberi hozzáállás szükséges, 
mint Jézus tanításai szerint élő, önzetlenül segítő, 
szeretet-központú embereihez. 
Megértettük azt is, hogy a regölés célja a tunya-
ság felszámolása. 
 
A fény „születése” (a legsötétebb időszak után a vilá-
gosság térnyerése következik) mindig reménnyel tölti el 
az embereket. A fenyő – a fény fája – felállítása nem 
véletlenül tartozik a karácsonyi hagyományrendhez – 
még akkor is, ha a karácsonyfa állítása csak a 17. század-
tól szokás. Rajta a dió, az alma, a csillag, a fényes kígyó-
tekergésű díszek – a napkeleti bölcsek ajándékai. A dí-
szek a gyertyákat – a csillagokat – jelenítik meg, hiszen 
gyújtatlan gyulladnak, oltatlan oltódnak… Horus, Za-
rathustra, Mithras, Dionysos és Jézus – sőt Krishna is – 
mindnyájan szűztől születtek, (3 nap után) feltámadtak, 
jövetelüket keleti csillag jelezte. Többüket is keresztre 
feszítették, 3 király látogatta meg őket. Lehet, hogy azo-
nos csillagászati okok rejlenek mindegyik említett val-
lásalapító sorsa, tanai mögött?  
A Dél keresztje (a Szűz csillagképtől északra) – 
vagy a Nyilas keresztet formáló, Skorpióhoz köze-
li része – a Nap mögött = „keresztre feszítés”, az 

Orion övcsillagai = „háromkirályok”, a Sirius 
(Egyiptomban Isis csillaga) = „Szűzanya” stb. 
 
A szegedi Független Városi Szövetség – Ma-
gyar Egyesület karácsonyi megemlékezésén 
Bánki Károly zenekara, a Borostyán (nevének ré-
szei a bor és az ostya) különleges zenés vallási 
műsort adott. Látszólag minden a katolikus hagyo-
mányok szerint történt – azonban az összekötő 
szöveg és a magyarázatok kapcsán sok érdekesség 
is elhangzott Jézussal és az ősvallással kapcso-
latban. Jézus arámi nyelven beszélt, a kufárokat 
kizavarta a zsinagógából. Szokásai, a rómaiak és a 
zsidók hozzáállása, temetésének mozzanatai pedig 
azt sejtetik, hogy a zsidó hitet családja csak fel-
vette (azaz prozelita volt). A Jahve-hívők keresztre 
feszítését a zsidó hagyomány tiltja. Szent László 
hermájának vonásai Jézusra és a pártus királyokra 
emlékeztetnek – lehet, hogy erős szellemi kapcso-
lat fűzi egymáshoz Jézust és Árpád-házi (Attila-
utód) királyainkat? 
 
A „Jézus ágyán nincsen paplan…” kezdősorú 
ének tükörként tartja elénk a valóságot: közép-
európaiként még most is sokkal kényelmesebben 
és magasabb életszínvonalon élünk, mint annak 
idején Jézus (vagy ma Afrika és India szegényei). 
A következő énekből pedig megismertük a mai 
kor szomorú valóságát: 
„Ha még egyszer rávennéd az embert a szeretetre, 
Börtönbe hurcolnának megint, ha nem is ke-
resztre…” 
Tehát Jézust elfognák megint az első szónál… A 
ráaggatott „koldusok királya” cím csak későbbi,  
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rosszindulatú megjelölés. Jézus vagyonának fel-
osztása minden bizonnyal azért volt fontos az őrök 
számára, mert nem egy szegény csavargóról volt 
szó, hanem egy gazdag keleti hercegről. 
 
„Nagy Isten, bocsásd meg nekem, hogy kétel-
kedtem.” – vallotta meg Kepler, miután ellenőrző 
számításai megerősítették a Jupiter és a Szatur-
nusz együttállását Jézus születésekor (jelenlegi is-
mereteink szerint Kr. e. 7-ben). A mágusok útja 
Betlehembe 6-8 hétig tartott. Őket vezette útjukon  

a „fényes csillag”. Egyes vélemények szerint a 
„12. bolygó”, a Nibiru is megjelent az égen. A 
mezopotámiai hagyomány szerint újbóli megérke-
zése jólétet és nyugalmat hoz – sajnos erre még 
sokáig kell várni, mert csak 3600 évente jut a 
Naprendszer belsejébe… 
 
Ha Jézus emléke megmarad, népe magára talál. 
Rajtunk múlik, felismerjük-e a lehetőséget. 
 

Záhonyi András 
 

 
 
 
 

A magyar múlt KISKUNDOROZSMÁN 
 

 

A Turul Szövetség 2007. december 15-én szer-
vezte meg nemzeti művelődésünk, örökszép anya-
nyelvünk és szépirodalmunk emléknapját. Fodor 
Antal házigazda meghívására több mint 40-en lá-
togattak el a Kiskundorozsmai Művelődési Házba. 
Sok érdekességet tudtunk meg magyar múltunk 
kevésbé ismert dicsőséges eseményeiről. 
 
Marton Veronika Nimródról, ősapánkról tartott 
képanyaggal is szemléltetett előadást. Noé (előké-
pe a sumérok Ziudszudrája, az akkádok Umna-
pistije1) utódai közül Jáfet a pozitív (ő az európai 
népek ősapja). 
Amikor Noé elátkozta Káint, Nimród (aki az égi 
koronát kapta, s a sumerok Ninurta-Ningirszu né-
ven említik) még nem élt. Így az átok rá nem ér-
vényes – még kevésbé Kánaánra, utódjára. Talán 
az ugyanilyen nevű termékeny Szentföld elfoglalá-
sához szükséges ideológia miatt ruházták fel nega-
tív tulajdonságokkal? – vetette fel az előadó. Vé-
leménye szerint az 1000 körüli erőszakos térítés 
(az egyes vélemények szerint maniheista hívők át-
térítése római katolikussá) feltétel nélküli elfo-
gadásának következménye pl. Trianon, az EU-ban 

                                                 
1 Utnapisti = „megtalálta a lélegzetet” (a mitológiai Lexi-
kon szerint) – azonban hitelesebb fordításnak tűnik az „élet 
napja, ideje, vihara / Napja” fordítás. 
Másik névváltozata: Umnapisti = „az élet anyja / napja”. 
Az arab hagyomány szerint Ábrahám bedobta a kemencébe 
Nimródot (mivel nem egy időben éltek, feltételezhető, hogy 
egy későbbi, ugyancsak Nimródnak nevezett személyről le-
het csak szó – talán ennek következményeként „lett” egy-
szerű pásztorból – vadásszá, gonosz toronyépítővé. ) 

is érvényben lévő (a felvidéki magyarokat kollek-
tív bűnösnek bélyegző) Benes-dekrétumok és az 
1989 utáni – idegen tőkét kiszolgáló – rablópri-
vatizáció.  
 
Dani D. Pál, a Londonból Hódmezővásárhelyre 
visszataláló történész honvisszafoglaló őseink el-
hallgatott hadi győzelmeiről beszélt. A 88 csatából 
70-et győztesen vívtunk meg – a történelemköny-
vek mégis 2 vesztesről emlékeznek meg bőveb-
ben: a merseburgiról és az augsburgiról. Kevesen 
tudják azt is, hogy az egyik vereség oka árulás 
volt. 
A 907-es pozsonyi diadalról (melynek során Ár-
pád a magyarság megsemmisítésére készülő há-
romszoros nyugati túlerőt zseniális taktikával 
győzte le három csatában) is csak kevesen hallot-
tak – pedig idén volt a csata 1100. évfordulója. Az 
elhangzottak történetírásunk és történelem-tan-
könyveink hiányosságaira hívják fel a figyelmet: a 
nemzeti öntudat ápolására és dicső múltunk meg-
ismertetésére nagyobb hangsúlyt kellene fordí-
tani. 1989-ben erre fölcsillant a remény, sajnos 
azonban a történettudományban is elmaradt a 
„rendszerváltás”. A Honfoglalással kapcsolatban 
elmondta, hogy őseink nem legelőikről elzavart, a 
besenyők elől menekülő pásztorok. Ezt igazolják a 
sírjaikból előkerült díszes fegyverek, tarsolyleme-
zek, lószerszámok. (A kalandozások tervezett had-
járatok voltak, melyek célja az avar kincsek visz-
szaszerzése mellett a germánok birodalomegyesítő 
törekvéseinek megakadályozása volt.)  
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Tompó László irodalomtörténésztől a pálosok 
történetéről, lelkiségéről hallhattunk. Az egyetlen 
magyar alapítású szerzetesrend névadója Remete 
Szent Pál (s nem Pál apostol). Arany János a 
vallásra mint nemzetünk megmentő erejére tekin-
tett. Ebben fontos szerepet töltenek be a pálosok. 
Alapítójukról, Özsébről Árva Vince atya éppen 
mostanában állít össze dokumentációt, mellyel 
célja a remetéket szerzetesrendbe tömörítő egy-
házatya szentté avatásának kieszközölése Rómá-
tól. 
A pálosok „titkai” (forró istenszeretet, művészet – 
és tudománytisztelet, hazaszeretet) közül a leg-
utolsó váltott ki leginkább ellenérzést vatikáni és 
kozmopolita körökben. Aquinói Szent Tamás köz-
benjárására kapták meg a renddé váláshoz az en-
gedélyt a 13. században. 1786-ban II. József osz-
latta fel a pálosokat (vagyonukat is elkobozta). 
1901-ben kapták vissza pilisszentkereszti kolos-
torukat, s csak 1989-ben a Gellért-hegyi szikla-
kápolnát. 

Híres költőink remekműveiből Erdei József deb-
receni előadóművész idézett. A cím (Romlottság-
ban) és a magyarságtudat megszólaltatott versei 
(Arany Hídavatása, Ady magyar ugara, a Vörös-
marty által is megfogalmazott pestisjárvány) elein-
te pesszimizmust sugároztak. Siklósi András költő 
felhívása már pozitívabban fogalmazta meg fel-
adatunkat:  

„A Tejútra fölfeszítve is az Életről daloljunk!” 
A versek hallgatása közben aztán egyre inkább 
optimistábbakká válhattunk. Ezt segítette Dsida 
Jenő Psalmus Hungaricusa, Wass Albert elvhű 
üzenete barátainak („ha fordul a kocka, akkor is a 
barátom maradsz”), majd Kölcsey bíztatása 
(„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre de-
rül!”). 
S elhangzott a végső tanulság is: a „harmadik út”, 
Németh László Kertmagyarországa elvezethet né-
pünk és országunk újbóli felemelkedéséhez. Kará-
csonyra ennél szebb ajándékot el sem képzel-
hettünk. 
 

Záhonyi András 
 

 
 
 
 

HOLTTENGER 
 

A csíkszeredai Hargita néptáncegyüttes 
a budapesti Hagyományok Házában 

 

 

Mezőség szórvány magyarságának kultúrája mél-
tatlanul szorult háttérbe a múlt században. Jó hír, 
hogy néhány éve a Vicei Hagyaték Találkozó 
méltó emléknapot állít kultúrhagyományunk egyik 
legősibb rétegének. A csíkszeredai Hargita együt-
tes és vezetői évek óta részt vállalnak a néptánc-
ünnep szervezésében. Ezek után nem meglepő, 
hogy idén a Hargita műsorában a Mezőség kapott 
kiemelt helyet. 
 
A májusi magyarországi turnén a táncház-
mozgalom kezdetén alakult Jánosi Együttes kí-
sérte a csiki táncosokat. Zenéjük a Holttenger 
1983-as ősbemutatóját, az Egyetemi Színpad egy-
kori légkörét idézte fel. Akkor az erdélyi falu-
rombolási program fenyegetett – most a teljes be-
olvadás ellen harcolnak a szórványban élő me-
zőségi magyarok.  

Az embereknek a címről elsőre a palesztinai Holt-
tenger jut az eszébe. A Balaton-méretű „tenger” 
feneke 800 méterre fekszik a tenger vízszintje 
alatt, vize erősen sós, ezért élőlény nem található 
benne. A 24%-os sótartalom miatt az úszni nem 
tudóknak nem kell félniük, hogy elsüllyednek 
benne – a pikkelysömörben szenvedők bőrtüneteit 
pedig erősen enyhíti.  
 
A háttérben vetített remek fényképfelvételek 
azonban már az első másodpercben jelzik, hogy 
most egy másik „holt tengerről” van szó. Mezőség 
– a hajdani Csiglemező – ugyan 5-600 méterrel 
fekszik a tengerszintje felett, de ugyancsak gazdag 
sós tavakban (lásd az egykori széki sóbányákat, 
ma is meglévő sósvizes mélyedéseket). „Holt” ne-
vét azonban nem élhetetlen vizéről, hanem elzárt-
ságáról kapta. Makkai Sándor református püspök 
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és író nevezte el Holttengernek. Falvai sűrűn la-
kottak, s még ma is őrzik a legarchaikusabb népi 
magyar műveltséget. Az idős asszonyok balladá-
ikban eléneklik sorsukat, bánatukat – meghall-
gatva azokat részletes önéletrajzokkal és kor-
képpel ismerkedhetünk meg1. 
Most, 2008-ban is erre a páratlan kincsre szeretné 
felhívni a figyelmet a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes legújabb műsora, melyhez a mu-
zsikát a Székely Leventével, Fekete Antallal és 
Zimber Ferenccel kiegészült Jánosi-zenekar (Tin-
tér Gabriella, Túri András, Kozma Gyula, Szűcs 
Miklós) szolgáltatja. A táncokat színpadra vitte 
András Mihály, Antal Zsolt, Ábrahám Róbert és 
Gábos Endre). 
 
A műsorban egymás után csendülnek fel a nép-
zene- és néptáncgyűjtők által jól ismert falvak 
zenei motívumai. Szépkenyerűszentmárton, Ör-
döngősfüzes, Bethlen, Szék, Vajdakamarás, Bonc-
hida, Válaszút, Magyarszovát mellett megszólal-
nak a már Maros-menti elemeket is tartalmazó 
Nagysajó dallamai is. Az előadás megalkotói a 
néptánc, a népzene, az irodalom és a fotóművészet 
eszközeivel egyszerre több oldalról is igyekeznek 
képet adni Mezőségről, erről az utóbbi időkben 
méltatlanul elhanyagolt tájegységről2. 

                                                 
1 Rövid történelmi kitekintés 
1859-ben Moldova és Havasalföd Egyesült Fejedelemségek 
néven egyesült, majd 1861-ben felvette a Románia nevet. A 
magyarországi kommunisták őszirózsás forradalmának egyik 
negatív eredménye, hogy 1918. december 1-én a Gyulafe-
hérvári Gyűlésen a nemrég állammá szerveződött románság 
egyoldalúan kijelenthette Erdély Romániához csatolását. 
 

S a szomorú vég: 1919 augusztus 3-án a román csapatok – 
minden nemzetközi szerződést megszegve – megszállták a 
fegyveres védelem nélkül maradt Budapestet. Az amerikai 
Bandholtz tábornoknak köszönhetjük, hogy a Nemzeti Múze-
um kincseit nem szállították el azonnal Bukarestbe. 
 

Kevesen emlékeznek rá: az Erdély területi és gazdasági 
autonómiájáért küzdő erők ma részben azokért a jogokért 
harcolnak, amelyek az 1953-ban létrehozott Magyar Auto-
nóm Tartományt megillették, mely sajnos csak rövid ideig 
maradhatott fent. 
 
2
 Az előadásban elhangzott, hogy számos erdélyi falu és vá-

ros magyar keresztnévről kapta a nevét: Alsószentmihály, 
Ádámos, Árpád, Balázsfalva, Bélafalva, Csikpálfalva, Csík-
szentsimon, Csíkszentmárton, Csikszentmiklós, Csomakő-
rös, Érmihályfalva, Gyergyószentmiklós, Lőrincréve, Nagy-
szentmiklós, Pálpataka, Székelyszenterzsébet, Szentbene-
dek, Vajdaszentivány. 

Az Erdélyi fejedelem táncát ugyan korabeli pol-
gári viseletben járták el a hargitások – lépéseiben 
azonban a mezőségi néptánc motívumkészletét is-
merhettük fel. 
 
Üde mezőségi színfolt a ma is magyar többségű, 
egykor városi rangot szerzett Szék. Az elzárt falu 
viseletét – hála az árusítással foglalkozó csipke-
szegi, felszegi és forrószegi asszonyoknak – a bu-
dapesti népművészeti vásárokon még „élőben” fi-
gyelhetjük meg. Szék népzenéje és tánca ihlette a 
táncházmozgalmat is. Martin Györgyé, Timár Sán-
doré, Halmos Béláé, Sebő Ferencé és társaiké – 
köztük a Jánosi Együttes egykori tagjaié – az ér-
dem, hogy ország- és világszerte elindult a revival, 
az ősi, improvizatív jellegű paraszti kultúra új-
jászületése. A „De szépen szól a cimbalom…” és 
a „Búza közé szállt a dalos pacsirta…” csodálatos 
dallamai ezért válhattak a városokban is köz-
ismertté. 
 
Örömünkre szolgált, hogy Timár Sándort, az Álla-
mi Népi Együttes egykori koreográfusát, és Hal-
mos Bélát – aki a széki népzenei gyűjtésekből írta 
meg kandidátusi értekezését – az előadáson a né-
zők között személyesen is üdvözölhettük! 
 
A történelemkönyvekben ritkán említett „széki 
holocaustra”, a Birtalan-napkor elhurcolt 600 em-
berre a Hargita táncosai a széki táncrend auten-
tikus eltáncolásával emlékeztettek. Minden évben 
augusztus 24-én a székiek templomukban emlé-
keznek meg a tatárok pusztításairól.  
 
Válaszút. A község zenéje és tánca több közös 
elemet is tartalmaz a szomszédos Bonchidáéval – 
közülük most a ritka és sűrű magyart láthattuk. 
Válaszút a népszerű mezőségi tánctáborok szín-
helye is. Itt született Kallós Zoltán, aki a rend-
szerváltás után visszakapta birtokait, majd renge-
teg pályázás és munka révén kialakította a hagyo-
mányőrzés, az ifjúsági és felnőtt néptánc-táborok 
ideális színhelyét, ahol András Mihály, a Hargita 
Együttes vezetője másfél évtizede állandó és el-
ismert oktató. Sőt a főút mellett még egy néprajzi 
múzeumot is berendezett, melyhez saját gyűjtemé-
nyét használta fel. 
 
Az előadásban részletek hangzanak el a falu szü-
lötte, Wass Albert írásaiból. Keresztes Szabolcs 
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felolvasásai sok érdekes, az iskolákban nem ta-
nított történelmi mozzanatra hívják fel a figyelmet. 
Pl. az olcsó, engedelmes és szapora román mun-
kaerő „behívása” egykori magyar nagybirtoko-
saink szűklátókörűségéről, anyagiasságáról árul-
kodik. Igaz, többük neve jelzi: idegen segítséggel 
jutottak földbirtokhoz Erdélyben. Így önző magyar 
főnemes-társaikkal együtt nemigen aggasztotta 
őket, hogy a nemzetiségi arányok a betelepítés kö-
vetkeztében hosszú távon megváltoznak. (Minket, 
magyarokat kevéssé vigasztal, hogy ugyanezt élik 
meg a németek, a franciák, a szerbek sokgyerekes 
török, algériai, albán kisebbségeiknek köszön-
hetően.) Sok székely pedig a fenyegetések (lásd 
Madéfalva), a román fejedelemségek kötetlenebb, 
szabadabb rendje miatt hagyta el kelet felé szü-
lőföldjét, s lett később Bukarest „az egyik legna-
gyobb lélekszámú magyar város” Romániában. 
 
Bonchidát vegyesen lakják magyarok, románok és 
cigányok. Az invertita (forgatós) táncot ma a ro-
mánok járják – a dallamok meglévő magyar szöve-
géből azonban „kiérezhettük”, hogy egykoron az 
aszimmetrikus dallamvezetés őseinknél is meg-
volt. A virtuózan előadott verbunk és sűrű csárdás 
is méltán vívta ki a nézők elismerését. 
 
Magyarszovát vidámabb, játékosabb táncai már 
több polgári hatásról árulkodnak. A fülbemászó 
dallamok hallatán – közben az „Ez a kislány alig 
tizenhat éves…” szerelmes szavait énekelve – ne-
künk, nézőknek is kedvünk támadt beállni a csár-
dásba, a szászkába, a négyesbe.  
 
Most erre nem kerülhetett sor. Pedig régebben 
Hargita táncosai még a budapesti előadásaik után 
is megtáncoltatták a nézőket. A Magyar Kultúra 
Alapítvány budai, Szentháromság téri székházá-
ban többször is lehetőség nyílt rá, hogy a ven-
dégek az autentikus néptánc lépéseit a gyakor-
latban elleshessék.  
 
A néző a Hargita Együttes eddig megszokott szín-
padi táncszerkesztési, koreografálási eszközei he-
lyett most egy visszafogottabb bemutatást látha-
tott, ahol mégis sikerült a táncok nemes szépségét 
természetes módon színre vinni. Inkább nevezhet-
nénk ismeretterjesztő műsornak, ahol a különböző 
műfajok (tánc, zene, ének, próza és fotó) egymást 

kiegészítve, „udvarias” együttműködéssel segítet-
ték Mezőség bemutatását. 
 
Az érzelmileg is magával ragadó előadás után 
méltán csattant fel a vastaps. A műsor utáni há-
rom ráadás is bizonyította, hogy a nagyvárosi kö-
zönség is megérti a Székely Népi Együttes gon-
dolkodásmódját, ha azt közérthetően, esztétikusan 
és szerényen nyújtják át neki. Úgy, ahogy ezen az 
estén a csíkszeredai hargitások tették. 

 

Záhonyi András 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Fotók: Csíki Zsolt 
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A TUDOMÁNYOS ÉLET RÖVID HÍREI  
 (Szerk.) 

 

 

Egyik kedves hallgatónk GERHÁT PETRA egy 
bőkezű magyar mecénás jóvoltából tanulmányokat 
folytatott Tibetben és Kínában. A tanulmányútra 
Dr. Bakay Kornél    és Dr. Pap Gábor professzorok 
javasolták. A hallgatónk szorgalmas munkát vég-
zett és amellett, hogy megtanulta a nyelveket, el-
olvasta a „Titkos tibeti történelem” c. mű egyes 
fejezetét is. Beszámolójában elmondta, hogy a 
könyv információja szerint a mongolok e l -
v e s z t e t t é k  a  m u h i  c s a t á t  és nem 
azért mentek el nagy gyorsasággal, mert Batu Kán 
meghalt, ahogy a történelemből tanultuk, hanem 
azért, mert Muhinál megsemmisítő vereséget mér-
tek rájuk a magyarok. 

Gerhát Petra által tisztázott történelmi tény a 
legocsmányabb történelem hamisításra mutat rá, 
melynek évszázadok alatt váltak áldozatává a ma-
gyar generációk, és amely alapjáig rombolta a ma-
gyarságtudatunkat. Itt az ideje, hogy felemeljük 
ezt a tudatot. 
 

Másik hírünk, hogy Vendredy Katalin nevű ked-
ves hallgatónk harmad magával egy népszerűsítő 
könyvet ír T i b e t r ő l ,  amely az olimpia ide-
jén jelenik meg. Ugyancsak Vendredy Katalin 
KFT-je támogatta meg egyesületünk akkreditációs 
kiadásait 350 000,- ezer forinttal, segítségét kö-
szönjük és Isten áldását kérjük tanulmányaira és 
munkásságára. 
 

Harmadik hírünk a MAGYARSÁGTUDOMÁNY 
című hatalmas műre vonatkozik, amelyet Botos 
László szervezésében adtak ki Magyarországon. A 
könyv 900 oldal terjedelmű, többen írtak benne a 
magyarságtudományt érintő tanulmányokat hazai 
magyar kutatók és külföldi magyar kutatók. A 
könyv szerkesztését tavaly tavasszal indította el 
Botos László és 2008 tavaszán meg is jelent. To-
mory Zsuzsa szerzőtársunk és tanárunk fordította 
le angolra és Botos Margarit ellenőrizte a tudo-
mányos angol szöveg veretességét. A könyv így 
két kötetes. Mindkét kötet technikai szerkesztése 
és nyomdai munkálata Kárpáti Gábor nevéhez fű-
ződik. Egyesületünk tudományos bizottsága és 
vezető tanári kara úgy értékelte ezt a művet, mint 
a magyarságtudomány elismertetésének legha-

tásosabb hazai és külföldi dokumentumát. Ezért 
javasolták, hogy részesítse őket az egyesület jú-
nius 25-én a Certificatio kiosztó ünnepségen ki-
tüntetésben. Kapják meg az Igaz Magyarságért 
érdemérmet és a vele járó elismerő dokumentu-
mot, és Szent László király mellképével és a 
kozmikus jelképekkel díszített egyesületi arany-
gyűrűt. 

A mű kiadásának költségeihez a Magyarok 
Világszövetsége járult hozzá tetemes összeggel és 
vállalta a terjesztés nagyon nehéz feladatát, tel-
jesen ingyen. A Magyarok Világszövetsége teljes 
apparátusával a könyv mögé állt és ezáltal a 
magyarságtudomány ügyét így világszinten képes 
istápolni. Reméljük, hogy az augusztus 16-án 
megjelenő a n g o 1  nyelvű kötet is eléri hatását 
a Magyarok Világszövetségének székházában 
megrendezendő nemzetközi konferencián, mely-
nek címe: Magyarság és Kelet. Olvasóinknak 
küldtünk a 2008. évi Ősi Gyökér első számában 
erre a konferenciára is meghívót. 

 

A Magyarok Világszövetsége Patrubány Mik-
lós elnöksége alatt nagyon sokat tett a magyar-
ságtudomány ügyéért. Befogadták egyesületünk 
magyarságtudományi    oktatását, vagyis fészket ad-
tak a bölcsészetnek, Magyarország fővárosában is. 
Tavaly, amikor úgy látszott, hogy fedél nélkül ma-
rad a Miskolci Bölcsész Egyesület, mozgósították 
a világ magyarságát az adakozásra, így tudtuk fel-
építeni a romos házat, amelyben most boldogan 
működünk, és oktatunk. Egyesületünk elnöksége 
és tanári kara egyhangúlag megszavazta Patru-
bány Miklós számára az Igaz Magyarságért ér-
demérem, elismerő dokumentum és aranygyűrű 
átadását, hogy elismerésünket    éssss köszönetünket 
ezáltal kifejezhessük. Munkája a magyarságnak és 
az egyesületnek egyaránt szól. Mi ezúttal is sze-
retettel várjuk kedves barátainkat június 25-re a 
Certificatio Kiosztó Ünnepségünkre /Miskolc-Di-
ósgyőr, 3534. Vár u. 9/, ahol a kitüntetéseket át-
adjuk. 
 

Várjuk Önöket a Magyar Őskutatási Fórumra au-
gusztus 4-8 között Miskolcon, ugyancsak a Vár u. 
9. sz. alatt, és felhívjuk a figyelmüket a Magyarok  
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Világszövetsége által rendezendő Magyarság és 
Kelet konferenciára Budapesten a Magyarok Há-
zában /Semmelweis u. 1-3./ augusztus 16-18. 
 

2008. október 9-11 között rendezik meg Ko-
lozsvárott Mátyás király éve alkalmából a Kárpát-
medencei konferenciát, a Kriza János Kör és az 
EMKE közös szervezésében. Az eseményen előa- 
dóként jelen lesz Dr. Kriza Ildikó akadémikus, 
néprajztudós, egyesületünk tanára, Krizsai Mó-
nika SAL programos kutatónk és a lap szerkesztő- 

je Gyárfás Ágnes és Népi hímzései kiállításával 
pedig Váradiné Osváth Ilona tanártársunk, textil-
művész. 
 

2008. június 25-én a Certificatio kiosztó ünnep-
ségen Bárczy Zoltán mérnök felmutatta a 
Marsigli-féle naptárbot hiteles másolatát, édesap-
ja hagyatékát, melyet a Miskolci Bölcsész Egyesü-
let Nagy Lajos Király Magánegyetemének adomá-
nyozott. 
 

 

 
 

A képen Rónai Lászlóné, Gyárfás Ágnes és Bárczy Zoltán a naptárbottal 
 

 
 
 
 

 

A SZERETET HANGJA 
 

Badiny Jós Ferenc feleségére 
Ilonka nénire emlékezünk 

 

 

Ezt a gondolatot Ilonka Néninek, Badiny Jós Feri 
Bácsi drága szép Tündér Ilonkájának szeretném 
elküldeni a csillagok közé, ahol tudom, Ő az egyik 
legfényesebben ragyogó. Ilonka Néni egyszer 
megajándékozott engem egy történettel, ami na-
gyon szomorú volt, egy kis vizslakutya ember által 
elkövetett embertelen végzetéről. Sírtunk mind a 
ketten, mint ahogy minden szerető, gyengéd szívű, 
lelkiismeretes ember megkönnyez egy ilyen törté-
netet, s az, hogy nők voltunk nem volt jelentős, 
mert egy érző, lelkiismeretes férfinek is sírnia kel-
lene az ilyenen, csak azok ritkán engedik meg 
maguknak érzelmi tisztulásuk áradatát. Szeretném 
Ilonka Nénit megsimogatni, megmelengetni ezzel 
az én kis történetemmel, hogy akkori könnyei fel-
száradhassanak, hogy mosolyogjon ott a csillagok 
között Feri Bácsi mellett. Ha néha felnézek az ég-
re, s ikercsillagokat pillantok meg, eltűnődöm, va- 

jon ők-e azok… 
Egyszerű nő vagyok, különösebben sem nem okos, 
se nem szép, de jól megférek a bőrömben, mert 
ezek ellensúlyaként a Teremtő megáldott két na-
gyon értékes segítőtárssal. Figyelemmel és Fegye-
lemmel. Nem mindig öleltem magamhoz őket be-
vallom, de tudatlanságom és hanyagságaim elle-
nére is megembereltek, amikor szükségem volt rá. 
Egyszer aztán tudatossá vált bennem jelenlétük 
fontossága és rájöttem, hogy a legnagyszerűbb és 
leghűségesebb segítőtársaim, ha rajtuk keresztül 
érintem meg a valóságot. Így felavatódván általuk, 
a következő felismerésem már csak egy szökkenő 
gondolat távolában várt: Figyelemmel és Fegye-
lemmel a számunkra meg nem érinthető világot is 
be lehet köríteni, s a valóhoz hozzáfonni. 
Elindultam hát Fegyelemmel kézenfogva, míg Fi-
gyelem előttünk bandukolt. Néha elbambultam, 
ilyenkor Fegyelem oldalba bökött. Ha velem vol-
tak, soha nem voltam egyedül, s amit Figyelem el-
kapott, azt tüzetesen megszemléltem, s ha Fegye-
lem megköszörülte a torkát, akkor tudtam, titok-
zatos lehetőségek előtt állok. 
Miért is írtam le ezt a személyes kis játékomat?  
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Azért, mert éppen elkapott Figyelem, s Fegyelem 
megköszörülte a torkát… A nagy Szellem valamit 
mondani kíván, hát jegyzetelem. Az emberekhez 
szól, a Szeretet Hangján, mert az egész Teremtés-
ben mi vagyunk a legfigyelmetlenebb és legfe-
gyelmezetlenebb lények, akik leginkább csak ön-
magunkkal vagyunk elfoglalva. Nem mutatunk e 
gyönyörűségekkel feltöltött élet felé hálaérzetet, s 
nem adjuk át magunkat buzgón a Szeretet és e 
titokzatos Tudatosság megmagyarázhatatlan cso-
dájának. Inkább okokkal, vagy ok nélkül sirán-
kozunk, művészien szenvedünk, s ahhoz meg re-
mek kreativitással meg is alapozzuk a lehetősé-
geinket, minden későbbi felelősségvállalás nélkül. 
Mind ez alatt ott harácsolunk, ahol tudunk, mint-
ha a begyűjtött anyagi fölöslegünk valamit is je-
lentene két galaxis összeütközésének mennyei kö-
zösülésénél – mintha emberi lényegünk csak az 
anyagban tudna megnyilvánulni. 
Ilonka Néni tudta, hogy minden nyomorúságra 
egyetlen gyógyír van – a Szeretet. Feltöltötte maga 
körül az Életet szeretettel és törődéssel, s mindig 
volt ideje arra, hogy másokkal, ne magával törőd-
jön, s hogy az isteni és emberi jóságnak imádság-
ban, versekben, gyöngédségben hálát és kifejezést 
adjon. 
Amíg mi itt a Földön vidáman szipókázzuk járgá-
nyaink kipufogóinak fojtó bűzét, vagy szájtátva 
bámuljuk nagyhatalmaink megsemmisítő, brutális 
hadjáratait bolygónk ősi népei és archaikus em-
lékei ellen, vagy esztelenül mérgezzük és szipo-
lyozzuk ki ezt az élő Csodát, amelyből születtünk, 
s melynek részei vagyunk, addig a Mindenség 
végtelen egységében egy kozmikus világokat fo-
gamzó és szülő, táncjáték energikusan, fenségesen 
halad az Örökkévalóságban – tőlünk látszólag tel-
jesen függetlenül. De ha a hatalmas mennyei óra, 
ami évezredekkel számol, nem percekkel és órák-
kal, elérkezik naprendszerünk ”éjjel 12-jéhez” és 
döbbenetesen megkondul e kísértet-órában, vajon 
felrázza-e az élők és holtak tudatát? 
Földünknek mást nem is kellene tennie, mint egy 
kicsit megrázkódnia, átfordulnia egy számára ké-
nyelmesebb pozícióba, s lám, egy új teremtés-
mítosz bontakozhat ki a felajzott láva-folyókból, 
szulfúr-esőből, ultraviola és ki tudja milyen más 
alfa, béta, gamma- sugárzásból, hogy a mindent 
elsöprő, óriáshullámokról ne is beszéljek, mely 
elementális erők újraformálhatják realitásunkat  

egy pár szökkenő világméretű pillanat alatt. 
Megrettentő gondolatkép ez, de nem ijesztgetni 
akarok vele, csak egy picit perspektívába állítani 
a tudatunkat, mivel olyan napokat élünk át, me-
lyekben egy galaktikus ébredés elkerülhetetlen 
lesz. Csak Figyelemmel és Fegyelemmel tudjuk 
átmenteni magunkat egy felsőbb szellemi realitás-
ba, s ezt a realitást csak a Szeretet hangjának köz-
vetítésével érinthetjük meg. Szeretetért pedig nem 
kell messze mennünk, mert isteni örökségünk, s 
mindannyiunk szívében él, még akkor is, ha so-
kak gúzsba kötötték és ragtapaszt tettek a szá-
jára. 
Magam is megrázkódom e gondolatok súlyától, s 
attól a hatalmas amalgált sötétségtől, amely vilá-
gunkat manapság úgy általában jellemzi. De eb-
ben a beárnyékolódott pillanatban Ilonka Néni 
mosolygó arca jelenik meg a szívemben és érzem, 
ahogy Fegyelem belém karol, és Figyelem odave-
zet a hálószobám ablakához, ami emeleten lévén, 
egyenesen ránéz megcsonkított Nyírfácskámra. 
Megcsonkított, mert valaki lefűrészelte a koroná-
ját. Amikor észrevettem, azt hittem a szívem sza-
kad meg, de már láttam, hogy későn érkeztem.  
Két szép, sudár nyírfácska állt egymás mellett, az 
egyik egy picit a tető felé hajlott. Ezt a fácskát 
csonkították meg, hogy ne hulljon a lombja a te-
tőre, és ne dugaszolja el az ereszt. A Nyírfa sírt, 
zokogott fájdalmában. Amint felfelé áradt benne 
az éltető nedű, úgy csöpögött vére, könnye a föld-
re. Nem tudtam, mit tegyek érte, csak simogattam, 
kértem, ha tud gyógyuljon meg, mert nagyon ked-
ves nekem és kimondhatatlanul sajnálom, hogy 
nem érkeztem időben, hogy megmenthessem az 
atrocitástól. A fácska egyszer csak abbahagyta a 
sírást és a következő tavasszal gyönyörűen kilom-
bozódott a derekánál. Az első dolga az volt, hogy 
egy szép sudár hajtást égbeeresszen, hogy vissza-
nyerje méltó formáját, mialatt friss, zöld lomb-
jaival elfátyolozta csonkulása sebét. Újra itt a 
Tavasz, s a Nyírfácskám rügyezik. Állok a háló-
szoba ablakban Figyelemmel karöltve, és rácso-
dálkozom a Nyírfa behegedt csonkjára. Egy kis-
termetű Harkály hölgy buzgón kopogtatja, s hall-
gatja a csonk üresen kongó válaszait. Már 
harmadik napja dolgozik rajta, megnyitotta szép 
kis kerek bejárattal az elhalt fa-sebet, s ma már 
belül kopogtat, mélyíti, szépíti kicsiny otthonát. 
Időnként megjelenik fejecskéje az ’ajtóban’ és 
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csőréből kiköpögeti a felesleges belső hulladékot. 
A megcsonkított fácska, talán a szeretetemtől, ta-
lán a Természet végtelen élni-akarásától meggyó-
gyult és újraálmodván önmagát, az én szívfájdal-
mamra is gyógyírt adott. Most pedig, az új Ta-
vaszban, tovább lelkesít a Teremtő szeretete, hi-
szen még fácskám elhalt csonkjába is életet lehel. 
Édes kis Harkályszülők jövés-menésének lehetek 
majd szemtanúja, s ha szerencsés leszek, akkor 
Figyelem segítségével elkaphatom a kicsi, vagy 
kicsik kirepülésének pillanatát is. Ugyan ki nem 
látja meg itt a fadoktorban a Természet szimbo-
likus varázsát, a Mindenség szerető, gyógyító ere-
jének mágikus folyamatát? Talán csak az, aki még 
nem társult össze Figyelemmel. S ha még Fegye-
lem is mellettünk áll, akkor talán legközelebb 
megállunk egy pillanatra, mielőtt ilyen és hasonló 
ostoba tettnek adunk lehetőséget az életünkben, 
mint egy szép, egészséges fa kettéfűrészelése. 
Világunk élő, érző, lelkes és tudatos valóság. Csak 
Figyelemmel és Fegyelemmel válhatunk vele újra 
eggyé. 
Meggyógyult a fácskám, szeretet adta. Gyógyu-
lásának csodájával visszaszeretett engem, meg-
nyugtatta a szívem, lelkem felüdítette és feltöltött 
új bizalommal. Ennyi és nem több az Életünk lé-
nyege. Szeretettel kell megérintenünk, Figyelem-
mel követnünk és Fegyelemmel vigyáznunk rá. 
Végig járni az emberi létélmény útját, talán a leg-
nehezebb tudatvállalás, mert van bennünk valami, 
ami más élőlényekből világunkban hiányzik – szá-
mítás és haszonlesés. Nem a szívünkben, hanem 
az énünkben és anyagi javainkban valósul meg az 
öntudatunk. Ha sértődött az énünk és nincs ron-
gyunk, hogy rázhassuk, megsemmisülünk, pedig 
tudjuk, hogy a Mindenség határtalan és végtelen. 
Mégis rettegünk lehetőségeinktől, s az erőnktől is, 
ami adott ahhoz, hogy magunk alakítsuk a sor-
sunkat. Kiszolgáltatjuk magunkat azoknak, akik 
Életfánkat derékban elvágják. Sírunk, vérzünk, 
szenvedünk miatta mi is, mégis engedjük. 

A kis Harkály otthont talált családjának 
anélkül, hogy az élő fát megsértette volna. Talán a 
Nyírfácskámnak legalább olyan gyönyörűsége az, 
hogy egy kis madárcsaládnak otthont adhat, mint 
nekem, hogy ennek a természeti csodának szem-
tanúja lehetek. Mit tudjuk mi emberek, hogy mit 
éreznek a fák? Azt hiszem sokkal mélyebben, 
mint amit elképzelni képesek vagyunk. Egy idős 

rendőrnyomozó, aki az elektromos ’igazmondó’ 
készülékkel dolgozott sok-sok éven át, nyugdíjba 
menvén jobb dolga nem lőn, kipróbálta ezt a mű-
szert fákon és egyéb növényeken is. Amikor egy 
fára rátette az elektromos érzékelőket és megsimo-
gatta, gyönyörű hullámokat írt ki a gép. Amikor 
elindult a fához egy égő gyufával és a levelei felé 
közeledett vele, a műszeren megbolondult az író-
fej, félelmet regisztrált. Ugyanúgy, amikor fűrész-
szel, baltával közelítette meg a fát. Ezt csak egy 
kis gondolati eledelnek tálaltam ide, mindenki jó-
érzésére bízom a következtetést… 
Ilonka Néni magával vitte szeretetének Hangját, s 
világunk nagyon szegény és csendes lett nélküle. 
Úgy éreztem, amikor megpillantottam a kis szor-
galmas Harkály Hölgyet, hogy Ilonka Néni ott mo-
solyog mellettem, s arra kér, hogy tartsam to-
vábbra is fényben szeretetét. 
Én nem vagyok Ilonka néni, de az Ő emlékére 
szeretném, felajánlani ezt a kis írást mindenkinek, 
mint egy megkezdett kaláris első gyöngyszemét, 
hogy fűzzenek hozzá a saját szeretetgyöngyszeme-
ikből egyet-egyet Ilonka Néni lelkének örömére és 
egymás gyönyörűségére. Érzem, hogy ha mind-
annyian Figyelemmel és Fegyelemmel éljük az 
életünket, akkor Szeretetünket Fényben tartani 
sokkal könnyebb lesz, s ha Ilonka Nénire is rá-
mosolygunk gondolatban, akkor szinte magától fog 
működni a szívünkben, mert akik ismerték Feri 
Bácsi Ilonkáját, azok számára Ő maga volt a su-
gárzó, visszatükröződő Szeretet. 
Ha minden nap, ahelyett, hogy a negatív dolgokra 
irányítanánk a figyelmünket, észreveszünk vala-
mit a körülöttünk élő világ apró, nyüzsgő, boldog 
jeleiből, s ha egy-egy szenvedő növényt, vagy álla-
tot látunk, s azokért teszünk is valamit, talán em-
beri méltóságunk értéke is harmonikusabb szfé-
rákba fog emelkedni. Ilonka Néni nevében Üd-
vözlök Mindenkit határon belül, s határon túl. 
Érezzék, hogy most, abban a fényes csillag-
távlatban talán még közelebb ér mindannyi-
unkhoz, mint amikor még itt volt világunkban. 
Akkor meghitt kis konyhájában írogatta kedves, 
figyelmes üzeneteit, most már szívünk meg-
hittségében suttog drága, szerető hangja az Örök-
kévalóságban. 
 

Tibold Makk Szabina 
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HAJNAL GYÖNGYI  

történész írásához 
 

 

Az Ősi Gyökér legutóbbi számában olvastam Haj-
nal Gyöngyi „Adatok a magyar szakrális örökség 
felderítéséhez” c. írást. Ebben, nagy örömömre, 
történik hivatkozás a Világhónap és Világév kér-
déseire. Az írásban elsősorban a Halak korsza-
kával foglalkoznak, de utalás történik arra is, hogy 
a Naprendszer jelenleg a végéhez közeledő Halak  

világhónapban tartózkodik. 
Észrevételemmel nem kritikát akarok gyakorolni, 
csak azt kívánom megjegyezni, hogy a Védikus 
hagyományok szerint, a Naprendszer már több 
száz éve a Vízöntő Világhónapban tartózkodik. 
A Védikus hagyományok szerint a Naprendszer 
i.e. 3102. február 17-18-án lépett a Kos jegyébe. 
Ha ezt a számot igaznak fogadjuk el, és hozzáa-
dunk folyamatosan 2160 évet, akkor ki tudjuk 
számítani, hogy az elmúlt Világévben mikor kez-
dődött az aranykor.  

 

LEVEZETÉS 
 

I. e. 3102 + 2160 =  5262 /Rézkor kezdete/ Bika jegye 
I. e. 5262 + 2160 =  7422 /Bronzkor kezdete/ Ikrek jegye 
I. e. 7422 + 2160 =  9582 /Ezüstkor kezdete/ Rák jegye 
I. e. 9582 + 2160 =11742 /Aranykor kezdete/ Oroszlán jegye 

 

Ha ellenben levonunk folyamatosan 2160 évet, akkor azt tudjuk kiszámítani, hogy hol tartózkodik 
napjainkban a Naprendszer. 

 

LEVEZETÉS 
 

I. e. 3102 – 2160 = 942, a Kos Világhónap vége és elkezdődik a Halak Világhónap. 
I. e. 942 + i. u. 1218 - 2160, ami azt jelenti, hogy i. u. 1218-ban a Halak Világhónapnak vége és el-
kezdődik a Vízöntő Világhónap. 
I. u. 1218 + 2160 - 3378, a Vízöntő Világhónapnak vége és kezdődik a Bak Világhónap. 
 
Mi a helyzet most? 
1218 + 790 = 2008 
Az idő szerkezetének vizsgálatakor szembetűnő, 
hogy az időben egymástól minőségileg eltérő kor-
szakok, ciklusok váltják egymást. Az esemény 
nem történhet bármelyik pillanatban, az idő minő-
sége változó. Spirális mozgásban/csigavonal feje-
ződik ki a kozmológiai változások ciklikussága. 
Vissza- visszatérőben követik egymást a teremtő, 
megtartó és pusztító fázisok, a lassú és a gyors pe-
riódusok. A centrumból kiinduló mozgás a terem-
tés fázisa, ezt követi a fenntartás és a világciklus a 
pusztulás-újrateremtés idejével ér véget. Az idő 
tradíció szerint nem mennyiség, hanem minőség, 
nem lineáris, hanem ritmikus, nem egyöntetűen és 
meghatározatlanul folyik, hanem ciklusokra, pe-
riódusokra törik szét, amelynek minden pillanat-
ban jelentése van. 
 

IRODALOM 
 

Az I. e. 3102. február 17-18. dátuma a Naprendszer moz-
gásával kapcsolatban, eredetben megtalálható, Várkonyi 

Nándor: Sziriat oszlopai c. könyvben, a 42. kiadásban, 
Kiadási év: 1943. Kiadó: Királyi Egyetemi Nyomda. 
 

Szerepel még az ugyancsak Várkonyi Nándor: Az ötödik em-
ber c. könyvben. 
 

Legújabban megjelent: Árgyusi Imre: Ősmagyarok imád-
koznak c. könyv, 43. oldalán 
 

Molnár Ferenc 
 
 
 
 

VÉLETLENÜL 
 
 

„Véletlenül” otthon maradt a szertartási köntö-
söm, ami csak Pilisszántóra érkezésünkkor tuda-
tosult bennem! Attól kezdve, a dobogókői szertar-
tásig állandóan foglalkoztatott, vajon miért történt 
ez így? Vajon rosszul csinálok valamit, nem kel-
lene itt lennem? Vagy csak szertartást nem tehe-
tek? Vagy más oka van? E kérdésekkel ostromol-
tam magamban Istent. Mindenesetre, így a koro-
nát nem tehettem fel! Nem állhattam be Heffner 
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Attiláék közé sem, amit valószínűleg megtettem 
volna, ha ott a köntös. A Sziklaszínházban csupán 
letettem a koronát Attila, Czeke András, Kanalas 
Éva, és Fehér Holló Őskűék elé egy kőre, hadd 
vezessen bennünket. Míg itt a sokaságnak szólt a 
szer, fenn a kegyhelyen csak tizedannyian vol-
tunk. A felfelé vezető úton egyikünk egy álmát 
idézte fel, melyben egy piramis és a beavatás ját-
szotta a főszerepet. Mintegy rávezetett minket (bár 
akkor még ezt nem gondoltuk) a későbbi törté-
nések jelentőségére. Nem véletlen ugyanis, hogy a 
8000 Szent Dob Szertartást a Mexikói Otomi Szer-
tartási Központ hirdette meg, ahol piramisok a 
naptemplomok. De az sem véletlen, hogy a föld 
szívcsakrájánál tartottuk a szert, s pont nagypén-
teken, Jézus Krisztus Urunk halála, és Mátyás ki-
rályunk koronázási és halála napján. És ez a halál 
a feltámadásba vezetett és reméljük, vezet ma is 
mindenkit, ki a Teremtő hívó szavát meghallja! 
Meghal benne a sötétség, s egyre több lesz benne 
a fény. 
 
Mikor felértünk a Mária-kegyhelyre, letettem a 
koronát Mária elé, ahogy 1994. 06. 24-én, a bea-
vatásomkor is. Akkor azonban később fejemre ke-
rült a korona! Most nem! Most végig Mária előtt 
volt! Én pedig beálltam egynek a sok közé, és itt 
az egyik oka, hogy otthon maradt a köntös, öltö-
zetemmel is közéjük simulva tarthattam velük a 
szert! Szertartásunk után megkaptam a vissza-
igazolást! Nem hogy rosszul, de nagyon jól tettem, 
amit tettem, mert mindenki érezte, néhányan lát-
ták is a jelenlévő gyönyörű erőket, és egy kritikus 
szemléletű leány dicséretét is kivívtam: „Nagy 
szíved van! Nagy a szeretet benned!” – mondta. 
Véleményem szerint, ma ismét egy fokozatát éltük 
át a nemzet megkoronázódásának! Ez elkezdődött 
Pap Gáborék Szent Korona szertartásaival, ezek 
készítettek fel a tudati változás megindításával. 
Most, a második lépcsőben koronám által szellemi 
és lelki szinten is megkoronázódott a magyarság, s 
világszerte, és ezt épp a Szent Dob szertartáshoz 
kapcsolódás biztosította, s nem csupán a magyar 
ajkúak, de minden jóakaratú lélek számára, hi-
szen tudásunk szerint minden ember magyar, ki 
lelkét helyezi előtérbe, s tudását szeretetén ke-
resztül érvényesíti csak. Isten kegyelméből felis-
merésem az is, hogy bár Mexikóban azzal indítot-
ták a 8000 Szent Dob szertartást, hogy ők fogja- 

nak össze szeres csoportokat, Isten felhasználta jó 
szándékú szervezkedésüket, hogy a föld szív-
csakrájánál létrejövő erők kiterjedhessenek ez-
által, az egész világra! Köszönet és hála minden 
résztvevőnek! 
Hogy koronám a Szent Korona kinyújtott keze, 
ezt, a szer előtt, itt is el kellett mondanom, s ép-
pen a korona-másolat szintén „véletlen”, Pesten 
hagyásával, s akkor az én koronám központba he-
lyezésével, erősödött meg bennem, és másokban is 
e tény. Amúgy, mint Kos szülöttnek (03. 27.) is 
szerepem volt itt. 
 
Most már csak valósítani kell magunkban a fényt! 
El kell indulni a Napúton! Fel kell hágnunk a 
Tejútra, mint őseink tették, mint Csaba Királyfi 
is! Nyilas jegyűekként, nyílást kell ütnünk ma-
gunkban, hogy fényünk kiáradhasson! El kell kez-
denünk emberként élni, egy embertelenné vált vi-
lágban! Hogy a világ, mely kezdetben fényes volt, 
hiszen Isten azzal kezdi a teremtést: „Legyen vilá-
gosság!”, újra fény telivé váljék, ahogy köröttünk 
is, most növekedik a fényes órák száma, úgy ben-
nünk is növekedjék a szeretetfény! 
 
Szóltam, úgy legyen! 
 

Hervay Tamás 
 
 
 
 
 

 
 

 

Előkelő honfoglaló magyar férfiak öltözéke  
László Gyula rajza (Internet) 
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Jászai Mari 
 

A HAZASZERETETRŐL 
 

(Saját szavai hangrögzítéssel) 
 

A hazaszeretet egy nemzetben az, ami a testben az egészség. 
 
Attól naggyá nő, anélkül elsorvad. 
 
Hazaszeretet nélkül nincs Nemzet, csak horda. 
 
A nagy nemzeteket az tette naggyá. 
 
A hazaszeretetet nem lehet megmagyarázni, 
mint ahogy az egészséget sem, ami nélkül meghal a test. 
 
Mibelőlünk Magyarokból, hát nem veszitek észre, hogy évtizedek óta 
próbálják azt kilopni és vele egyetlen erőnket, a lelkünk önérzetét. 
 
Egyforma nemzeti kincsünk a vagyonunk, az eszünk, a becsületünk 
és az időnk. 
 
Ezeket a kincseket lopjuk mi meg mindennapi, apró hazaárulással. 

 
 
 

Az én Miatyánkom - dr. Papp Lajos szívsebész verse 
 

Mikor a szíved már csordultig tele, 
Mikor nem csönget rád, soha senki se, 
Mikor sötét felhő borul életedre, 
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe. 
Ó lélek, ne csüggedj! Ne pusztulj bele! 
Nézz fel a magasba, reményteljesen, 
S fohászkodj: MIATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN! 
 

Mikor a magányod ijesztőn rád szakad, 
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad, 
Mikor körülvesz a durva szók özöne, 
Átkozódik a rossz, - erre van Istene! 
Ó lélek, ne csüggedj! Ne roppanj bele! 
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd: 
Uram! SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED! 
 

Mikor mindenfelől forrong a nagyvilág, 
Mikor elnyomásban szenved az igazság, 
Mikor szabadul a Pokol a Földre, 
Népek homlokára Káin bélyege van sütve, 
Ó lélek, ne csüggedj! Ne törjél bele! 
Nézz fel a magasba, - hol örök fény ragyog, 
S kérd: Uram! JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD! 
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Mikor beléd sajdul a rideg valóság, 
Mikor életednek nem látod a hasznát, 
Mikor magad kínlódsz, láztól gyötörve, 
Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne! 
Ó lélek, ne csüggedj! Ne keseredj bele! 
Nézz fel a magasba, - hajtsd meg homlokod, 
S mondd: Uram! LEGYEN MEG A TE AKARATOD! 
 

Mikor a kisember fillérekben számol, 
Mikor a drágaság az idegekben táncol, 
Mikor a gazdag milliót költ: hogy éljen, 
S millió szegény a nincstől hal éhen, 
Ó lélek, ne csüggedj! Ne roskadj bele! 
Nézz fel a magasba, - tedd össze két kezed, 
S kérd: Uram! ADD MEG A NAPI KENYERÜNKET! 
 

Mikor életedbe lassan belefáradsz, 
Mikor hited gyöngül, - sőt - ellene támadsz, 
Mikor: hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd, 
Minden lázad benned, hogy - tagadd meg ŐT, 
Ó lélek, ne csüggedj! Ne egyezz bele! 
Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet! 
Uram! Segíts! S BOCSÁSD MEG VÉTKEIMET! 
 

Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek, 
Munkád elismerik, lakást is szereznek, 
Mikor verítékig hajszoltad magad, 
Később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak...! 
Ó lélek, ne csüggedj! Ne ess kétségbe! 
Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek: 
Uram! MEGBOCSÁTOK AZ ELLENEM VÉTKEZŐKNEK! 
 

Mikor a nagyhatalmak a BÉKÉT TÁRGYALJÁK, 
MIKOR A BÉKE SEHOL! csak egymást gyilkolják, 
Mikor népeket a vesztükbe hajtják, 
S kérded: miért tűröd ezt ISTENEM MI ATYÁNK?! 
Ó lélek, ne csüggedj! Ne pusztulj bele! 
Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj! 
Lelkünket kikérte a rossz, támad, s tombol! 
URAM! MENTS MEG A KÍSÉRTÉSTŐL! 
MENTS MEG A GONOSZTÓL! 
AMEN 
 

UTÓHANG: 
 

S akkor megszólal a MESTER, keményen - szelíden, 
Távozz Sátán - szűnj vihar! 
BÉKE, s CSEND legyen! 
 

Miért féltek kicsinyhitűek? 
 

BÍZZATOK! Hiszen én megígértem Nektek! 
Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek! 
Hűséges kis nyájam, ÉN PÁSZTOROTOK vagyok, 
S a végső időkig - VELETEK MARADOK! 



VERSEK 

 95

 

Tompa Mihály költeményei 
 

DIÓSGYŐR 

 
Tudjátok-e, hol van Diós-Győr? 
Láttátok a regényes tájt: 
A bércet és barlangot, melyet 
Az őserő építe, vájt? 
 

Az óriási hegymedencét, 
Vizének zöld mélységivel, 
Melyen egy-egy benyúlt merész ág 
Rezgő képét teríti el. 
 

Hol a mély titku rengetegben, 
A vadkomló s az iszalag 
Hűvös szagos bolttá foly össze, 
Melyen vadméhek zsonganak. 
 

Őzek szálalnak a pataknál, 
Melynek forrása jéghideg; 
Kotyog, pityeg a szunnyadó fajd 
Elszéledő csirkéinek. 
 

Hol a zöld fák közt, mint halott váz 
Sárgúl egy-egy vár-omladék; 
Multjáról csak regék beszélnek, 
S halk gyenge viszhang lakja még. 
 

Láttátok a tájt? bércet, ormot 
Csendes völgyek s halmok felett? 
Szelid s vadon szépségiben a 
Mindenható természetet? 
 

Ott állott, sok századdal innen, 
Diós Pál egyszerű laka, 
Amelyre árnyat és gyümölcsöt 
Egy óriásfa hullata. 
 

Diófa volt ez, a családnak 
Vetése, sója, tehene; 
Gyümölcsiből annyit beszerzett, 
Hogy újig érőt ért vele. 
 

Vadász volt Pál, biztos kezétől 
Halomra hulltak a vadak; 
Bár egyszerü s irás-tudatlan: 
Gondolkodó és hallgatag. 
 

A bérctetőn, a zuhatagnál 
Órákig elmerűlve állt; 
És pontos szemmértékre vette 
Az elnyuló völgyet, lapályt. 
 

Egyszer, borútlan nyári délest, 
Hogy a diófa hűsiben 
Körűlhevervén kis családja, - 
Pál gazda csendesen pihen: 

Merőn néz a távolba, mintha 
Törődne titkos terveken; 
S egyet sohajt: hogy is nem adtál 
Nekem sok kincset, Istenem! 
 

Oh oh! kiált a felesége, - 
Hová beszélsz? vagy nincs eszed...? 
De a vadász fellelkesűlten 
Beszélt, - beszélni jól esett: 
 

Lásd anyjok! mily termékeny, áldott, 
És mégis puszta e vidék! 
A halmot nem építi, lakja, 
A tért nem szántja senki még! 
 

Hej, hej! ha úgy lehetne, mint nem: 
A tájt megnépesíteném! 
Szőlőt teremne a hegyoldal, 
Vár állna a bérc tetején! 
 

Parancsolnék a zuhatagnak, 
Hogy hajtson árja malmokat; 
Feltörném a gyepet, hogy adjon 
Piros-magú kalászokat. 
 

És nem tudom, még mit mivelnék...! 
Szólt a vadász, - és mig neje 
Bámulva, féltve nézte, - fölkelt, 
S eltűnt az erdők mélyibe. 
 

És ott bolyongott, - néma gondban 
Töltvén az éjt és a napot; 
S egyszer hogy elnyomá az álom, 
Ilyeténképen álmodott: 
 

Ősz embert látott, aki monda: 
Kérésed meghallgattatik! 
Menj el fiam, és ülj Nagy-Várad 
Kapujában harmadnapig! 
 

Pál gazda menten utnak indult, 
S éjjel, nappal gyorsan haladt; 
Szörnyen csudálta és megunta 
A sík alföldi tájakat. 
 

Itt a torkos gődény halászik, 
S egy folt lovas-kócsag lelep; 
A nádasban valami bömböl 
Hol távolabb, hol közelebb, 
 

Amott a rét elúszik a tón, 
S a buzgány lóg hosszú nyelén; 
A habrózsák harasztja, mint egy 
Zöld tányér áll a tó vizén. 
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Hegy, erdő nincs ameddig a nap 
Kél és nyugodni mégyen át; 
Az ember száz mérföldre nézhet, 
Hanem azért semmit se lát, 
 

Ezer nyom van, de ember egy sincs, 
A csorda őrzetlen legel; 
Előtte és utána árvíz; 
S az útas majd szomjan vesz el. 
 

És oszlop épűl a homokból, 
A forgó-szél épitgeti, 
Karcsul... karcsul... s mindig magasabb, 
Míg kivirít a teteji... 

 

És akkor rögtön összeroskad, 
Elnyelvén a sik, puszta tér; 
Pál megbámulja, s unja mindezt, 
Mig végre Nagy-Váradra ér. – 
 

Ülvén a város kapujában, 
Az első nap szürkűletén; 
A jó szerencsét várta, leste, 
Üres tarisznyával szegény! 
 

És rögtön harsány szózatot hall: 
’Mit kérsz egy napra?’ - s megmered... 
»Ez ő: az ősz ember, aki küldött,  
S igért álmamba’ kincseket... 
 

Ember volt, persze, aki szólott, 
Rövid-vastag, ősz és kuszált; 
De ez Pál gazdát hítta inkább 
S igért neki: - hat polturát! 
 

S addig sokan a térre gyűlnek, 
Asszony, leány, suhanc, öreg, 
Hogy ott ha kell, szőlőbe, rétre, 
Napszámba elszegődjenek. 
 

A kurta polgármester úr is 
Odább szállít vagy hatvanat; 
Pál bámul... a szégyen, csalódás 
Mint éles kés szivébe hat. – 
 

S másnap megint szól a kis ember: 
’Hát kend fiam! minek van itt?’ 
S ő így felel rá: »engedelmet! 
Várok, nagy uram, valakit.« 
 

Pedig dehogy várt...! bánta szörnyen, 
Hogy ennyire törekedett; 
Keserűen átkozta, szidta 
Magát, álmát s az életet. 
 

De ha már itt vagyok, bevárom 
- Gondolta, - a harmadnapot; 
És jaj volt néki; a kis urtól 
Annyi piszkot, mocskot kapott. 

 

 
»Nem vagyok én korhely csavargó, 
Szólt a vadász, megkövetem! 
Csak egy bolond álom miatt van 
Rajtam ez a veszedelem...!« 
 

S elmondta álmát. A kis urnak 
Nevettében a könyje folyt; 
’Okos ember vagy, jó barátom, 
Okos, de senkinek se mondd!’ 
 

’Ha az álom beteljesűlne, 
Én herceg is volnék talán! 
S a Dárius kincsét azóta 
Mind a zsebemben hordanám! 
 

Háromszor álmodtam, hogy arra 
Fel... fel...! nagy rengeteg terűl; 
Bükk vagy hogy is...! nagy kincs van abban, 
S induljak el, de egyedűl. 
 

Él ottan egy vadász: Diós Pál, 
Lakánál vén diófa van; 
Csupán csak a fát kell kivágni, 
S tövében három kád arany! 
 

Az apám sem hallotta hírét 
Bükknek, Diós Pálnak soha... 
Nos földi; kell-e? ott van a kincs, 
Neked adom! csak menj oda!’ 
 

Igy tréfált a kis ember, és Pál 
Egy ígét sem felelt, - hanem 
Már-már betelve hitte álmát, 
S otthon termett nagy hirtelen. 
 

Reng a kenyértermő diófa, 
Az ágak földre omlanak; 
Hejh! ha vakot vet a szerencse... 
S nincs ott egyéb, mint kő s agyag!... 
 

Hanem nem úgy volt. Meglelé Pál 
Mit álmodott, mit keresett; 
Fris élet és zaj kelt legottan 
Az elhagyott vidék felett. 
 

Gerézdet érlelt a hegyoldal; 
Vár épült fenn a bérctetőn; 
A zuhatag szilaj folyása 
Munkára kényszeritve lőn, 
 

S hol a vastól felszaggatott gyep 
Piros-magú kalász adott: 
Megtelepült az összegyűlt nép, 
S Diós-Győr épült általok. 
 

Nézzétek meg a tájt! - a multak 
Romokba dőlt emlékivel; 
Holott az emberész hatalma 
S a természet csudát mivel. 
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A MADÁR, FIAIHOZ 
 

 

Száraz ágon, hallgató ajakkal 
Meddig ültök, csüggedt madarak? 
Nincs talán még elfeledve a dal, 
Melyre egykor tanitottalak?! 
Vagy ha elmult s többé vissza nem jő 
A vig ének s régi kedvetek: 
Legyen a dal fájdalmas, merengő, 
Fiaim, csak énekeljetek! 
 
Nagy vihar volt. Feldult berkeinken 
Enyhe, árnyas rejtek nem fogad: 
S ti hallgattok? elkészültök innen? 
Itt hagynátok bús anyátokat?! 
Más berekben máskép szól az ének, 
Ott nem értik a ti nyelvetek... 
Puszta bár, az otthonos vidéknek, 
Fiaim, csak énekeljetek! 

Hozzatok dalt emlékül, a hajdan 
Lomb- s virággal gazdag tájirúl; 
Zengjétek meg a jövőt, ha majdan 
E kopár föld ujra felvirúl. 
Dalotokra könnyebben derül fény, 
Hamarabb kihajt a holt berek; 
A jelennek búját édesitvén: 
Fiaim, csak énekeljetek! 
 
A bokorban itt az ősi fészek, 
Mely növelte könnyü szárnyatok; 
Megpihenni most is abba tértek, 
Bár a fellegek közt járjatok! 
S most, hogy a szél összevissza tépte: 
Ugy tennétek, mint az emberek? 
Itt hagynátok, idegent cserélve...? 
- Fiaim, csak énekeljetek! 
 

 

 

 

 

A GÓLYÁHOZ 
 

 

Megenyhült a lég, vídul a határ, 
S te ujra itt vagy, jó gólya-madár! 
Az ócska fészket megigazgatod, 
Hogy ott kikölthesd pelyhes magzatod. 
 
Csak vissza, vissza! meg ne csaljanak 
Csalárd napsúgár és siró patak; 
Csak vissza, vissza! nincs itt kikelet, 
Az élet fagyva van s megdermedett. 
 
Ne járj a mezőn, temető van ott; 
Ne menj a tóba, vértől áradott; 
Toronytetőkön nézvén nyughelyet: 
Tüzes üszökbe léphetsz, ugy lehet. 
 
Házamról jobb ha elhurcolkodol, 
De melyiken tudsz fészket rakni, hol 
Kétségbesést ne hallanál alól 
S nem félhetnél az ég villámitól? 
 
Csak vissza, vissza! dél szigetje vár; 
Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár. 
Neked két hazát adott végzeted, 
Nekünk csak egy - volt! az is elveszett! 
 

Repülj, repülj! és délen valahol 
A bujdosókkal ha találkozol: 
Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk, 
Mint oldott kéve, széthull nemzetünk...! 
 
Sokra sír, sokra vak börtön borul, 
Kik élünk: járunk búsan, szótlanul; 
Van aki felkél és sirván, megyen 
Uj hont keresni túl a tengeren. 
 
A menyasszony meddőségért eped, 
Szüle nem zokog holt magzat felett, 
A vén lelke örömmel eltelik, 
Hogy nem kell élni már sok ideig. 
 
Beszéld el, ah...! hogy... gyalázat reánk! 
Nem elég, hogy mint tölgy kivágatánk: 
A kidült fában őrlő szú lakik... 
Honfira, honfi ki vádaskodik. 
 
Testvért testvér, apát fiu elad... 
Mégis, ne szóljon erről ajakad, 
Nehogy, ki távol sír e nemzeten, 
Megútálni is kénytelen legyen! 
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Szabó Kiskároly János 
    

AZ ÉLET 
 

(Apám emléke, 1994) 
 
 
 
 

A gyertya lángja még lobog,  
régen elment, én látom újra  
hosszú alakját, a gondokat,  
a sorsot, ami visszahúzta. 
 
Mérni az időt: múltban Jövőben,  
kilépni belőle egyre többször, 
mindent megsejtve forma nélkül,  
köszönni végül elmenőben. 
 
Maradt az árnyék. Rám esett  
a csend az akácfák alatt,  
az arca él és villanása: 
az el nem múló gondolat. 
 
Feszülő fájdalom körül  
néha vibrált a rend, a béke,  
alig látom lényét a ködben,  
sorsunknak soha nem lesz vége. 
 
Álom az egész. A Nap, a porszem  
megigézte. Ő mit se tudva  
hullt vissza félig az anyagba,  
álmodó szemét már lehunyva. 
 
Viszi a mélység nagyon messze,  
a test pihen, ritmusa maradt  
bennem, - egy nyári délután  
a poros akácfák alatt. 

 



 

 

MEGKÉRTEM ISTENT… 
(Ismeretlen szerző) 

 
Megkértem Istent, hogy vegye el a büszkeségemet, 
de Ő azt mondta: nem. 
Azt mondta, hogy a büszkeséget nem Ő veszi el, 
hanem nekem kell feladnom azt. 
 

Kértem Istent, hogy adjon nekem türelmet, 
de Ő azt mondta: nem. 
Azt mondta, hogy a türelem a megpróbáltatás mellékterméke 
nem kapni, megszerezni kell. 
 

Kértem Istent, hogy adjon nekem boldogságot, 
de Ő azt mondta: nem. 
Azt mondta, csak áldását adhatja - a boldogság rajtam múlik. 
 

Kértem Istent, hogy kíméljen meg a fájdalomtól, 
de Ő azt mondta: nem. 
A szenvedés eltávolít a világ dolgaitól és közelebb visz Hozzá. 
 

Kértem Istent, hogy adjon lelki fejlődést, 
de Ő azt mondta: nem. 
Azt mondta, hogy a fejlődés az én dolgom, 
de hajlandó megmetszeni, hogy gyümölcsöt hozzak. 
 

Kértem Istent, hogy segítsen másokat szeretni, 
úgy, ahogyan Ő szeret engem. 
Erre azt felelte: látom már kezded érteni. 
 

Kértem erőt... 
És Isten adott nehézségeket, amelyek erőssé tesznek. 
 

Kértem bölcsességet... 
És Isten adott problémákat, hogy megoldjam azokat. 
 

Kértem bátorságot… 
És Isten adott veszélyeket, hogy legyőzzem azokat. 
 

Kértem, adjon szeretetet... 
És Isten adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk. 
 

Kértem kegyelmeket... 
És Isten adott lehetőségeket. 
 

Semmit sem kaptam, amit akartam. 
Megkaptam mindent, amire szükségem volt. 
És imáim meghallgatásra leltek… 
 

És megkaptam a legnagyobbat, 
Amit csak megkaphatok: 
A magyar emberek szeretetét. 

 
 A fenti prózaverset az iskolai padokban találtam, szerző feltüntetése nélkül, s íme 2008. június 25-én a 
Certificatio kiosztó ünnepségen, évzáró beszédében Dr. Kiszely István professzor felolvasta mint saját művét, 
mintegy Ars Poeticát. Engem ez a tény is meggyőzött abban a hitemben, hogy a népköltészet Királyi eredetű, 
enzik, pateszik, lugálok adták át a nemzetnek azt, amit révülésük égi útjáról útravalóként magukkal hoztak. 



 

 
 

 
 
 

KURSZÁN VEZÉRKURSZÁN VEZÉRKURSZÁN VEZÉRKURSZÁN VEZÉR    
 

Somogyi GySomogyi GySomogyi GySomogyi Gyõõõõzzzzõõõõ grafikus, fest grafikus, fest grafikus, fest grafikus, festõõõõmmmmûûûûvész alkotásavész alkotásavész alkotásavész alkotása    
 
 
 

KövetkezKövetkezKövetkezKövetkezõõõõ szám tartalmából: szám tartalmából: szám tartalmából: szám tartalmából:    
Bárczy Zoltán: Töprengések a hazáról II. 

Pély Zoltán Gábor (Pelzo): Géza fejedelem Esztergoma 
 
 


