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TÓTH SÁNDOR 
 

Az ivádi „Táltos” sziklák 
 

 

 
 

 Félelmetes szépségű tájra tekint le a fölöt-
tünk méltóságteljesen köröző sas madár. Istenek 
fenséges ékköve itt minden szikla, befoglalva a 
csodálatos zöldellő erdők tengerébe. Szent-völgy e 
táj neve, nem csak a régiségben, de a mai turista 
térképek szerint is. A Borsod-Hevesi dombság 
Ivád község feletti táján járunk. A községből a 
sportpályától balra, átkelve az Ivádi-patakon érke-
zünk rövid út után a Szent-völgybe. Elhaladva a 
Remete-tető alatt jobb oldalon, erdőtől letarolt he-
gyen egy őskori földvár figyelhető meg. A kis 
alapterületű, magas várkúp körül jól látható az 
egykori sáncárok gyűrűje. Tovább haladva a Kis-
lyukas kő nevezetű hegy alá érkezünk. Az ős 
Pannon tenger hullámai formázták lenyűgöző lát-
vánnyá. A homokkőből rajzolt „hullámok” között 
óriási darázskövek alusszák örök álmukat. A Kis-
lyukas kő után jobbra kanyarodik az út. A látvá-
nyok gyönyörében fürdőző turista előtt egy óriási 
„tanúhegy” a Nagy-lyukas kőnek nevezett Táltos 
szikla meredezik az ég felé. Mint egykoron fen-
séges Babilon tornya égbe kiált. Magához vonzza 
az arra járó ember fiát. Mint porszem ér az ember 
a hatalmas „Táltos” szikla alá. A termetes szikla-
fal alá mászva a meredek lejtőn mintegy öt méter 
magasan egy barlang ürege tátong. A barlang sza-
márhátas boltozatú bejárata őskori emberek al-
kotására utal. Kétlépcsős padkasor húzódik a 
sziklafal oldalában. A felső a barlang bejáratához 
vezet. Közelebbről mind jobban bizonyossá válik 
annak emberi kéz által alkotott mivolta. Szentély 
jellege formai kialakításából azonnal megállapít-
ható. A „szentélyből” hallatott kiáltás visszhangja 
hosszú időn át zengi körbe az alattunk álló fensé-
ges völgyet. 

 A „szentélyből” a felső padkán át a sziklafal 
tetejére vezető lépcsősor romjaihoz érünk. A lép-
csősor közepén álló öregfa lezárja az utat, de mel-
lette meg lehet kerülni. Közben eltűnődhet a ha-
landó, miként vert itt gyökeret ez a fa a sziklák 
sivatagjában. Talán nem-e az a feladata, hogy fi-
gyelmeztessen a sziklafal megmászásának veszé-
lyére. Rendkívül óvatosan haladjunk a sziklafal 
tetején, mert a mohás szikla csúszós és igen mély 
az alattunk tátongó szakadék. A „szentély” feletti 
sziklatorony teteje katlanszerűen kivájt. Itt égett 
egykoron az áldozati tűz, mint hatalmas fáklya. 
 

 
 

A megkopott lépcsőkön csak a legóvatosab-
bak merészkedjenek a közelébe. Mások érjék be a 
táj elénk táruló gyönyörével. Messze látni innen a 
Szent Korona országába. Észak felé a Tátra hegyei 
kéklenek, dél felé a Kápolna-völgy irányába egé-
szen az Alföld pereméig ellehet látni tiszta idő-
ben. Keletre a Bél-kő, nyugatra a Kékes vonulatai 
üdvözölnek. 
A sziklába rengeteg bevésés látható, de sajnos a 
huszadik század „művészei” tönkre tették az ősök 
üzenetét. Figyelmesen szemlélve azonban még 
ilyenek is megfigyelhetők. 

A „Táltos” sziklák tetején állva oly közelinek 
tűnik az Isten. A lelkünkben nyugalmat sugároz a 
táj szépsége. A Nap fiainak gondolata messze jár. 
Az ősök szelleme lelkünkbe tekint. Napforduló 
ideje van, látom a táltosokat magam körül. A 
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völgyben rengeteg ember várja a napnyugtát. Pe-
regnek a táltos dobok. Életre kél a tűz, a fény-
felszabadítás csodája. Látom az ősök ősét, látom a 
szkítákat. Révülök... 

A sziklák mögötti hegytetőn Bartha Józsi ba-
rátom az egri hunok mai táltosa, egy hatalmas 
gímszarvas bikát zavar meg nyugalmában. A ne-
mes állat megjelenése, a Csodaszarvas, a szkíták,  

magyarok szent jelképe mintegy bekoronázza a 
nap eseményeit. Ő lehet a „Táltos” sziklák őrzője, 
a szépséges megelevenedett ősi jelkép. Nem za-
varjuk tovább nyugalmát, lassan leereszkedünk a 
„Varázshegyről”. 
Szkíta vérű testvéreim nézzétek meg ezt a csodá-
latos szent helyet, a fenséges Csodaszarvas biro-
dalmát. 
 

  
 
 
 
 

 

BOTOS LÁSZLÓ 
 

A hetven-nyolcvan sírból álló 
temetőt teljes egészében fel tudják 

tárni a Tiszamentén 
 

 

 A klímaváltozásnak jó oldala is van. Például 
ennek köszönhető, hogy előkerült egy csomó 
aranypénz, gepida harcos maradványa, rézcsákány 
és sok egyéb izgalmas tárgy. A Tisza az elmúlt né-
hány évben több alkalommal is majdnem elmosta 
a környező településeket. A változó klímával és a 
felelőtlen kárpátaljai fairtással is magyarázott 
adatok kivédésére szolgálnak a folyómentén épülő 
tározók. Ahogy az kultúr áramban szokás, a gát-
építés előtt a területet „megkutatják”. Arról már 
tudtunk, hogy milyen financiális problémák hát-
ráltatják a régészeti leletmentést, most az előke-
rült értékekről szólunk. 
 Például a Kárpát-medence egyik leggazda-
gabb 5000 éves temetőjéről, amelyet Rákóczifalva 
határában a szolnoki Damjanich János Múzeum 

munkatársai találtak meg. Az egyik leggazdagabb 
korabeli temetőt ujjongva fogadta a régészvilág – 
és ez visszafogott jellemzés, hiszen ebből a korból 
félszáz éve nem került elő lelet. Csányi Mariettá-
tól, a Múzeum osztályvezető régészétől tudjuk, 
hogy a férfi sírokból nagyszerűen megmunkált, 
pattintott kovakések, réztőrök, hatalmi jelvény-
ként a halott mellé helyezett rézcsákányok kerül-
tek elő. A női sírokból nyolc arany ékszert (a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumnak mindössze tizenhat ha-
sonló ékszere van), illetve rézkarpereceket emel-
tek ki. A szakmában irigylésre méltónak tekint-
hető, hogy a hetven-nyolcvan sírból álló temetőt 
teljes egészében fel tudják tárni. 
 Szintén a szolnokiak nevéhez fűződik egy 
szenzációs éremegyüttes megtalálása. Polgár Zol-
tán régész Tiszagyenda-Morotva-part nevű lelet-
helyen talált egy a török hódoltság korában elrej-
tett éremleletet. – A feltárások előtt előzetes geo-
déziai felmérést, műszeres leletfelszedést és geo-
mágneses vizsgálatot folytattunk. Ezek során buk-
kantunk rá a hatvanhárom darab egész ezüst-
tallérból és egy aranydukátból álló kincsleletre – 
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mondta Polgár Zoltán. Szerencséjük volt, hogy ezt 
a módszert alkalmazták, mert ha a szokásos mó-
don csak letúrják a felső részét, akkor a lelet a 
föld mélyén marad. 
 Az érmeket 1617 és 1639 között verték, s 
azoknak több mint felét II. Ferdinánd (1619-
1637) magyar király és német-római császár bo-
csátotta ki – az aranydukát is az ő verete. A kincs-
ben megtalálható II. Mátyás (1608-1619) magyar 
király, Bethlen Gábor (1613-1629) erdélyi fejede-
lem. II. Gusztáv Adolf (1617-1632) svéd király, 
IV. Keresztély (1588-1648) dán király egy-egy 
verete, valamint szász és braunschweigi hercegi 
tallérok és a salzburgi érsek több érméje. Polgár 
Zoltán szerint a harmincéves háború egyik részt-
vevője rejtette el a fantasztikus összetételű kin-
cset. 
 A tiszaroffi tározó gátjának nyomvonala csak-
nem tizenöt kilométeres sávján a szolnoki Dam-
janich János és a Magyar Nemzeti Múzeum régé-
szei összesen tizenhét lelőhelyen végeznek meg-
előző régészeti feltárást. Tiszagyenda határában, 
egy avar szolgálatban álló gepida nemzetségfő sír-
ját találták meg. A harcos mellé kétélű kardját, 
ezüstberakásos, vascsatos, szíjvéggel és veretek- 

kel díszített övét, aranyozott bronzszegecsekkel 
díszített pajzsát, nagy méretű bronz ivóedényét és 
vaslándzsáját helyezték el. A harcost a feje mellé 
tett, Mauricius bizánci császár korából való arany-
solidusszal indították a túlvilági életre. A sírtól öt-
lépésnyire megtalálták a harcos veretekkel díszí-
tett, felszerszámozott áldozati lovát és kutyáját is. 
 A tiszaparti település több ezer éves folyto-
nosságának egyik legszebb bizonyítékát egy 
Árpád-kori, földbe mélyített ház padlója alatt ta-
láltuk meg – tájékoztatott Kocsis László, a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum régésze. A tapasztott 
agyagpadló egyik pontján, amelyet egykori tulaj-
donosa is naponta takarított, egy sima csont vil-
lant meg. Kiderült, hogy egy emberi koponya-
csontról van szó. Az agyagpadló alatt egy 2500 
éves középső bronzkori temetkezés három sírjának 
egyike lapult, látványosan szép edénymellékle-
tekkel és bronz hajkarikával. És akkor még nem 
szóltunk egy itthon teljességgel szokatlan temet-
kezési módról: Tiszabőn olyan csontleletre buk-
kantak, amely azt valószínűsíti, hogy egy embert a 
temetése előtt feldaraboltak. 
 

Kanadai Magyarságtudományi Intézet híranyaga 
 

 
 
 
 

RICHÁRD BALÁZS 
 

Megtalálták az új világ  
legrégebbi írását 

 

 
Egy eddig ismeretlen írásforma, egyben az ame-
rikai kontinens eddigi legősibb írásos emléke ke-
rült elő egy mexikói ásatás anyagai közül, me-
lyeket kis híján egy útfeltöltési munkálathoz hasz-
náltak fel. 
 

Az írást tartalmazó 12 kilogramm súlyú kőlap több 
kerámia, agyag és kődarabkával látott napvilágot 
még 1999-ben, és a Mexikói Központi Antropoló-
giai Intézet munkatársai mentettek ki a törmelé-
kek közül az utókor számára. A szakértők nem 
tudtak pontos kormeghatározást végezni, mivel 
nem ismerik a lelet eredeti helyét, így i.e. 900 kö-
rülire datálták. Ezzel    az    írás a valaha felfedezett 
legrégebbi amerikai emléknek minősül. 

 
 

A kőlap egyik oldala üres, a másikon azonban 62 
szimbólum látható. Valószínűleg Mexikó első 
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szervezett civilizációja, a mezoamerikai Olmec 
kultúra alkotása, melyről feltételezik, hogy a kő-
lapon talált írásnál is jóval hamarabb, i.e. 1200-
ban fejlesztette ki saját írását, bizonyítékok azon-
ban még nem kerültek elő. A kutatók úgy vélik, az 
Olmec kultúra korábbi írásos emlékeit a most ta-
lált Cascajalnak elnevezett kőlapnál jóval múlan-
dóbb felületekre, főként fára vésték. 
 

A korábbi amerikai ”csúcstartó” egy zöldkő szob-
rocskába és néhány agyagból készült pecsétforma 
alakzatba vésett írás volt, melyek i.e. 650 kör-
nyékéről származtak. A világ más tájain termé-
szetesen ennél jóval régebbi példák is léteznek, 
bár több esetben is vitatkoznak keletkezésük idő-
pontján. Az egyiptológusok szerint    az egyiptomi és    
az ősi Mezopotámia területén talált felíratok a 
világ legősibb írásos emlékei, ezek i.e. 3200-3500 
körülire tehetők. A másik jelölt egy Pakisztánban 
talált írás, ami szintén elérni látszik az 5500 éves 
kort, a szakértők véleménye azonban megoszlik 

abban a kérdésben, hogy ez valódi írás-e, vagy 
csak szimbólumok gyűjteménye. 
Egy elmélet szerint egy igazi írásnak egy nyelvet 
kell tükröznie. A most felfedezett írás szintén 
szimbólumokból áll össze, melyek többsége ha-
sonlít a valós világ tárgyaira, azonban valószí-
nűleg nyelvhez köthető, mivel készítője sorokba 
rendezte, illetve egyes szimbólumok ismétlődnek, 
vélekedik a lelet kiértékelést végző Stephen Ho-
uston, a Rhode Island-i Brown Egyetem tudósa. A 
kőtömbre vésett írás jelentése még nem ismert, vi-
szont több szimbólumnak ismerik az értelmezését, 
mert azok későbbi Olmec emlékeken is előfor-
dultak, melyeket már sikerült megfejteni. A mel-
lékelt képen látható 19-es és 20-as jelű szimbólu-
mok együtt például az ”uralkodást” jelentik. 
A kőtömb azonban több tucat olyan jelet tartal-
maz, melyekkel korábban még nem találkoztak, 
így megfejtése nem akármilyen kihívásnak ígérke-
zik a szakemberek számára. 
 

 

 


