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EGY HISTÓRIÁS PORTRÉJAEGY HISTÓRIÁS PORTRÉJAEGY HISTÓRIÁS PORTRÉJAEGY HISTÓRIÁS PORTRÉJA    
 

Elhangzott Dr. Bakay Kornél születésnapjánElhangzott Dr. Bakay Kornél születésnapjánElhangzott Dr. Bakay Kornél születésnapjánElhangzott Dr. Bakay Kornél születésnapján    
 

 

Bakay Kornél történész, régész, tanszékvezető magánegyetemi tanár, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja, elismert közéleti személyiség. Isten megáldotta Őt sok 
generáción át visszamenően kiváló ősökkel, akiknek sorsát, s a magyar hazáért tett 
áldozatvállalását történészhez méltó hitelességgel megírta a Magyarnak lenni büszke 
gyönyörűség című könyve I. fejezetében. Ő maga a legkeményebb történeti pillanatban, 
a XX. század derekán kezdte életét és áldatlan körülmények között kamatoztatta őse-
itől örökölt több irányú tehetségét: A történelem hűséges krónikásának kutatóösztönét 
és hitelességét, az emelkedett íráskészséggel rendelkező, témagazdag irodalmi embert 
és a gondos, szeretettől fűtött, mégis igényes, magas elvárású tanárt. 

A magyar ember számára a táltosság nemzeti hagyomány, az elhivatottaknak fel 
kell kapaszkodni a hét létrafokon, vagy át kell vergődniük hét vízesésen. A gyerekek 
már kicsi korban szoktatják egymást a megpróbáltatásokhoz, amikor a "kiállod a hét 
fogást" kezdetű játékot játsszák. Bakay Kornélt nehéz próbára tette a sors a maga hét-
fogásával. Mint minden elhivatottat, 7 éves korában érte az első próbatétel, amikor sú-
lyos betegségbe esett és csak a nagyon gondos ápolás, a szerető szülők jelenléte és az 
akkor felfedezett és csodával határos módon megszerzett Penicillin tudta megmenteni 
kis életét. 
 A második próbatétel a családja volt. Délvidéki rokonait a szerbek kiirtották, édes-
apja és édesanyja lelkileg összeomlott. A politikai üldözés, az éhezés, a szám-
kivetettség az akkori fiatalokat a baloldalra állította, mert elhitték, amit a hangos-
bemondó napi 16 órán keresztül a fülükbe üvöltött, hogy a múlt bűneiért bűnhődnek a 
fiatalok és a múlt képviselői első sorban maguk a szülők. A politika a gyerekeket a 
szülők ellen uszította. Bakay Kornélt nem sikerült átállítani a Komszomol harcos út-
jára, s fiatalon is, meglett férfiként is megértő szeretetet érzett szülei és családja iránt. 
Fiatalon nem adta el lelkét az ördögnek. 

Emberfeletti próbatétel volt az, amely a múlt értékeinek hűséges megőrzésére 
késztette, az a próbatétel, amely a magyar történelem igaz voltának felkutatására 
inspirálta. A mi generációnknak meghatározó személyisége volt László Gyula. Ez a 
tiszta lelkű történettudós soha nem dűlt be annak a politikai demagógiának, amelyet 
a 19. század harmadik negyedében erőszakoltak rá a szabadságát vérbefojtott nem-
zetünk oktatásügyére, vagyis hogy a magyarság, halzsíros északi nép, és maga is 
onnan származik és a Kárpát-medencébe üldözői elől menekült. Nos, László Gyula 
bizonyította a kettős honfoglalás tényét és a történészek körében felzúdulást keltett. 
Aki László Gyula kutatásait tanulmányozta és elfogadta, éles ellentétbe került a hi-
vatalos tudományos körökkel, s perszona non gráta lett a sorsa. László Gyula sem 
lett soha akadémikussá, legalább így mondta el életrajzát, amidőn, halála előtt két 
hónappal magánegyetemünk díszdoktorává fogadta. Bakay Kornél válaszút elé állt: 
elfogadja a beágyazódott Finn-ugor elméletet, és tovább szakaszthatja a hivatalos 
babérokat vagy arra a kutatói útra tér, amelyre László Gyula mutatott rá, az elő-
ítéletektől mentes magyar múlt kutatására, amely nem az elnyomók, a Trianont 
előkészítők stúdiuma, hanem a magyar krónikák által őrzött történelem igaz szava. 
Az, amiről a szülői házban hall az ember, az, amiről a vértanúk vére vall. 
 Azon az ominózus napon, László Gyula díszdoktoravatásán, Miskolcon a Nagy 
Lajos Király Magánegyetem nagytermében tanárok, hallgatók, meghívott vendégek,  
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akadémikusok és középiskolai tanárok jelenlétében mondta el professzorunk Bakay 
Kornél azt az utat, amely László Gyula elveinek elfogadásához vezetett. Ez az út rögös 
volt, csapdák leselkedtek rá, s alig látszott a jövőben egy kis fénysugár. Ennél na-
gyobb próbatétel elé tudóst nem állíthat a sors. Kiállta a próbát a tudomány presz-
tízséért, a magyarság igazságáért és a szeretet jogán. Mert mindnyájan éreztük, hogy 
a tanítvány hűségével és hitével szereti László Gyulát. 

Abban a pillanatban midőn színt vallott tudományos nézetét illetően, kitűnt, hogy 
nagyon nehéz sors vár a fiatal kutatóra. Megszűnt akadémiai munkahelye, vidékre 
került, Kőszegre, sikerült Somogyvár régi bencés romjait feltárnia, s ezzel régészeti 
munkái legalább megmaradtak. Somogyvár feltárása óriási alkotás, főleg azért, mert 
Szent László királyunk első sírja is e templomban található, s ezáltal a mai magyar 
nép csonka magyarországi kegyhelyet kapott a szent király emlékének őrzéséhez. 

Nagyon húsbavágó volt az a próbatétel, amelyet magánegyetemünkön kellett el-
szenvednie. Pap Gábor professzor, aki hajdan egyetemi társa volt Bakay Kornélnak, 
ajánlotta történelem tanszékvezetőként 1995-ben és felkérésünkre 1996-tól már Ő 
tanítja a magyar őstörténetet és történelmet hallgatóinknak. Azt hinné az ember, hogy 
az egyetemi tanári sors a nyugodt, békés oktató és kutatómunka hímes mezeje. De 
nem Miskolcon, a magánegyetemen, ahol a magyarság múltjának kutatása folyik, és 
értékeinek megőrzése és továbbadása a nyíltan hangoztatott cél. A hatalom ellenünk 
fordult és nyíltan fellépett társadalmi meghurcoltatásunkra. Két esztendeig a sajtó 
ellenszenvének kereszttüzében éltünk és rendőrségi folyosókon vacogtunk. Mi, miskolci 
tanárok 13-an. Köztük Pap Gábor, Bakay Kornél, Töttössy Csaba, az itt jelen lévő 
Pálné Conty Magdolna stb. Az igazságtalan meghurcoltatás nem törte meg belső erő-
inket. Összetartottunk, hitben, szeretetben erős kapoccsá kovácsolódott az egyetemi 
formák laza szála, mígnem, csodával határos módon a Miskolci Városi Bíróság 
visszautasította a vádakat és megerősített működési formánk jogi kereteiben. A nehéz 
két év alatt Bakay Kornéltól vigasztalást hallottunk, jelenléte erőt sugárzott. Az egyik 
történelemtanárnő mondta csendesen a tanári kávézóban, hogy "higgyétek el, ezt a 
Kornélt Isten küldte hozzánk vigasztalóul". 
 Már meg sem említem a legnehezebbet, a kőszegi meghurcoltatását és politikai hát-
térbe szorítottságát. Inkább azt mondom, ami kedves a szívemnek. Azt, hogy a 
könyvespolcomon már egy sornyi Bakay kötet foglal helyet és nem csak helyet foglal, 
hanem állandó olvasottságnak, böngészésnek is örvend. Én magam, kutatásaimhoz 
Tőle kaptam az ösztönzést, amidőn meggyőzött arról, hogy a kőkorszak aranykor is 
lehetett és ahhoz, hogy a kor emberét megértsük, át kell élnünk a lelkivilágát. A Tőle 
kapott segítséggel elmélyedtem az aranykori ember boldog istenszeretetében és már 
észre sem veszem, milyen világban élünk. Látják, ilyen tanár Ő… 

És hogy milyen az írói stílusa, arról beszélnek művei, melyek közül kettőnek ki-
adásához szerényen, a mi kis magánegyetemünk is hozzá tudott járulni. 
 Bakay Kornél nemcsak egyetemünk kiválósága, nemcsak a magyar érzelmű em-
berek gondolatvilágának szószólója, hanem olyan emberi jelenség ebben a kiégett kor-
ban, aki élete példájával, közvetlen személyes hatásával a nemzet szakrális őrzőinek 
csapatához sorolja. Jégzivataros időkben Ő gyűjt, őriz és átad, nemcsak tudást, doku-
mentumot, könyvet, reliktumokat, hanem hitet, magyarságszeretetet és egy példás em-
beri karaktert. 

 
Isten adjon neki erőt a további kutatómunkához, tartsa meg kedves családját, 

fiacskáját, unokáit. Magunknak pedig azt kívánom, hogy még sok, jó könyvének olva-
sói lehessünk. 

 
 

Szerk. 
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PÁLFI ÁGNES 
József Attila költészete és a nagy Nap-év 

 

 

1.1.1.1.    A Medáliák A Medáliák A Medáliák A Medáliák és a Bika Skorpió világfaés a Bika Skorpió világfaés a Bika Skorpió világfaés a Bika Skorpió világfa    
 
A Medáliák első darabja a lírai Ént identifikáló 
elefánt-metafóra kibontásával, az ember(iség) Bi-
ka korszakának megidézésével, a szellem-lélek-
test kozmikus harmóniájának jelenetezésével in-
dul1: „Elefánt voltam, jámbor és szegény, / hűvös 
és bölcs vizeket ittam én, / a dombon álltam s or-
mányommal ott / megsimogattam a holdat, a na-
pot, // és fölnyújtottam ajkukhoz a fát, / a zöld cin-
cért, a kígyót, a kovát,-”. 
 

 A Bika tulajdonságkör azonban nem csupán 
itt, a kozmikus harmónia ősképeként jelenik meg. 
A harmadik medáliában az alma, illetve a születő 
vers metaforája, az almavirág mitopoetikus olva-
satban ugyancsak a Bika-Skorpió világfához, a 
bűnbeesés (kozmikus) helyszínéhez köthető. A 
második és az ötödik medália jelen idejű narrá-
ciójában a lírai Ént újranevező metaforika (kis ka-
nász, sovány kanász, malac, disznó) az asztrálmi-
tikus hagyományban úgyszintén a Bika megidé-
zője (lásd Melléklet, 1. ábra). 
 

A második medália jelen idejű életképében a 
lírai Ént identifikáló totem-ős, az elefánt, „ikrese-
dik”, neveződik újra kettős alakban: „Porszem 
mászik gyenge harmaton, / lukas nadrágom kézzel 
takarom, / a kis kanász ríva öleli át / kővé vará-
zsolt tarka malacát -”. A sírás és a birtoklás 
gesztusa itt az emberi minőség, a kis kanász Bika 
lelkiségét jelzi, míg az állat-alak a Bak második 
dekanátusára, a Bika holt, megkövesedett testi-
ségére utal (lásd 2. ábra). A végleges szövegvál-
tozat e megkövesedés előidézőjét nem nevesíti - 
ámbár a malac jelzőjében, a varázsolt melléknévi 
igenévben rejtetten jelen van e szellemi tevékeny-
ségnek az az alanya, amely e szakasz korábbi 
variánsában még a kis kanász helyett állva a lírai 
                                                 
1
 Kultusztörténetileg az elefánt a Bika (illetve keleti megfelelője, a 
Disznó) váltóállata. Erre utal az az indusvölgyi pecsételő is, amely 
egy bikaszarvú ormányos állatot ábrázol. Lásd BAKTAY ERVIN 
India művészeteIndia művészeteIndia művészeteIndia művészete. Bp. 1981. 34. Lásd erről a költeményt elemző 
tanulmányban: PÁLFI ÁGNES József Attila mitopoézise a József Attila mitopoézise a József Attila mitopoézise a József Attila mitopoézise a MedáliMedáliMedáliMedáli----
ákákákákbanbanbanban. In: A szóA szóA szóA szó életeéleteéleteélete (Tanulmányok a hatvanéves Kovács Árpád 
tiszteletére). Argumentum, Bp. 2004. 325-335. Az elemzés máso-
dik részét lásd PÁLFI ÁGNES A lélek „szemmásai” a A lélek „szemmásai” a A lélek „szemmásai” a A lélek „szemmásai” a MedáliMedáliMedáliMedáli----
ákákákákbanbanbanban. In: Parnasszus, 2005. tavasz, 100-115. 

Én alakmása volt: „a varázsló ríva öleli át / meg-
kövített tarka malacát-”.2 Ebben az alakmásban a 
lírai Én a költői egzisztencia gyermekkori előké-
peként neveztetik meg (lásd a tanulmányíró József 
Attila kifejezéseit: a költészet „szóvarázs”, a költő 
„vajákos, bűbájos”). A két szövegvariáns közötti 
eltérés arra a dilemmára vet fényt, hogy az élő 
minőség holttá változtatásában a szóval „varázsló” 
költő, a kor „médiuma” is tevőlegesen vesz részt, 
amikor az adott világot állapotszerűségében rög-
zíti. S hogy ezzel szemben a holttá „varázsolt” 
tárgy animátora, életre keltője az a tárgyával egy-
lényegű személyes egzisztencia, akit - mint jelen 
esetben a kis kanászt - nem a szellemi fölény, ha-
nem az életigenlő lelki  ráhangolódás, a „tondi” 
feltámasztásának képessége jellemez és motivál. 
E dilemma mögött a (fausti) varázsló és a jézusi 
megváltó kettőssége rejtezik, mint szerep-alterna-
tíva3, mint a költői egzisztencia „kétlakiságának” 
drámája: előbbi „otthona” a Bikával szemközti 
Skorpió, utóbbié a Vízöntő Halak és Bak térfele 
(lásd 4. ábra). Amikor József Attila a végleges 
szövegváltozatban a kis kanász mellett dönt, az 
evangéliumok és a népmesék szellemisége mellett 
kötelezvén el magát a jézusi „jó pásztor” szerepet 
választja; a tizenegyedik medália fényében fogal-
mazhatunk úgy is, hogy költőként a kis kanász ál-
tal elnyerhető kölyök-királyság elnyerésében ér-
dekelt, versszubjektumát megújítandó. 
 

Hasonló szerep-alternatívát jelez az ötödik 
medália második szakaszának az a két szövegvál-
tozata is, amely az első szakasznak, a lírai Én 
kettős identitásának eltérő értelmezését kínálja. 
Korábbi változat: „s ha elhulltanak mind a szaba-
dok / számmal az éggel szörnyűt mordulok / egyet-
len vadkan szabad és hideg / megtiprom emberi 
isteneiket - -”; végleges változat: „s ha megrándul 

                                                 
2 Az idézeteket vö. JÓZSEF ATTILA Minden verse és fordítása.Minden verse és fordítása.Minden verse és fordítása.Minden verse és fordítása. 
Széphalmi. Bp. 1980. 
3 Lásd ehhez Pap Gábor tanulmányát, melyben Csontváry „sá-
mánutazásainak” „égi állomásait” az évkörben a „rendkívüli tulaj-
donságok” Napút-szakaszaihoz, az ún. „változó kereszthez” rendeli 
(lásd 3. ábra): „Az ikrek a garabonciás, a Szűz a tudományos, a 
Nyilas a táltos, a Halak a megváltó hatótere a Zodiákusban.” Vö. 
PAP GÁBOR A napút festője A napút festője A napút festője A napút festője –––– Csontváry Kosztka Tivadar. Csontváry Kosztka Tivadar. Csontváry Kosztka Tivadar. Csontváry Kosztka Tivadar. 
Pódium Műhely Egyesület. Debrecen. 1992. 41. 
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még bőröm, az egek, / hátamról minden hasamra 
pereg; / hemzsegnek majd az apró zsírosok, /a 
csillagok, kis fehér kukacok - -”. 
 

Az első szakaszban a disznó egyszerre tekint-
hető a lírai Én alakmásának és attribútumának 
(hátasának): „Disznó, de akin jáspis a csülök, / 
fábul faragott istenen ülök, / hejh, bársony gyász, 
a tejen tűnj elő! / meghalok s mázsás szakállam 
kinő”. Az alakmásként való olvasatot egyrészt az 
első medália nyitó képével vonható párhuzam, a 
metafora sorkezdő pozíciója teszi jogosulttá, más-
részt a kompozíció: az előző medáliának az a me-
tafora-sorozata, amelyben a költő a lírai Én iden-
tifikálhatóságát elvileg, a lehetőség szintjén a vég-
telen variálhatóságig tágítja ki (hab, zörej, kés, 
gomb). Az ötödik medália első sorába azonban a 
lírai Én mint a disznó-metafora jelöltje csak felté-
telesen érthető bele; egyes szám első személyű 
alanyként csak a második sort záró ige személy-
ragjában jelölődik (ülök); ez az ige azonban már 
az új, átnevezett metaforára, a lírai Én hátasára 
utal (hasonlóan a második medáliához, melyben a 
tarka malac a kis kanász attribútuma volt). Ennek 
fényében ez a sor úgy is értelmezhető, hogy a fá-
ból faragott isten itt is az élő totem-ős, a disznó 
holttá „varázsolt” alakmása, amely a vele ken-
taur-szerű párost alkotó lírai Ént, az ember-istent 
is halállal fenyegeti. Ezt jelzi a szakasz utolsó sora 
(„meghalok s mázsás szakállam kinő”), és ugyan-
csak erre utal a folytatás első szövegvariánsa is, 
amelyben a lírai Én e totem-ős agresszív változa-
tával, az ember-istenek ellen (s így önmaga ellen 
is) forduló vadkannal válik azonossá. (A disznó-
nak ezt az alakváltozatát az asztrálmítikus hagyo-
mány az ,,ég vörös vadkanja”-ként, a Skorpió 
marsikus karakterének megtestesítőjeként tartja 
számon.4) A szakasz végleges változatának állat-
alakja ezzel szemben sokkal inkább az első 
medália elefánt-metaforájára emlékeztet; míg 
azonban ott az elefánt az ég és a föld ura, a koz-
mikus harmónia megtestesítője, a disznó ebben az 
apokaliptikus képsorban a pusztulás, a káosz ál-
dozati állataként jelenik meg. A disznónak ez a 
bűnbak szerepe a Bibliából is közismert: a tékozló 
fiú által őrzött sertések a világ bűneit szimbo-
lizálják; Jézus a megszállottakból egy sertéskon-

                                                 
4 Lásd erről JANKOVICS MARCELL. A Nap könyveA Nap könyveA Nap könyveA Nap könyve. 221 

dába űzi a gonoszt.5 E képsor ugyanakkor egy 
archaikusabb mitologikus réteget is felszínre hoz: 
a csillagok jelzője (apró zsírosok) és metaforája 
(kis fehér kukacok) a földi termékenység megidé-
zője (lásd Nut istennőt, aki az egyiptomi mitológi-
ában a Tejút malacait világra hozó, tápláló majd 
felfaló koca; továbbá a disznóölés téli napfordulós 
szertartását: a néphit szerint azért ilyenkor vágják 
a disznót, mert az „előretúrja az évet”6). 
 

A Bika tulajdonságkörnek ez a dominanciája 
a műben minden bizonnyal annak a kozmikus 
konstellációnak köszönhető, amelyet negyedik áb-
ránk szemléltet: korszakunkban egyidejűleg tar-
tózkodunk a Vízöntő Mérlegében, az utolsó ítélet 
közegében és - az önálló téridővel nem rendelkező 
Vízöntő kettős mozgástendenciája folytán - a 
szomszédos Halakban és a Bakban, melynek má-
sodik dekanátusa, a Bika manapság szembetű-
nően határozza meg az emberiség mentalitását 
(lásd ennek negatív vetületeit: anyagiasság, önzés, 
tárgykultusz). A Bak jegytartomány kitüntetett 
szerepét növeli, hogy a Tejúttal azonosítható élet-
fa, amely Krisztus születésekor a Bak nullpontján 
metszette az ekliptikát, ma, kétezer év elteltével a 
csillagképek precessziós „elcsúszása”7 folytán 
egyre inkább a Vízöntőhöz közeledve „ér földet”. 
Így Jézus testet öltése a kis-évkörben a téli nap-
fordulóról fokozatosan a Bak havának Bika, illetve 
Szűz dekanátusába tolódik át, mígnem, elérve a 
Vízöntőt, a Megváltó kis-évköri újjászületése drá-
mai fordulópontjához érkezik: erre utal a Jelené-
sek könyve, amely a Vízöntő Mérlegében Krisztus 
második eljövetelét ígéri. Ezzel a kozmikus kons-
tellációval magyarázható az emberiség elmúlt év-
ezredeinek korszakváltóira - a nagy Nap-év fix ke-
resztjére - való spirituális ráhangolódás (melyre 
József Attilát már születési képlete is predeszti-
nálta8). 

                                                 
5 Vö. Máté 8, 28-32; Márk 5, 1-19; Lukács 8 ,26-39. 
6 Lásd a DISZNÓ címszót in: HOPPÁL-JANKOVICS-NAGY-
SZEMADÁM JelképtárJelképtárJelképtárJelképtár. Helikon. Bp.2000. 
7 Lásd erről PAP GÁBOR Csak tiszta forrásbólCsak tiszta forrásbólCsak tiszta forrásbólCsak tiszta forrásból (adalékok Bartók 
Cantata profanájának értelmezéséhez) 
Bp. 1990. 105-115. 
8 A Kos harmadik, Nyilas dekanátusában született költő horosz-
kópjában a Vénusz „otthonában”, a Bikában tartózkodik. Feltűnő a 
fix (Vízöntő-Oroszlán, Bika-Skorpió) és a kardinális (Bak-Rák, 
Kos-Mérleg) kereszt kiemelt volta, ezen belül is a földies Bika 
hangsúlyos szerepe (a Vénuszon kívül a Jupiter és a Merkúr is itt 
tartózkodik). Lásd TRENTAI GÁBOR Öngyilkosok képleteiÖngyilkosok képleteiÖngyilkosok képleteiÖngyilkosok képletei. In: Új 
Elixír. 1992. nov. 



TANULMÁNYOK 

 6 

2222....    József Attila életműve és az evangéliumi József Attila életműve és az evangéliumi József Attila életműve és az evangéliumi József Attila életműve és az evangéliumi 
négyesség fix keresztjenégyesség fix keresztjenégyesség fix keresztjenégyesség fix keresztje    
 
Egy vázlatos áttekintés erejéig érdemes fölten-
nünk a kérdést: hogyan tükröződik mindez a köl-
tői életmű egészében? Mielőtt megkísérelnénk a 
válaszadást, tegyünk egy rövid elméleti kitérőt. A 
„világhoroszkóp” Baktay Ervintől idézett ábráján 
(lásd 5. ábra) a Bika és a Skorpió, a Vízöntő és az 
Oroszlán a nagy Nap-év fix keresztjét jelöli ki. Az 
alábbiakban - tömörítve, a világkorszakok hozzá-
vetőleges időbeli elhelyezésével kiegészítve - 
ugyancsak Baktay interpretációját idézem: 
 

A Nap a „természetének legjobban megfe-
lelő” Oroszlán csillagképben - megközelítőleg 
2160 évig - legutóbb az i.e. 11-9. évezredben tar-
tózkodott; a hagyomány szerint ez volt a zenit, az 
„aranykor”. A nagy Nap-év alászálló fél íve az 
Oroszlán és a Vízöntő közötti szakasz, a felemel-
kedő fél ív pedig a Vízöntőtől az Oroszlánig terjed. 
A „világos” fél ívet a „sötéttől” a Bika-Skorpió 
tengely választja el. A Bika-korszakban (~ i.e. 
4320-2160) az anyagias erők „látszólag elnyelik a 
Napot, amely az éjszakába hanyatlik”. A Krisztus 
fellépésével (a Halakkal egyidejűleg) induló Víz-
öntő-korszak jelenti a mélypontot; de ugyanakkor 
ez a felemelkedés, az újjászületés kezdete is: el-
érve a Skorpiót a Nap „az ég világos felébe szár-
nyal, mint a sas”, hogy újra elfoglalhassa „égi há-
zát” az Oroszlánban. 
 

Számos jel mutat arra, hogy a Nap precesz-
sziós útvonalának e kitüntetett pontjain az embe-
riség a felemelkedés-alászállás teljes programját 
drámai módon éli át; mintha nem csupán a szá-
mára adatott korszakban volna spirituálisan jelen, 
hanem a megelőző, a rákövetkező s a vele átellen-
ben lévő korszakok drámai történéseiben is. 
Ugyancsak Baktay említi példaként a kisázsiai 
Mithrasz-kultuszt, mely már a Bika-korszakban - 
a Nap „éjbe hanyatlásának” fázisában előre jelzi 
a Vízöntőben esedékessé váló fordulatot: Mithra, 
a fekete Bikát legyőző ifjú (akárcsak az „orosz-
lántermészetű” Buddha) valójában már Krisztus-
előkép9 - annak az újjászülető Napnak a képvi-

                                                 
9 Ezzel magyarázható a kereszténység első századában a Római 
Birodalom egész területén fellángoló Mithrasz-kultusz is. Lásd 
erről JOHN R. HINNELS Perzsa mitológia.Perzsa mitológia.Perzsa mitológia.Perzsa mitológia.    
Corvina. Bp. 1992. 74-92. 

selője, mely a Vízöntőből a Skorpió irányában fel-
emelkedő útjára indul. 
 

De újkori európai irodalmunk is meggyőző 
példákkal szolgálhat: négy olyan folyamatosan ve-
lünk élő „mitologizálódott” alakkal, melyek a 
nagy Nap-év fix pontjaihoz köthetőek, s melyek-
ben a négy azonos jegyű evangélista tulajdonság-
körei öröklődnek, fogalmazódnak újra (lásd 6. 
ábra): Don Quijote, a nagy álmodó, az idealista 
„ködlovag” a Vízöntő (és a Halak) legtisztább 
megnyilatkozása10; Don Juan, az ellenállhatatlan 
csábító, akit „érzéki zsenialitása” végül pokolra 
juttat11, a győztes, majd elbukó Bika szellemiséget 
(és lelkiséget) testesíti meg; Faust, aki sasként az 
eget ostromolja, aki ,,az ég és a föld minden fun-
damentumát” szeretné kifürkészni, a pokollal (a 
test „ördögével”) viaskodó Skorpió szellemiség 
drámai megnyilvánulása; de nem hiányzik az 
Oroszlán „aranykor” képviselője sem: ő Hamlet, a 
dán királyfi, aki az „idő helyretolásával”12 a szak-
rális földi királyságot kísérli meg az élete fel-
áldozásával helyreállítani. 
 

E fix kereszt József Attila költészetében is 
kitüntetett jelentőségű. Az Eszmélet „széttartó” 
versvilága a Vízöntő Mérlegének ítélethelyzetében 
leledző, egyik lábával a Bak Szűz dekanátusában, 
másikkal a Halak névadó dekanátusában álló 
emberének (lásd 7. ábra), újjászülető versszubjek-
tumának „fény-felszabadítási programja” felől vá-
lik egységes, körkörösen zárt műként olvashatóvá; 
e bölcseleti költeményben a fény nagy-évköri út-
ját, alászálló majd felszálló pályáját - mint koz-
mikus üdvtörténeti kódot - az önmagára eszmélő 
lét közvetlenül fogható közege: a napi ritmus, a 
nappalok és éjszakák váltakozása idézi meg.13 

                                                 
10 Lásd erről BAKTAY id. mű. 152. 
11 A Don Juan-drámák cselekményének a kis Nap-évben való asz-
trálmitikus értelmezését lásd tanítványom dolgozatában: NAGY 
ZSÓFIA Antik Érosz és barokk érzékiség.Antik Érosz és barokk érzékiség.Antik Érosz és barokk érzékiség.Antik Érosz és barokk érzékiség. In: Irodalomtudomány. 
2002. 1-2. 200-216. 
12 Király Gyula a Shakespeare-dráma hősének és Dosztojevszkij 
Raszkolnyikovjának tipológiai rokonságát vizsgálva, intellektuális, 
pszichológiai és egzisztenciális ambícióik egyidejű, ám széttartó, 
illetve egymással ellentétes irányba ható aktivitásformáit elemezve 
valójában az apokaliptikus Vízöntő-korszak jellegzetes paradoxo-
nára tapint rá: az „időzavar” problematikájának poétikai modell-
elemzését kísérli meg. Lásd KIRÁLY GYULA Dosztojevszkij és az Dosztojevszkij és az Dosztojevszkij és az Dosztojevszkij és az 
orosz próza.orosz próza.orosz próza.orosz próza. Akadémiai, Bp. 1983. 285-343. 
13 Lásd erről: PÁLFI ÁGNES Anorganikus vagy új Anorganikus vagy új Anorganikus vagy új Anorganikus vagy új----organikus?organikus?organikus?organikus? 
(József Attila Eszméletének értelmezéséhez) In: Irodalomtudo-
mány. 2002. 1-2. 169-199. 
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Az Oroszlán „aranykor”, a földi királyság 
vágyképe úgyszintén jelen van az életműben, mint 
osztályharcos társadalmi utópia. Talán legekla-
tánsabb példája ennek a Város peremén záró sza-
kaszának költői hitvallása: „A költő - ajkán csö-
römpöl a szó, / de ő, (az adott világ / varázsainak 
mérnöke), / tudatos jövőbe lát / s megszerkeszti 
magában, mint ti / majd kint, a harmóniát”. Ezek 
az egykor oly sokat idézett sorok aszrálmitikus 
olvasatban világosan árulkodnak arról, hogy az 
„anyag gyermekeinek” átpoetizált víziója az eljö-
vendő „aranykorról” valójában az új világrend 
absztrakt, testetlen vágyképe csupán - ami a Bak 
Szűz dekanátusának szellemiségére utal. A Víz-
öntővel szemközti Oroszlán e költeményben nem 
szellemiségében avagy testi megvalósulásában, 
hanem a lelkiség szintjén idéződik meg14 - a szív 
(lásd oroszlánszív) révén. A fényszimbolika itt is 
hangsúlyosan van jelen; a retorikus pátosszal in-
dított, a Jézus-vallás liturgikus toposzát (a Halak 
szellemiség Vízöntő misztikusát - lásd 1. ábrát) 
megidéző képsor folytatásában azonban a költő 
nem a győzelmet, hanem a katasztrófát, e társa-
dalmi utópia „fényfelszabadítási programjának” 
tragikus végkifejletét vizionálja: „Im itt vagyunk, 
gyanakvón s együtt, / az anyag gyermekei. / Emel-
jétek föl szívünket! Azé, / aki fölemeli. / Ilyen erős 
csak az lehet, / ki velünk van teli. // Föl a szívvel, 
az üzemek fölé! / Ily kormos, nagy szívet / az 
látott-hallott, ki napot látott / füstjében fulladni 
meg…”. A szív és a nap azonosításával, a korom 
és a füst együttes szerepeltetésével a költő itt - 
ellentétben a Medáliák nyitó képsorával - mintha 
egy sikertelen napáldozat „rituáléját” jelenítené 
meg, melyben a Nap, Krisztus világa végképp el-
sötétedik.15 
 

Ide kívánkozik az életműből egy talán még 
eklatánsabb példa is. Az új ember, a jézusi kisded 

                                                 
14 Az Oroszlán az atyai teremtő erőt a Földre kiárasztó Nyilas 
szellemiség misztikusa (lásd 1. ábra) 
15 „A rítusok áldozatok célja, hogy a fényt, meleget győzelemre 
segítsék. Hírhedetten szélsőséges példájával ennek a »Nap népe«, 
a mexikói aztékok szolgálnak. Hitük szerint a tűzpiros és forró 
emberi vér adott a Napnak erőt ahhoz, hogy a téli napforduló 
reggelén ki tudjon emelkedni a sötétség fagyos birodalmából, s 
ugyanezért táplálták emberi szívekkel a Nap tüzét jelképező áldo-
zati lángot…” Vö. JANKOVICS MARCELL A Nap könyveA Nap könyveA Nap könyveA Nap könyve. 
Csokonai Kiadó, Debrecen. 1996. 11. 

alakot öltése a Külvárosi éjben16 ugyancsak az 
Oroszlán tűz-eleméhez kötődik, amelyet itt a vas-
öntés, valamint a kisded piros jelzője idéz meg: 
„A raktár megfeneklett bárka, / az öntőműhely 
vasladik / s piros kisdedet álmodik / a vasöntő az 
ércformákba”. E képsor szókapcsolataiban (meg-
feneklett bárka, vasladik) a Vízöntő-korszak jel-
legzetes kettőssége fejeződik ki; a víz és a föld 
elemének egyidejű jelenléte a Halak és a Bak jel-
lemzékek együtthatását jelzi - e szakaszban az 
utóbbi túlsúlyával. A teremtő képzelet álomként 
való megjelenítése ugyancsak az apokalipszis drá-
mai konstellációjával hozható összefüggésbe: a 
Halaknak a Vízöntő és a Bak közegében aktivizá-
lódó krisztusi szellemiségére, és ugyanakkor a 
szemközti Oroszlánban való testet öltés „szürre-
ális” voltára utal. 
 

E költészet elsődleges ihletforrása, éltető kö-
zege azonban nem a levegős Vízöntő és/vagy a 
tüzes Oroszlán. A lírai Én első alteregója a föld-
elemű Bika növényi alakmása, a (vad)almafa, 
mely az asztrálmitikus hagyományban a Bika-
Skorpió tengely életfájával azonosítható17. A Sze-
retném, ha vadalmafa lennék! a dátum (1921. 
április 12.) tanúsága szerint József Attila 16. szü-
letésnapján íródik. A vers mikroszüzséjének cím-
ben jelzett „hőse” a Bika növényi alakmása; ám e 
vadalmafa „élettörténete” nem a Bika közegére, 
hanem a Rák (szellemiség) és az átelleni Bak 
(testiség) jegytartományára utal18. Az első sza-
kaszban az öntestével táplált gyermekek motívu-
ma az önfeláldozó Rák mentalitás legtisztább je-
lentkezése: „Szeretném. ha vadalmafa lennék! / 
Terebélyes vadalmafa; / S hogy testemből jóllak-
hatna / Minden éhező kis gyermek / Árnyammal 
betakarva”. A harmadik szakaszban ugyancsak a 
Rák szellemiség végletessége érvényesül, immár a 
Bak testiség síkján - ezt jelzi a holt fa fel-
áldozódása és újjászületése a tűz elemében: 
„Szeretném, ha vadalmafa lennék, / Mi ha majd 

                                                 
16 A költemény verstani elemzését lásd PÁLFI ÁGNES A szaA szaA szaA sza----
badvers metrikai és poétikai megközelítéséhez.badvers metrikai és poétikai megközelítéséhez.badvers metrikai és poétikai megközelítéséhez.badvers metrikai és poétikai megközelítéséhez. In: ItK. 1985/2. 
218-233. 
17 I. e. 4320-2160 között a Bika-Skorpió tengely még a Tejút men-
tén húzódott. Lásd ehhez JANKOVICS MARCEL A fa mitológiája.A fa mitológiája.A fa mitológiája.A fa mitológiája. 
Csokonai Kiadó, Debrecen. 1991. 207-216. 
18 Ennek kozmikus magyarázata, mint arra fentebb már utaltunk, 
az, hogy a precessziós elmozdulás folytán a Bak-Skorpió világfa, 
azaz a Tejút Jézus születésekor már a Rák-Bak tengely mentén 
húzódik. 
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egykor kiszárad / És a tél apó kivágat, / Lángjaival 
felszárítná / Könnyeit a bús árváknak. ”. 
 

Két évvel később aKozmosz énekében (1923) 
ez az (éfet)fa a költészet allegóriájaként jelenik 
meg; a lírai Én innen, a Szépség fáinak tövéből 
indul el az égi és földi terek bejárására - s az 
életút végén ugyanide, a növényi vegetációnak 
ugyanebbe a metaforikus közegébe19 tér meg, 
amikor Talán eltűnök hirtelen (1937) című versé-
ben a költő ifjúsága öröknek hitt „zöld vadonát” 
visszaidézi20. Érdemes fölfigyelnünk arra is, hogy 
a szonettkoszorú harmadik darabjában az örökzöld 
fenyvesek és a karácsony motívuma ugyancsak a 
Bika-Skorpió világfa „átváltozását”, a Rák-Bak 
tengelyre való áthelyeződését jelzi. 
 

A fenti példák tanúsága szerint az (élet)fa 
József Attila költői elhivatottságának jellegadó 
szimbóluma; „Kertész leszek, fát nevelek” (1925) 
kezdetű versének metaforikájában ez már, mint 
ars poetica tudatosul. E szépséggel eljegyzett, 
Bika-karakterű venerikus költői program azonban 
fizikai értelemben, földi kibontakozásának esélye-
it tekintve a lehető legmostohább körülményekre 
(kozmikus konstellációra és társadalmi közegre) 
számíthat; ennek sejtelme megjelenik már a költő 
első kötetének, a Szépség koldusának (1922) cím-
adásában is (a koldus tudvalevően a Bak tulaj-
donságkör jellegzetes képviselője). 
 

József Attila szerelmi költészete úgyszintén a 
földelemű Bika karakterjegyeit mutatja; ennek 
talán legeklatánsabb példája az Óda (1933), 
melyben szerelme tárgyát a költő testi mivoltában 
idézi meg. Nemkülönben érdekes, hogy 21 éves 
korában írott versében (Erősödik) animájának, 
személyisége női felének megjelenítését ugyanaz a 
növényi közeg keretezi, amely - mint láttuk - köl-
tői elhivatottságának szimbolikus helyszíne is: a 
                                                 
19 József Attila lélek-felfogására nézve igen tanulságos az első szo-
nett utolsó sora: „Kerengő bolygó friss humusza, lelkem” – amely 
kétféleképpen olvasható: 1/ a föld a lélek teremtő erejének anyag-
ba áldozása folytán válik termékennyé; 2/ az inverz mondatszer-
kesztés logikája szerint az „időrend” fordított: az (ember) lélek a 
föld termékeny humuszából születik. A sor azonban végeredmény-
ben úgy értelmezhető, hogy a lélek és a humusz itt voltaképpen 
alakmás, egyazon teremtő erő kettős megnyilvánulása. 
20 A vers elemzését lásd PÁLFI ÁGNES Hová vezetnek a „vHová vezetnek a „vHová vezetnek a „vHová vezetnek a „vadadadad----
nyomok”?nyomok”?nyomok”?nyomok”? (Bartók Cantata profanájának motívumai József Attila 
költészetében). In: Tanulmányok József AttilárólTanulmányok József AttilárólTanulmányok József AttilárólTanulmányok József Attiláról (Újraolvasó – 
szerk.: Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó 
Zoltán, Menyhért Anna). Anonymus. Bp. 2001. 186-208. 

költő mint gyerek-ember az almafa ágai között, a 
Bika közegében várakozik párjára, aki eszmélé-
sének pillanatában indult el felé a szarvas-ős 
hátán - minden bizonnyal a szemközti Skorpió-
ból21: „...sokagancsú szarvasa hátán egyszer csak 
megérkezik a meztelen leányzó. / Akkor indult el, 
amidőn anyámra szememet fölnyitottam, / huszon-
egy éve már, / hogy elhagyta értem az erdőt.”22. 
Ez az anyai szemből kiolvasott ígéret azonban 
nem teljesülhet; a várva-várt leányzó a világfa 
precessziós elmozdulása folytán ugyanis nem a 
Bikába, hanem a Rákba, az önfeláldozó anyaság 
közegébe érkezik meg - s a nász földi megvalósu-
lásának helyszíneként az életrajz tanúsága szerint 
a szemközti Bak adódik, illetve adódhatna: 
„Karácsonykor esküszünk” - kiáltja a költő Ba-
latonszárszón, utolsó találkozásukkor a vonatra 
szálló Flóra után...23 
 

Az 1937 nyarán született Sas a Flórával való 
,,égi nász” költői látomása; az egyes ember és az 
egész emberi nem egymástól elválaszthatatlan sor-
sának, kozmikus küldetésének drámai foglalata a 
„szerelemvallás” jegyében. Miniatűr voltában is 
méltó párja Vörösmarty filozofikus mesedrámá-
jának, a Csongor és Tündének, melyben a szerel-
mi történet kiindulópontja és végpontja, az arany-
almafa asztrálmitikus olvasatban ugyancsak a 
Bika-Skorpió tengely meghatározó szerepére utal. 
József Attila versében a meghaló majd feltámadó 
Nap-madár24 lírai mikroszüzséje meglátásom sze-
rint a nagy Nap-év Skorpió világhónapjában ese-
dékes kozmikus cselekmény víziója (amikor is - 
Baktay Ervin szavaival - a nap ,,az ég világos fe-
lébe szárnyal, mint a sas”, hogy újra elfoglalhassa 
„égi házát” az Oroszlánban): „Micsoda óriás sas / 
száll le a zengő mennybolt / szikláira. E szárnyas / 
a semmiből jött, nem volt. // A mindenséget falja / 
csilló azúri csőre. / Vaskarma tépi, marja / a me-
leg húst belőle. // S a fogoly világ hullat könnyes 
üvegszemekkel / vércseppes pihetollat. / Ez a pi-
                                                 
21 Az asztrálmitikus hagyományban a Szarvas a Skorpió második 
holdháza. Csodaszarvas-mondánkban a szarvasűzés (=nőrablás) 
célpontja eredetileg vélhetően ugyanaz a Skorpió-minőség, mely 
azonban a precesszió folytán a Nyilas közegében bukkan fel. Erre 
utal, hogy a szemközti Ikrek képviseletében „két egytestvér” ered 
a szarvasünők nyomába. Lásd ehhez PAP GÁBOR id. mű 53, 73. 
22 A vers elemzését lásd a 20. jegyzetben megjelölt tanulmányban. 
23 Vö. ILLYÉS GYULÁNÉ József Attila utolsó hónapjairól.József Attila utolsó hónapjairól.József Attila utolsó hónapjairól.József Attila utolsó hónapjairól. 
Szépirodalmi. Bp. 1987. 124. 
24 Lásd ehhez JANKOVICS MARCELL A nap könyve.A nap könyve.A nap könyve.A nap könyve.  
Csokonai. Debrecen, 1996. 118-120. 
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rosló reggel. // E madár könnyű röpte / a létet el-
ragadta. / Nincs magasság fölötte / és nincs mély-
ség alatta. // Az egyik szárnya lelkem, / a másik 
szárnya Flóra. / Én őt váltom és engem / ő vált így 
új valóra. ”. 
 

E képsorban a mitikus sas a legfelső égi szfé-
rák magányos ragadozó madaraként jelenik meg, 
aki önmagát - a „semmiből” materializálódott 
„mindenséget” - ejti foglyul. Egyszerre teremtő 
minőség és teremtett lény - a teremtés alanya és 
tárgya egy személyben. Nagy-évköri illetékessé-
gére utal, hogy párharcát nem ,,alantas” földi pár-
jával, a kígyóval25 vívja, hanem önmagával - a 
madár-alakban megtestesülő világmindenséggel. 
A vers költői képsorában e testet öltés fokozatait - 
a testesülés→ testetlenedés→ újra testesülés drá-
mai folyamatát - követhetjük nyomon. A „csilló 
azúri csőr” még levegőszerű, s a szinte még 
anyagtalan „mindenség” szellem-testét kebelezi 
be. A „meleg húst” tépő „vaskarom” már a földi 
festet öltés létfokozatát, a szerves és szervetlen 
anyag kettősségét, az élet és a halál harcát jeleníti 
meg - az állatias ösztönök szintjén önmagát kizsi-
gerelő természetet, az önsebző Skorpió mentali-
tást. A következő kép az eszmélés, az ösztön-
vezérelte testi működés fogságából való szabadu-
lás fázisa: a sas a „fogoly világban” itt ismer ön-
magára, mint halott madárra (erre a ráismerésre 
utal testrészeinek megnevezése: üvegszem, vér-
csepp, pihetoll); ragadozó mentalitása megnyíló 
látása révén önfeláldozó szellemiséggé alakul át. 
A „vércseppes pihetoll”-„pirosló hajnal” metafora 
itt nem hasonlóságon alapuló névátvitel, hanem 
ennek a metamorfózisnak a jelölője; annak a meg-
világosodásnak - mint egyidejű külső és belső tör-
ténésnek - a kifejeződése, hogy a test önkéntes ál-
dozata révén új világ születik: a Nap-madár főnix-
ként támad föl halottaiból. (A nap sugarát jelképe-
ző madártoll a táltosok fejékeként minden bizony-
nyal ugyanennek a rituálisan megidézett kozmi-
kus cselekménynek, spirituális /ön/átalakító ké-
pességnek az attribútuma, amely a fény kettős 
anyagi részecske és hullám - / természetét hozza 
játékba, dialogikus kapcsolatba). A vers záró képe 
az új valóra váltás előjátéka, a Nap-madár „lelkes 
állattá” való átváltozásának stációja. A kétnemű 
emberi minőség ekkor - a lélek szintjén - lép a 

                                                 
25 Lásd ehhez a JelképtárJelképtárJelképtárJelképtár SAS és KÍGYÓ címszavát 

cselekménybe, hogy önnön kozmikus alteregójá-
nak, sas szellemiségének irányt és célt szabjon a 
létesülésben. Míg a vers nyitóképe az Oroszlán 
közegét, az aranykor mennyei helyszínét idézte, a 
záró képben a sas két szárnyaként26 megjelenített 
emberpár ikerszerű kettőse (melyben a lélek és a 
flóra, a növényi vegetáció kapcsolódik a madár-
testben szervesen össze), valamint a Flóra - valóra 
kéttagú ríméből echóként kihallatszó lóra lexéma 
az Ikrek-Nyilas tengelyre, illetve a Tejútra, a lel-
kek földre születésének kozmikus útvonalára utal. 
 

Korszakunkban azonban e testet öltés aktu-
ális helyszíne már nem Jézus születésének napja a 
téli napfordulót követően; az Apokalipszis záró-
akkordja, Krisztus második eljövetele a Vízöntő 
Mérlegében, az Utolsó Ítélet közegébe forduló 
Ikrek-Nyilas tengelyen várható. József Attila mito-
poézise, az evangéliumi négyesség fix keresztjét 
hordozó „Attilaság”, a Nyilas küldetése e kozmi-
kus konstelláció felől válik számunkra belátha-
tóvá27. „Bátyám, én Krisztusig emelkedem ” - írta 
a tizennyolc éves költő A kozmosz éneke Juhász 
Gyulának szóló ajánlásában. S 1937 adventjén, a 
költő haláláról megemlékező kötetnyi nekrológ 
ékesen bizonyítja, hogy József Attila kiválasz-

                                                 
26 A sasszárny mint a férfi és női princípium közös attribútuma 
feltehetően József Attila egyéni leleménye, melyben a „sas szár-
nyát magára öltő” Faust gnósztikus mitologémáját alakítja át a 
beteljesült égi szerelem metaforájává. Lásd ehhez még Jelenések 
könyvét, ahol a sasszárny a „napba öltözött asszony” attribútuma: 
”…adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől 
elrepüljön…”  
Vö. JÁNOS Mennyei jelenésekről való könyveMennyei jelenésekről való könyveMennyei jelenésekről való könyveMennyei jelenésekről való könyve. 12. 13. 
27 Lásd ehhez Pázmány Péter prédikációját Szent János krisztusi 
küldetéséről, aki Skorpió szellemiségével (lásd „saskeselyű”) Víz-
öntő korszakunkban a második eljövetel Nap-madaraként hirdeti 
az Ige megtestesülését: „A saskeselyű minden madárnál feljebb 
repül, mindennél fényesebben lát. Mikor ezért emberi látásnak 
célján felül mégyen, ott lebeg a tiszta égen. Szemeit a nap sugarára 
fordítja, és amiben egyebek szeme megvakulna abban gyönyör-
ködik. Ha földre tekint és prédát talál, mint a mennykő alárohan. 
Ilyen saskeselyű Szent János. Mert evangéliumának kezdetén 
isteni fényességig emelkedik, ott szemléli az igét, mely kezdetben 
az atyánál vala. És mint mennydörgés vagy mennykő az embert 
álmélkodó rettegésbe ejti, mikor az Isten Fiának öröktől fogva való 
fényességét kimutatja. De megtekintvén a Szűz méhében fogan-
tatott igét, nézd mily sebesen a földre száll, az Igének megtes-
tesülését magyarázván. Ez ama csodálatos saskeselyű, kiről 
Ezekiel próféta írja, hogy igen nagy volt, szentségre és bölcses-
ségre nézve… Ez a nagy sas a mennyei hegyek magasságában 
nevelkedett, cédrusok völgyét földre hozta. Mert a többi evan-
gélista a Krisztus emberségének héját magyarázta, Szent János 
hirdette és ismerte Krisztus istenségét, mely mint a fának völgye 
nem látszik első tekintetben.”  
Vö. BÁLINT SÁNDOR Ünnepi kalendárium.Ünnepi kalendárium.Ünnepi kalendárium.Ünnepi kalendárium. 1. 89. 
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tottságát akkor, mintegy varázsütésre, egy ország 
ismerte föl. És folyamatos a kultusz, a várakozás  
azóta is, hogy „színről-színre” láthassuk őt. Mint  

vendég a saját lakodalmán, eljön és leül közénk, 
ha hívjuk - akárcsak a Kánai menyegző Krisztusa: 
Vőlegényünk - inkognitóban. 
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Mars o.Mars o.Mars o.Mars o. 
---- e e e e---- 
 

    
KÍGYÓKÍGYÓKÍGYÓKÍGYÓ 

 

    
KígyóKígyóKígyóKígyó    
SzarvasSzarvasSzarvasSzarvas 

 NyilasNyilasNyilasNyilas    
KosKosKosKos    

OrosOrosOrosOroszzzzlánlánlánlán 
 

    
NYILASNYILASNYILASNYILAS 

 

Jupiter o.Jupiter o.Jupiter o.Jupiter o.    
SáSáSáSárrrrkányfarok e.kányfarok e.kányfarok e.kányfarok e. 

 

    
LÓLÓLÓLÓ 
 

    
LóLóLóLó    

Dámvad (Őz)Dámvad (Őz)Dámvad (Őz)Dámvad (Őz)    
 BakBakBakBak    

BikaBikaBikaBika    
SzűzSzűzSzűzSzűz 
 

    
BAKBAKBAKBAK 

 

Szaturnusz o. Szaturnusz o. Szaturnusz o. Szaturnusz o.     
Mars e.Mars e.Mars e.Mars e. 

 

    
KEKEKEKECSKECSKECSKECSKE    
(JUH)(JUH)(JUH)(JUH) 

 

Kecske (Juh) Kecske (Juh) Kecske (Juh) Kecske (Juh)     
Sakál (Szakáll) Sakál (Szakáll) Sakál (Szakáll) Sakál (Szakáll)     

CsecsemőCsecsemőCsecsemőCsecsemő 
 VízöntőVízöntőVízöntőVízöntő    

IkrekIkrekIkrekIkrek    
MérlegMérlegMérlegMérleg 

 

    
VÍZÖNTŐVÍZÖNTŐVÍZÖNTŐVÍZÖNTŐ 

 

    
Szaturnusz o.Szaturnusz o.Szaturnusz o.Szaturnusz o.    

---- e. e. e. e.    
 

    
MAJOMMAJOMMAJOMMAJOM 
(IFJÚ)(IFJÚ)(IFJÚ)(IFJÚ)    

    
Majom (Ifjú)Majom (Ifjú)Majom (Ifjú)Majom (Ifjú)    

HollóHollóHollóHolló 
 HalakHalakHalakHalak    

RákRákRákRák    
SkoSkoSkoSkorrrrpiópiópiópió 

 

    
HALAKHALAKHALAKHALAK 

 

Jupiter o.Jupiter o.Jupiter o.Jupiter o.    
VVVVéééénusz e.nusz e.nusz e.nusz e. 

 

    
KAKAS KAKAS KAKAS KAKAS     

(MADÁR)(MADÁR)(MADÁR)(MADÁR) 
 

    
Kakas (Madár)Kakas (Madár)Kakas (Madár)Kakas (Madár)    

PávaPávaPávaPáva 
  

A nyugati és keleti Zodiákus 12 jegy-érvénytartama a dekanátusokkal, a Hold-házakkal, a bolygóuralmi helyzetek 
feltüntetésével. (Pap Gábor nyomán) 
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2. ábra 
 

 
 

 
 

A szellemiség-lelkiség-testiség kapcsolatrendszere 
(Marius Schneider nyomán): A „normális” és a 
„misztikus” jegytulajdonságok összefüggései az 

évkörben. 
 
3. ábra 

 
 

A kardinális (-), a fix ( - - ) és a változó (…) 
kereszt az évkörön 

 

4. ábra 

 
 

 

A ,,Világtojás” a Vízöntő „időszakadékával”, kettős, 
a Halakra és a Bakra „ráömlő” mozgástendenciá-
jával, és a szemközti Oroszlán évköri egységében az 
időnyúlással. (Pap Gábor nyomán) 

5. ábra 
 

 
 

A precessziós Nagy Napciklus vázlata 
(Baktay Ervin nyomán) 

 
Nagy Napciklus ~ 26000 Nagy Napciklus ~ 26000 Nagy Napciklus ~ 26000 Nagy Napciklus ~ 26000 év év év év     
1 világhónap = 2160 év 1 világhónap = 2160 év 1 világhónap = 2160 év 1 világhónap = 2160 év     
1 dekanátus = 720 év1 dekanátus = 720 év1 dekanátus = 720 év1 dekanátus = 720 év    
 

Oroszlán: i.e. 10800-8640  
Dek: Kos, Nyilas, Oroszlán  
Rák: i.e. 8640-6480  
Dek: Halak, Skorpió, Rák  
Ikrek: i.e. 6480-4320  
Dek: Vízöntő, Mérleg, Ikrek  
Bika: i.e. 4320-2160  
Dek: Bak, Szűz, Bika  
Kos: i.e. 2160-Kr. sz.  
Dek: Nyilas, Oroszlán, Kos  
Halak: Kr.sz.-2160  
Dek: Skorpió. Rák, Ha1ak 

 
 
6. ábra 
 

 
 

Az evangélisták és a fix kereszt kapcsolata 
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7. ábra 
 

 
 
 

Dürer fametszetén (Az isten átadja a könyvet Jánosnak, hogy nyelje le) a Vízöntő képviselője a 
testetlen angyal - egyik lábazatával a víz (Halak), a másikkal a föld (Bak) közegében. 

János, a Jelenések szerzője a Bak térfelén testi valójában (térdtől fölfelé) van jelen, a Szűz 
attribútumával, a könyvvel, amely itt a drámai szituáció kettős jeltárgya: a Teremtés Könyve, 

mint szellemi táplálék, testté váló Logosz, és az „idők végezetének” krónikája, 
mint születő félben lévő, ember alkotta mű. 
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Sípos Erzsébet 
 

AZ ARANYMETSZÉS 
 

 
Az Örökkévaló törvényeket ültetett az Uni-

verzumba, melyek olykor számokban fejezik ki je-
lenvalóságukat. Eddig két rendszert ismerünk: az 
„aranymetszés”-t és a mezopotámiai istenvilághoz 
kötődő rendszert, melynek szent számai: 3, 7, 12, 
50. A sors, a törvény ME, MA, parsu (L 295; 532) 
így vagy úgy, de mindig érvényesül, és még az 
istenek sem tudják kivonni magukat hatásuk alól. 
A törvények mint Ige fejtik ki teremtő erejüket a 
maguk természete szerint, megalkotva ezzel az 
egyre bonyolultabb- és tökéletességre törekvő 
anyagi és szellemi világot. 
 A bennünk és körülöttünk lévő Kozmosz ösz-
szefüggő egység; törvényei, hangjai, harmóniái, 
formáló erői egyszerre vannak jelen az egészben. 
Lehetséges az áthallás, sokan képesek voltak már 
felfogni a finom hangokat, rezgéseket. Egyik ilyen 
áthallható jelenség a madarak hangja. 
Szőke Péter a világot járva madárhangokat vett 
fel, lelassítva meglepő dallamfordulatokat kottáz-
hatott le belőle. Például egy kínai remeterigó éne-
két, amely átmenőhang nélküli tiszta pentaton 
dallam volt, ráadásul csúszások nélküli tökéletes 
tisztasággal intonálva. 
Vagy egy dél-amerikai papagájfaj dallamát, amely 
még ritmikailag is hasonlított Mozart: Szökte-
tés… c. operájában Osmin áriájára. (Ó, az lesz 
a…. Egy másik madár lentről kezdte a „skálá”-ját 
úgy, hogy mindig egy hanggal magasabbra jutott, 
mint Beethoven I. szimfóniájában hallhatjuk a  
IV. tétel kezdeteként. 
 Az aranymetszést (sectio aurea) ismerték már 
az i.sz. előtti korokban is a beavatottak. I. sz. után 
1200 táján élt Firenzében egy szerzetes: Leonardo 
Fibonacci, aki szeretett a természetben sétálgatni, 
meditálni. Megfigyelte, hogy bizonyos virágok 
mindig ugyanannyi szirmot hajtanak, pl. a lilio-
mok és íriszek 3; a boglárkák, kerti szarkalábak, 
haranglábak, a hibiszkuszok 5; egyes sarkantyú-
virágok 8; a vetési aranyvirág 13; egyes ősziró-
zsák 21; a százszorszépek 34, 55 vagy 89 szirmot 
növesztenek. Sok növényt, sokszor figyelt meg és 
ellenőrzött, mielőtt felállította volna számsorát, 
melyet róla neveztek el Fibonacci számsornak,  

vagy haladványnak. 
A belső arányok: az egész úgy aránylik a 

nagyobbik részhez, mint a nagyobbik a kisebbik 
részhez. Ebben az elosztásban a nagyobbik rész 
mértani középarányos az egész rész és a kisebbik 

között, képlete: 
2

15 −  

A nagyobbik rész értéke: 0,6180340; a kisebbik 
pedig: 0,382 (kerekítve) ezek irracionális számok, 
melyek így alakulnak: 
8:13=0,615; 13:21= 0,619; 21:34= 0,617; 
34:55=0,618 stb. 
Az aranymetszés csak organikus természetre jel-
lemző. 
Úgy lehet kiszámítani egy adott távolság arany-
metszési pontját, hogy annak távolságát megszo-
rozzuk 0,618-cal. Zeneműveknél az esetleges 

ütemváltásokat (
8

5
;

4

4
;

4

3
;

4

2  stb.) figyelembe kell 

venni. 
Az aranymetszés (AM) további előfordulásai a ter-
mészetben és máshol. 
A fenyőtobozokat ha felülről nézzük spirálkarokat 
látunk jobbra és balra csavarodni, amelyek 2, 3, 
5, 8, 13; vagy 3, 5, 8, 13, 21 karral rendelkeznek. 
Hasonló elrendezést mutat az eszterlánc, székfű, 
margaréta, ananász, kaktusz. A levelek, ágak, rü-
gyek növekedése is az AM szabályai szerint tör-
ténik. A napraforgó spiráljai: 21, 34, 55, 89 és 
144; és szirmuk száma 34. 
Az emberi test, de az arc is AM-t mutat (Dürer 
arcképe). 
 Következzen egy pár mértani szerkezeti forma 
AM-re. 
Az ókorban Endoxus az AM-t a következőképpen 
ábrázolta (lásd melléklet): egy négyzetet körrel 
határolt, a négyzet alapját meghosszabbítva a kör-
ívig az AM nagyobbik részét kapta. Ez az ún. 
Endoxus-háromszög, két befogója AM-viszonyt al-
kot. 
A Kepler-féle háromszöget úgy alakítjuk ki, hogy 
egy egyenes fölé körívet rajzolunk, az AM ponttól 
függőleges vonalat húzunk a körívig. Az AM itt az 
átfogó és a kisebb befogó arányára vonatkozik. A 
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Kepler-háromszög mindhárom oldalára szerkesz-
tett három négyzet az AM számarányait mutatja, a 
nagy négyzet területe 1; a következő 0,618 és a 
legkisebb területe 0,382. A Kepler-háromszög 
AM-t mutató két szára 51º50’-es szöget zár be, ezt 
nevezi az építőművészt „aranyszög”-nek. A gótika 
45º-os szöggel, a görög, ill. reneszánsz építészet 
pedig inkább az „aranyszög”-gel dolgozik. A gó-
tika 45o-os szöge körben van. „A kör égi, a négy-
zet földi jelkép. A görög művészet pedig egyen-
súlyba helyezi a kettőt azáltal, hogy azonos ke-
rületű körhöz azonos kerületű négyzet tartozik, és 
ennél a háromszög csúcsa 51º50’-es szöget zár.” 
(Lendvai E.) Az ábrába fordítva is belerajzoljuk a 
háromszöget, majd a vízszintes közepéből kis kört 
rajzolunk, sugara a nagy kört érinti. A kis kör alsó 
pontja AM-e a középen meghúzható függőleges 
vonalnak. Itt húzzuk meg a kereszt vízszintes szá-
rát. 
 Bartók gyűjtötte a tobozokat, a napraforgó pe-
dig „legkedvesebb virága” volt. Bartók és Kodály 
már tudatosan szerkesztettek az AM formavilága 
szerint.  
Bartók úgy vélekedett, hogy a népzene mindenhol 
„néhány ősforrás”-ra vezethető vissza. Ilyen ősfor-
rás a magyar népzenében a pentatóni, annak lá-
szó-mi fordulata, és kvintváltó megfelelője: a ré-
dó-lá,: a régi stílusú nd.-ok vázát jelenti. Ez a két 
ősfordulat önmagában zárt rendszert alkot, melyet 
számokkal így fejezhetünk ki:  
lá-szó=2; szó-mi=3; tehát 2+3=5 (kis szekun-
dokkal számolunk: a lá-szó nagy szekund két kis 
szekundot; a szó-mi kis terc egy nagy + egy kis 
szekundot tartalmaz). 
A zenében tehát a pentatónia „ősmozdulatait” 
(Lendvai) az AM számaival jeleníthetjük meg. 
Németh László Bartókról: „az emberi lélek elfe-
ledett, civilizációtól érintetlen mélységeinek tör-
vényeit kutatta.” 
Bartók és Kodály szintézist teremtenek: egyesítik 
a keletet a nyugattal, a népdalt (vagy Bartóknál a 
népdal-szerű dallamot) a klasszikus formai szer-
kesztéssel, a klasszikus elveken alapuló funkciós 
vonzásokat a tengelyrendszer harmónia-világával. 
Amikor pl. Kodály magyar nd-t dolgoz fel műve-
iben, és miután ez túlnyomóan imitációs szerkesz-
tést igényel, a gyermek közben játszva beleénekli 
magát a nyugat-európai magas zenekultúra összes 
szerkesztési (itt polifón) technikájába is. Hangsor-

világunk kibővül a természetes felhangredszeren 
alapuló ún. akusztikus skálával. Pl. C-hangra 
felépítve: C D E Fisz („akusztikus” emelt IV. 
fok), G A Bé („akusztikus” félhanggal mélyebb 
VII. fok). 
Ez az „akusztikus” hangsor magában foglal egy 
líd és egy mixolíd hagsor-karaktert is (Fisz; Bé). 
Bartók, Kodály harmónia-világának alaptípusa a 
kvintkör (lásd melléklet) tengelyrendszerén ala-
pul. A tonikai fő-, + mellékág (C, Fisz + A, Esz) 
sorba rakva egy szűkített szeptim akkordot ad (C, 
Esz, Fisz, A), azaz kis tercekből álló négyeshang-
zatot. Ehhez az I. fokú tonikai (C-re épülő) hang-
csoporthoz kapcsolódik a V. fokának (itt a G 
hang), azaz dominánsának a fő- és mellékága (G, 
Cisz + E, B; sorban: Cisz, E, G, B), amely szintén 
egy szűkített szeptim akkord; ha tehát a tonikai és 
a domináns tengelyhangokat összeadjuk megkap-
juk a teljes α (alfa) akkordot: 

(mindegy melyik kerül alulra); 
az Esz-Fisz bővített szekund 
enharmónikusan megegyezik a 

kis terc hangközzel. 

α-akkord; ismeretes ennek β, γ, δ, és rit-

kán ξ változata is. Formailag mindent alkalmaz-
nak a fúgától a szonáta formáig, ezeken belül vi-
szont egyik legfontosabb formáló erő az AM, ami 
egy adott szakasz, vagy a teljes mű legfeszültebb 
( - a kulmináció, a drámaiság szempontjából - ) 
szakasza, vagy pontja. 
A C hangnak alul a Fisz; ill. az A hangnak 
szemben az Esz poláris ellenpontja (stb.); ez tehát 
a poláris elven való szerkesztés, mely duális látás-
módot jelent, két, ellentétes oldalról láttatja a je-
lenségeket. Ez ősi (pl. egyiptomi) filozófiai norma, 
„mintha az ellentét volna az egyetlen keret, amely 
a dolgok létezésének jogosultságát megadná.” 
(Lendvai E.) A „Kékszakállú” éjszakája elképzel-
hetetlen az 5. ajtó fényözöne nélkül. 
 A Kékszakállú cselekménye VI. sz.-i francia 
történet, de változatát megtaláljuk a magyar nép-
balladák között is pl. Molnár Anna. 
Bartók Béla: A Kékszakállú herceg vára c. ope-
rája Balázs Béla azonos című misztériumjáté-
kának szövegkönyvére készült.  
Cselekményén végig vonul az asztrálmitológiai 7 
(hetes) szám, a hét ajtó feltáródásával. A 7-es szá-
mon belül az 5. ajtó kinyílásakor áll be a kulmi- 
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nációs tetőpont, a kezdeti sötétségből annak ellen- 
téte kápráztat, a mindent betöltő fény, melyet még 
fokoz a dinamika, a zenekar és szólóének (Judit) 
négyszeres ƒƒƒƒ zengése. A sorban kinyíló 7 ajtó 
színe majdnem pontosan egyezik a zodiákus szín-
skálájával. A két (fő)szereplőt: Kékszakállút és 
Juditot elemi szinten a Tűzzel és a Földdel vonom 
párhuzamba. A Tűz: merészség, rendkívüli önbi-
zalom, féktelenség, büszkeség, becsvágy, energi-
kusság, vakmerőség stb. 
A Föld-tulajdonságok: nyakasság, a nézetek me-
revsége, konzervatív szellem, ragaszkodás a tradí- 

ciókhoz, hajthatatlan szabályok, szigorúság, fana-
tizmus stb. Az állatövi jegyek szempontjából a � 
(Kos) és a � (Bak) jegyekkel azonosítom, itt tulaj-
donképpen a testiség-lelkiség; – szerencsésebb 
esetében – egymást kiegészítő kapcsolatára gon-
doltam. 
Bolygószinten a ♂ (Mars) és a ♀ (Vénusz), „szem-
benállására” mely szerint a ♂ akaró, erős, bátor, 
kalandor, vakmerő, stb.; a ♀ szeretetteljes, har-
monikus, vágyódó stb.; de itt inkább negatív 
tulajdonságai érvényesülnek: önző, féltékeny, gya-
nakvó. 
 

Az itt következő Bartók: Kékszakállú vázlatos elemzéséhez Lendvai Ernő tanulmányát vettem alapul. 
 

 
 
 
 Fisz és C ellenpólus C – fisz ellenpólus 
 
Sötétség 1. ajtó 2. ajtó 3. ajtó 4. ajtó 5. ajtó 6. ajtó 7. ajtó Sötétség 

 

„éj” Kínzókamra Fegyveres-
ház 

Kincses-
kamra 

Virágoskert Kékszakállú 
birodalma 

Könnyek Régi 
asszonyok 

„éj” 

fisz lá –  
pentaton 

Fisz dó – 
 pentaton- 

Disz - moll Akusztikus 
hangsor  
D-re 

esz-dúr C – dó  
pentaton 
ƒƒƒƒ 

orgonazúgásos 
dúr akkordok-
kal kiszélesí-
tett hangzás - 
kulmináció 

a - moll c - moll fisz lá -  
pentaton 

fekete vörös sárgás-
vörös 

aranysárga kékeszöld fehér fényra-
gyogás 

Sötétebb 
fehér-
szürke 

Ezüst-kék 
ibolya 

fekete 

sötétség     fény   sötétség 
 
 
 
Kodály Zoltán: Hegyi Éjszakák I. (nőikari mű) szöveg nélkül, M és A hangzóval szólal meg. 
 
A rész  B rész  A v (variáns) 

 

Egymás után belépő 
hangokból alakuló álló 
akkordok, szólisztikus 
alt szólammal. 
F-líd hangnem 

pp-vel indul a két középső szólamban tartott hangokon. Ez a két 
szólam 8(

4

4 -es) ütemen keresztül tegelyhangja lesz a résznek. 

A 3. ütemben elkezdődik a tengelyhangok két oldalán a szopránban, 
ill. az altban az egymást imitáló dallamok (a téma) egymásra 
halmozása. A polifónia egyébként rendkívül alkalmas szerkesztés a 
drámaiság kifejezésére. A dallam egyre magasabb hangokra lép, a 
dinamika folyamatos cresc.-val eljut a ƒ-ig. Itt a két középső szólam is 
belép az imitációba, mígnem 5 szólamra bővülve ƒƒ dinamikával tetőz 
a 40. ütem elején. A tetőponton megszólal az F alaphangnem B-dúr 
szubdominánsa, rendkívül széles, tágfekvésű hangzással. A B rész 
végére visszatér a tartott hangokkal, + egy szoprán szólammal a pp 
dinamika. 

Álló akkordok alatt szól a 
téma variánsa, majd egy 
szoprán szólóval zárul a 
mű F-re épülő, nagy sze-
kundokból álló hang-
zatal, ppp dinamikával. 

 
 

AM 
pont 
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A magyar népzenében (pl. az újstílusú nép-
daloknál) az AM helyén, a 3. zenei sorban mindig 
történik valami rendkívüli: bővülés, ütemszám 
változás, ritmus szűkülés, egy új ritmusképlet,  
alterált hang stb. Itt bontakozik ki a mondanivaló,  

itt emelkedik például a dallam a legmagasabb 
pontjára. 
A csitári hegyek alatt (kottás melléklet 4. sz.); a 
népdal szerkezete; 
 
 

 
 

A Szabad a madárnak kezdetű dalban (kottás táb-
la 5-ös sz.) ugyanezen a ponton van a tetőpont, itt 
teljesedik ki a népdal mondanivalója. 
Bach: Korál feldolgozás (kottás melléklet 1-es sz.) 
kis részlete az A szeml. táblán is megvan. Az ere-
deti ének Neumark György (1621-81; német) dal-
lama; a református énekeskönyben a 274-es sz.: 
Ki dolgát mind az Úrra hagyja. Bach átírta az 

egyébként szinte énekelhetetlenül merev 
4

6 -es 

dallamot 
4

4 -be egy  felütéssel, és mint látjuk 

igazi barokk pompába öltöztette. A tetőpont a 6. 
ütem elejére esik, ahol a belső feszültség szél-
sőséges szeptim ugrásokat eredményez. (A felütés 
az elején [ ] soha nem számít ütemszámnak.) 
 A 2-es sz. Beethoven dal első periódusában 
szintén a 6. ütem első hangján kulminál a dallam, 
az előtte lévő ütemben még fokozza a feszültséget 
a megemelt Cisz a dallamban, a zongorakíséret 
alsó szólamában a feloldott Bé szintén ezt a célt 
szolgálja. Az egész dal csúcspontja a mű második 
felében van, ahol a mű alaphangnemének, az  
F-dúrnak a szubdomináns B-dúr hangnemébe mo-
dulál, és a dallam magasságban is itt éri el a tető-
pontot. Mindkét helyen a szubdomináns akkord, 
ill. hangnem emeli ki a zeneiség és a szöveg lé-
nyegét, és itt vannak az AM pontok is. 
 A 3-as sz. Mozart témában is a 6. ütem ele-
jére és szubdomináns (II. fokú szext, II. 6 hár- 

mashangzatra esik a súlypont. 
 Úgy tapasztaltam, hogy a bécsi klasszikus ze-
nében (és az utánuk következő generációk zenéjé-
ben, de főleg a modernekben) a szubdomináns te-
tőpontok a legdrámaiabbak. (Kodály: Psalmus H.) 
 A már említett Beethoven I. szimfónia I. téte-
lének hengneme C-dúr, és ebben a hangnemben 
(a korabeli közönség teljes döbbenetére) Fisz és 
Bé hangokat hallunk, vagyis ha foltokban is, de a 
XX. sz. akusztikus hangsora szólal meg. 
 Az AM jelen van a képzőművészetben is. A 
veleméri románkori Szentháromságtemplom észa-
ki falán lévő „Háromkirályok imádása” csodálatos 
freskón is úgy gondolom, hogy felfedezhető. Az 
biztos, hogy az AM belső törvényszerűsége vezé-
relte a kép alkotóját azon elv alapján, miszerint az 
alkotás fő mondanivalója a kép harmadik részére 
essék. Az AM pontjában nem vagyok biztos, de 
úgy gondolom, hogy az öt világi személy azonos 
teret kapott a képen, azaz a három király a kép 
bal oldalán, Szent László és Szent Miklós a másik 
oldalon, valamint a három mellékszereplő: a két 
szolga és Szent József együtt ugyanannyit. A má-
sik oldalon a három „megmentett lány” és az alat-
tuk lévő ablakban atyjuk nem foglalnak el külön 
helyet. A kép középpontjában Gáspárt, a kis Jé-
zust és a Szűz Anyát látjuk. 
Számításaim szerint az AM a Kis Jézus alakjára 
esik.  
 
 

A kép szereplői: 
 

      Szűz Mária   a három lány 
  a két 

szolga 
Szent 
József 

 a kis Jézus    atyjuk 

Melhior Balthazár   Casparus   Szt. László Szt. Miklós  
Menyhért Boldizsár   Gáspár      
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Dr. Pap Gábor 
Menyhértet Szt. Imrével; 
Boldizsárt Szt. Lászlóval hozza párhuzamba, és ezt 

nagyon találónak érzem. Boldizsár viszont – a 
közfelfogással ellentétben – nem „szerecsen”, 
nincsenek negroid vonásai. Ő kus, és Szent 
László ezt a kusi örökséget viselte magán az 
ugyancsak sötétes bőrszínével. Pap Gábor 
megállapítja, hogy a szakáll, a hajviselet és az 
öltözet szinte azonos a két alakon. 

Gáspárt Szent Istvánnal. Mindketten felajánlottak 
valamit Jézusnak, ill. Szűz Máriának: Gáspár 
a koronáját, Szent István az országát, és való-
színű ehhez mindketten térdre borultak. Pap 
Gábor feltételezi, hogy eredetileg a korona le-
hetett Gáspár kezében, csak a restaurálások 
következtében eltűnt a képről. Magam is pon-
tosan így gondolom már csak azért is, mert a 
másik két király koronát visel a fején, Gáspár 
pedig nem. Ő már levette, hogy átnyújtsa a 
Kis Jézusnak. Gáspárt is idős embernek lát-
juk, Szent István is az volt, amikor az országot 
a Szűz Anya oltalmára bízta. 

Szent László, a lovagkirály Mária háta mögött áll 
teljes testmagasságában. Minden akkor élő em-
bernél egy fejjel magasabb volt. Rendkívüli test-
méretét, mágikus erejét késői átöröklés révén még 
az istenektől hozta. Nem véletlen, hogy olyan sok, 
”csoda” kapcsolódik alakjához. Külső vonásaiban 
is hasonlíthatott a felnőtt Jézusra (mint ahogy 
Badiny Jós Ferenc kimutatta). Nagy tisztelet övez-
te, a nép szerette és nagy királynak tartotta. 
Melhior, Balthazár és Casparus alakjában a ma-
gyar nép alaptípusait látom megtestesülni: az 
eftalita (Melhior) fehér hún; a kús és a magyar 
típust. 
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Farkasinszky Tibor 
 

MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZI KIFOSZTÁSA  ÉS A HAZAI 
„KOMPRÁDOR BURZSOÁZIA” POLITIKUSAI NAPJAINKBAN 

 

 

1. Bevezetés. A felezés régi világtörvényér1. Bevezetés. A felezés régi világtörvényér1. Bevezetés. A felezés régi világtörvényér1. Bevezetés. A felezés régi világtörvényérõõõõllll    
 
[Ez az írás tömörítvény és részlet a kiadás előtt 
álló, A magyarok hitregei őshazája és a felezés 
meótiszi rejtöki régi világtörvénye c. könyvemből.] 
 
A legtöbb regösénekünk megőrizte és emlegeti a 
felezés régi törvényét pl. így:  

 

„Riétöki rígi törvíny 
Hej regüő rejtém! 
Ágybo fekszik e mi gazdánk, 
Csatos erszíny e dérékán,  
Abban vagyon kiét száz forint;  
Felé szégíny regüősökié,  
Felé e gazdájié.” 1 

 
    A régi törvény tehát a felezés törvénye.A régi törvény tehát a felezés törvénye.A régi törvény tehát a felezés törvénye.A régi törvény tehát a felezés törvénye.    
    
    A sok változatú riétöki, rejteki stb. jelző a tu-
domány, a vallás és a művészet régi sumer nyel-
vén azt jelenti, hogy a tilmuni, a nagy tekintélyű 
(érték, hagyomány) [I3-tu(k)ki] tovavitele, folytatá-
sa, rejtve őrzése [Re/Ri]. Röviden: tilmuni hagyo-
mányőrzés. Együtt pedig: rejtöki = re-i3-tu(k)ki, 
amikoris az u betű ö hangot is jelölhet. 
 Tilmun vagy Itukki, Ituki, Nituki a sumerok 
északról Dél-Mezopotámiába költözött és ott a 
helyi lakossággal összeolvadt egyik fő alkotó nép-
ágának a hitregei őshazája, mely a Kaszpi-tenger 
környékén és főleg annak a keleti térségében le-
hetett a rá utaló szövegek szerint. 
 Krónikáink alapján ugyanott valószínűsíthető 
a magyarok hitregei őshazája, a Meótisz, melynek 
neve másodlagos névátvitellel illette később a mai 
Azovi-tengert és vidékét (is). 
 Így a felezés rejteki régi törvénye a meótiszi 
hitregei őshazánkból eredő hagyományunknak te-
kinthető. A regösénekek csodálatos módon meg-
őrizték évezredeken keresztül ezt az ősi hagyo-
mányt. 
 A felezés régi törvénye ma is érvényesülő 
világtörvényvilágtörvényvilágtörvényvilágtörvény,,,, mely a természetben és a társa-
dalomban egyaránt megmutatkozik. Sok közül 

egy-két példát említve a különböző tudományágak 
területéről: 
a) A mozgó anyag világában (a fizikában) az 
atomok elektronjától a bolygókig a keringő tes-
teknél a centrifugális és a centripetális erők nagy-
ságának azonossága (a hatóerők fele az egyik, fele 
a másik erő). 
b) A vegyületeknél (a kémiában) a molekula kötő 
elektronpárja ellentétes spinű (saját tengely körüli 
forgásirányú) elektronokból áll. 
c) Az élővilágban (a biológiában) a sejtek osztó-
dása; a növényi és az állati testrészek páros, vagy 
szimmetrikus kialakulása; a kétféle nemiség stb. 
d) A matematikában a 2-vel osztott képletek 
összefüggése (pl. a háromszög területe a neki 
megfelelő paralelogramma területének a fele). 
e) A bölcseletben (filozófiában) és a vallásnál a 
dualizmus, ami a művészetben is tükröződik. 
f) A gazdaságban az előbbieknél kissé részle-
tesebben:  
— már a sumeroknál a termények, termékek felét 
kellett beszolgáltatni (masdaria néven); 
— a sumeroktól napjainkig fönnmaradt a feles 
gazdálkodás (művelés, földbérlet) a mezőgazda-
ságban; 
— a Bibliában a bér a szolgálat értékének a fele 
(Második Törvény 15, 12–18); 
— a Közel-Keleten is a termény felét kellett be-
szolgáltatni a keresztes háborúk korában (11–13. 
században); 
— a jobbágyok terhei Magyarországon (és Nyu-
gat-Európában is) munkájuknak kb. a felét vették 
igénybe; 
— a piacgazdaságokban pedig manapság a ter-
melő aktív és inaktív háztartások a GDP-ből átla-
gosan fele arányban részesednek. 
 
 
2. A termel2. A termel2. A termel2. A termelõõõõ dolgozók fele arányú részesedése  dolgozók fele arányú részesedése  dolgozók fele arányú részesedése  dolgozók fele arányú részesedése 
a bruttó hazai termékba bruttó hazai termékba bruttó hazai termékba bruttó hazai termékbõõõõl (GDPl (GDPl (GDPl (GDP----bbbbõõõõl) a 2004. l) a 2004. l) a 2004. l) a 2004. 
évben 45 országbanévben 45 országbanévben 45 országbanévben 45 országban  
 
 Az alábbiakban 45 ország 2004. évi statisz-
tikai adatainak elemzése tanúsítja, hogy nemzet- 
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közi átlagban a termelő dolgozók kb. felearányban 
részesülnek a – lényegében általuk előállított – 
bruttó hazai termékből. 

Az összefoglaló adatok az 1. táblában tekinthetők 
át:    
    

 
1. tábla 
 

A GDP felhasználási arányai 2004A GDP felhasználási arányai 2004A GDP felhasználási arányai 2004A GDP felhasználási arányai 2004----bebebeben 45 ország átlagábann 45 ország átlagábann 45 ország átlagábann 45 ország átlagában2222    

 Arány % 
 

Megnevezés 
 
Háztartások 
fogyasztása 

 
Kormányzati 
fogy 

 
Bruttó 
felhalmozás 

 
Külker. 
egyenleg 

 
Egyéb 

 
Együtt 

A 45 ország átlaga 
Kiegészítések és  
helyesbítések: 
1. Nonprofit 

szervezetek 
2. Háztartásoknál 

elszámolt 
nonprofit 
szervezetek 

3. Más helyesbítés 
4. Netto keresetek 

az állami és 
nonprofit 
szervezeteknél 

57,6 
 
 
 

– 
 
 
 

-0,4 
-1,7–2,8 

 
 
 

-5,1 

18,5 
 
 
 

2,2 
 
 
 

0,4 
– 
 
 
 

– 

21,6 
 
 
 

– 
 
 
 

– 
– 
 
 
 

– 

+0,1 
 
 
 

– 
 
 
 

– 
– 
 
 
 

– 

– 
 
 
 

– 
 
 
 

– 
1,7-2,8 

 
 
 

5,1 

97,8 
 
 
 

2,2 
 
 
 

– 
– 
 
 
 

– 
Összesen 
helyesbítve 

 
49,3–50,4 

 
21,1 

 
21,6 

 
0,1 

 
6,8-7,9 

 
100 

    
A kiegészítéseket és helyesbítéseket a következők 
indokolják: 
 Az 1. és 2. kiegészítés, illetve helyesbítés az 
ún. nonprofit szervezetek (pártok, szakszerve-
zetek, szakmai kamarák, sportegyesületek, egy-
házak stb.) fogyasztási arányának feltüntetésével 
egyfelől az arányszámok összegének 100-ra törté-
nő kiegészítését, másrészt a háztartások fogyasz-
tási arányának a részben ott figyelembe vett non-
profit szervezetek fogyasztásának arányától való 
megtisztítását célozza. 
Így a kormányzati (állami) és a nonprofit szerve-
zetek fogyasztási aránya összesítve is szerepel-
tethető.    

A 3. helyesbítés két körülménnyel kapcso-
latos:    
(1) Negatív külkereskedelmi egyenleg (behoza-
tali többlet) esetében a belföldi felhasználás na-
gyobb a GDP-nél. Főleg ezért az érintett orszá-
goknál a háztartások fogyasztási arányszámát (és a 
többit is) csökkenteni kell. (A csökkentés átlagos 
indexe 1,03.) 

(2) Számoltam továbbá 2 százalékos mértékben 
vagylagosan figyelembe vett, vagy figyelmen kívül 
hagyott módon a nemzetközi statisztikák lehetsé-
ges hibaarányával is. (A csökkentés megfelelő in-
dexe 1,02.)  
Így a fő arányok „-tól -ig” határok között jelle-
mezhetők. 
E két okból történő helyesbítés együttesen  
1,7–2,8 ponttal csökkenti az 57,6 % arányszámot. 
 A 4. helyesbítést illetően: 
A vizsgálat annak megállapítására irányul, hogy a 
termelő dolgozóktól milyen arányú elvonás tör-
ténik. Ezért a háztartások teljes fogyasztási ará-
nyából le kell vonni a nem termelő állami és non-
profit szervek dolgozóinak lényegében háztartási 
fogyasztásra költött nettó keresetei összegének 
arányát. Ezt a magyar adatok alapján vettem fi-
gyelembe 5,1 százalékponttal, mivel hazánk köze-
pesen, vagy átlagosan fejlett országnak tekinthető, 
a megfelelő adatok országonként pedig nem álltak 
a rendelkezésemre. 
 A háztartások fogyasztása tartalmazza a pénz- 
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beni társadalmi juttatásokból – mint lakossági jö-
vedelmen belüli átcsoportosításból (transzferből) 
– fedezett fogyasztást, a kormányzati fogyasztás-
ban pedig a természetbeni társadalmi juttatások 
(oktatás, egészségügy, szociális és egyéb szolgál-
tató intézmények) fogyasztása is megfelelő módon 
szerepel. 
 Az előbbi táblából megállapítható, hogy a kb. 
felefelefelefele----felefelefelefele arány a GDP felhasználásánál kétféle vi-
szonylatban is megmutatkozik: 
 (1) Egyrészről a termelő dolgozók háztartása-
inak fogyasztása 49,3–50,4 %, másrészről az álla-
mi és a nonprofit szervezetek fogyasztása, vala-
mint a dolgozóik nettó keresete és a bruttó fel-
halmozás együttes aránya 49,6–50,7 %. 
 (2) A kormányzati (állami) és a nonprofit szer-
vezetek fogyasztási aránya (21,1 %), valamint a 
bruttó felhalmozás aránya (21,6 %) együtt tekint- 

ve 49,4–50,6 % arányú megoszlást mutat. 
    Nemzetközi méretekben tehát napjainkNemzetközi méretekben tehát napjainkNemzetközi méretekben tehát napjainkNemzetközi méretekben tehát napjaink----
ban is érvényesül a „feleban is érvényesül a „feleban is érvényesül a „feleban is érvényesül a „fele szegény regösöké, felefelefelefele 
a gazdáé” ososososztozkodás a bruttó hazai terméztozkodás a bruttó hazai terméztozkodás a bruttó hazai terméztozkodás a bruttó hazai termé----
ken.ken.ken.ken. Itt „szegény regösök” a termelő dolgozók, a 
„gazda” pedig az állam, a nonprofit szervezetek és 
természetesen a profitra (nyereségre, tőkehaszon-
ra) törekvő munkáltatók, vállalatok, illetve azok 
tulajdonosai. 
    
    
3. A GDP felhasználása Magyarországon3. A GDP felhasználása Magyarországon3. A GDP felhasználása Magyarországon3. A GDP felhasználása Magyarországon    
 
 E fejezetben érdemes bemutatni a GDP fel-
használását Magyarországon az elmúlt 10–17 év-
ben. A statisztikai adatok3    a 2. táblában a követ-
kezőket mutatják: 
    

    
2. tábla 
 
    A GDP felhasználása MagyarországonA GDP felhasználása MagyarországonA GDP felhasználása MagyarországonA GDP felhasználása Magyarországon    
______________________________________________________________     
1. 1988–2004 (17 év) átlagában a GDP (=100) felhasználási arányai:*    (%)    
      a) Háztartások fogyasztása személyes rendelkezésű  
  jövedelemből                                                                                  51,3   
      b) Állami és nonprofit szervek fogyasztása a gazdasági  
  szervezetek lakosság és közösség részére végzett  
  természetbeni szolgáltatásaival együtt                                                 24,4 
      c) Bruttó felhalmozás                                                                             24,3 
 
2. Helyesbítés az állami és nonprofit szervek dolgozói  
    nettó kereseteinek arányával (5,1 százalékpont):    
       a) Helyesbített 1/a) tétel                                                  51,3 – 5,1 = 46,2   
       b) Helyesbített 1/b) tétel                                                 24,4 + 5,1 = 29,5  
 
3. Helyesbítés a GDP és a GNI átlagos eltérésével az  
    1995–2004. évek között (5,3; illetve 3,5 százalékpont):    
       a) Helyesbített 1/c) tétel A)                                             24,3 – 5,3 = 19,0   
                                              B)                                             24,3 – 3,5 = 20,8 
______________________________________________________________ 
 
* Negatív külkereskedelmi egyenlegek miatt átla-
gosan 1,025 indexszel helyesbítve. 
 Az 1. tétel szerint látszólag rendben vannak 
az arányok, mert a fele-fele arány a már említett 
kétféle módon is megnyilvánul (az 51,3 és 24,4 + 
24,3 = 48,7; valamint a 24,4 és a 24,3 arány-
számok között). 

 A fele-fele arány nemzetközi átlagban tör-
vényszerűnek tekinthető egyfelől a termelő aktív 
és inaktív dolgozók háztartási fogyasztásának 
GDP-beli aránya, másfelől a GDP összes egyéb 
felhasználása aránya között. 
 Ám az 1/a. arányszám nemzetközi átlagban 
54,4 %, amihez képest a magyar arány (51,3 %) 



MAGYARSÁG SORSKÉRDÉSEI 

 24 

3,1 százalékpontos (6 százalékos) elmaradást mu-
tat. Így a magyar háztartások minden évben elve-
szítik (nem kapják meg) ezt a 6 % jövedelmet, 
ami 10 év alatt kereken 60 %, 17 év alatt pedig 
egy évi teljes jövedelmüknek felel meg.  
A rendszerváltás (1990) óta tehát 2006-ig a ma-
gyar háztartások egy évi teljes jövedelmüktől es-
tek el, melyet a megtermelt GDP alapján megkap-
hattak volna. Így a termelő dolgozók háztartásai 
sem kapták meg a GDP 50 %-át, hanem csak 
46,2 %-át (2/a. tétel, ahol –5,1 % a nem termelő 
dolgozók nettó kereseteinek aránya a GDP-ben). 
Hová lett ez a nem csekély jövedelem? 
 Magyarázatát a GDP (Gross Domestic Pro-
duct = Bruttó hazai termék) és a GNI (Gross Na-
tional Income = Bruttó nemzeti jövedelem) elté-
rése adja. „A bruttó hazai termékből úgy számít-
ható ki a bruttó nemzeti jövedelem, hogy a GDP-
ből levonjuk azt az összeget, amennyivel több a 
külföldre fizetett jövedelem a külföldről kapott 
jövedelemnél. Ez 2004-ben a GDP 5,6 %-át tette 
ki, vagyis ennyivel kisebb a GNI a GDP-nél 
(Ugyanez 2003-ban 4,9 % volt)”– írják a Bruttó 
hazai termék 2004. c. KSH-kiadványban. 
 Az 1995–2004. évek 10 éves átlagában a 
GDP 5,3 %-a volt a GDP és GNI különbözete, 
vagyis egyenlegszerűen a GDP 5,3 %-ával volt 
több a külföldre fizetett jövedelem a külföldről ka- 

pott jövedelemnél. Ennek az egyenlegnek az 1/3-
át, 1,8 százalékpontnak megfelelő összeget a kül-
földi tulajdonosok tőkejövedelmükből beruházás-
ként visszaforgattak a magyarországi gazdaságba, 
az egyenleg 2/3-a, 3,5 százalékpontnak megfelelő 
jövedelem azonban a magyar gazdaságból végle-
ges kivonásra került. Így a bruttó felhalmozás 
GDP-beli aránya valójában legalább 3,5 száza-
lékponttal alacsonyabb a kimutatottnál (3/a. he-
lyesbítés). 
 Nehéz eldönteni, hogy az országból rend-
szeresen és véglegesen kivont jövedelem (a GDP 
3,5 %-a) hol hiányzott, valójában mindenütt. Ha 
pl. a termelő háztartások fogyasztási arányát  
(46,2 %) növeljük meg vele 49,7 %-ra, úgy a ter-
melő dolgozók lényegében megkaphatták volna a 
fele arányú jogos részesedésüket, az összes dol-
gozó és háztartás úgyszintén (kb. 49,7+5,1 = 
54,8 % arány mellett, ami a 2004. évi nemzetközi 
átlagnak (54,4 %) is kb. megfelel. 
 A 3/a. tétel szerint a felhalmozási hányad va-
valójában kevesebb lehet a feltüntetettnél; csök-
kentett mértéke (20,8 %) lényegében megfelel a 
nemzetközi átlagnak (21,6 %). 
 A GDP és a GNI említett eltérése 2004-ben 
abszolút számokban és az előbbieknél részlete-
sebben a 3. táblában érzékelhető: 
    

    
3. tábla  
 
    A GDP és a GNI eltérése Magyarországon 2004A GDP és a GNI eltérése Magyarországon 2004A GDP és a GNI eltérése Magyarországon 2004A GDP és a GNI eltérése Magyarországon 2004----ben folyó áron millió Ft ben folyó áron millió Ft ben folyó áron millió Ft ben folyó áron millió Ft     
        
GDP                                                                   20 413 478  millió Ft,   100,00 %   
1) Külföldről származó munkajövedelmek 
    egyenlege                                                          + 31 708     „         ,       0,15 %   
2) EU-nak fizetett és tőle kapott  
    támogatások egyenlege                                      + 60 588     „         ,       0,30 %   
3) Külföldre fizetett nettó tulajdonosi  
    jövedelem                                                      – 1 233 075     „         ,       6,04 %   
Ebből: Visszaforgatott tőkejövedelem                   – 447 272     „         ,        2,19 %   
            Végleges veszteség                                   – 785 803     „         ,        3,85 % 
GNI                                                                   19 272 699  millió Ft,        94,41 %   
    
 A külföldre fizetett nettó tulajdonosi jövede-
lemnek egyenlegszerűen kb. 1/3 része visszafor-
gatott jövedelemmé vált, 2/3 része végleg elveszett 
a magyarországi gazdaság számára. 
 Ez a közel 4 %-os, 800 milliárd forintos vég- 

leges veszteség 25 év alatt átlagosan az ország 
egész egy évi GDP-jét teszi ki. 
 Évi összege igen jelentős, 2004-ben pl. ak-
kora, mint: 
― kb. 800 000 magyar állampolgár egy évi tel- 
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jes háztartási fogyasztásának értéke; 
― a helyi önkormányzatok éves támogatása a 

központi költségvetésből (769 md Ft); 
― a gazdálkodó szervezetek éves befizetései a 

központi költségvetésbe (799 md Ft) és 
― megközelíti a központi költségvetésből az 

adósságszolgálat, kamattérítés összegét  
(886 md Ft). 

 
 Furcsa, hogy az ország külföldi tőketulaj-
donosok által történő, jelzett mértékű rendszeres 
és végleges kifosztásáról, valamint annak lehet-
séges megszüntetéséről a parlamenti pártok nem 
szólnak egy szót sem, még a 2006. évi választási 
propagandájukban sem említették. Hallgatásukkal 
elfogadják azt és segédkeznek (asszisztálnak) is 
hozzá. Ez komoly aggodalomra ad okot. 
 
 Ezért szól így a cím: „Magyarország nemzet-
közi kifosztása és a hazai ″komprádor burzsoázia″ 
politikusai napjainkban”. 
A „komprádor burzsoázia” kifejezés „marxista” 
csengésű, figyelmeztetett egy ismerősöm. Ez nem 
baj, ha a tartalma igaz: „a gyarmatosító tőké-
sekkel összejátszó, őket kiszolgáló hazai tőkések.” 
Politikusaink EGY RÉSZE pedig vagy maga is 
ilyen tőkés, vagy azok kiszolgálója. 
 Ideje és helyes a dolgokat a valódi nevükön 
megnevezni. 
 
 Egyetértőleg idézhetem Csath Magdolna 
könyvéből4 a következőket:  
 „A jelentős külföldi profitnak, melyet a kül-
földi cégek által élvezett adókedvezmények is nö-
velnek, jelentős része kifolyik az országból, vissza 
a külföldi cégek központjába... így a GDP-ből a 
megérdemeltnél kevesebb jut a magyar munka-
vállalók zsebébe. 
 Hívei szerint a globalizáció a leglényegesebb 
és legjelentősebb történelmi fejlődési időszak. A 
szkeptikusok szerint viszont nem más, mint a két 
világháború által megszakított gyarmatosítás foly-
tatása. 
[Nem divat ma emlegetni az imperializmust sem, 
pedig igencsak dúl a világban (az én, F. T. köz-
bevetett megjegyzésem).] 
 David Held és Anthony McGrew a követ-
kezőképpen jellemzi korunkat, s benne a globa-
lizációt: 

 „A modern világrendben ...a nyugati tőke új-
ra meg újra kizárólagos gazdasági érdeköveze-
tekre osztja fel a világot. 
 Ma a különbség csupán annyi, hogy az impe-
rializmus új formát öltött. 
 Az új mechanizmusok, a Világbank és az IMF 
ellenőrzik és mozgatják a világot: szolgálva a világ 
fő kapitalista állami pénzügyi köreinek érdekeit.” 
 A (globalizációt szolgáló) neoliberális ideoló-
gia egyik fő tétele így hangzik: „A kormánynak 
nincs helye a gazdaságban.” Magyarra fordítva: a 
kormány ne szóljon bele abba, hogy mit csinálnak 
a cégek, ne próbálja ellenőrizni, szabályozni tevé-
kenységüket. Másrészről pedig adjon mindent: a 
kórházakat és az iskolákat is magánkézbe. 
 A szakemberek, kutatók közül (is) sokakat 
megvesz és kiszolgálójává tesz a neoliberális 
tábor.  
 A „politikai elit” elsősorban az üzleti élet 
szereplőire és nem a lakosságra, a választókra fi-
gyel. A lakosság érdekeinek szolgálatát elsősor-
ban a választások idején tűzi zászlójára. 
 Ezért a neoliberális, globális ideológiát úgy is 
jellemezhetnénk, hogy a kormányok ma már nem 
az emberek, hanem a tőke érdekeit képviselik. 
 Egyre több szerző véleménye szerint egyéb-
ként a globalizáció nem más, mint ″neokoloni-
alizmus″, vagyis újgyarmatosítás.  
 De meddig tűrik ezt az emberek?” – kérdezi 
Csath Magdolna. 
 
 És valójában mit lehet tenni a felkelés és a 
„terrorizmus” elkerülésével? Sokat, így pédául.: 
1) Az államot nem gyengíteni, hanem erősíteni 
kell. 
    a) Államilag ellenőrizni és szabályozni kell az 

országból kivonható tőke és jövedelem mér-
tékét. Pl. mind a hazai, mind a külföldi tu-
lajdonú, Magyarországon működő tőke és 
Magyarországon szerzett profit-, kamatjöve-
delem legalább 2/3 részét véglegesen Ma-
gyarország területén kell működtetni, illetve 
beruházni. 

     b) Kérni kell a külföldi államadósság nagyobb 
részének elengedését, vagy 

c) kérni kell és legalább 10 évre fel kell füg-
geszteni az adósságszolgálat (törlesztés, ka-
matfizetés) teljesítését, hogy közben a ma-
gyar állam és a gazdaság talpra tudjon állni. 
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 d) Nyilvánvaló, hogy a globális kapitalizmus 
megközelítőleg sem tudja biztosítani a teljes 
foglalkoztatást. Ezért a „versenyszféra” mel-
lett ki kell alakítani olyan erős állami szek-
tort, amely elsősorban nem profit-, hanem 
foglalkoztatás-érdekelt. Fő feladata biztosí-
tani, hogy legyen munkahelye és keresete az 
országban mindenkinek, aki arra törekszik 
és a versenyszférában nem tud elhelyez-
kedni.  

2) Erősíteni kell a nemzeti érdek védelmét és 
érvényesítését 

 a) a politikai pártokban, a törvényhozásban és 
az államapparátusban; 

 b) az oktatásban, a kultúrában és a tömegtájé-
koztatásban; 

 c) széles körben ismertetni kell a lakossággal 
az ország rendszeres kifosztását és tiltakozó 
tüntetéseket kell szervezni annak megszün-
tetésére, vagy lényeges mérséklésére. 

3) Bővíteni és erősíteni kell a nemzeti érdeket 
szolgáló polgári szervezeteket. 

4) Nemzetközi összefogásra kell törekedni a glo-
balista újgyarmatosítás ellenében a nemzeti 
érdekeiket védő más országokkal. 

5) Ki kell dolgozni a nemzeti érdekeink védel-
mének és érvényesítésének közép- és hosz-
szútávú programját, figyelemmel a határa-
inkon túl élő magyarság érdekeire is. 

 A program kidolgozásába be kell vonni a tár-
sadalom minden fontos rétegének képviselőit.  
 
 Lehet tenni, s nem is keveset. Csak tegye  

meg mindenki, ami rajta múlik. Pl. kezdje azzal, 
hogy magyar boltban magyar árut vásárol, ha van, 
idegen áru helyett; a televízióban magyar műsoro-
kat néz idegen filmek helyett, és így tovább. 
 A felezés bemutatott gazdasági törvényének 
megfelelő érvényesülését helyre kell állítani Ma-
gyarországon (is)! 
 Természetesen nem várható, hogy a nem-
zetközi tőke képviselői örömmel fogadnának a 
fentiekhez hasonló magyar kezdeményezéseket. 
Feszültségekkel nyilvánvalóan számolni kell. 
Ezek mértékének és fajtáinak felvállalása poli-
tikai mérlegelés és ésszerű kompromisszumra tö-
rekvés tárgya is. 
Ám az is nyilvánvaló, hogy nem szabad a súrlódá-
smentesség érdekében lemondani a magyar nem-
zeti érdek érvényesítéséről és hagyni az ország 
további jelentős kifosztását. 
 

Budapest, 2006. május 27. 

 
 
1 Sebestyén Gyula Dr.: Regös-énekek. Első rész. A Regös-énekek 
gyűjteménye. Athenaeum Rt. Budapest. 1902. 27. ének.  
Zala-Egerszeg vidéke. 151–154. 
2 Magyar Statisztikai Évkönyv. 2004. 576. oldalán közölt adatok 
alapján. 
3 Magyar Statisztikai Évkönyvek 1992. 70., 1993. 73.,  1995. 227., 
1998. 290., 2000. 292., 2003. 302., 560., 2004. 310., 576. 
— Bruttó hazai termék 2004. (Előzetes adatok II.)  
KSH. Budapest. 2005. október. 3., 6., 12-17. 
Magyarország nemzeti számlái 2002–2003. 
KSH. Budapest. 2005. 15. 
4 Csath Magdolna: Egy éve az EU-ban. Ez még nem a mi 
Európánk. Kairosz Kiadó. Budapest. 2005. 104–105., 117., 123., 
135–136., 151–152. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szentesica forrás Koppány emlékmû 
(Internet) 



MAGYARSÁG SORSKÉRDÉSEI 

 27 

 
 

Böjte Csaba 
 

LEVÉL A CSALÁDOMNAK 
 

 
Kedves gyermekek, kedves barátaim! Az én Kedves gyermekek, kedves barátaim! Az én Kedves gyermekek, kedves barátaim! Az én Kedves gyermekek, kedves barátaim! Az én 
hitem alapja: az élhitem alapja: az élhitem alapja: az élhitem alapja: az élõõõõ személyes Isten, akinek  személyes Isten, akinek  személyes Isten, akinek  személyes Isten, akinek 
legszebb tulajdonsága az önzetlen jóság és a legszebb tulajdonsága az önzetlen jóság és a legszebb tulajdonsága az önzetlen jóság és a legszebb tulajdonsága az önzetlen jóság és a 
jókedvjókedvjókedvjókedvûûûû ajándékosztó szeretet! Hiszem, hogy  ajándékosztó szeretet! Hiszem, hogy  ajándékosztó szeretet! Hiszem, hogy  ajándékosztó szeretet! Hiszem, hogy 
minden ami kezébminden ami kezébminden ami kezébminden ami kezébõõõõl kikerül, az jó, mert l kikerül, az jó, mert l kikerül, az jó, mert l kikerül, az jó, mert ÕÕÕÕ    
selejtest nem teremt! Hiszem, hogy minden selejtest nem teremt! Hiszem, hogy minden selejtest nem teremt! Hiszem, hogy minden selejtest nem teremt! Hiszem, hogy minden 
ember a végtelen teremtember a végtelen teremtember a végtelen teremtember a végtelen teremtõõõõ Jóság csodája, re Jóság csodája, re Jóság csodája, re Jóság csodája, re----
mekmmekmmekmmekmûûûûve. Mindannyian, te magad is, egy csove. Mindannyian, te magad is, egy csove. Mindannyian, te magad is, egy csove. Mindannyian, te magad is, egy cso----
da vagy egy marék porban, a megda vagy egy marék porban, a megda vagy egy marék porban, a megda vagy egy marék porban, a meg----testesült testesült testesült testesült 
szépsészépsészépsészépség, igazság és jóság.g, igazság és jóság.g, igazság és jóság.g, igazság és jóság.    
 
Természetesen nekem szegezitek a kérdést: Akkor 
mitől a sok bűn, a szenvedés ezen a Földön? 
Anyánk, az Egyház, Jézus Krisztus tanítása alap-
ján beszél a szabad akarattal rendelkező szemé-
lyes gonoszról, az ördögről. Sajnos, a ma embere 
hajlamos megfeledkezni róla. 
 
Életem során sokszor megtapasztaltam a gonosz 
lélek jelenlétét. A mindennapok egy-egy lépé-
sért, befogadott gyermekért, sodródó lélekért sok-
szor szembe kellett mennem a gonosszal. Szomo-
rúan tapasztaltam, hogy igazat mondott a mi 
Urunk, mikor arra figyelmeztetett: "Az ördög, mint 
ordító oroszlán jár körül és keresi, hogy kit nyel-
het el." Egyházunk nem dualista, számunkra nincs 
egy jó és egy rossz végtelen erő a Földön. Mi ke-
resztények Szent Pállal valljuk: Krisztus nevében 
meghajlik minden térd az Égben, a Földön és a 
Föld alatt. 
 
A gonosz hatalmas, de ő is csak szabad akaratú 
teremtménye az Istennek, akárcsak mi emberek. 
Az ördög szabadon és örökre döntött a rossz mel-
lett. Nagyon gonosz, nem ismer irgalmat, és ha 
gyengék vagyunk, nemcsak a földi létünket nyo-
morítja meg, de képes örök kárhozatra is ragadni 
minket. 
 
A gonosz mindannyiunkat szeretne lesodorni a 
szeretet útjáról, és arra szeretne rávenni, hogy mi 
magunk is a bűnben szövetségesei legyünk. A go-
nosznak nincs keze, nyelve, ő azt szeretné, hogy 
mi magunk legyünk az ő végtagjai, gyilkos esz-
közei. Sajnos sokan engednek a gonosznak és bű-

nöket követnek el, fájdalmat okoznak másoknak 
önzésükkel, alattomos szavaikkal, tetteikkel. Na-
gyon nehéz ilyenkor megérteni, hogy mások bűne 
nem jogosít fel arra, hogy mi magunk is bűnöket 
kövessünk el. A Sátán nem csak kísértésekkel, 
hanem mások dühös acsarkodásával, gonosz bes-
zédével, rossz példájával is szeretne bennünket is 
megfertőzni, magáévá tenni. 
 
Persze, ha nem sikerül a gonosznak megszállnia, a 
maga eszközévé tenni bennünket, akkor legalább 
azt szeretné elérni, hogy torpanjunk meg, és dob-
juk be a törülközőt, adjuk fel a harcot, hogy rezig-
náltan magunkba roskadva hagyjuk, hogy sodor-
jon az ár. 
 
Nagycsütörtökön új parancsot adott az Úr: a szere-
tet parancsát. A gonosz sokszor hegyeket mozgat 
körülöttünk, és ilyenkor kicsinységünkből felfaka-
dó félelmünkben, gyámoltalanságunkban mennyei 
Atyánk kezébe kell kapaszkodnunk, akárcsak a 
mesterünk, Krisztus. Az ő emberek iránti, de az 
Atya iránti bizalma sem ingott meg a kereszten 
sem: "Bocsásd meg nekik, mert nem tudják, hogy 
mit cselekszenek – mondja a kereszten Jézus, 
majd, vérbefagyva, utolsó leheletével – Atyám ke-
zedbe ajánlom a lelkemet". Jézus kitartott a szere-
tet útján, más út nem adatott számunkra sem. 
 
Nincs hatalma a gonosznak felettünk, a bűn le-
győzhető. Az igazi szabadság az, hogy szerethe-
tünk, s e szabadságunkat soha senki nem veheti 
el, ezt csak mi adhatjuk oda szabad akaratú dön-
tésünkkel. Igen, szabadok vagyunk, ha szívünket 
nem rántja görcsbe a gyűlölet, a bűnös indulat. 
Jézus követője, Maximilián Kolbe a II. világhá-
ború poklában, a német haláltáborban is szabad 
volt, mert tudatosan döntött a szeretet mellett. Ta-
lán ismerős az ő története. E ferences szerzetes 
papot, mint oly sok lengyel honfitársát, a német 
megszállás alatt munkatáborba viszik. Néhány rab 
megszökik. A kegyetlen indulat az őröket arra 
vette rá, hogy minden tizedik rabot éhhalálra ítél-
jenek. Egy hatgyermekes lengyel férfit ragadtak ki 
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a sorból. Ez az ember gyermekei, családja nevé-
ben kegyelemért könyörög. A háború poklában el-
torzult tiszt nem irgalmaz. És ekkor az atya fel-
kínálja a férfi életéért cserébe a saját életét. Döb-
benetes! A tiszt megengedi, hogy szeretetből vál-
lalja az éhhalált a szerzetes. "Nagyobb szeretete 
senkinek nincs – mondta Jézus krisztus –, mint ki 
életét adja az övéiért". II. János Pál pápa szentté 
avatta Maximilián Kolbét, és a szenttéavatás 
szentmiséjén ott volt ez a hatgyermekes lengyel 
édesapa. Örök példakép, még a földi pokolban is 
szabadok vagyunk, ha a szeretet mellett döntünk. 
Bármi is történik körülöttünk, nekünk nem szabad 
letérnünk a szeretet, útjáról. Tudnunk kell: a bűn 
zsoldja a halál. 
 
A gonosz folyamatosan támad, eleven tűz, mely 
elpusztíthat, de – a szentírás szerint kitartó har-
cunkban – mint az arany megtisztulhatunk a tűz-
ben. Gyengeségünk megtapasztalása alázatra, sze-
rénységre, Isten kezébe kapaszkodásra késztethet 
bennünket. A bűn: sötétség, a szeretet – a fény hi-
ánya. Nekem nem küzdeni kell a bűnnel, a sötétet 
nem lehet felaprítani és kilapátolni a világból, ha-
nem fényt kell gyújtani. Szeretni mindig lehet, a  

jóság melletti döntést nem vehetik el tőled, azt 
csak te adhatod akarattal oda. Családjainkat, vagy 
népünk nagy családját csak az imádságos szeretet, 
a jóságból fakadó testvéri cselekedetek menthetik 
meg. 
 
Egy személyes jó tanács. Én mindig, ha nagyon 
közelinek éreztem a gonosz jelenlétét, mint men-
tőövbe kapaszkodtam a szeretet apró, mindennapi 
cselekedeteibe. Mindig kell szeretni, de ha a go-
nosz jelenléte, örvénylő sodró ereje körülvesz, ak-
kor a szeretet cselekedeteibe kell menekülni. A 
jótettek karjai között biztonságot találhatunk. 
Mennél jobban tombol a bűn körülöttünk, annál 
tudatosabban, alázatosabban, önzetlenebbül kell 
tenni a jót. 
 
Ne félj, összedőlhet körülötted a világ, te szeress 
és élni fogsz, a legnagyobb vihar után is kisüt az 
áldott nap. Tudnod kell: az igazságot, az életet 
meg lehet ölni, de harmadnapon diadalmason fel-
támad. 
 
Déva, 2006. április 26. 
Kisebb testvéri szeretettel, Csaba t. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Jézus a kereszten Krisztus ábrázolása 
 Veleméri templom (Internet) Somogyvár (Internet) 
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Schalk Gyula 
 

AZ ŐSMAGYAR NÉPI CSILLAG- ÉS CSILLAGKÉP NEVEK 
 

 
,,A Magyar csillagos ég még mindig vá-
rakozáson felül gazdag, ha nem gazda-
gabb más népekénél. Hátha még adtunk 
volna rá valamit és nem hagytuk volna 
örökségök és hagyományuk letéteményezé-
se nélkül kihalni azon utolsó nemzedéket is, 
melyet még a csillagok altattak és költöttek, 
melynek még a csillagos ég volt esztendőre 
szóló naptára vagy az éjszaka minden pilla-
natában megtekinthető égi órája!” 
 

(Kandra Kabos: Magyar Mythológia) 

 

 
 

Hetvenöt esztendeje annak, hogy Kandra Ka-
bos leírta a fent idézett sorokat, de talán sohasem 
voltak aktuálisabbak, mint napjainkban, hiszen „a 
csillagok altatta    és keltette nemzedéknek” ma, 
háromnegyed évszázaddal az ősmagyar égbolt 
nagy kutatójának munkássága után már a nyomait 
is alig találjuk széles e hazában. Ma még inkább 
félő, hogy az ősmagyar csillagos égbolt összes la-
kóival együtt a feledésbe merül. Tudják ezt mind-
azok, akik akár a nyelvészet, akár az etnográfia, 
akár a csillagászat oldaláról közelítik meg a kér-
dést. 

A népi csillagnevek etnológiai és mitológiai 
felhasználásának nagy úttörői jobbára a múlt szá-
zadban dolgoztak. Ipoly Arnold 1854-ben meg-
jelent Magyar Mythológiája harmadszor és utoljára 
1929-ben hagyta el a nyomdát. Műve annak ide-
jén sok vitát váltott ki, de a maga nemében napja-
inkig páratlan vállalkozás a magyar mitológia 

megírására. Elődje és kortársa is Kálmány Lajos, 
akinek tanulmányai és kutatásai ma már szinte 
hozzáférhetetlenek. Lugossy József Popularis Ast-
rognosis (Ősmagyar csillagisme) című sokáig csak 
kéziratos művében közel 300 olyan csillag- és 
csillagképnevet sorol fel, amelyeknek a jelentése 
és beazonosítása mind a mai napig szinte le-
hetetlen. Sok érdekes adattal bővítette a magyar 
égbolt mitológiai vonatkozásait Dr. Berze Nagy 
János, az 1946-ban elhunyt kiváló mesetudós, 
akinek Égígérő fa című munkáját a Pécsi TIT 
Szervezet adta ki 1961-ben. Napjainkban Dr. 
Mándoki László végez igen kiterjedt csillagnév-
kutatást. Különböző szakfolyóiratokban meglehe-
tősen szétszórt az idevágó irodalom. (Ezúttal a 
külföldi irodalom felsorolását mellőzzük. A legje-
lentősebb nemzetközi munka e téren Thompson 
Motif-Index című hatalmas munkája, melyben a 
folkirodalom idevágó részének is jelentős hely 
jut.) A hazai ősmagyar csillagos égbolt nagy össze-
foglaló feltérképezése azonban késlekedik. Pedig 
fiatalságunk előtt már azok a fogalmak is ismeret-
lenekké váltak, amelyeket az eddigi kutató mun-
kák nagy erőfeszítések árán tisztáztak. Ennek 
egyik oka, hogy az erre vonatkozó munkák nagy 
része alig hozzáférhető. A másik ok pedig — ami 
egyben az egész téma kutatására visszahat —, 
hogy mai gondolkodásmódunk már jelentősen elüt 
az ősmagyar égboltot benépesítő fogalmaktól és 
képzetektől. Még akkor is, ha a csillagos égbolt 
egyre erősebben vonzza a technika és az űrkutatás 
nagyeredményei révén ifjúságunkat. Aki az ős-
magyar csillag- és csillagképnevekből szeretne 
valamit átmenteni az utókorra, annak a szó szoros 
értelmében utolsó pillanatban kell kopogtatni 
azoknál az öregeknél, akiknek apját és anyját és 
nagyszüleit még valóban a csillagok altatták és 
keltették. 

A magyar csillagos égbolton támadt űrt akkor 
tapasztaltam, amikor a FÖLD ÉS ÉG című folyó-
irat hasábjain az utóbbi néhány év során meg-
kíséreltem feldolgozni a csillagos égboltot a csil-
lagképek sorrendjében. Ami e munkában legin-
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kább hiányzott: az egyes csillag- és csillagkép-
nevek magyar mondabeli háttere. (A klasszikus 
égbolton ugyanis egész mondakörök elevenednek 
meg az égbolton. Pl. Androméda-mondakör.) 

A következőkben az ősmagyar csillagos ég 
általános leírását követően szeretném bemutatni a 
rendelkezésre álló népi csillag- és csillagképne-
veink saját felfogásom szerinti témakörökbe való 
csoportosítását is. Meggyőződésem ugyanis, hogy 
ilyen módszert követve számos következtetést von-
hatunk le őseink mindennapi életét, világképét, 
szokásait, vallási képzeteit és érzelemvilágát ille-
tően is. 
 
 

AZ ŐSMAGYAR CSILLAGOS ÉGAZ ŐSMAGYAR CSILLAGOS ÉGAZ ŐSMAGYAR CSILLAGOS ÉGAZ ŐSMAGYAR CSILLAGOS ÉG    
 

 

Az égbolt isteni mivoltának őshite vala-
mennyi nép hagyományában fellelhető. Még akkor 
is ha a csillagokat és csillagképeket ma már nem 
személyesítjük meg, szólásainkban, nyelvünkben 
él a tudat, hogy az égbolt az istenek, hősök, 
táltosok és mesebeli állatok lakhelye volt egykor. 
Él ez a tudat a napjainkban hivatalosan használt 
csillag- és csillagképneveink alapján is, jóllehet 
születésük óta nagyot haladt előre a világ, ezek-
ben is a régi népeknek az égbolthoz fűzött elkép-
zeléseik, meséik, mítoszaik tükröződnek. 

A csillagok még az űrkorszakban is járnak, 
kelnek, nyugszanak és futnak a nyelvünkben, 
mintha lábuk lenne, mintha személyek lennének. 
Ugyanezt teszik a csillagképek és többi égitestek 
is. Való igaz, hogy — amint azt Kandra Kabos 
annakidején írta — bár több mint ezer éve annak, 
hogy az égbolt megszűnt az ősvallás bibliája lenni, 
fogyatékos töredékeiben mégis sejthetjük, hogy az 
elmúlt századok képzelete az egyes csillagokban    
és csillagképekben az istenek palotáját, kertjét, 
asztalát, szemét, ujját, vetését    és szerszámait véli 
felismerni. Sajnos azonban csak töredékeket sej-
tünk abból a magyar égből, amely a honfoglalás 
táján és azt megelőzően a magyarok képzeletét 
foglalkoztatta. 

A csillagos égbolt ábrázolásának története 
nagy korszakai közül főként az arab és görög kor-
szak volt az, amely rányomta bélyegét a magyar 
csillagos égboltra is. Sorra átvettük a görög és 
latin csillag- és csillagképneveket, amelyeket ők 
az araboktól kölcsönöztek. A kereszténység felvé-
telével az egykori ősi égbolt csillagképei kiszo-

rultak, és helyüket végképp betöltötték az új el-
nevezésű, az ősmagyarok számára bizonyára isme-
retlen istenek és hősök képei az égbolton. A ma-
gyar mondavilág hősei, félistenei az egykori nem-
zetalapító hősök, akiknek csillagai és csillagképei 
lehulltak az égről, azonban még sokáig éltek a nép 
képzeletében. Élnek még ma is. Éltek a múlt szá-
zadban is. Ugyanakkor a kérdés egy meglehetősen 
nehéz oldala, hogy bár sokan emlékeztek eredeti 
ősi magyar csillag- és csillagkép-elnevezésekre, 
azok egy tekintélyes részét nem tudták azonosí-
tani. Vagy ki tudja ma már megmondani, melyik 
volt a „Magyarok csillaga”? (Egyes kutatók sze-
rint a fényes Jupiter bolygó.) Így megint csak igaz, 
hogy ősvallásunk csillagokból és csillagképekből 
festett égi krónikás könyve már csaknem olvasha-
tatlan a számunkra. 

Amikor e sorokat közzétesszük mintegy fel-
elevenítve és összefoglalva a kérdést és a nehéz-
ségeket, talán újabb lelkes híveket is toboroz-
hatunk a rendkívül izgalmas kutatómunkára. Ezt 
ugyanis ma már még a múlt századnál is nehe-
zebbnek ítéljük. 
 
 

AZ ÉGBOLTAZ ÉGBOLTAZ ÉGBOLTAZ ÉGBOLT    
 

 

Csillagászati értelemben az égbolt látszat-
jelenség. Szemeink mélységérzetének hiánya 
okozza, hogy a csillagokat különböző fényességük 
ellenére is egyforma távolságra látjuk mintegy az 
éggömbre „függesztve”. Ugyancsak látszatjelen-
ség az égbolt napi és évi forgása is. Az előbbi a 
Föld tengelyforgásának, az utóbbi a Nap körüli 
keringésünknek a következménye. Ezek a tények 
azonban a régi népeket a csillagképeik megformá-
lásában és elnevezésében természetesen nem be-
folyásolják, az égboltról alkotott általános nézete-
ikben sem. 

Az égbolt az összes misztikus hitképzetre 
igen nagy befolyással volt az idők folyamán. E 
Föld feletti félgömb nemcsak az istenek lakó-
helye, de egyben az a terület is, ahonnan az ember 
az élethez szükséges feltételeket: a fényt, a mele-
get, a világosságot nyeri, és amelynek napi forgá-
sához igazítja teendőit, amely szerint számítja az 
idejét, és nem utolsósorban amelyből a jövendőjét 
próbálja minden nép és minden korban kikövet-
keztetni. 

Nyelvünkben igen finoman megkülönböz- 
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tetődik az egész Földet beborító légkör (firma-
mentum), valamint a világosságtól (lux), égéstől 
(ardet), a láng fényétől és ragyogásától kölcsönzött 
jelentésű égbolt. Az égbolton minden ég, fénylik, 
ragyog. Minden fény és világosság ősforrása az 
égbolt. Van azonban egy másik vallási értelemben 
vett egünk is, és ez a mennyország, az üdvösség 
helye. A német himmel mellett legfeljebb a szász 
tájnyelvben előforduló hevan valamint az angol 
sky és heaven ismer ilyen kettős értelmet. Az 
ősmagyar ég azonban főként a nagy hősök, elhunyt 
hősök és istenek lakhelye, amelyet a Tejes út 
(Tejút) köt össze a Földdel. 
 
 

CSICSICSICSILLAGLLAGLLAGLLAG---- ÉS CSILLAGKÉPNEVEK ÉS CSILLAGKÉPNEVEK ÉS CSILLAGKÉPNEVEK ÉS CSILLAGKÉPNEVEK    
 

 

A honfoglalás körüli magyar csillagos égbolt 
leginkább a Kalevala csillagos égboltjához hason-
líthatott. Az északi néphagyományok a csillagok 
megszemélyesítésének emlékét tárják elénk. A 
keleti hagyományok a nomád élettel kapcsolatos 
csillagnevek és népszokások formájában tükrö-
ződnek felénk. Keleten a civilizáció még napjain-
kig is csak részben emésztette fel az ősi nyomo-
kat. (Nem véletlen, hogy kutatóink egy része a tá-
voli Mongóliáig utazik ősi csillagneveket gyűj-
teni.)∗ E régi népek csillagászati ismeretei apáról 
fiúra szálltak. Életüket az égitestek mozgásai de-
terminálták, hitük szerint az égbolt szellemekkel 
van benépesítve, akiknek befolyása alatt áll min-
den földi élőlény. Így lelküket is determinálta az 
égbolt. 

A csillagnevek összefüggésben álltak az em-
ber szükségleteivel. A Sarkcsillagot, amely már 
akkor is irányjelző pl. VASTUSKÓ-nak nevezik. A 
Vénuszt PÁSZTOR-nak, mert akkor jön fel, ami-
kor a nyáj legelni indul, vagy amikor hazatér. A 
Nagy Medve HÉT FARKAS, amelyek egy szürke 
                                                 
∗ Hogy Mongóliában mind a mai napig milyen élesen él a 
köztudatban az égbolt jelentősége, ere bizonyíték az, hogy a 
Mongol Népköztársaság egyik legmagasabb kitüntetése ma a 
„MONGOL NÉPKÖZTÁRSASÁG SARKCSILLAG 
ÉRDEMRENDJE”. Ezt a kitüntetést kapta meg a legutóbi 
napokban Péter János hazánk külügyminisztere. (Lásd: 
Magyar Közlöny 1973. június 19. 40. szám.). Mongóliában 
mind a mai napig a szabad ég alatt tenyésztik az állatokat, 
amelyekkel éjjel-nappal együtt vannak sátortáboraikban a 
gondozók. Életükben a csillagos égbolt és a Sarkcsillag 
pontosan olyan fontos szerepet tölt be, mint évszázadokkal 
vagy évezredekkel korábban élt őseik életében betöltött. 

és egy fehér lovat kergetnek. A Pleiadok (Fias-
tyúk) neve náluk VAD JUHOK, és a néphit sze-
rint, amikor nem láthatók, a földi juhoknak hoz-
nak takarmányt. A Tejút A MADARAK ÚTJA, 
amelyen északról délre költöznek a madarak. 

A török-tatár népek szerint a Sarkcsillag 
ARANYKARÓ, VASKARÓ. Látszólagos mozdu-
latlansága miatt. Annak a két csillagnak a neve 
pedig, amely a Kis Medvében a Sarkcsillagtól 
messzebbre esik, KÉK SZÜRKE    és LISZTES 
SZÜRKE a neve (ló). A köztük levő három kis 
csillag a KÖTÉLCSILLAG, amellyel a lovak a 
VASKARÓ-hoz vannak kikötve. A NAGY MED-
VE ebben a felfogásban HÉT RABLÓ, akik a lo-
vak után ólálkodnak. Sajnos, a mi magyar csillag-
neveinkben az ősnomádnak nem találjuk ilyen vi-
lágos nyomait. A később szóba kerülő hasonló 
jellegű csillagnevek jó része is beazonosíthatatlan. 
Bizonyosra vesszük azonban, hogy az ősmagyar 
csillagtiszteletről az ázsiai népek csillagtisztelete 
adhat jól körvonalazható hírt. 

Északi nyelvrokonaink mindegyikénél feltár-
hatók az égitestkultusz nyomai (szamojédok, osz-
tyákok, vogulok stb.). A finn mitológiában számos 
nyoma van a csillagok megszemélyesítésének. A 
magyar mesék Nap és Hold valamint Szélkirály-
fiaihoz hasonlóan náluk is háztartása és családja 
van az égbolt nagy lakóinak. Eszközeik is vannak: 
Orionnak (Väjnämöjnen félisten) kaszája van 
csakúgy, mint nálunk. Egyes csillagképek egyes 
népeknél éppen úgy, mint nálunk tárgyakká vál-
nak, így az araboknál a Göncöl: Koporsó három 
siratóval. 

Ez egészen rövid összehasonlítgatás nyomán 
is látjuk: az égbolt az egyes népek életkörül-
ményei szerint, hite és elképzelései szerint népe-
sedik be állatokkal, eszközökkel, istenekkel, tár-
gyakkal. 
 
 

ŐSMAGYAR IDŐMUTATÓ CSILLAGOK ŐSMAGYAR IDŐMUTATÓ CSILLAGOK ŐSMAGYAR IDŐMUTATÓ CSILLAGOK ŐSMAGYAR IDŐMUTATÓ CSILLAGOK     
ÉS CSILLAGKÉPEKÉS CSILLAGKÉPEKÉS CSILLAGKÉPEKÉS CSILLAGKÉPEK    

 

 

A legrégibb csillagos égbolttal kapcsolatos 
hagyományunk az időmutató csillagok sora. Még 
azon népeknek is, amelyek nem tulajdonítanak 
nagyobb jelentőséget a csillagképeknek, van idő-
mutató csillaguk és csillagképük. Nálunk is, jelé-
ül annak, hogy népünk életében az időmérés 
szükségletét a csillagos égbolt fedezte. Ilyen csil-
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lagkép a Nagy Medve (Nagy Göncöl) és a vele járó 
Kisbéres (Alcor). Ennek állásáról a nép pontosan 
tudja, hogy éjfél előtt vagy éjfél után van-e. Az ős-
magyarok is rájöttek arra, hogy az egyes csillag-
képek egy teljes fordulatot 23 óra 56 perc és 4,09 
másodperc alatt tesznek meg. (Persze ezt a pon-
tosságot a nomád népek nem érhették el, ez a 
Földtengely forgásának pontos ideje.) A csillag-
képek állása alapján azonban megfelelő gyakor-
lattal egyórás pontossággal is megállapítható az 
éjfél előtti utáni idő. A palócföldön: „Kincső” 
(Göncöl) = az éjszaka órája. De óracsillag még a 
HAJNALCSILLAG és a VIRRADÓ CSILLAG is. 
Az előbbi reggel 3 órát, az utóbbi 5 órát mutatott. 
Egyikük nyilvánvalóan a Vénusz bolygó, amely a 
Nap előtt kel. A Virradó csillag pontos azonosí-
tására nincsenek adatok. Időmutató szerepük volt 
még a régi magyarok életében a következő ősi 
magyar néven szereplő csillagoknak is:  

 

Hajnal hírmondója Álomhozó csillag  
Alkonycsillag Virrasztó csillag 
Esthajnalcsillag Határjáró csillag 
Vacsoracsillag Éjféli csillag 
  

 Pásztorok serkentő csillaga 
 

Közülük bizonyára a Vénusz változatos elneve-
zéseivel is találkozunk. Hajnalt jelölhettek a Haj-
nal hírmondója, a Határjáró csillag és a Pásztorok 
serkentő csillaga. A Határjáró csillag valószínűleg 
a láthatárhoz közeli, a Nap előtt felkelő csillag 
lehetett. A virrasztó, az álomhozó és az éjféli csil-
lag az éjszaka közepén volt látható csillagok közül 
kerülhettek ki. 
 
 

ÉVSZAKCSILLAGOK ÉS ÉVSZAKCSILLAGOK ÉS ÉVSZAKCSILLAGOK ÉS ÉVSZAKCSILLAGOK ÉS ----CSILLACSILLACSILLACSILLAGKÉPEKGKÉPEKGKÉPEKGKÉPEK    
 

 

Hogy az Állatöv jegyeihez kötötték-e őseink 
az évszakok bekövetkeztét, nem tudjuk. Bizonyos 
azonban hogy a csillagképek lassú évi körbe-
vándorlására felfigyeltek őseink is. Feltétlenül 
évszakokat jelző csillagoknak tekinthetők azonban 
a következő ugyancsak népi csillagnevek: Kikelet 
hírmondója (Tavasz), Rétszagoló (Ősz), Harmat-
legelő (Tavasz), Őszi csillag (Capella), Dérhagyó 
(Tavasz), Zúzmarás (Tél), Pünkösd csillaga 
(Nyár), Fagyhozó (Tél, koraősz), Árpaérlelő 
(Nyár), Szélvészcsillag (Tavasz?). 

Az évszakok váltakozására való rendszeres fi- 

gyelést támasztják alá az évszakokkal járó népi 
szokások és ünnepek. 
 
 

A MINDENNAPI ÉLET TÜKRÖZŐDÉSEA MINDENNAPI ÉLET TÜKRÖZŐDÉSEA MINDENNAPI ÉLET TÜKRÖZŐDÉSEA MINDENNAPI ÉLET TÜKRÖZŐDÉSE    
 

 

Talán egy nép sem írta fel olyan szemlé-
letesen az égboltra a maga hitét, örömét, bánatát, 
mint éppen az ősmagyar nép, régi elődeink. Ha 
valaki gondosan áttanulmányozza azt a több száz 
csillag- és csillagképnevet, amely az ősmagyar ég-
boltból rendelkezésünkre áll, önkéntelenül is fel 
kell, hogy figyeljen arra, mennyire a hétköznapi 
élet dolgai és tárgyai, eseményei és állatai ismét-
lődnek a magyar égbolton. Mintha csak egy, a régi 
magyar ősök életét változatlanul élő századfor-
dulói magyar tanyára látogatnánk egy Móricz vagy 
Mikszáth regényben, úgy ismétlődnek az égbolton 
a délibábos rónaság tájai, halmai állatai és illuszt-
ris tisztségviselői is. Nézzük csak a régi magyar 
csillagnevek sorában a következőket: Bokor, Hár-
mas halom, Rétlegelő, Vadlegelő, Szolgafa, Pihe-
nő, Kaszás zsombékja, Korcsma. De itt látjuk a 
Három malom és Négy malom csillagot is. Vajon 
mely táján zakatolnak e malmok az égi tájaknak? 
Van-e, aki meg tudná még mondani? De megta-
lálunk mindent, ami egy ősi magyar tanya kelléke, 
és amit általában szerteszét az udvaron és a ház 
körül megtalálhatunk. Mik ezek? A következők: 
Nagy félkenyér (az Orion öve alatti három halvány 
csillag, de megítélésem szerint sokkal inkább ma-
ga az Orion öve), Kis félkenyér, Nagy és Kis ásó-
csillag, Cséphadarócsillag, Eke, Eke mása, Fúrú-
csillag (Sarkcsillag). A Fúrúcsillagot, amint jelez-
tük a zárójelben, többen a Sarkcsillaggal azono-
sítják, de problémát okoz, hogy van Nagy fúrú-
csillag és Kis fúrúcsillag is, ebben az esetben nem 
lehet tudni, melyik lett volna a Kis Sarkcsillag. 
Fias emelője a következő, Fias kötele követi. 
Mindkettő a Fiastyúkkal kapcsolatos és a kör-
nyékén van valahol. Van az égbolton Kaptár, Háló 
(Delfin és a Kiscsikó). Van Hálócsillag (ezek az 
Andromeda csillagkép béta és delta jelű csilla-
gai). A következő csillagnevek: Kádas, Járomszeg, 
Kerék, Kapa, Kasza, Juhászbot, Lappantó, Lánc-
szem, Mérték, Nyüst, Patkó, Ujjas, Koldusbot, 
Sarló, Szántóvas megint csak egy-egy kelléke az 
egykori pusztai élet mindennapjainak. De folytat-
hatjuk a sort Kamra, Fészer csillagain át és szem-
betaláljuk magunkat a rohanó Csürhével, a kapa-
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rászó Fiastyúkkal, amely kotlósként, lehet, hogy 
az ajtó körül valahol ki van kötve a Fias kötelével. 
Utunkba esik a Vakondtúrás is és messzebb a ta-
nyától talán a dombok alján lehet a Szarvas le-
gelője, és a Szarvas nyomdokán (Tejút) juthatunk 
el odáig. 

Nagyon érdekes ennek a régi magyar égbolt-
nak a társadalmi szerkezete is. Nincs a csillagos 
égboltot benépesítő élőlények között egy sem, aki 
messze kiemelkedne soraikból. A magyar ég első 
benépesítői — a mondabeli hősökön és honalapí-
tókon továbbá a táltosokon túl — egyszerű embe-
rek, a puszták népe társadalmának képviselői, 
kunyhók lakói. Emberek és tárgyak, akik a min-
dennapi életben körülvették egymást itt a pusztá-
kon is. Kik ezek? Bojtárok, Bojtár kettőse, Béres 
és Kisbéres, Cséplő, Étekfogó, Szilkehordó, Ebéd-
hordó, Fiaspallér, Rosszraébredt juhász (elszéledt 
a nyája a monda szerint, és mikor felébredt, utá-
nuk szaladt az Erdőn át), Gyalomverő, Gyepü-
húzó, Halász, Kalauz (a kalauz ősi fogalma bizo-
nyára egészen sajátságos és nem a jelenlegi fogal-
mat takarja), Telkes gazda, Kaszás telke, Kaszás 
gázlója. Itt van a kaszás (Orion) egész családja is: 
Kaszás pallér, Kaszás után járó, Kaszás emelő. A 
kaszások háromféleképpen is megjelennek az ősi 
égen: Lámpáshordó, Ostoros, Ökörkereső, majd a 
következő háromas: Ökörpásztor, Ökörhajtó, Ré-
vész. Újabb háromas a kaszások elnevezésében: 
Róna királya, Rónaőrző, Rónapallér. Mindenikük 
elöljárója és a felettük álló földi hatalmasság égi 
jelképe a Bírák gyűlése (A Corona Borealis-ra 
gondolnak többen). Vajha valaki megrajzolná ezt a 
csodálatos csillagtérképet! 

 

 

 

 

KÖLTÉSZETKÖLTÉSZETKÖLTÉSZETKÖLTÉSZET    
 

 

A következő néhány a megszemélyesítés gyö-
nyörű ősmagyar példáját szolgáló csillagnévnél 
keresve sem találhatnánk költőibb és mesésebb 
összeállítást. Szinte megelevenedni látszanak ezek 
a magyar népmesék lapjaiból kilépő csodálatos 
szépségű és hangzású nevek és személyek: Ágas 
csillag, Sátoros, Szárnyas, Hunyéta, Álmatlan, 
Halovány csillag, Szőke, Hályogos, Horgas, Gya-
log csillag, Futó csillag, Fürtös csillag, Tejfeles, 
Kétkezű, Hármas levelű, Nehéz lábú, Alföldi 
csillag, Délszaki csillag, Levegőcsillag, Tenger-
csillag. 

Vagy a következők: Aranyhajú csillag, Arany-
szemű csillag, Arannyal versengő, Leányszemű, 
Vérrel versengő, Kunyhóba tekintő, Tengerbe ka-
csintó, Árvaleány pillantása, Ködszemű, Kereszt-
benéző, Vérszemű keresztes csillag. Többségük-
nek vonzó és szerencsés hangulatú még a nevük 
is. Sajnálatos módon hozzá kell tennünk, hogy a 
felsorolt csillagok legtöbbjének nem ismerjük az 
égbolton való megfelelőjét. A kutatómunka na-
gyobb részének ma már arra kell irányulnia, hogy 
megtaláljuk. 

Itt említjük meg, hogy a népi csillag- és 
csillagképnevek kutatástörténeti adatai nem telje-
sek. Számos szétszórt adat kerül és kerülhet nap-
világra különböző szakfolyóiratokban. Rajtunk 
múlik, hogy az adatokat összegyűjtsük, elemezzük 
és kiegészítsük. Annál is inkább, mert az ősma-
gyar csillagos égbolt nagy áttekintő feltérképezése 
még késlekedik. Az egyetlen ősmagyar csillagké-
peket és csillagneveket tartalmazó csillagtérképet 
Toroczkai- Wigand Ede 1915-ben megjelent Öreg 
csillagok című munkájában találhatjuk. A térké-
pet Nagy Sándor rajzolta. Összesen 45 csillag- és 
csillagképnevet találunk rajta. (15 csillagképne-
vet, 26 csillagnevet, 1 nevet a Tejútra, és 3 név 
esetében nem lehet eldönteni, hogy az elnevezés 
csillagra vagy csillagképre vonatkozik-e.) A tér-
kép lényegében művészi felfogású ábrázolása a 
magyar népi csillagnevekből és csillagképekből 
összeállított égboltnak. Hiányossága az, hogy nem 
tekinthetjük az ősmagyar égbolt hű másának, mi-
vel nem ismeretesek esetleges népművészeti for-
rásai. Valószínűleg az egyes ősi eredetű csillag-
képnevek a fantázia rajzai. Valószínű, hogy e figu-
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rákhoz egykori őseink főként a mese- és monda-
világban vagy a mindennapi életben előfordult fo-
galmakat és képzeteket kapcsoltak, és nem vagy 
csak nagyon ritkán jelenítették meg őket képsze-
rűen is az égbolton. A képszerű megjelenítésnek 
ugyanis nyomára kellene bukkannunk a népmű-
vészeti alkotásokban (faragott vagy festett csillag-
képfigurak stb.). Nem ismerünk olyan ősi ég-
gömböt sem, amelyen az ősmagyar csillagképeket 
ábrázolták volna, pedig a forgó csillaggömbök a 
csillagos égbolt ábrázolásának egyik igen fontos    
és a múlt századig használt eszközei voltak. Mind-
ezek alapján csaknem bizonyosra vehető, hogy né-
hány csillagképen kívül, amelyek ábrázolását meg 
is találjuk (Göncöl, Fiastyúk, Kaszás), az égbolt 
ősmagyar szereplőit nem ábrázolták őseink. A 
csillagokhoz kapcsolódó mesék és mondák a sza-
bad ég alatt, a pásztortüzek mellett terjedtek és az 
éppen elhangzott mese vagy legenda egy-egy hő-
sét, szerszámát vagy állatát közvetlenül vitték 
képzeletükben az égboltra át anélkül, hogy azokat 
akár fából megmintázták volna, akár lefestették 
volna. 
 
 

ŐSVALLÁSUNK NYOMAI, ÖRÖM ÉS BÁNŐSVALLÁSUNK NYOMAI, ÖRÖM ÉS BÁNŐSVALLÁSUNK NYOMAI, ÖRÖM ÉS BÁNŐSVALLÁSUNK NYOMAI, ÖRÖM ÉS BÁNATATATAT    
 

 

A magyarok ősvallása körül sok vita támadt a 
szakemberek között. A kérdés: vajon ősvallásunk 
sámánizmus volt-e, vagy pedig még ennél is ke-
vesebb értékű babonás jelleget mutató egyszerű 
természetimádás. A népi csillagnevek arra utal-
nak, hogy a csillagok az ősmagyarok előtt termé-
szetfeletti hatalommal bíró, de emberszerető szel-
lemek. Az ősmagyar égbolt e humanizmusa igen 
értékes és figyelemreméltó vonás. Voltak persze 
olyan csillagok is, amelyektől félni kellett. És a 
csillagos éghez fűződő különböző babonák nyomai 
még napjainkban is élnek a népképzeletben. Ilyen 
babona volt (és ma is az) a jövő lehetőségeinek, 
titkainak „leolvasása” az égboltról. Ez a fajta jö-
vőjóslás nem pontosan azonos a ma is ismert aszt-
rológiával. A bennük való hit a népi mondásokban 
tükröződik, és még a múlt század végén is sokat 
lehetett gyűjteni belőlük. Így pl. Kálmány Lajos 
gyűjtéséből tudjuk, hogy a Szeged környékiek úgy 
tartották: „Ha Karácsony écczakáján sok csillag 
van az égön, akkó jó termés lösz, mög jószág is 
lösz”. 

Nagy jelentőséget tulajdonítottak a csillag- 

hullásnak is, mely ha sűrű. akkor sok felé esőt je-
lent, mások szerint szelet. Végzetes a fiataloknál, 
ha lefut a csillaguk, mert vége a szerencséjüknek. 
A „Feljött a csillaga” és „Leszállt a csillaga” is 
arra utal, hogy a szerencse a csillagokba van írva. 
 

Az ősi magyar néphit szerint vannak jó, és 
vannak rossz csillagok. A mondások napjainkig 
gyönyörűen tükrözik ezt a hitet: „Rossz csillagok 
járnak.” „Rossz csillagzat alatt született.” „Sze-
rencsés csillagzat alatt született.” „Rossz a csilla-
gok állása” stb. Akinek jó a csillaga, azt általában 
irigylik. Az ősmagyar csillagos égbolt szerencse-
csillagai közül ma már csak egyet ismerünk egész 
határozottan, és ez a Nagy nyári háromszöget a 
Lant, a Hattyú és a Sas csillagképek legfényesebb 
csillagait összekötő képzeletbeli egyenesek alkot-
ják. A Delfint az ősi magyar hagyomány Kis 
kereszt-ként tartja számon. Ez a csillagkép a ván-
dorok, szegény legények, „lókötők” — tehát még, 
Uram bocsá, a kisebb tolvajok szerencsecsillaga 
is volt. A kikötés az volt, hogy mielőtt valamilyen 
kétes vállalkozásba kezdett a szegénylegény, fel 
kellett rá pillantani és hirtelen azonnal, egyszerre 
meg kellett találni. (Ez nem éppen könnyű fel-
adat, mert a Delfin csillagkép csillagai halványak. 
Szobából, világos helyről kilépve azonnal nem le-
het felismerni, hozzá kell szoktatni a szemet a sö-
téthez.) További szerencsecsillagok még az ős-
magyar hagyomány szerint: Szerencsecsillag, Ci-
gányok. (Ha csillagkép, akkor valószínű a Sas, ha 
csak egy csillag, akkor a Sas legfényesebb csilla-
ga, az Atair.) Kisdedek, Szegény ember szeren-
cséje, Utas ember szerencséje, Kisasszonyok örö-
me. Nem túlságosan sok csillag neve utal az 
örömre és szerencsére, mutatván, hogy az ősma-
gyarok élete sokkal több megpróbáltatásnak volt 
kitéve, mint szerencsének és örömnek. Az ősi csil-
lagos égbolt a szegény mindennapokból, a munká-
val és küzdelmekkel kapcsolatos fogalmakkal volt 
benépesítve. A szépség és öröm csillagai csak 
képzeletben a különböző mesehősök odahelyezé-
sével váltak az ég ősmagyar lakóivá. 

 

Van azonban Bánat és Elátkozott csillag az 
égen. Van Fogoly és van Magános csillag is. 

 

És van természetesen a szerelemre utaló csil-
lag is a magyar égbolton. A Páros és Páratlan csil-
lag feltétlenül ide tartozik. („Páros csillag ritkán 
ragyog az égen.”) Időközben kiderült, hogy nincs 
igaza ennek a dalnak sem, mert a csillagok több 
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mint negyedrésze kettős vagy többes csillag, és 
inkább a magános csillagok a ritkák. Ott látjuk a 
magyar égen a Vőfélycsillagot, a Nászvezetőt, a 
Mátra szerelmét, mely utóbbi a szeretet szeren-
csés csillaga. Van csillaga a Jámboroknak is. 
 
 

A „GÖNCÖL”A „GÖNCÖL”A „GÖNCÖL”A „GÖNCÖL”    
    

    

A rendelkezésre álló adatok alapján úgy tud-
juk, hogy az ősmagyar égbolt ”felső” része a Sark-
csillagra és környékére esett. Ennek is két köz-
ponti csillagképe a Kis és Nagy Göncöl valamint 
maga a Sarkcsillag állt az érdeklődés központ-
jában. Minden idők legizgalmasabb ősmagyar mi-
tológiai kérdése: Ki volt Göncöl? Akit szinte egye-
dülálló módon semmiféle megújulás és semmiféle 
haladás, sem a kereszténység, sem a modern kor 
nem tudott kiirtani a nép emlékezetéből. (A Nagy 
Göncöl hivatalos neve ősidők óta Ursa Major — 
Nagy Medve. Számos nép nevezi egyszerűen Sze-
kérnek, máshol az ősi irodalmakban Kosár a neve 
a csillagképnek, nálunk magyaroknál emberemlé-
kezet óta Göncöl a neve.) Központi szerepét nem-
csak központi fekvése, nemcsak az a tény, hogy 
hazánkban is és az északi szélességeken állan-
dóan a láthatár felett tartózkodó ún. cirkumpoláris 
csillagkép, hanem közkedveltsége és kivételes 
tisztelete is biztosította. A finneknél Otava: fő-
csillag a neve. Felesége: Otavar; az éjjeli tolvajok 
ellen ő volt a hozzá folyamodók oltalma. Otava 
olyan volt a finnek ősvallásában, mint a mi Szent 
Péterünk, afféle mennyországi ajtónálló. 

Nálunk magyaroknál az egyetlen ősmagyar 
félisten, talán éppen a sokat emlegetett Magyarok 
Istene, a magyarok csillagistene, aki villámhordó 
szekerével rendre végigdübörgött a Hadak útján, a 
Tejúton. Nevének ősi változatai közül ma a követ-
kezőket ismerjük: Palóc kiejtés szerint: KINCSŐ, 
szegedi szójárás szerint: DÖNCÖL, DÖNCŐ. Kál-
mány Lajos szerint az istennyilákkal terhes sze-
kér. Ugyanő mondja, hogy Szeged környékén soha 
nem volt használatos a Göncöl elnevezés. 

Göncöl kilétét illetően csak a néphagyomány 
adhat segítséget. Sokak szerint (csillagászok is így 
hivatkoznak írásaikban és előadásaikban) Göncöl 
azonos lenne azzal a táltos emberrel, aki a kocsit 
feltalálta, nagy tudású ember volt, aki beszélt a 
madarakkal, fákkal és növényekkel (Szent Fe-
renc?) értette a csillagok jelentését, sok csodát is 

művelt, de senki nem látta, miként halt meg. Úgy 
vélték, az égben tűnt el, kocsival járt, melynek 
mindig görbe volta a rúdja, és most ezzel jár to-
vább az égen is. A táltosok létében sokáig hitt a 
magyarság. Még a múlt században is voltak, akik 
„láttak” is ilyen titokzatos embereket. Nyilván-
való, hogy a népképzelet a táltosokat olyan tulaj-
donságokkal ruházta fel, amely tulajdonságokat 
maga is szeretett volna megszerezni. Göncölt tál-
tosnak tartja a csallóközi néphit ma is, de ugyan-
ott Tündérkirályné szekere-ként is emlegetik. Ke-
resztény korból maradt fenn — de mint más csil-
lagképek keresztény és erőszakolt elnevezései, ez 
sem terjedt el egészen — a Krisztus Urunk szeke-
re, később a Szent László szekere, Szent Mihály 
szekere is előfordultak. Szent Péter helyét időn-
ként Illés próféta majd Jónás próféta is felváltotta. 

 

Hogy Göncöl több, mint egyszerű ember, arra 
vonatkozóan tájékoztat a néphit véleménye magá-
ról a szekérről. Ez pedig a különböző máig is élő 
mondásokban nyilvánul meg. Szeged tájékán azt 
mondják: „Ojan nehéz, mint a Döncöl szekere.” 
Vagy: „Nehéz vagy, mint a Döncölszekér.” „A 
Döncölszekér húzza az egész eget.” „A Döncöl-
szekér Isten nyilával van tele, sorjában tele rak-
va.” (Ez uttóbbi Kálmány Lajos szerint Szőregen 
elterjedt mondás). Vajon a mai szőregiek közül 
akadnának-e még, akik tovább tudnák fejleszteni 
a szőregi és Szeged környéki felfogásokat a Gön-
cölszekérről? Kandra Kabos már hivatkozott mun-
kájában bájos népmesékkel és hiedelmekkel szol-
gál a Göncölszekérrel kapcsolatban. Közülük idé-
zünk: 

 

„A Döncölszekérbe ökör van fogva három 
pár; a középső ökörnek a fülében van Hüvelypici 
s onnan hujángat: Cselő, hajsz!” 

Értelmezéséhez tudnunk kell, hogy a csillag-
kép enyhén hajló „rúd”-jának középső csillaga a 
Mizar mellett szabad szemmel is látszik egy na-
gyon halvány piciny csillag. Ez az Alcor. Leg-
újabb kutatások szerint a Mizar az Alcorral hetes 
csillagrendszert alkot. Az Alcor magyar nevei: 
Béres, Kisbéres, Ostoros. Főként mert a Göncöl 
rúdját nálunk is összekötötték sokan a szekeret 
húzó ló fogalmával. Az Alcort az éleslátás pró-
bájának is tekintik. A Mizar érdekes módon arab 
elnevezése alapján: Al anak al benat a gyá-
szolással és gyászolók fogalmával is összefügg. 
(Latin: miseria = nyomorúság.) A Mizar volt az 



MAGYARSÁG ÉS A CSILLAGOS ÉG 

 36 

első kettőscsillag, amelyet Riccioli olasz csilla-
gász felfedezett. (Mindezek után nem lehet kétsé-
ges, hogy a néphit szerinti Hüvelypici nem más, 
mint az Alcor.) 

Az ősi magyar néphit szerint nagyon is hozzá 
van kötve a Göncölhöz a világ sorsa: 

„A Döncölszekér húzza az egész világot, a 
cigány gyerök ugrál az ökörre, oszt leesik mindég; 
mikó a középső ökörre úgy rá bír ugrani, hogy 
nem esik lé, akkó elvesz a világ.” Nem lehet nem 
észrevenni, hogy a magyar ősképzelet elsősorban 
ökört képzelt a szekér elé, és nem lovat. 

Magának Göncölnek mindenféle égi alkalma-
tossága van. Ezek is ott vannak az égbolton kö-
rülötte: Göncöl koszorúja, Göncöl lánca, Göncöl 
szé-rűje, Göncöl terítője, Göncöl vágása. Van 
tehát földje, gazdagsága, és van Göncöl pallérja is. 
És van a magyar népképzeletben GÖNCÖL MÁSA 
is, mely nem más, mint a Kis Göncöl. Ez a Tün-
dérkirályné szekere is egyben, amellyel a néphit 
szerint Jézust ajándékozta meg annakidején. 

Arra is van ősmagyar magyarázat, miért is 
volt görbe a Göncöl rúdja: azért, mert mikor a Kis 
Göncöllel Jézus visszafelé ment a Tejúton, kátyú-
ba került a kocsi, és elgörbült a rúdja. Mások sze-
rint nagyon meg volt rakva kenyérrel, cethallal(!) 
és morzsalékkal. 

Ezek a képzetek már a keresztény kor elkép-
zeléseinek és az ősi elgondolásoknak a kevere-
déséből születtek. 

A hagyományok azt igazolják, hogy őseink 
képzeletét igen csak izgatta a Föld és az ég „kö-
zéppontjának” a kérdése. Az ég közepét az ,,Ég 
köldökének” tekintették — mintha ember lenne. 
Az ég köldöke tulajdonképpen a Sarkcsillag volt. 
A Sarkcsillag volt a „felső ég”-nek az a másik ne-
vezetes pontja, amely foglalkoztatta őseinket. 
    
    

VILVILVILVILÁGOSZLOP, VILÁGFA, VILÁG KÖZEPEÁGOSZLOP, VILÁGFA, VILÁG KÖZEPEÁGOSZLOP, VILÁGFA, VILÁG KÖZEPEÁGOSZLOP, VILÁGFA, VILÁG KÖZEPE    
ÉS A SARKCSILLAGÉS A SARKCSILLAGÉS A SARKCSILLAGÉS A SARKCSILLAG    

 

 

A Sarkcsillagnak a különböző népeknél be-
töltött igen fontos szerepéről meglehetősen bő iro-
dalom áll rendelkezésre. Ez az irodalom azonban 
elsősorban csillagászati és navigációs vonatkozá-
sú. Néprajzi, mitológiai vonatkozású adatunk már 
kevesebb van. Van azonban annyi mindenképpen, 
hogy megállapíthassuk: igen jelentős szerepe volt 
a Sarkcsillagnak ilyen vonatkozásban is. A leg-

több északi nép „Oszlop”, „Világ oszlopa” el-
nevezést használ. E népek az égboltot egy hatal-
mas tartóoszlopra szerelten képzelték el, a csilla-
gokat pedig az égboltra erősítve. Összefüggés mu-
tatkozik a magyar népnél is megtalálható „Világ 
közepe” és a Sarkcsillag között. Sok város és falu 
lett „Világ közepe” őseink képzeletében. Így: Cin-
kota, Kóly, Boldogasszonyhalma, Tápé, Enying, 
Kenese, Pécska, Gyula és Gyöngyös is, amint az 
sok népdalból kiderül. E felfogás alapján készült 
hazánkban is egykor a „Világoszlop”. E díszes 
oszlop tartotta az égboltot, tetején van az arany-
gomb, a Sarkcsillag, körülötte fordul az égbolt. 
Lent a Föld közepébe nyúlik ez a ház előtti díszes 
oszlop, ahol egy rézhegyre támaszkodik. A ma-
gyarok „Világoszlop”, „Világfa” kultuszára Berze 
Nagy János mutatott rá az Égigérő fa című magyar 
mitológiai tanulmánykötetében. 
 
 

AZ „ÉSZAKAI SZIVÁRVÁNYTÓL”AZ „ÉSZAKAI SZIVÁRVÁNYTÓL”AZ „ÉSZAKAI SZIVÁRVÁNYTÓL”AZ „ÉSZAKAI SZIVÁRVÁNYTÓL”    
A SZALMÁS ÚTIGA SZALMÁS ÚTIGA SZALMÁS ÚTIGA SZALMÁS ÚTIG    

    

    

Talán a Tejút ősi, népi elnevezéseinek iro-
dalma a legnagyobb valamennyi ősi csillagnév-
irodalmunk között. Szerencsére a fennmaradt el-
nevezésekről pontosan tudjuk ebben az esetben, 
hogy mire vonatkoznak, így a kép is pontosabb, 
ami az ősmagyar égbolt Tejútjáról elénk rajzo-
lódik. 

Az ősi székely monda szerint megfogyott né-
pével hátrálni kényszerült Csaba, s hogy az el-
veszett haza visszaszerzésére ázsiai rokonaival 
együtt térhessen vissza, hátrahagyta Erdély hatá-
ránál őrködni a székelyt. Majd háromszor is 
visszatér serege egy részével, hogy megmentse az 
állandóan zaklatott népet. Közben Csaba is meg-
halt már régen. De a Székelyek járó csillagaSzékelyek járó csillagaSzékelyek járó csillagaSzékelyek járó csillaga nem 
szunnyadoz, és lobogva viszi a hírt utána a Földről 
az égi csarnokokba. Már itt lenn utolsó nagy csata 
készül, amikor egyszerre paripák dobogása és 
fegyverzörej hallik, s fényes hadak némán vonul-
nak az égen fölfelé. A testvérek, akik baj idején 
sohasem késlekedtek, negyedízben sem maradnak 
el, „Mint hallgatag szellemek hosszú sorban nyo-
mulnak a csillagos égen végig s leszállnak ott, hol 
a havasok a kék égig emelkednek. Nincsen ha-
landó, ki megállhatna a sebezhetetlenek előtt. 
Rémület szállja meg a tenger ellenséget s futnak 
mindenfelé. A fényes hadak ösvénye pedig, me-
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lyet jöttökben és visszatértökben taposának, eltö-
rölhetetlen marad az égboltozaton: az ő lábaik és 
lovaik patkóinak nyoma az, mit derült éjfeleken 
mint a tejfehér szalagot látsz tündökleni a ma-
gasban, s melynek azon órától h a d a k  ú t a  a 
neve a székelyeknél, melyre tekintve megemlé-
keznek ők Csabáról és hős atyjáról, Eteléről.” 
(Lugossy József gyűjtése alapján Kandra Kabos 
nyomán). A Hadak útja elnevezést a külföldi szak-
irodalom is jól ismeri. A Tejút elnevezései között 
magyar vonatkozásban ezt említi a legtöbb külföl-
di forrás. De az ősmagyar elnevezések hosszú so-
rának puszta felsorolása is meggyőzhet bárkit ar-
ról, hogy az ősmagyarság gazdag hit- és képzelet-
világa milyen nagy szeretettel és tisztelettel te-
kintett a milliárd és milliárd távoli csillag egybe-
folyó fényeként felénk tükröződő derengő ezüst 
sávra, a Tejút sávjára: 
 

Északai (Éjszakai) szivárvány  
Éjjeli kegyelet útja  
Ország útja  
Hajnali hasadék 
Kerek udvar  
Fejér köz 
Fejér árok  
Isten barázdája  
Tündérek útja  
Tündérek járása  
Tündérek fordulója 
 

Hadak útja 
Tejes út 
Tejút 
Ég útja 
Ezüst út 
Lelkek útja 
Madarak útja 
Jézus útja 
Szent Mihály útja 
Szép asszony vászna 
 

Szalmás út 
Szalma út 
Cigányút 
Cigányok útja 
Hajnalszakadék 
Ötevény 
Szalmahullató út 
Polyva útja 
Búcsújárók útja  

Zarándokok útja 
Tél háta 
 

Az elnevezések egy részében más népeknél is 
ismert nevek vegyültek, de igen sokban eredeti 
magyar elnevezés képzeletvilág tükröződik. Nincs 
lehetőség arra, hogy valamennyi elnevezés mon-
dabeli hátterét is feltárjuk. (Sok esetben ez meg 
sem történt mind a mai napig.) Érdekes azonban a 
székely monda, melyet Kandra Kabos is idéz. 
Eszerint: 

 

„A szép asszony hűtlen lőn kedveséhez. 
Ez arcul csapta őt, s letűnt a feneketlen 
kristálytóban ezt mondván: várhatsz en-
gem ezer esztendeig. A szép asszony 
most kedvesét ezer esztendő óta várja, 
éjjelenként kiteregetve vásznát s estve-
reggel a kristálytó vizével öntözgetve azt, 
mi aláperegvén szüli a harmatot.” 
 

(Új Magyar Múzeum, 1855.) 
 

Sok minden volt a Tejút őseink képzeletében. 
Ez volt az Ég fejér köze, Éjszakai szivárvány, ezen 
szálltak le hozzánk az istenek, hősök és tündérek 
is. Itt volt valahol az Égiek kerek udvara is. A 
Tejút környékén találjuk azután a legszebb csilla-
gokból formált Tündérasszony palotáját, Tündér-
asszony kútját, Szépasszony kútját, Tündérek tán-
cát, a Tündérfő-t, a Nagy és Kis Táltost és a Bába 
motolláját is. (A bába tündér volt a régi nyelv-
használatban.) Azt sajnos nem tudjuk pontosan, 
hogy kik voltak jogosultak az égi kerek udvar 
használatára, és hogy e nevek mögött kik lappang-
tak. 

Dr. Mándoki László a Janus Pannonius Múze-
um 1962-es Évkönyvében megjelent Szalmásút 
című írásában részben összefoglalja, részben saját 
kutatásaival egészíti ki a Tejút népi elnevezéseit 
és a hozzá fűződő elképzeléseket. Munkája során 
kartografikus módszert alkalmazva mintegy feltér-
képezi az országot, és feltérképezi a Tejút elneve-
zései közül a legjellemzőbbeket. Munkájából ki-
derül, hogy az ország legtöbb helyén elszórt szal-
mából lévőnek képzelik a Tejutat a mondák alap-
ján. Rigácson (Zala), Szamosháton polyva a szét-
szórt növényi anyag. Kalotaszegen hasonlóképpen. 
Az ország nyugati részén (Felsőgörzsöny, Baracs-
ka, Balatonszentgyörgy, Szaporca és Alsóegerszeg 
megkérdezettjei) úgy tudták, hogy pozdorja hullt 



MAGYARSÁG ÉS A CSILLAGOS ÉG 

 38 

szét a Tejúton. Rigácson és Szakcson szénát tud-
nak. Kalotaszegen fordult elő, hogy borsóból hit-
ték a múlt század végén a Tejutat. Egy másik tér-
képen az került feldolgozásra, hogy ki szórta szét 
a Tejút mentén levő növényi anyagot. A válaszok 
az ország 50 községében a következőképpen ala-
kultak: cigányok = 14 községben, a Göncöl sze-
kér vagy utasa = 21 községben, ismeretlen sze-
mély = 12 községben, egyéb = 4 községben. 
Vannak helyek, ahol úgy tartják, hogy az angyalok 
szórták szét az égen levő szalmát. Bizonyosra 
vehető — írja Mándoki László is — hogy a ma-
gyarság a szalmás út típusú elnevezéseket már a 
Kárpát-medencében ismerte meg, mint ahogy ez 
az elterjedési típus mindazon mediterrán földmű-
velő kultúrára jellemző, ahol a létalap a földmű-
velés. Ez a XIII-XV. század közötti időszak, és ek-
kor kezdik elárasztani Európát éppen Magyaror-
szágon át a cigányok is, tehát az összefüggést a 
cigányok által elszórt szalmára itt kell keresnünk. 
A keresztény képzeteknek a földművelési képze-
tekkel való találkozása valószínűleg dél-szláv ere-
detű. 

E rövid áttekintés nyomán is bizonyos, hogy 
az „Északai Szivárvány”-tól a Szalmás útig meg-
tett út a Tejút elnevezését illetően az ősmagyar-
ságtól napjainkig terjedő hatalmas időt íveli át. 
Sajnos, az elnevezés-rengetegben sok esetben 
csak mondatöredékeket sikerül a kutatóknak ösz-
szegyűjteni. Egyre kevesebb azoknak a száma, 
akik a gyűjtőknek (a kérdőívekre adott válasza-
ikban) az adott elnevezéshez a vonatkozó ősma-
gyar mondát is csatolni tudnák. 

Még így is óriási kutatómunkát igényel azon-
ban akár csak a Tejút néprajzi, mitológiai elem-
zésének folytatása is. Vállalkozó kedvű, csilla-
gászat-, néprajz- és nyelvészetkedvelők előtt alig 
járt terület. 
 
 

TÖRTÉNELMI EMLÉKEKTÖRTÉNELMI EMLÉKEKTÖRTÉNELMI EMLÉKEKTÖRTÉNELMI EMLÉKEK    
 

 

Ma már alig tudunk valamit arról, hogy mi-
lyen volt az ősmagyar égi történelemkönyv. Né-
hány fogalom és csillag-, illetve csillagképnév 
azonban sejtetni engedi ennek az égi képeskönyv-
nek a magyarság szempontjából jelentős gazdagsá-
gát. Az első és legfontosabb e téren az Óriás égi 
képe, amely rendszerint az Orion csillagképpel 
azonos. Csillagneveink között megtalálható az 

Óriás szemöldöke, az Óriás tenyere, az Óriás 
táskája, az Óriás verme, az Óriás gázlója, az Óriás 
kútja. Ki volt az ősi Óriás a magyar nép képze-
letében? Mindenekelőtt az ősi kozmogónia egyik 
szereplője, aki természetfeletti hatalommal bírt, és 
akinek tulajdonítani lehetett a természetben ta-
pasztalt nagy átalakulások előidézését, létreho-
zását. 

A Föld és a földrészek ebben az ősi elgon-
dolásban az óriás egy-egy testrészéből keletkez-
tek. Később a nyers természeti erők és elemek 
megszemélyesítése során ők maguk válnak hatal-
mas óriásokká, világot rendező erőkké, istenek 
elleni harcosokká. Oly tulajdonságokkal felruház-
va, mely tulajdonságok hiányoznak az erősek és 
hatalmasok közötti örök küzdésnek kitett né-
pekből, mely tulajdonságokat mesehősökre és óri-
ásokra ruháznak, akiknek történeteiben minden 
lehetséges és minden megtörténhet, ami itt a Föl-
dön a tapasztalat szerint nem valósítható meg. Az 
óriások között is vannak jók és rosszak, vannak, 
melyek kedvelik az embert és segítik, és vannak, 
amelyektől félni kell. Vannak óriások, amelyek el 
akarják nyelni a csillagokat. Az óriások az ős-
magyar mondákban többnyire a jókat jutalmazzák, 
és a gonoszakat büntetik, mint a többi mesehősök. 
Az égbolt óriása Orion, az égi vadász a magya-
roknál buzogánnyal, vívóállásban áll az égi hatal-
masságot és erőt kifejező ugyancsak óriás csillag-
kép, a Bika előtt. Égi óriásunk a tűz és víz szü-
lötte. Maga az Orion csillagkép ősrégi eredetű. 
Azon kevés csillagalakzat egyike, amellyel már a 
Bibliában is találkozunk: 

 

„A ki teremtette a göncölszekeret, a kaszás 
csillagot és a fiastyúkot, és a délnek titkos 
társait...” 

(Jób Könyve 9.9.) 
 

„Összekötheted-é a fiastyúk szálait; a kaszás-
csillag köteleit megoldhatod-é?” 

(Jób Könyve 38.31.) 
 

Megszemélyesítése során hősök, történelmi nagy-
ságok jelképévé vált az égbolton. Ez a gyakorlat 
egyébként nem egyedülálló. 1808-ban néhány tu-
dós azt javasolta, hogy az Oriont nevezzék el Na-
póleonról. (Flammarion: Újabb Csillagászati Ol-
vasmányok. Napóleon Csillagzat. Bp. 1897.) Tör-
ténelmi emlékek az égbolton még az ősmagyar 
csillag- és csillagképnevek közül: Székelyek csil-
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laga (Szaturnusz?), Magyarok csillaga (valószí-
nűleg a fényes Jupiter bolygó). A Három királyok 
csillagai (valószínűleg az Orion három középső 
csillaga, az Orion Öve), Szent László szekere (a 
Göncölszekér). Törökországi Döncöl (a Nyilas 
csillagkép öt fényesebb csillaga, eredete isme-
retlen), Mátyás király szeme (nincs azonosítva), 
Tatárdúlás (valószínű a Berenice Haja csillag-
kép), Bujdosók lámpása (valószínűleg az Alde-
baran), Vezér, Hadnagy, Hadvezető, Három had-
nagy (valószínűleg a Hattyú csillagkép legfénye-
sebb csillaga és a kereszt alakú csillagkép három 
következő csillaga, ezek mintegy hadirendbe állva 
emelkednek fel a láthatár alól). Pajzstartó, Zász-
lós, Zászlótartó, Sereghajtó lövő (ezek is valószí-
nűleg a Hattyú csillagkép csillagai lehetnek az 
előbbihez hasonló meggondolások alapján). Eze-
ket egyébként egymás után való felemelkedésük 
nyomán Nászmenetként is számon tartja az ősma-
gyar hagyomány. Nyilvánvaló történelmi emlék a 
Lehel kürtje és a Mátyás kürtje csillagkép, de 
hogy melyek ezek, ma már senki sem tudja. 
(Ipolyi Arnold tudni véli egy Bence József nevű 
győri fuvarostól, akivel 1853 júliusában beszél-
getett, hogy a Mátyás kürtje csillagkép három csil-
lagból áll.) Lehetséges, hogy e három csillag me-
gint csak az Orion Öve, és akkor az Orion maga 
Mátyás, az Óriás szeme pedig a Lugossy József 
által gyűjtött Mátyás szeme csillagcsoport az Ori-
onban. Az egykori néphit szerint Mátyásnak csil-
lagokból csinált az isten mátkát, amint ezt a régi 
palócdal is mondja: 
 

„Szeretője szép hajnali s ő esteli csillag lett: 
láthatod, itt ragyognak a Hollókői vár felett.” 

 

A Tejút Szarvasnyom elnevezése a néphit 
szerint a Hunort, Magort, Borsút és Lászlót vezető 
vezérállat nyoma. 

Égi történelmi képeskönyvünk lapjai még 
meglehetősen hiányosak. Külön gyűjtőmunkát igé-
nyelne országszerte összeszedni a még menthető, 
történelmi adatokra utaló csillag- és csillagkép-
neveket. 

 

*   *   * 

A magyar néprajz és a magyar mitológiai ku-
tatások egyik máig vitatott és kutatott kérdése: 
vajon a magyar népszokások és hiedelmek európai 
eredetűek-e, itt találta-e ezek ősét a magyarság a 
Kárpát-medencében élt népeknél és formálta 

,,magyarrá”, vagy valóban a messzi Ázsiából hozta 
magával ide. Mennyire alaposak vajon a honfog-
lalás előtti magyar hiedelem- és szokáskörökről 
tartott felfogásaink? Témánkat illetően is fontosak 
ezek a kérdések, mert ha a népi csillagneveket 
mint a magyar mitológia egy részét tekintjük, és a 
nevekben, mondákban az ősvallást kutatjuk, lé-
nyegessé válik a lényegtelennek vélhető is. Az 
utóbbi években újra fellendült magyar mitológiai 
kutatások nyomán egyre inkább az a vélemény 
alakul ki szakkörökben, hogy a magyarság egykori 
hitvilága a vándorlások során a honfoglalásig ré-
szeire bomlott, sok tekintetben jelentőségét vesz-
tette az ősi hitvilág egy jelentős része és átalakult, 
beolvadt azokba a hagyományokba és népszoká-
sokba, amelyeket a magyarság a vele érintkező 
népektől vett át. Újabb szemlélet szerint nem a 
pogány magyarság hitvilágát kell kutatni, mert azt 
az említett okok miatt úgy sem találhatjuk meg, 
hanem a honfoglaló magyarság hitvilágát kell a 
maga egészében vizsgálnunk, mert ez a hit- és 
képzetvilág, bár sok nép elgondolásaiból táplálko-
zott, mégiscsak rétegesen épült fel, és az egyes 
rétegek visszakövetkeztethetők. 

Ha az e tanulmányban felsorolt csillagne-
veket tekintjük, valóban nehéz lenne hirtelen-
jében eldönteni, hogy melyik mely történelmi ré-
tegből származik. Egész sor olyan névvel és foga-
lommal találkozhatunk, amelyik már feltétlenül a 
letelepedett magyarság mindennapjait és képze-
letvilágát tükrözi. Nagyon sok a keresztény kor 
behatása révén keletkezett ősmagyar csillagnév is. 
Egyre kevesebb végül is azoknak a száma, ame-
lyeket megnyugtató biztonsággal a magyarság leg-
mélyebb történelmi rétegéből származónak te-
kinthetünk, amelyik biztosan viseli magán a ma-
gyar ősvallás nyomait. Csillagnév kutatásunk így 
döntően aligha szólhat bele a magyar mitológia 
eldöntendő kérdésébe: vajon sámánizmus vagy 
természetimádás volt-e az ősmagyarság vallása. 
Részlettanulmányként azonban mindenképpen 
gazdagíthatja és gazdagítja is a magyar múlt 
mese-, hit- és képzeletvilágáról alkotott elképze-
léseinket. Híven tükrözi helyenként még a tár-
sadalmi viszonyokat is, amikor szegény, egyszerű 
emberekkel népesíti be az égboltot. Rámutat a 
magyarság nagy vágyaira az égi hősöknek tulaj-
donított képességek révén. Felsorolja a már min-
den bizonnyal letelepedett és földműveléssel, 
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állattenyésztéssel foglalkozó ősmagyarság (hon-
foglalás utáni magyarság) mindennapjainak leg-
fontosabb tárgyait. Körképét adja annak, mit tar-
tott fontosnak ebben a korszakban a magyar nép, 
mire volt szüksége és mivel dolgozott. Felvonul-
tatja a magyar mese- és mondavilág hőseit. Párat-
lan és utánozhatatlan formában oly költői elneve-
zésekkel és megszemélyesítésekkel él, amelyek 
minden bizonnyal joggal tekinthetők a régi ma-
gyar nép legmélyebb érzelmi világa tükrének. Az 
ősmagyar csillagképek leginkább abban külön-
böznek a görög-római közvetítéssel átvett arab 
csillagos égbolttól, hogy még ősvallásunk és mi-
tológiánk nyomait kutatva is a mi égboltunkon 
elsősorban az embert, az emberi élet hétköznap-
jait látjuk kirajzolódni. Az embert és az ember 
földi környezetét. Az ember gondjai és örömei, a 
szegények és gazdagok örök harca tükröződik az 
ősmagyar égbolton. Nem lehet meghatottság nél-
kül végiggondolni, miként ismétlődnek az égbol-
ton a magyar szegény nép földi dolgai, az Alföld, 
az állat- és madárvilág, a földrajzi táj, az állatte-
nyésztés és földművelés eszközei; egy-egy megtör-
tént eset nyomán lábrakelt monda szegény magyar 
szereplői (Sánta Kata, Árva Dorka, Lámpáshordó, 
Étekhordó, Ökörkereső, a nyáját vesztő juhász és 
az annyiféleképpen megénekelt kaszás ember). 
Népi csillag- és csillagképneveink sora végül is 
óriási körképpé tágul: történelmi, társadalmi és 
vallási képeskönyvvé, melynek betűit a csillagok 
alkotják. Az ide vonatkozó irodalomban csak nyo-
mokban lelhető fel az a törekvés, hogy az egyes 
csillagneveket tárgykörök szerint csoportosítsák. 
A népi csillagneveket rendszerint ABC sorrend-
ben közlik a források. Az egyes elnevezéseket 
olvasva azonban kívánkozik a tárgykörök szerinti 
szétválogatás. Az általam végzett csoportosítás 
azon felismerésen alapul, hogy a nevekből kiol-
vashatók az égboltnak a nép által kitüntetett bi-
zonyos irányai, csillagai és csillagképei. Ugyan-
akkor az is megállapítható, hogy a nevekben a 
földrajzi és emberi környezet is tükröződik. Végül 
a nevek egy részében az érzelmi élet fogalmai 
tükröződnek. Ennek megfelelően a magyar népi 
csillag- és csillagképneveket a következőképpen 
csoportosíthatjuk: 
 

1. Az égbolt kitüntetett irányai    és csillagai: 
Időmutató (óra-) csillagok    és csillagképek: 
Évszakcsillagok és csillagképek. 

Az ősmagyar „felső ég” és Göncöl vidéke. 
Az Ég közepe — Sarkcsillag. 
A Tejút. 

 

2. A földi és emberi környezet vetülete az égbol-
ton: 
Mindennapi élet. 
Földrajzi környezet. 
Eszközök, tárgyak, élelem. 
Állatok. 
Társadalmi élet és környezet, emberek. 
Foglalkozások. 
Tisztségek, rangok. 
Történelmi emlékek és személyek. 

 

3. Érzelmi életre utaló elnevezések: 
Öröm és bánat az égbolton. 
Ősvallási és keresztény vallási nyomok. 
Költészet és mesefigurák. 
 
A rendszerezés valamennyi pontjához bő pél-

dát szolgáltattunk az eddig leírtakban. Ha az 
egyes tárgyköröket táblázatosan feldolgozzuk, és a 
táblázatokat kitöltjük, teljes mértékben feltérké-
pezhetjük a népi csillagneveinket. Az így meg-
formált égi képeskönyvünk oly vágyakat és kész-
ségeket tár fel, amelyek a társadalom fejlődésének 
mozgató rúgói, az értelem és érzelem harmóniá-
jának megteremtésére utaló évezredes küzdelem 
nyomai rajzolódnak elénk. Emberi mivoltunk, 
kultúránk és kulturáltságunk egy-egy nyomjelzője 
minden egyes kép és monda az égen. A magyar 
népi csillagnevek kutatása során is igazolódik az a 
csillagászat és a társadalom összefüggéseit kuta-
tók által már régen felismert tény, hogy az emberi 
gondolkodás minden jelentős fordulója mögött az 
ember és az égbolt adott viszonya áll. Minden kor-
ban és minden népnél döntő fontosságú volt a fej-
lődése folyamán, hogy miként vélekedett a világ-
nak a Földön kívüli részeiről! 

És ez az a pont, ahol a szó szoros értelmében 
gyökeréig nyúlhatunk a népek (a mi népünk ese-
tében is) lelkének, hitének, kozmogóniájának, a 
nép és az égbolt mindennapi viszonyának. A köz-
vetlen érdekességén túl tulajdonképpen ebben 
rejlik a népi csillagnevek kutatásának igazi, ma is 
hasznosítható értéke. 
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Dr. Gyárfás Ágnes 
 

HÁROM ÓRIÁS ÉS AZ ÖREG KIRÁLY  
A NYÁRI ÉGBOLT HÍRES FÉRFI-CSILLAGKÉPEI 

 

 

 
 

Cielo Borealis 
 

(JAN HEVELIUS csillag atlaszai Internet kép) 
 
 Molnár Ferkó meséjének végén a három óriás 
vállalja át a próbatételeket, mert Ferkó a kis kígyó 
megmentésével már megtette a magáét. Sárkány 
anyó az égbolt pólusán adta át a gyűrűt s innen, a  

sárkány öléből, öbléből indult el visszafelé, haza-
felé Molnár Ferkó. Útja során, az induláskor a 
gyűrűben összezsúfolódva várt sorára a három óri-
ás. Ha ránézünk az április-májusi égboltra, fel-
tűnik, hogy a Sárkány csillagképtől dél-keletre, 
szinte összepréselődve, egy tömbbe zsúfolódva áll 
a három óriás a Boötes (Bojtár), a Héraklész 
(Férfi, a kalászos) és az Ophiuchus (Kígyótartó, 
Kigyógyító). Május elsejétől július végéig pedig 
táncolva bevonulnak a csillagos ég színpadának 
közepére és megjelennek a trónuson ülő öreg ki-
rály, a Sagittarius előtt. Nyáron a Nyilas csillag-
kép is jól látható, s így a trónuson ülő öreg király 
és a három hun óriás nagy jelenete játszódik le a 
tiszta, nyári éjen. 
 A pecséthengerek egyik csoportján három 
vagy négy király vonul fel, kezükben kalászt, vi-
rágot, mécsest, vizeskorsót hoznak, ami a rítus 
ősképét adta. Leginkább kimutatható a ravennai 
székesegyház mozaik-képsorában, ahol a kisded 
elé felvonulnak a Három királyok, s a szüzek kö-
vetik őket hasonlóan a királyokhoz ők is visznek 
valamit a kezükben. 

 

 
 

Ravennai Sant’ Apollinare Nuovo templom (Internet) 
 

 Jézus Urunk születésekor a csillag nyomán 
jutottak el a jászolhoz. Aranyat, tömjént, mirhát 
hoztak ajándékba. A pecséthengereken kalászt, 
gyümölcsöt, gödölyét tartanak a kezükben. Van 

olyan pecséthenger is (KERESZTELŐ című), 
amelyen még egy újszülött fiúcskát is feltün-
tettek, mint a megszületett égi királyfit. 
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Keresztelő  
 

 Három lengatyás férfi és egy tónuson ülő nő 
alakja rituális helyzetkép, mely végig kísérte a 
történelmet, s máig él a gyakorlatban. Szűz Mária 
mindig ülve fogadja a Három királyok hódolatát. 
 Ugyanúgy három lengatyás férfi és egy nő be-
vonulása, gyakran táncos bevonulása máig él a 
népi szakralitásban. Pap Gábor talált egy tükröst, 
amelybe ugyanezt a társaságot karcolták (Pap 
Gábor: Hazatalálás. 45. old.) a 19. században. 
 

 
 

Három magyar pásztorkirály, aki négy 
 

Elől megy a lány bokrétával, 
mögötte a három pásztorkirály 

(Pap Gábor: Hazatalálás 45. old.) 
 
Három királyok különböző formában jelentek meg 
a történelem folyamán. Láttuk őket Jézus jászola 
mellett, Gáspár, Menyhért, Boldizsárként, láttuk 
az almakereki templomban három magyar király 
képében, kikhez csatlakozott negyedikként a szűzi 
Imre herceg. Láttuk a pecséthengereken, a Ma-
gasságban, amikor hárman voltak, s láttuk azt is, 
hogy a Magasság baldachinos tróntermében a ka-
lászos Ősanya várta őket. Láttuk azt is, hogy ők 
vitték a Magasságba a kalászos Magokat az Ős-
anyának. Ha az Ősanya kezében kalászt tart, az 
mindig csokorba van kötve. Általában három ka-
lász képezi a csokrot. 
 A képi megjelenítés változatossága turáni ha-
gyomány, mely minden turáni fajú nép művé-
szetében megtalálható. 

 Pap Gábor találta meg a Három királyokat 
pásztorkirályi minőségben, akik négyen vannak, 
mint az almakereki templom magyar szent kirá-
lyai. A negyedik, az ifjú Imre herceg az ifjúságot, 
a szelídséget, a női erényeket, a tisztaságot repre-
zentálja. Ő még Zsenge, mint a félig érett kalász. 
 Pap Gábor könyvében látott tükrös karcolt 
ábráján az utolsó (jobb szélső) férfi kezében virá-
gok vannak, az előtte lévő két férfi kalászt hoz. A 
legelső, a Zsenge legény, aki lány is lehet bokré-
tát emel magasba. 
 Ahhoz, hogy megtaláljuk földi szerepüket, 
meg kell őket keresnünk a csillagos égen. A ka-
lász, a virág a nyarat idézik, ezért a nyári égbolton 
keressük a szent hármast, ami négy. 
 

 
MEGFIGYELÉSRE LEGALKALMASABB 

IDŐPONTOK 
 

Hónap, nap Helyi középidő Nyári 
időszámítás 

Július 1. 
Július 15. 
Augusztus 1. 
Augusztus 15. 

23 óra 
22 óra 
21 óra 
20 óra 

Éjfél 
23 óra 
22 óra 
21 óra 

 
 

BOJTÁR (Boötes) 
 

Cornelius (i.m. 27. old.) nyári égtérképén 
július 1-től – aug. 15-ig szemlélhetjük a nyári ég 
tarka abroszát. A Zodiákussal körülvett szép ke-
rek udvaron három táncoló férfi csillagkép tűnik a 
szemünkbe: a Bojtár (Boötes), a Herkó-páter 
(Herkules) és a Kígyógyító (a Kígyóemelő Ophi-
uchus). 

A korábbi időszak egén e három csillagkép 
bevonulóban van (május 1-től - július 1-ig), éppen 
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úgy, mint ahogy a tükrös képe feltünteti. Táncolva 
közelednek. 
 Ők a nyárt hozó férfiak, akik a tavasz szép-
ségétől átlelkesülve meghozzák a mag nyári, be-
érett, bő termését. A szélső kalászosban látom a 
Bojtárt, aki május 1-én delel. Ez a nap a Bojtár 
korúak kiemelt pillanata. Éjszaka májusfát emel-
nek szeretőjük ablaka alá, vagy társaikkal közö-
sen állítják a falu közepébe. Felékesítik szala-
gokkal, s a lányok hajnalba odamennek, s a nekik 
szóló szalag mellé felakasztják a maguk bokré-
táját. Ez a bokréta dönti el, kinek van a faluban 
igaz szeretője. Ahol olyan magas májusfát állíta-
nak, amelynek lombját a lányok nem érik el, és 
nem tudnak rá bokrétát akasztani, ott már ura-
lomra tört a teljes patriarchizmus, amelyben a 
férfi nem igényli a női bokréta áldó, védő erejét, 
sőt a magáét fitogtatja, mondván, hogy olyan ma-
gas fát emeltünk, amely az égig ér, és nem veszik 
észre, hogy női bokréta nélkül nem lehet a 
Mennybe jutni. János vitézt egy rózsaszál vezette 
el Iluskájához, a Boldogság szigetének tiszta ta-
vához. 
 Az égbolt Bojtárja éjféli delelésével noszo-
gatja, sarkallja a mezőn élő pásztorokat arra, hogy 
ma éjszaka pár órára őrizzék a kutyák a nyájat, 
mert a faluban van tennivalójuk. Május elsejének 
hajnala a szerelmesek pillanata, a Bojtár korúak  

ünnepe. 
 A májusfa rituáléja férfi és női szerepkörre 
oszlik. A férfiak felállítják a májusfát, zenével 
ébresztenek. A lányok csak ezután jelennek meg 
bokrétáikkal, s ezeket a fára aggatják. Rezeda és 
tulipán csokrot hoznak általában, de a fiúk mégis 
fölismerik, melyik az övék, melyiket akasztotta a 
fára szívük szép szerelme: A bokrétát a kalapjuk 
mellé tűzik, és általában sokáig viselik, főleg a 
mezőn élő pásztorok, az égi Bojtár földi fiai. 
 Molnár V. József is pontosan tudja, hogy a 
virágot, ősi szellemben a lány adja a fiúnak és 
nem fordítva. Ez a szokás, amely szerint a férfi 
viszi a virágot a hölgynek a D á m á n a k ,  a 
Sárkány a Dáma legyőzetésétől számított sötét 
idők terméke. Gesztus a legyőzöttnek. 
 A Bojtár csillagkép vigyáz a dal, a játék, a 
szerelem, jókívánság rítusának földi gondozójára, 
a R E G Ö S R E , aki a rítusok tisztaságát is 
felügyeli. 
 A Bojtár nem őrizhet medvét, mert azt nem 
szokták őrizni. Nem hajthat ökröt, mert ökör 
csillagkép nincs az égen. Bojtár viszont lehet, 
mert a számadó Isten rábízhatta az égi juhok őr-
zését.* Van ott elég apró juhocska a Tejúton, aki-
ket terelgetnie kell, hogy a bárányfelhőkről már 
ne is beszéljünk.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bojtár (Boötes) Csillagkép (Cornelius i.m. 49. old.)
 
 

 
* (a Boötosz csillagképet Medveőrzőnek, Ökörhajcsárnak is 
nevezik a Csillagképek kézikönyvében.) 
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 A mezopotámiai kultúrában is találunk „nyá-
jat” a Bojtár számára. A görögök a Kr. előtti szá-
zadokban közvetlenül a Káldeusoktól vették át a 
csillagászat tudományát. A Babilonban élő görög 
tudós Beroszosz írta, hogy a mezopotámiai csilla-
gászok az Évkört, más szóval az Állatövet (Zodi-
ákus) NYÁJ-nak nevezték. Ezt a nyájat terelget-
hette nyugodtan a Bojtár. 
 A turáni nép pásztorkirálya nem fikció, ha-
nem élő őshagyomány. Subájuk formájához a Vi-
lágmindenség adta a szabásmintát és a szűcsök a 
csillagos eget hímezték rá virágmintából. (Pap Gá-
bor: i.m. 99-108 old.) Ne feledjük egy pásztor 
tükröséről való az elemzett kép, amely mellé szá-
mos példát állítottunk a folyamközi kultúra pe-
cséthengereiről. Megható a hagyomány töretlen 
voltával szembesülni. A Három királyokat a törté-
nelem kiforgatta eredeti mivoltából, és népünktől 
idegen misztériummal ruházta fel. Csak ritkán tű-
nik elő, kiemelkedő alkotásokon a pártus süveg. 
Túl a középkori vallásos kultúra tendenciáján a 
mi népünk megőrizte a Három királyok ősem-
lékét, égi származását, s azt, hogy valamennyi  

„len gadás hun kagán”. 
    
    

KALÁSZOS (HERKO Héraklész) 
 
 Június 13-án delel az égbolt közepén a Ka-
lászos Herkó (Herkules vagy Héraklész), a férfias 
beavatások őre. Próbatételeken töri az eszét. Ezek 
vagy erő és erőnléti próbák vagy észpróbák. Az 
erőpróba terepe a mező, az aratás, a cséplés, a 
betakarítás. Ezek férfierőt próbáló munkák, míg a 
női próbatétel ideje a tél. Ezt foglalja össze ez a 
kis népdal: 
 

Vagyok olyan erős, mint te 
Vágok olyan rendet, mint te! 
Ha nem hiszed, gyere, gyere velem, 
Próbáld meg a kasza, kasza nyelem. 
 
Vagyok olyan kislány, mint te 
Szövök olyan vásznat, mint te! 
Ha nem hiszed, gyere, gyere velem, 
Próbáld meg a szövő, szövő székem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ez a Kr. e. 1400 - 1300–ból szár-
mazó pecséthenger Gilgames babilóniai 
héroszt ábrázolja barátjával, Enkiduval. 
Gilgamest Héraklész előképeként tart-
ják, akit az égbolton a Herkules csillag-
képben látunk viszont. 

 

Herkules Csillagkép (Cornelius i.m. 83. old.) 
 

 

A Kalászos Herkó (Herkules, Héraklész), 
igazi nehéz fiú. Emberfeletti feladatokra is képes. 
Molnár Ferkó helyett eleve ő oldja meg egyik tár-
sával a gyémántpalota építését. Ferkó a nehéz 
munka alól „felmentést kapott” mert a kis kígyó 
melletti kitartásával bizonyította a nagyrahivatott 

voltát. A Sárkány anyó döntése alapján Ferkónak 
csak fuvintania kell, s az égi óriások elvégzik he-
lyette a feladatokat. Az Égi Herkó-páter felügyeli 
az emberpróbáló, nehéz kihívásokat. Ferkó helyett 
Herkó … 
 A görög változatnak, Héraklesznak 12 mun- 
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kát kellett elvégeznie. Mind a 12 eset vissza-
vezethető magyar népmesei epizódokra. A különb-
ség a görög mítosz-elem és a magyar népmese epi-
zód között lényeges, mert a görög Héraklész mun-
kája céltalan erőpróba, a magyar népmese hőse 
célja, vágya elérése érdekében hajtja végre a kü-
lönleges, nehéz próbákat. 
 Héraklesz nevében a ’kalászos férfi’ jelzős 
szerkezet búvik meg. 
 

PFHPFHPFHPFH    H é  R aH é  R aH é  R aH é  R a     KKKK     L e  S ZL e  S ZL e  S ZL e  S Z     
Pöfögő hangzókPöfögő hangzókPöfögő hangzókPöfögő hangzók    F éF éF éF é     R f i  aR f i  aR f i  aR f i  a     K a L áK a L áK a L áK a L á     S Z o sS Z o sS Z o sS Z o s     
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Ezért gondoljuk, hogy Herkules-Héraklész az égi 
’Kalászos férfi’ görög változata, s 12 munkája 
azért tűnik fölösleges erőlködésnek, mert a görö-
gök nem értették meg a magyar mesék tenden-
ciáját, s csak a felszínen mutatkozó cselekvésig 
jutottak el. Héraklésznak el kellett lopnia az Ama-
zonok királynőjének övét. Megtette, ellopta, s ez-
zel vége, várt rá a következő munka. Infántis La-
cika megbízásából ellopta Tündér szép Ilona tük-
rét, s tette több generációs cselekménysor indító 
mozzanata lett, melynek végkifejletében kibonta-
kozott a magyar felfogású megváltás útja és lehe-
tősége (Infántis L. i.m.). 
 Egyszer élve kellett ellopnia a kerünneiai 
szarvast. Miután tettét sikerrel végrehajtotta, s el-
hozta a királynak a szarvast, a király első dolga 
volt, hogy vadaskertjében ügyesen levadássza. 
 A görögök nem tudták, hogy egy nép életében 
milyen szerepe van a Csodaszarvasnak, aki fejét 
hátra fordítva hívja a hősöket, s megmutatja az 
utat, a hazatalálás útját. A görögöknek a szarvas 
egy jó vad, melyet nehéz elfogni, de könnyű el-
ejteni. 
 A görögök lenyilazták a Csodaszarvast. A lel-
két, a csodák magját mi őrizzük a szívünkben. 
 Még egy hőstettét megemlítjük. El kellett lop-
nia a Heszperidák aranyalmáját. Meg is tette. Ki-
tépte az egész fát és elhozta a két alma miatt. 
Emlékezzünk Infántis Lacikára, aki két almát sza-
kasztott le Tündér szép Ilona kertjének arany-
almafájáról, s abból is óriási égszakadás, földin-
dulás keletkezett. Beleremegett az egész Föld. 
Micsoda kozmikus esemény ez a Világminden-
ségben. Hát még az, ha az egész fát kitépik. 
 Mindezen túl a két cselekedet mögötti össze-
függés is üzenet számunkra. Tündér szép Ilona 
aranyalmafája recsegett, ropogott, de a földben 

maradt a gyökérzete, tehát megmaradt az újjászü-
letés, a kizöldülés reménye. A Heszperidák fáját 
tövestől kitépve vitte el Héraklész. Számukra 
megszűnt egy újabb Aranykor reménye. A magyar 
mesehős soha nem cselekszik visszafordíthatatlan 
katasztrófát, biológiai megsemmisülést vagy lelki 
kiszáradást eredményező tetteket. A négy pász-
torkirályt ábrázoló tükrösön éppúgy, mint a Ma-
gasságosok című pecséthengeren kalászt tart a ke-
zében a magyar hős. Kalásszal fejezzük ki jelké-
pesen azt, hogy az élet őrzésének feladatát elvál-
laltuk, a MAG benne van a népnevünkben, föl-
dünkben és szívünkben. 
 

 
 

Magasságosok 
 
 

KIGYÓGYÍTÓ 
(Kígyótartó, Ophiuchus) 

 
 Az Ophiuchus görög szó, fáradozót jelent. 
Ilyen nevű görög mondai hőst nem ismerünk, írta 
Cornelius a csillagképekről szóló könyvében (i.m. 
90-91. old.). 

Megérthetjük, a ’fáradozó’ fogalmat, ha a me-
sékben szereplő segítőkre gondolunk. Például a 
rókára, aki elveszi a kígyóanyától az életvizét és 
életfüvét, hogy a darabokra vagdalt Bors vitézt 
ezekkel újraélessze. Gondolhatunk magára a kí-
gyóra is, mert ráfúvással életre kelti a halott ki-
rályfit. Fáradozó a hős mellett megjelenő „ki-
sebbik” vagy „nagyobbik szolga”. Ők mindig tál-
tos tulajdonságúak, a lélek őrei, a test gondozói. 
Némelyik szolga beszél az állatok nyelvén, s tu-
dását kedves gazdája javára fordítja. 
 A Kigyógyító és Kígyótartó nevek analógiák. 
Mindkettő a gyógyító emberre utal. A sámánok 
csillagképe ő, a gyógyító embereké, akik szim-
bolikus állata a kígyó. Később, a sámánoktól át-
vették a kígyószimbolikát az orvosok és a gyógy-
szerészek. 
 A görög O p h i u c u s  szóban mi magya-
rok talán több értelmet találunk, mint a görögök, 
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még akkor is, ha tele van ’ph’-val, meg a K helyett 
C betűvel. Két alapgyök található e szóban. A fiú 
(phiu) és az Ős (us). Lehet Kus (cus) is a szó be-
fejező gyöke. Így vagy a KUS FIÚRÓL van szó, 
vagy a FIÚ ŐSÉRŐL, vagy FIÓKák őséről, tehát a 
fáradozóról, aki segíti, óvja, védi a fiút, a mesék 
főhősét. Ő a gyógyító embereink égi mása, ő az 
O k o s  f i ú  a régi orphichus értelemben. 
 Később a görögök Aszklépiosszal azonosí-
tották, sőt botot is adtak a kezébe, melyen két kí-
gyó tekereg. E két kígyó neve C a d u c e u s . 
Innen ered a zenében a kádencia szó, amely mint 
gyógyír hat a lélekre. Itt találkozik a táltosok ze-
nei, költői, mágikus tevékenysége a gyógyítóval. 
Táltosaink zenével gyógyítottak, és révülésben 
hallott égi zenét muzsikáltak híveiknek. A zene az 
ódon KUSOK korában a gyógyítás égi munkájához 
tartozott. 
 Első gyöke a ZEN az élet zendülő forrását 
jelenti a hindu hitelvekben. Aki révül és eljut az 
ősi kusok kigyógyítójához és odafigyel arra a ze-
nére, amit ott hall, az a zenére gyógyultan tér 
vissza, s kertjében vagy ruháján megőrzi az élet 
füvének emlékét, mint a képen látható legény a 
csokrot. 
 Az Orion és a Kigyógyító szoros kapcsolatban 
állnak egymással. A magyar népmesék kulcsmoz-
zanatát jelenítik meg az égen. Orion a hős, Kigyó-
gyító a segítő, de szükségük van még egy sze-
replőre, valakire, aki megöli a hőst, apró darabok-
ra vágja. Nos a csillaghit szerint a Skorpiót bízta 
meg az ÉG URA ezzel a feladattal. Itt a földön a 
Skorpió vágja apró darabokra a hős Oriont, a 
magyarok Nimródjának égi mását, a teljes turáni 
népcsaládot átfogó égi királyfit. Az égen minden 
júliusban lejátszódik ez a dráma. Amikor a Skor-
pió felemelkedik keleten, az Orion összetörve le-
száll nyugaton. A Föld azonban körbeforog, s eljön 
az a kozmikus pillanat, amikor a Skorpió kerül 
nyugatra, a Kigyógyító keze ügyébe. Ő aztán félre-
löki a „gonosz férget” (Cornelius i.m.) és kigyó-
gyítja Orion-Nimródot. Az égen és a mesében 
mindig győz az igazság. 
 
 
Negyedik a pásztorkirályok sorában 
 
 Jobbról a negyedik, balról az első az a szerep-
lő, aki hasonló a társaihoz, de nem ugyanolyan.  

Legszembetűnőbb, hogy tejesképű, nincs bajusza, 
s a kezében bokrétát tart, kis formás, szorosan 
kötött csokrot. Ilyeneket akasztottak a lányok a 
májusfára. Hasonló voltát kihangsúlyozza a többi 
szereplővel azonos viselet, a mellény, a puska. 
 Ez a négyes ugyanolyan szent rítus megjele-
nítője, mint a Három királyok hármasa. Hagyomá-
nyokat teremtett a nemzeti királyok együttesében. 
Árpád-kori templomaink nagy falfelületein. Ez a 
királyi négyes jelenik meg pásztorkirályi lekép-
zésben a dunántúli tükrösön. Nehéz megmondani, 
hogy szép ifjú vagy egy fiúsan fürge lány vezeti a 
táncolva bevonulók csapatát, a „lengatyás hun 
pásztor kagánok” együttesét. 
 A mezopotámiai pecséthengereken ugyancsak 
megfigyelhetően egybemosódik a negyedik sze-
replő esetében a nemiség. Különleges megoldást 
alkalmaztak. A női formákat, arcot és megjelenést 
rituális szakállal leplezték. Végvári Lajos írt egy 
érdekes tanulmányt a szakrális álszakáll és a 
karakter kapcsolatáról (i.m. 584. old.). Szerinte, s 
gondolatait elfogadjuk, a szakáll fejezi ki a királyi 
státusz igazi lényegét. A király enzi, pateszi vagy 
isten helyettese, isten megjelenítője volt. A fiatal 
arcnak az álszakáll adta meg az isteni karaktert, 
amely leplezett és tipizált, az isteni típuson belül 
a turáni AN-ANNA istenség karakterét idézte. 
 A Táncoló király c. pecséthengeren a kirá-
lyoknak két oldalt hosszú hajuk van, a legfia-
talabb, aki táncol álszakállt visel. A Keresztelő 
című pecséthengeren a legifjabb király még cse-
csemő és fiú, s mégis álszakállal mintázták meg 
alakját. 
 A királyok bevonulása, sőt mint láttuk gyak-
ran táncolva történő bevonulása a turáni nép lel-
kületéből előbukkanó őskép, mely uralkodó ki-
rályi és pásztorkirályi emlékekben öltött testet. 
 A női szereplők szakállviseletének oka össze-
függést vethet fel a precesszióval is. Amidőn az 
őskor végeztével a női princípium alámerült és a 
férfiak vették át a vezető szerepet, a hitéletben ez 
a váltás nehezen történt meg, vagy talán soha meg 
sem történt. A vallásos, egyszerű emberek ragasz-
kodtak az Istenanyához. Krisztus előtt hétezerben 
sugárzó háromszöggel szimbolizálták a világszülő 
Boldogasszonyt a Kökénydombi Vénuszt és az 
alacskai templom-festő 1761-ben ugyanezzel a 
jelképpel festette fel az Istenanyát a templom ki-
rálynő kazettájára egy református templomban. 
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 Falvay Károly az Istenanyáról írt könyvében 
elmondja, hogy a vallásos zsidó szántóvetők éle-
tüket is feláldozták inkább, de nem szennyezték 
be a szombatot, az a s z u r a ,  az asszony nap-
ját, s így ez máig is a hívő zsidók heti ünnepnapja 
maradt, pedig a héber vallás férfiisten tisztelő. 
 Merlin Stone írónő az istennőkről írt köny-
vében közölt egy karikatúrát (Hargrave Hands 
műve), egy görög vázaképről, melyen a mitológia 
istenalakja lerúgja az istennőt a Pantheonról. 
 

 
 

Hargrave Hands művész által rajzolt ókori görög váza 
utánzata azt ábrázolja, amint a görög mitológia istene a 

hajdankor istennőjét kirúgja a görög pantheonból 
 
 Talán a Rák precessziós világhónapjának vé-
gén történt meg e váltás, de az is lehet, hogy ennél 
régebbi eredetű, s az égi pólusváltás eredménye. 
 A Molnár Ferkó népmese még abban a na-
gyon régi korban játszódott le, amikor a Világmin-
denség középpontja, pólusa a Sárkány (Draco) 
csillagkép volt. A sárkány kis erdejében, az ölé-
ben volt a kis kígyó otthona, oda ment haza, oda 
vitte a hátán Ferkót, aki itt a sárkány gyűrűje által 
király lett (megkapta a Corona Borealist), s a há-
rom óriás őt szolgálta. 
 Az égi precesszió elbillegtette a pólust a Sár-
kány csillagképtől, s a történeti időkben már a Kis 
Göncöl (Ursa Minor) rúdja végén a Sarkcsillag lett 
a világ közepe. Ezzel a váltással magyarázható a 
Sárkány csillagkép hatalomvesztése, mely maga 
után vonta az anyaság háttérbe szorulását, s az is-

tennői szerepkör lecsengetését. A sárkányok kora 
lejárt égen és földön. Az égen elbillegett tőle a 
központ, a földön a női természetet a férfierő gyűr-
te le. A földi sárkányt, az anyai szeretet szimbólu-
mát szörnyeteggé degradálták, s a történeti kor 
hősei a sárkányölő vitézek vagy szentek lettek. 
 Ezekre gondoltam, midőn a pecséthengerek 
álszakállas nőisteneinek titkát kutattam. Van egy 
pecséthenger, ahol egy életfa mellett az álsza-
kállas Sziriusz áll a két lábán és az életfán tá-
maszkodó égi ebbel, a Nagy Kutya csillagképpel. 
Sziriuszt a szakáll leplezi. A kutya kicsit macska-
szerű. Mindketten rejtőzködnek. Talán csak így 
tudják megvédeni az életfát? 
  A turániak archaikus világában szakáll alatt 
ugyan, de megmaradt az Istenanya vezérszerepe. 
Azokra a bevonulásokra gondolok, ahol Nimrud-
Orion kocsin vagy bárkán vonul be, s az aki égi 
trónuson lebegve mutatja az utat, vagy szárnyas 
griffet kormányoz, az mindig az Istennő, a Boldog-
asszony, a Baba. Ezt a hagyományt követte Szent 
István, midőn a Boldogasszonyt regnáló királynő-
ként állította hazánk élére, avagy mindig ott állt, s 
Szent István csak rámutatott jelenlétére. 
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A KISKONDÁS 
 

Népmese 
 

 
Hol volt, hol nem volt, volt az Óperenciás-ten-
geren túl, az üveghegyeken innen, volt egyszer 
egy szegényasszony. Volt annak egy fia. Malacot 
őrzött volna, ha őrzötte volna, mert csak kárt csi-
nált mindenütt. Nem tudták hasznát venni, nem 
vált be kondásnak sem. Hiába próbált vele az 
anyja akármit, mindegy volt annak. 
 Hát ez a teddlenerontsd kondásgyerek meg-
hallotta egyszer, hogy a király annak adja a lá-
nyát, aki úgy el tud bújni, hogy az ő lánya nem ta-
lálja meg. 
 — No, kiskondás! — mondta magában — 
most mutasd meg, ki szült! Sokat nyerhetsz egy 
kis ügyességgel! 
 Fel is szedelőzködött, kért egy tarisznya ha-
mubasült pogácsát, nyakába kanyarította a cifra 
szűrét, avval elindult. 

Ment, ment, mendegélt, árkon-bokron, he-
gyen-völgyön keresztül, hol erdőben, hol sík föl-
dön. A pogácsa is fogytán volt már, de csak nem 
talált még a király kastélyára. Megy megint egy 
álló hétig, már az utolsó pogácsát is megette, de 
még semmit sem lát. Szomjas is volt már, olyan 
volt a nyelve a nagy szárazságtól, mint a felvert 
galuska. 
 — Mit csináljak már? Éhen vesszek? Ha ezt 
tudom, el se indultam volna. 

Ahogy megy, nagy sokára talál egy kutat. A 
vályúján ült két fehér galamb. Odamegy. 
 — No, két fehér galamb! Én most titeket 
megeszlek, mert majd meghalok éhen! 

Azt mondja a két fehér galamb: 
— Ne egyél meg, kiskondás! Inkább húzzál 

nekünk egy veder vizet, szomjasak vagyunk na-
gyon. Jótét helyébe jót várj! 

Úgy rimánkodott neki a két galamb, hogy 
nem ette meg őket. Odament a kút kávájához, hú-
zott nekik egy vederrel, azután maga is jóllakott a 
jó hideg vízzel. 

Avval ment tovább. 
Hát szomjas már nem volna, de a hasa, az 

morgott, mint egy láncos kutya. Amint épp egy 
nagy pusztaságban vándorolt, talál megint valakit: 
egy sánta rókát. 

— No, sánta róka! Akármi legyek, ha téged 
meg nem eszlek! 

Könyörgött a sánta róka is, hogy ne egye meg: 
a kisfiának visz éppen egy kis ennivalót. 

— Jótét helyébe jót várj, kiskondás! Majd 
segíthetek én még terajtad! 

A kiskondásnak már dülledt a szeme a nagy 
éhségtől, de nem bántotta. Gondolta, hogy majd 
visszafizeti az még az ő jóságát! 

Csetlik-botlik tovább a kiskondás. Szántáson, 
vetésen, tarlón, parlagon vitt az útja. Összeko-
torászta már az utolsó morzsát a tarisznyából, azt 
is megette. De mi volt az annak az éhes hasnak! 
Jobbra dőlt, balra dőlt, már azt hitte, sohasem ér 
oda, ahová akar. 

Útjában akkor messziről meglátott egy nagy 
tavat. Ő bizony megnézi, hátha lesz ott valaki, va-
lami. Lemegy a partjára, hát ott látja, hogy a víz 
szélében vergődik egy kis hal. 

Odakap nagy mohón, felveszi a vízből a kis 
halat. De az azt mondja neki: 

— Ne egyél meg, kiskondás, megszolgálha-
tom én még a te jóságodat! 

Nézte a halat sokáig a kiskondás; szép volt 
nagyon, a pénze csak úgy ragyogott, ahogy rásütött 
a nap. Megsajnálta, és visszatette a vízbe. 

Huncut dolog az éhség, nyomon követi az em-
bert. A kiskondás bánta már, hogy útra kelt. De 
már mindegy. Ha ég-föld összeszakad is, ő már 
nem fordul vissza. 

Ment, ment tovább. Hát megint talál egy ku-
tat vályúval, a vályún két fehér galambot. 

— No, már nem tesztek bolonddá! Nem né-
zek már se istent, se embert, megeszlek benne-
teket! 

Rimánkodott a két fehér galamb, hogy csak 
most az egyszer ne egye meg őket, majd megszol-
gálják még a jóságát. 

— Ugyan, ugyan, csak ki akartok rajtam fog-
ni. Én meg, mint a bolond, hallgatok rátok!    De azt 
bezzeg nem látjátok, hogy már felfordulok éhen! 

Meg akarta fogni a galambokat, de azok ri-
mánkodtak, esedeztek neki. Utoljára aztán még-
sem bántotta őket. Húzott nekik egy vödör vizet 
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nyelt ő is egy nagyot a vederből, avval tovább-
ment. 

De már igazán azt hitte, hogy nem ér oda. 
Ebbe az éhségbe el kell pusztulni! 

Már maga sem tudta, mióta, csak azt tudta, 
hogy nagyon régen úton van már. Beletörődött a 
sorsába, most már káreszkuresz, ahogy lesz, úgy 
lesz. 

Nagy sokára mégis elért a kastélyhoz. 
A kapuban ott állt a király. A kiskondás 

illendően odaköszönt neki, s a király el is fogadta: 
— Hát hol jársz erre, te kiskondás, ahol még 

a madár se jár? Mi keresnivalód van itt? 
Elsorolja aztán a kiskondás, mivégről jár ő 

erre. Bizony nagyon is ide igyekezett, merthogy 
azt hallotta, hogy a király annak adja a lányát, aki 
el tud bújni előle. Megpróbálkozik ő is, hátha len-
ne valami sikere a vállalkozásának. 

— Jól van, fiam, jól van! — mondta a király. 
— De látod-e, itt van kilencvenkilenc emberfej a 
karón. Te leszel a századik, ha nem tudsz elbújni.  

A kiskondásba nem szakadt bele a madzag, 
csak azt mondta: 

— Majd lesz valahogy! 
Bementek a házba. A kiskondás először is 

azzal állt elő, hogy bizony ő már nagyon éhes, ves-
senek neki egy kis maradékot. 

Adtak neki annyit, amennyi belefért. 
Másnap, ahogy felkelt, megy be hozzá a ki-

rály, hogy bújjék már el, míg a lánya föl nem kel, 
mert ha fölkelt, nemigen tud előle elbújni. 

Kászálódik a kiskondás, kászálódik, egyszer 
csak ott látja az első két fehér galambot. Kinyitja 
az ablakot, azok azt mondják: 

— Gyere, rögtön elviszünk! 
A kiskondás sem húzódott soká. Rájuk bízta 

magát, azok meg uzsgyi! Mentek vele, mint a szél, 
egyenest a nap háta mögé. 

Felkészült a királykisasszony is. Lement a 
kertbe, leszakította a legszebb rózsát, perdült 
egyet a sarkán, és így kiáltott: 

— Gyere elé, kiskondás! Ott vagy a nap háta 
megett! 

Hű, ette a méreg a kiskondást, meg félt is! De 
mit csináljon? Kibújt a nap háta mögül, és ment 
egyenesen a konyhába. 

Megvirradt a másnap. Felkel a kiskondás. 
Ránéz az ablakra, a sánta róka már ott ágaskodott, 
most az várta. Felkészül hirtelen, nyitja ki az ab- 

lakot, megy el a rókával. 
A róka levitte őt hétszer olyan mélyre a föld 

alá, amilyen mélyre ásni lehet. 
Kimegy a királykisasszony a kertbe, leszakít-

ja a legszebb rózsát, s pördül egyet a sarkán. 
— Gyere elé, kiskondás, a föld hét mély-

ségéből! 
Mit volt tenni, a kiskondás előbújt onnan is. 
Harmadnap a kishalhoz ment el a tóba. Az le-

vitte a tó egyik szögletébe. 
Ide már nem ér el a szeme világa! Itt találjon 

meg! 
De a királykisasszony, ahogy lement a kertbe, 

leszakajtotta a legszebb rózsát, perdült egyet a 
sarkán, s mindjárt hívta a kiskondást a tó fene-
kéről! 

— Hát végem van! Az van! Már az enyém a 
századik karó! — mondogatta a kiskondás. — 
Már ha háromszor megtalált, negyedszer sem tu-
dok én úgy elbújni, hogy rám ne akadjon! 

Lefeküdt, hogy majd elalszik, kipiheni magát, 
de nem bírt ám sem aludni, sem pihenni. Csak 
hánykolódott, veckelődött. 

 

 
 

Másnap virradóra ott lát az ablakán két fehér 
galambot. Ahogy azok őt meglátták, az egyik 
mindjárt elszállt, a másik ott maradt. 

Beereszti a galambot. A galamb azt mondja 
neki: 

— Gyere sebesen! Változzál át egy szép ró-
zsává, én is azzá változom. 

Úgy is lett. A kertben már délelőttre minden 
bimbó gyönyörűen kifeslett. Itt is, ott is szebbnél 
szebb virágok virítottak. 

Lejön a királykisasszony, keresi a legszebb 
rózsát, hát kettőt egyformának talál. Leszakítja 
mind a kettőt, és a keblére tűzi. 

Perdült egyet a sarkán, de már nem látta a 
kiskondást. Perdül még egyet, akkor sem látja! 
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— No, apám, nem látom a kiskondást. Úgy 
elbújt, hogy nem találok rá! 

— Dehogynem, dehogynem! Perdülj még 
egyet a sarkadon, hátha meglátod! 

Perdült a lány harmadszor is, de perdülhetett 
volna akárhányat, úgysem találta volna meg a kis-
kondást. 

Akkor a lány kebléről az egyik rózsa galamb 
formájában elszállt, a másik meg a kiskondássá 
változott. 

A királylány csak nézett, hogy maga előtt lát-
ta a kiskondást. 

Akkor a kiskondás magához ölelte a lányt. 
— Szívem szép szerelme! Én a tied, te az 

enyém! Asó-kapa válasszon el egymástól! 
Megölelték, megcsókolták egymást. A kiskon-

dásból még hétszerte szebb legény vált. Olyanok 
voltak ott egymás mellett, mint a bokrétába kötött 
virág. Azután lagzit tartottak, boldogok lettek. 

A kiskondásból olyan finom ember lett, akár 
a párja; a lányból meg olyan dolgos, szép asszony, 
amilyen a kiskondásnak kellett. Még most is él-
nek, ha meg nem haltak. 
 
 

 
 

Ihász Judit 
 

A KISKONDÁS (Meseelemzés) 
 

 
„…a mi meséink gyökere nem keleten és 
nem is nyugaton van, hanem a világ-
egyetem központjában, a mi lelkünk kö-
zepében, saját műveltségünkben - a nép-
mese ugyanúgy működik, ahogy a vi-
lág...” 
 

Szántai Lajos 
 

Népmeséink, ahogy azt az elnevezés is su-
gallja, a nép ajkán születtek és szájról-szájra ter-
jedtek, alakultak. Hogy miért volt rájuk szükség? 
Erre egy érdekes példa jut eszembe. 

Aki néprajzi múzeumban jár, az láthatja, 
hogy a „régiek” milyen játékokat fabrikáltak gyer-
mekeiknek. A fiúcskáknak pici szekeret, faállat-
kákat gyermekostorral..., a leánykáknak kicsike 
szövőszéket, picinyke fakanalat, rostát...; azért, 
hogy a lehető legteljesebben élhessék meg később 
kiteljesedő női-férfiúi szerepkörüket. 

Mit sem szeretne jobban egy kisleány annál, 
hogy édesanyját látva, ő is úgy szaggassa a pogá-
csát a méreteihez szabott gyúródeszkán; vagy a 
kisfiú, aki ugyanolyan ügyesen akarja hajtani a 
játékkocsi elé fogott faállatokat, mint ahogy azt a 
valóságban a nagyapjától látta. Játék közben 
megszűnik számára a külvilág, teljesen azonosul 
azzal a tevékenységgel, amelynek segítségével ké-
sőbb kiteljesedhet, ami majdani szerepkörére ké-
szíti fel. 

Ugyanez történik akkor is, amikor mesélnek 
neki; de a népmese a felkészítés-felkészülés egy 

másik részét alkotja. Óriási jelentősége van an-
nak, hogy a világot leképezve kicsibe, gyerme-
keink úgy nőjenek fel, hogy megismerjék saját ne-
müket, személyiségüket, feladataikat a közvetlen 
környezetükben (mikrokozmosz) és ezáltal a világ 
működésében (makrokozmosz). A népmesében 
benne rejlik az ember és az univerzum kapcsolata. 

A mese, amit választottam, az egyik leg-
általánosabb sémája annak a próbatételekkel te-
letűzdelt útnak, amelynek bejárása nélkül az 
idétlen (i-dő-etlen/az idő nincs a helyén, éret-
len/kellő idejét még nem érte el, ü-gyetlen) fiú 
nem válhat hőssé. 

A mese főszereplője egy „teddlenerontsd” 
kondásgyerek, akinek édesanyja nem tudja hasz-
nát venni a ház körül, mert ahogy a ráaggatott 
jelzőből is kitűnik, mindenben kárt csinál. Ez a 
fiú egy élete kapujában álló „kamasz”, akit éret-
len személyisége gátol abban, hogy a lelke mélyén 
lakozó erényeit felszínre hozhassa, s ezáltal a ki-
rálylány párjául válassza a teremtés működteté-
séhez. A szívében rejlő tulajdonságok kiszabadí-
tása nem más, mint kiegészítő/jobbik felének, a 
„női minőségnek” a megtalálása. Így válhat teljes 
férfivá. Van ügyetlensége miatt bosszankodó, 
ugyanakkor szerető édesanyja, de nem az anyai 
szeretet az a „női minőség”, amit keres. (Nagyon 
fontos ez is, hiszen az édesanya az, aki útnak indít 
bennünket.) Amire szüksége van, az a király-
lányban lakozik; csak a szerelem emelheti fel a 
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legmagasabb szellemi szintre. A férfi a mag hor-
dozója, a nő a megfogant élet testesítője. Szüksé-
gük van egymásra ahhoz, hogy a világ saját te-
remtett rendjéből ne essen ki. A királylánynak 
sem felel meg akárki fia; várja, mert tudja, hogy 
jön valaki, aki megfelelő lesz arra, hogy a betel-
jesülés az univerzum működéséhez szükséges 
lehető legmagasabb szinten a legintenzívebb ener-
giák segítségével menjen végbe. 

A mese elején „KISkondás”-nak hívott sze-
replő a mese végére beteljesíti küldetését, és 
„HÉTszerte szebb legénnyé” válik. (hét a teljes-
ség száma) 

Csekély csillagászati ismereteim ellenére bá-
torkodom asztrálmítoszi fejtegetésekbe bocsátkoz-
ni – mivel a feladat is tulajdonképpen erről szól. 
Mivel tényleg nagyon kevés az ismeretem ebben 
tárgyban, így bocsátassék meg, ha sületlensé-
geket(/idétlen-i-dő-etlen, éretlen) írok. Amik ide 
a papírra kerülnek, inkább meglátások, észre-
vételek (helyesek vagy helytelenek), mint elmé-
lyült tudásból származó következtetések, de talán 
nem alaptalanok és esetleg magasabb tudásszint-
tel rendelkező, érdeklődő emberek logikai össze-
függések közé tudják ágyazni – ha szükséges, kor-
rigálva. 

A kiskondás disznókat őriz naphosszat, a 
DISZNÓ pedig a BIKA-jegy első Hold-háza. Van-
nak olyan Bika-tulajdonságok, melyekben a fiúra 
ismerünk: még nem hatolt be az Én mélységeibe 
(próbák sora vár rá), családjáért dolgozik (a fel-
emelkedés a teremtő erők beindításához szük-
séges); meggondolt és kitartó tevékenységet (a fiú 
sorsát) vetít előre. Ebben az állatövi jegyben a 
VÉNUSZ van otthon és a HOLD erőben, két női 
minőségű bolygó, ahogy az ő életében is két női 
minőség van jelen: az édesanyja és a királylány. A 
cselekmény indítását mindig az erőben lévő boly-
gó határozza meg, ezért az anyai szeretetet a Hold 
képviseli. A cselekmény általános lefolyására vo-
natkozóan az adott téridő egységben uralmon levő 
bolygó alaptulajdonságai a meghatározók, ezért a 
Vénuszt a szerelmen alapuló (teremtő-)befogadó 
erők megtestesítőjeként a királylányhoz rendel-
tem. 

Így egy teljes gondolati egység rajzolódott 
elénk, de nem hagyhatom megjegyzés nélkül azt, 
hogy a BIKA tulajdonságok túlnyomó része a kis-
kondás kialakulatlan személyiségével nem vonha-

tó párhuzamba, több a meg nem felelés, mint a 
megfelelés. A másik az, hogy a két női szerep-
lőhöz rendelt bolygók megcserélhetők úgy, hogy 
az erőben lévő Holdat, mint az anyaság, az 
anyává-válás lehetőségének a hordozóját a király-
lányhoz társítom, a Vénuszt pedig az édesanyához, 
azzal a megjegyzéssel, amit Baktay Ervin köny-
vében olvastam: a férfi (ebben az esetben a kis-
kondásra vonatkozóan) horoszkópban a Vénusz 
nő-rokonra utal. Végül pedig azt is szeretném 
hozzáfűzni, hogy a mesében több ennyire teljes 
(önálló, de rendszerbe illeszthető) állatövi jegy 
tartományt nem láttam meg, nem fedeztem fel sem 
kis éves és sem precessziós időkeretet (ami nem 
azt jelenti, hogy nincs), a mese szerkezetét egé-
szen más logika szerint (a négyelem rendszer se-
gítségével) fejtegettem, amire egy kicsivel később 
térnék ki. 

A kiskondás kezébe veszi az irányítást; talán 
érzi, hogy el kell indulnia és megpróbáltatnia. A 
felemelkedés csak áldozatok árán lehetséges. Elé-
be megy a feladatnak! 
 

„- No kiskondás! - mondta magában - most 
mutasd meg, ki szült! Sokat nyerhetsz egy kis 
ügyességgel! 

Fel is szedelőzködött, kért egy tarisznya ha-
mubasült pogácsát, nyakába kanyarította a cifra 
szűrét, avval elindult.” 

 

VÁLLÁRA veszi tarisznyáját – vállalja a ki-
hívásokat; a cifraszűrt is nyakába kanyarítja, 
amely hímzéseivel védelmet nyújt az ártó-rontó  
erők ellen. 

Megy, megy, mendegél; fogytán az energiája 
(pogácsa). Nagyon éhes, szomjas lesz. Hogy ez 
mennyire gyötrő érzés a testnek és mennyire meg-
terheli a szellemiséget, azt abból érzékeljük, hogy 
elbizonytalanodik. Egy pillanatra úgy érzi, olyat 
vállalt, ami meghaladhatja képességeit. 
 

„- Mit csináljak már? Éhen vesszek? Ha ezt 
tudom, el se indultam volna!” 

 

Ez az érzés később, a próbatételek közben 
fokozódik, ami arra utal, hogy bizony nem olyan 
könnyű ezeket a próbákat – melyek egyszerűnek 
tűnnek – kiállni. Elérkezünk azonban egy olyan 
pontjára a mesének, ahonnan már nem lehet 
visszafordulni. . . . Az erények (elszántság, bátorság, 
kitartás jószívűség...) kibontakozóban vannak. 
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„A kiskondás bánta már, hogy útra kelt. De 
már mindegy. Ha ég-föld összeszakad is, ő már 
nem fordul vissza.” 

 

„De már igazán azt hitte, hogy nem ér oda. 
Ebbe az éhségbe el kell pusztulni! Már maga sem 
tudta, mióta, csak azt tudta, hogy nagyon régen 
úton van már. Beletörődött a sorsába, most már 
káreszkuresz, ahogy lesz, úgy lesz.” 

 

Mi történik velünk, ha már annyira éhesek 
vagyunk, hogy korog a gyomrunk? Nem csak fáj a 
hasunk (TEST-ünk). Az éhség a SZELLEM-ünket 
is átjárja, működését gátolja – egészen addig, 
amíg nem csillapítjuk. A kiskondás az igazán 
nagy próbatételek előtt jól lakik. Itt már hatalmas 
energiákra (testünkre-lelkünkre-szellemünkre 
egyaránt) lesz szükség. 
 

„Bementek a házba. A kiskondás először 
azzal állt elő, hogy bizony ő már nagyon éhes, 
vessenek neki egy kis maradékot. 

Adtak neki annyit, amennyi beléfért.” 
 

Egyetlen szint van, aminek működését az éh-
ség nem tudja befolyásolni – ez a LÉLEK szintje. 
LÉLEK-re volt szükség ahhoz (hiszen nem erő-
próbákról és nem szellemi megmérettetésről volt 
szó), hogy a már kiállt négy próbát teljesíteni 
tudja. A földi élelem helyett a LÉLEKből táplál-
kozott. A TEST-i szinten nem ragad meg (leküzdi 
éhségét), úgy tűnik könnyedén továbblép eggyel 
magasabb szintre, ahol a LÉLEK mérettetik meg. 
Ez a feltétele annak, hogy a SZELLEM kitelje-
sedjen. Az itt felvázolt hármasság ugyanúgy meg-
jelenik a kisebb epizódokban (próbák), mint a 
mesében annak egészét tekintve. 

Gyönyörűen jelenik meg a mesében az, ahogy  
a kiskondás földi szintet bejárva egyre magasabb  

szintekre emelkedik. 
 

„Ment, ment, mendegélt, árkon-bokron, he-
gyen-völgyön keresztül, hol erdőben, hol sík föl-
dön... de csak nem talált még a király kastélyá-
ra...” (Azaz, nem ezen a szinten kell keresni és 
még nem jött el az ideje!!) 

„Megy megint egy álló hétig, már az utolsó 
pogácsát is megette, de még semmit sem lát.” 
(Lassan az időtlenség állapotába kerül, egy révü-
lés kezdete!) 

„Amint épp egy nagy pusztaságban ván-
dorolt...” (A tér nélküli állapot!) 

„Csetlik-botlik tovább a kiskondás. Szántá-
son, vetésen, tarlón, parlagon vitt az útja... jobbra 
dőlt, balra dőlt, már azt hitte, sohasem ér oda, 
ahová akar.” (Szántáson-vetésen-tarlón-parlagon 
egyszerre járni valami elképesztő állapotot jelöl; 
ahol a test jobbra dől - balra dől, ott már az ember 
elveszti érzékszervei feletti uralmát!) 

„Ha ég-föld összeszakad is, ő már nem for-
dul vissza…” (Hatalmas erők!) 

„De már igazán azt hitte, hogy nem ér oda. 
Ebbe az éhségbe el kell pusztulni! Már maga sem 
tudta, mióta, csak azt tudta, hogy nagyon régen 
úton van már...” 

 
A mesét olvasgatva egyből feltűnik, hogy itt 

nem a megszokott hármas, hanem négyes próba-
tétellel találkozunk, amely megduplázódik (még 
egyszer négy próbát kell a kiskondásnak kiállnia). 
2-szer négyes szerkezetet kapunk, amit én min-
denképpen a négy-elem rendszerrel hoztam össze-
függésbe. A „nagy” felfedezésem után vizsgálgat-
va az egyes részcselekményeket egy rendszer raj-
zolódott ki előttem, amit most itt egy táblázatban 
foglalok össze. Ezen kívül bonyolultabb összefüg-
gések keresése már képességeimen és meglévő is-
mereteimen túlnyúló feladat. 
 

 

A mesében megjelenA mesében megjelenA mesében megjelenA mesében megjelenõõõõ szimbólum: szimbólum: szimbólum: szimbólum: DekanátusoDekanátusoDekanátusoDekanátusok, elsk, elsk, elsk, elsõõõõ helyen  helyen  helyen  helyen 
az uralkodó állatjeggyel:az uralkodó állatjeggyel:az uralkodó állatjeggyel:az uralkodó állatjeggyel:    
 

Bolygók:Bolygók:Bolygók:Bolygók: 

1. PRÓBA:1. PRÓBA:1. PRÓBA:1. PRÓBA:  LEVEGLEVEGLEVEGLEVEGÕÕÕÕ----ELEMELEMELEMELEM  
KÚT VÍZÖNTVÍZÖNTVÍZÖNTVÍZÖNTÕÕÕÕ  
KÉT GALAMB IKREK MERKÚR otthon: éles ítélőké-

pesség, gyors áttekintés, határozat-
lanság 

ELSŐ DÖNTÉSHELYZET MÉRLEG: mérlegelő értelem SZATURNUSZ erőben: 
szerencse és siker a tárgyalásokban 

2. PRÓBA:2. PRÓBA:2. PRÓBA:2. PRÓBA: TTTTÛÛÛÛZZZZ----ELEMELEMELEMELEM  
SÁNTA RÓKA OROSZLÁNOROSZLÁNOROSZLÁNOROSZLÁN 2. Hold-háza NAP o.-e.: nagylelkű, jóindulatú 

MARS r. e.: izomzat-sántaság? 
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„GONDOLTA, VISSZA-FIZETI AZ 
MÉG AZ Ő JÓSÁGÁT!” 

NYILAS: értelmi megismerés 
távolabbi célok eléréséért 

JUPITER otthon: belátás, bölcses-
ség, jóindulat 

„DÜLLEDT A SZEME A NAGY ÉH-
SÉGTŐL, DE NEM BÁNTOTTA” 
 

„AKISFIÁNAK VISZ ÉPPEN ENNI-
VALÓT” 

KOS: az akaraterő kétszeresen 
előtérbe lép 

 
 
 

NAP erőben: teremtő erő, az élet 
elvét képviseli, azt kíméli meg (ró-
kafi), aki a felnőtt után már a mag 
továbbadója lehet 

3. PRÓBA:3. PRÓBA:3. PRÓBA:3. PRÓBA: VÍZVÍZVÍZVÍZ----ELEMELEMELEMELEM  
„ÖSZEKOTORÁSZTA MÁR AZ 
UTOLSÓ MORZSÁT A TARISZNYÁ-
BÓL, AZT IS MEGETTE. DE MI VOLT 
AZ ANNAK AZ ÉHES HASNAK!” 
„ODAKAP NAGY MOHÓN” 

SKORPIÓSKORPIÓSKORPIÓSKORPIÓ MARS o.-e.: szenvedélyes, heves, 
mohó 

HAL HALAK JUPITER otthon: könyörület  
VÉNUSZ erőben: jóindulat, segítő 
hajlam 

„SZÉP VOLT NAGYON, A PÉNZE 
CSAKÚGY RAGYOGOTT, AHOGY 
RÁSÜTÖTT A NAP” 

RÁK: nedves-vizes jelleg HOLD otthon: kifelé gyengének 
látszó; szoros kapcsolat az élet 
anyagi dolgaival 
JUPITER r.e.: jóindulat 

4. PRÓBA:4. PRÓBA:4. PRÓBA:4. PRÓBA: FÖLDFÖLDFÖLDFÖLD----ELEMELEMELEMELEM  
GALAMB BIKABIKABIKABIKA 2. Hold-háza  
„NO MÁR NEM TESZTEK BOLOND-
DÁ! NEM NÉZEK MÁR SE ISTENT, 
SE EMBERT, MEGESZLEK BENNE-
TEKET!”  
„UGYAN, UGYAN, CSAK KI AKAR-
TOK RAJTAM FOGNI. ÉN MEG, 
MINT A BOLOND, HALLGATOK 
RÁTOK!” 

SZŰZ: aggodalmas természet, 
kritikának vet alá mindent, két-
arcú-rossz, jó 

MERKUR o.-e.: földies, anyagias 
célok felé terel, de a szellemi tö-
rekvés is kihangsúlyozásra kerül 

„MEG AKARTA FOGNI A GALAM-
BOKAT” 

BAK: a legkézzelfoghatóbb 
anyagi célok felé irányul, az elő-
ző fokozat eredményeit nem tart-
ja elég megbízhatónak erejét lat-
ba veti, ugyanakkor szívós, ki-
tartó, mérlegelő, előrelátó 

SZATURNUSZ otthon: bizalmat-
lanság, gyanakvás 
MARS erőben: meggondolatlanság, 
erőszakosság 

 
Végre elérkezik a kastélyhoz, ahol a király a 

kapuban áll. 
 

„A kiskondás illendően odaköszönt neki, s a ki-
rály el is fogadta: 
- Hát hol jársz erre, te kiskondás, ahol még a  
madár se jár?” 

 

Bizonytalan útján ez az első pont, ahol nem 
bizonytalankodik. Tudja, hogy ebben a helyzetben 
illendően kell köszönni. A király válaszában meg-
erősít bennünket abban, hogy tényleg valahol tá-
vol vagyunk minden földi közegtől, elérhetetlen 
messzeségbe jutottunk. 
 

„- Jól van, fiam, jól van! - mondta a király. 
- De látod-e, itt van kilencvenkilenc emberfej a 

karón. Te leszel a századik, ha nem tudsz elbújni.” 
 

Bezárulhat egy kör, az utolsó pillanatban va-
gyunk, most már tényleg tenni kell valamit! A ki-
lencvenkilenc próbálkozás a feladat nehézségére 
utal, vonatkozhat a sok próbálkozóra, de jelentheti 
a kiskondás sokszori elindulását is. A „száz” min-
denképpen a teljesség lehetőségét hordozza. 

Újabb négy próba következik. A lelkiség pró-
báját már kiállta, a szellemiség szintjére kell el-
jutni. A legmagasabb szintre csak a legnagyobb 
erők vihetnek és az eredményhez sikertelen pró-
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bálkozások is kellenek: tanulás és bukás – a fel-
sőbb régiókba való emelkedés feltétele. Az első 
három próbán, annak ellenére, hogy őserőkkel áll 
kapcsolatban, megbukik, csak a negyedik alka-
lommal jár sikerrel. A négy őserő szintén párhu-
zamba állítható a négy-elem rendszerrel – hiszen 
szereplői is megegyeznek, de olyan teljes rend-
szert, mint az első négy próbánál, már nem tudtam 
kifejteni. Annyi azonban bizonyos, hogy itt már 
kikerülünk a világ rendjéből, a megszokott tájé-
kozódási közegünkből (a nap háta mögé, a föld hét 
mélységébe, a tó szegletébe jutunk, és át tudunk 
változni egy másik minőségbe). Ahhoz, hogy meg-
fejthessük a mese minden üzenetét, nekünk is rá 
kell tudnunk hangolódni. Olyan állapotba kell ke-
rülnünk, mint a kiskondásnak, aki járatlan utakat 
jár és a királylánynak, aki megperdülve sarkán 
áthatolhatatlan távolságokat lát. 
 

„Mentek vele, mint a szél, egyenest a nap 
háta mögé.” (A szél a lelki sebesség fokozatára  
utal; ez még nem a gondolat sebessége, még nem 
elég a sikeres próbálkozáshoz.) 

 

Nem lehet szebb befejezést írni annál, mint 
ahogy a mese végződik: „A kiskondásból olyan 
finom ember lett, akár a párja; a lányból meg 
olyan dolgos, szép asszony, amilyen a kiskondás-
nak kellett. Még most is élnek, ha meg nem hal-
tak.” 

Ahhoz, hogy a mesét ennél részletesebben 
elemezni tudjam, további mesék tanulmányozá-
sára van szükség. Egy mese is leképezi ugyan az  
univerzumot, hiszen szerves műveltséggel rendel-
kezünk, de az emberi megismerés képessége csak 
több részegység összevonásából tud átfogó és so-
hasem teljes képet rajzolni. 
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JUHÁSZ ZSOLT – PINTYE MIHÁLY 
    

Geofizika az archeológiában 
    

 
 Magyarországon alig van település melynek 
területén ne lenne régebbi korok tárgyi emléke a 
föld alatt. Fellelésükre, feltárásukra a régészet 
igyekszik kifejleszteni a saját módszereit. A kez-
det eddig a terep gyalogos bejárása volt és a fel-
színen található szórvány anyag alapján döntötték 
el, hogy érdemes-e szondázó vagy feltáró ásatását 
végezni. Technikai eszközök kifejlesztésével haté-
konyabb lett a régészeti lelőhelyek felkutatásának 
módszere.  
 
 A modern régészet tudománya a reneszánsz 
Európának a klasszikus kultúráért való rajongá-
sából fejlődött ki és az 1860-as évekre vált tudo-
mányággá. A gondos ásatás, a leletek rétegekben 
elfoglalt helyzetének pontos rögzítése, a földmun-
kák és az ember kialakította táj pontos feltér-
képezése voltak a korszak régészeti módszerei.  
 Miért is válhatott az archeológia olyan nép-
szerűvé a „modern” társadalomban? Mivel a régé-
szeti leletek világa nem része mindennapi éle-
tünknek, viszont a régi letűnt korok minden em-
ber fantáziáját megmozgatja, kincsek, misztika, 
mondák az egészséges gyermekkor szerves össze-
tevője. Továbbá kulturális örökségünk, hazánk 
múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi meg 
nem újítható forrása, egyben közkincse nemzeti és 
az európai kultúra elválaszthatatlan összetevője.  
 

„Egyedül az vagyunk, mivé a minket kör-
nyező tárgyak tesznek” 
 

Helvetius 
 

 Egy elpusztult település vizsgálata során az 
írott történelmi adatok figyelembevételével, leg-
többször igen csonka képet alkothatunk az adott 
településről. (Boros Attila, Juhász Zsolt, Szűcs Ta-
más, 2004) Éppen ezért a régészet ma már olyan 
tudomány, melynél jó néhány tudományág egy-
mást átfedő és segítő elemzése nyújt teljes és pon-
tos képet egy-egy archeológiai objektumról. Kü-
lönböző tudományok gyakorlatba történő átülteté-
se: rétegtan, szedimentológia, embertan, bioké-
mia, növénytan, víztan, geológia, geodézia, foto-

metria, dendrokronológia és végezetül szeretném 
kiemelni a geofizika egzakt tudományát – a felso-
rolás koránt sem teljes – segítik a régészt egy-egy 
helyszín tanulmányozásában. 
 Míg az archeogeofizika leggyakrabban az ed-
dig fel nem tárt területeken segíti a régészeti mun-
kákat a pontosabb lelet meghatározás szempont-
jából, addig az archeometria a már feltárt régisé-
gek aktuális fizikai paramétereiről ad felvilágosí-
tást. A tanulmány további részében a geofizika 
régészetbeli sokoldalúságát, használhatóságát mu-
tatom be. 
 
 

Geofizikai módszerekGeofizikai módszerekGeofizikai módszerekGeofizikai módszerek    
az archeológiai kutatásbanaz archeológiai kutatásbanaz archeológiai kutatásbanaz archeológiai kutatásban    

 
Az archeológiai tárgyakat a geofizikai módsze-

rek szempontjából négy csoportba sorolhatjuk: 
 
1. Épületmaradványok 
2. Betemetett gödrök (sírok) 
3. Vastárgyak 
4. Nem vasból álló fémtárgyak 

 
Az épületmaradványok és a betemetett gödrök 

által elfoglalt közegnek a fizikai paraméterei közül 
az elektromos fajlagos ellenállásuk tér el a legjob-
ban egymástól, tehát felkutatására a geoelektro-
mos módszerek közül célszerű kiválasztani a leg-
alkalmasabbat.  

Vastárgyak felkutatását mágneses mérésekkel 
végzik, mivel a földi mágneses teret torzítja el a 
legnagyobb mértékben egy vastárgy, mely maga is 
mágnesként viselkedik.  
Egyéb fémtárgyakat elektromágneses módszerrel 
célszerű kutatni, ugyanis a mélységükhöz képest 
méretük kicsik, ezért a talaj fajlagos ellenállását 
csak alig változtatják meg, így a felszínről annak 
mérésével nem mutathatóak ki. Ezzel szemben 
indukciós eljárással örvényáramok indukálhatóak 
bennük és ezeket már lehet a felszínen érzékelni.  
(Csókás János, Gádor Judit, Gyulai Ákos 1977) 
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A geofizika tárházából elsősorban a geoelekt-
romos, mágneses illetve szeizmikus módszereket 
alkalmazzák leginkább, de a fúrólyukban végzett 
mérések alkalmazására is találhatunk példát, így 
az egyik első alkalmazás etruszk sírkamrák geofi-
zikai szondával történő feltérképezése volt felszín-
ről fúrt lyukakon keresztül.(Verő József, 1987) 
 
 
Szeizmikus módszerekSzeizmikus módszerekSzeizmikus módszerekSzeizmikus módszerek    

 
A szeizmika olyan kutatási eljárás, amely 

mesterségesen, a földfelszín közelében keltett rez-
gések mélyre lehatoló, majd a felszínre visszatérő 
rezgéshullámainak észlelésével, vizsgálatával, ér-
telmezésével foglalkozik. A szeizmikus módszerek 
kőzettani-földtani (archeológiai) alapja azon a té-
nyen nyugszik, hogy különböző kőzetek rugalmas 
tulajdonságai eltérnek, továbbá hogy települési 
viszonyok hatására az azonos kőzetek rugalmas 
tulajdonságai is eltérőek. (Gálfi János, Márton Pé-
ter, Meskó Attila, Stegena Lajos, 1967). Ezek a 
rugalmas tulajdonságbeli eltérések és a különböző 
rugalmas tulajdonságú anyagok határai általában 
jellemző, a földtani szerkezetre így a régészeti le-
leteket tartalmazó közegre is. 

A szeizmikus mérések közül azok a mérési 
fajták felelnek meg leginkább, amelyek a régészet 
speciális igényeit kielégítik. Vagyis a felszínhez 
legközelebbi rétegeket vizsgálja, a felbontóképes-
sége elég jó ahhoz, hogy kisebb régészeti tárgyak 
is megjelenjenek a feldolgozás során. Az arche-
ológiai objektumok tárgykörébe beletartoznak az 
alagutak, barlangok, pincék, amelyeket a geofi-
zika üregkutatásként tart számon, és eléggé kiter-
jedt vizsgálatokat, modellezéseket, gyakorlati al-
kalmazásokat végzett e téren, melyre példát is be-
mutatnék:  

Egy II. világháború idejéből származó német-
országi alagút helyzetének megkeresése volt a fel-
adat. A tomografikus mérés eredményét a 1. ábra 
mutatja. Az alagút kontúrjait világosan fel lehet 
ismerni. 

A hazai alkalmazást megemlítve kutatásokat 
végeztek a szeizmikus tomográfia módszerével a 
Budai vár egyik sarokbástyájánál, az Esztergomi 
Rondellánál. A rondella körülbelül 40 m átmé-
rőjű, magassága 11 m. A kutatás célja a belső 
szerkezet feltérképezése, régebbi építésű falak, 
üregek (pincék) kimutatása. (Pattantyús-Á. Mik- 

lós, Hermann László, Prónay Zsolt, Törös Endre) 
 
 

Geoelektromos módszerekGeoelektromos módszerekGeoelektromos módszerekGeoelektromos módszerek    

 
Az elektromos és elektromágneses kutató-

módszerek egyen- vagy váltóárammal létrehozott 
mesterséges – esetleg természetes eredetű – terek 
mérésén alapszik, melyek a vizsgálandó féltérben 
lévő inhomogenitások hatására eltorzulnak. Ezen 
anomáliák méréséből következtetünk a talajban 
lévő képződmények, objektumok fizikai paraméte-
reire a behatolási mélység függvényében. 

Példát szeretnék bemutatni a geoelektromos 
módszerek alkalmazására. A Mohi középkori me-
zőváros 2003-as geofizikai kutatása során, amikor 
a kitűzött cél az egykori település elfedett temp-
lomromjának a kimutatása volt. A 2. ábráról leol-
vasható eredmény született. A sötétebb színnel 
jelölt tartományok nagyobb fajlagos ellenállás-
értéket jelentenek, mely esetünkben a templom 
feltételezhető helyét jelenti. Viszont a téglalapok 
által körülhatárolt tartományokat valós adatok 
nem támasztanak alá, csak a számítógépes feldol-
gozás számította ki. 
 
 
Mágneses módszerekMágneses módszerekMágneses módszerekMágneses módszerek    

 
 A geomágneses kutatómódszer alkalmazása 
azon alapul, hogy a Föld mágneses terét a föld-
alatti mágneses anyagok eltorzítják. Ezeket a Föld 
mágneses terében történő lokális rendellenessé-
geket térképezzük fel. (Dr. Takács Ernő,  1987.) 
A módszer használhatóságának két feltétele van:  
 

1.) Az objektum mágneses sajátságai térjenek 
el az őt ágyazó kőzetétől 

2.) A környezet mágneses tulajdonságainak 
közel homogénnek kell lennie. Így kisebb 
anomáliák is sikeresen kimutathatóak 
lesznek. 

 
 A mágneses módszerekre példaként emlí-
teném a Miskolci Hermann Ottó Múzeum által 
1995-ben lefolytatott középkori Mohi mezőváros 
geofizikai kutatását. A mérések kivitelezését elő-
ször egy a vizsgálandó helyen kitűzött 20x20 mé-
teres rácsközű háló elkészítésével kezdték, me-
lyek mentén egy-egy méterenként végezték a mé-
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réseket. A rácsot egy helyi koordináta rendszerbe 
helyezték, mely Y tengelye a mágneses északban 
volt. (Puszta Sándor 1995.) A mérés eredményei 
összhangban voltak az egykori település szerkez-
etével. 
 

 A geofizika régészeti alkalmazása számos 
esetben bizonyított. Ez a rövid tanulmány is csak 
azért íródott, mert be szerettük volna mutatni, 
hogy a geofizika is számottevő eredménnyel tud 
hozzájárulni a magyar kulturális és történelmi em-
lékek megvédéséhez. 

 

 
1. ábra 

 

Tomogram egy 4 m mélységben fekvő alagútról 
(Christoph Gelbke nyomán) 

 



RÉGÉSZETI MÓDSZEREK 

 58 

 

 
2. ábra 

 

(Boros Attila, Juhász Zsolt, Szűcs Tamás, 2004) 
 
 

FELHASZNÁLT IRODALOMFELHASZNÁLT IRODALOMFELHASZNÁLT IRODALOMFELHASZNÁLT IRODALOM    
 
• Csókás János – Gádor Judit – Gyulai Ákos: Geo-

fizikai módszerek az archeológiai kutatásban, A 
Hermann Ottó Múzeum évkönyve XVI. 
Miskolc, 1977 

• Boros Attila – Juhász Zsolt – Szűcs Tamás: Mohi 
archeogeofizikai vizsgálata, TDK dolgozat, 
Miskolc 2004  

• Verő József: Geofizikai módszerek alkalmazása 
ipari régészeti kutatásokban, Iparrégészeti kuta-
tások, Veszprém, 1987 

• Gálfi János, Márton Péter, Meskó Attila, Stegena 
Lajos: Geofizikai Kutatási Módszerek I., Szeizmi- 
ka, Budapest, 1967 

 
 
• Pattantyús-Á. Miklós, Hermann László, Prónay 

Zsolt, Törös Endre: Komplex geofizikai kutatások 
a Budai Várban, Magyar Geofizika 38. évf.1. szám  

• A. Viksne, J. W. Berg, JR., and K. L. Cook: Effect 
of porosity, grain contacts and cement on 
compressional wave velocity through synthetic 
sandstones. Geophysics, Vol. XXVI. No. 1. 1961. 

• Dr. Takács Ernő: Geofizika 1987. 
• Puszta Sándor: Jelentés az M30-as autópálya 

nyomvonalán a M30-42/1995. jelű területen vég-
zett régészti-geofizikai mágneses kutatási tevé-
kenységről. 

 



VERSFORDULÓ 

 59 

 

 

KÉT VERS A MAGYAR NEMESRŐL 
 

 

Drága Magyarjaim! 
 

Az „álmosházi” nemesség védelmére! Írtam 2006. 03. 18.-án Budapesten. 
Mert aki a Petőfi versben szerepel az se nem magyar, se nem nemes! 

 

   Petőfi Sándor 
A magyar nemes 

 
Őseimnek véres kardja 
Fogason függ, rozsda marja, 
Rozsda marja, nem ragyog. 
Én magyar nemes vagyok! 
 
Munkátlanság csak az élet 
Van életem, mert henyélek. 
A paraszté a dolog. 
Én magyar nemes vagyok! 
 
Jól készítsd, paraszt, az útat, 
Mert hisz a te lovad vontat. 
Csak nem járhatok gyalog. 
Én magyar nemes vagyok! 
 
Tán a tudománynak éljek? 
A tudósok mind szegények. 
Nem irok, nem olvasok.  
Én magyar nemes vagyok! 
 
Van, igaz, egy tudományom, 
Ebben párom ritkán látom: 
Enni, inni jól tudok. 
Én magyar nemes vagyok! 
 
Milyen jó, hogy nem adózok. 
Gazdaságom van, de nem sok, 
S van adósságom, de sok. 
Én magyar nemes vagyok! 
 
Mit törődöm a hazával? 
A hazának száz bajával? 
Majd elmulnak a bajok. 
Én magyar nemes vagyok! 
 
Ősi joggal, ősi házban 
Éltemet ha elpipáztam: 
Mennybe visznek angyalok. 
Én magyar nemes vagyok! 

 
Borjád, 1845. (szeptember 26. - október 7. között.) 

 
 
 
 

           Hervay Tamás 
         A magyar, nemes! 

 

Petőfi Sándor: A magyar nemes c. versére 
 
Őseimnek fényes kardja 
Kézbe röppen, úgy akarja: 
Védd házadat, védd hazádat, 
Ne rettentsen a gyalázat,  
Mit hozott rád századod! 
Én magyar! S nemes vagyok! 
 
Őseim is sírnak rajta!  
Egyikük sem ezt akarta: 
Hitegették szép szavakkal! 
Lépre csalták fondorlattal! 
Tovább ilyet nem hagyok! 
Én magyar! S nemes vagyok! 
 
Ellenünknek egy az ok: 
Nem szent rend kell, magyarok! 
Régi rendet megcsúfolva 
Demokrácia a nóta! 
Szent Korona hív, vagyok! 
Én magyar! S nemes vagyok! 
 
Nemzetközivé kell lenni! 
EU-taggá kell zülleni! 
Ahol bárki egyenlő lesz! 
(Csak néhányan egyenlőbbek!) 
Nem kell, amit ott kapok! 
Én magyar! S nemes vagyok! 
 
Legyél homo, legyél bisex! 
Bamba, drogfogyasztó ki lesz? 
Ami-apuci ezt nyújtja! 
Tényleg ez kell? Legyél kurva! 
Erkölcsömben maradok! 
Én magyar! S nemes vagyok! 
 
Nem mind MAGYAR aki magyar! 
A magyarnak nem jót akar, 
Aki tagadja hogy szittya, 
Aki ősére uszítja! 
Én szkíta-hun maradok! 
Én magyar! S nemes vagyok! 

 
Budapest, 2006. március. 18. 
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Körmendi GittaKörmendi GittaKörmendi GittaKörmendi Gitta    

Fénymag 
 

Egyszer volt, hol nem volt titkos kódok nyílnak 
Hetedhét határon túlra visszahívnak 

Vár a csudaszarvas, hogy haza vezessen, 
Emeljük fel fejünk, hogy égig érhessen! 

 

Részletek a szerző készülő kötetéből 
 

 
 

Fehérló 
 

Fehérló fogadj el! Nevelgessél engem!  
Itass erőt adó, éltető tejeddel, 

hadd lehessek bátor és legyőzhetetlen, 
kérlek, ismerj magad leányára bennem! 

 
Most is van Hétszűnyű Kapanyányimonyók, 
Fanyűvő, Vasgyúró, kemény Kőmorzsoló, 
és a tisztaságot ma is Sárkány őrzi. 
Azt, aki erőtlen, egykönnyen legyőzi. 

 
Megéltem már több mint hét napot s éjszakát, 

tedd hát fivéremmé a Fehérlófiát! 
Hadd legyen egy bátyám, aki segít nekem, 
vasmarkába véve pillekönnyű kezem. 

 
Árva királylányom kéne megmenteni, 
mert a szabadságát Sárkány rejtegeti, 
ki annyiszor hívott aranyszérűjére, 

ahányszor csak mertem kerülni elébe. 
 

Erejével biza nehéz szembeszállni, 
mindeddig ő tudott nyakig földbe vágni. 
Egyedül, erőtlen, nem jó viaskodni. 
Kezdd el gyengeségem erővé fokozni! 

 
Fehérló nevelj fel! Segíts bátor lennem! 
Tégy győztes fiadnak testvérévé engem, 
hogy együtt állhassunk a Sárkány elébe, 
s Griff hátán repülve kerüljünk fölébe. 

 
Segíts nekem abban, hogy szabaddá váljon 
rabságban sínylődő tiszta királylányom, 
hadd lépjen boldogan arra a szérűre, 
hol fivére mellett Sárkányát legyűrte! 

 

Körmendi Gitta 
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Mese a csodaszarvasról 
 

Öreg kerekerdő dús rengetegébe' 
lábam alá biztos, járható út kéne, 

hogy a sok csapás közt fel lehessen lelni 
az egyetlen irányt, min érdemes menni. 

 
Van egy forrás melyet a sűrű rejteget, 

kortynyi hűs vizétől szép szarvassá leszek. 
Agancsom ágain kigyúlnak a lángok, 

s menedékké válnak ösvények, csapások. 
 

Atyám a magas Ég, anyám a rengeteg, 
s vándorból, az erdők királyává leszek. 
Erőm határtalan messzire sugárzik, 
aki egyszer látott, újra látni vágyik. 

 
Ám rejtekem helyét sűrű titok fedi, 

ki nem méltó arra, az nyomom sem leli, 
de, aki páratlan, nemes vadra vágyik, 
minden mást feledve vadászommá válik. 

 
Nem riasztja sötét, úttalan rengeteg, 

nyomdokomban lépked, amerre csak megyek, 
figyeli a földet, fürkészi az eget, 

hogy el ne mellőzze a legapróbb jelet. 
 

Mire a nagyerdőt velem végigjárja, 
addigra már bennem nem a zsákmányt látja, 

hanem az egyetlen erőt és hatalmat, 
az utat mutató, fénylő csudaszarvast. 

 
Sűrű kerekerdő kellős közepébe', 
égigérőfa ér fel a magas égbe, 

felhők fölé nyúlik minden egyes ága, 
Tündérországbajut, ki felmászik rája. 

 
Erős, bátor legény, aki erre képes, 

méltó, hogy elérjen a meseszép réthez, 
hol várja dúsgazdag tornyos palotája, 
benne tisztaszívű Tündér Ilonája. 

 
Hétpróbán megedzett, ki elér e fához, 

a szép, aranyhajú, csillagszemű lányhoz, 
miatta szökdeltem árkon és csapáson, 
hogy igaz vadászom hazára találjon. 

 
Végül visszatérek a forrás vizéhez, 

agancsom felfénylik a csillagos Éghez, 
pihenni lefekszem a jó, puha Földre, 
mielőtt nyomomba újabb vadász jönne. 

 

Körmendi Gitta    
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Út az esztendő kerekén 
 

Esztendő kerekén körbe-körbe járok, 
küllőinél sorra egy kicsit megállok.  
Mindegyiknél komoly őserők rejlenek,  

megélést segítő, erőt adójelek. 
 

Tavasz kezdetén áll a KOS tüzes jegye,  
kirobbanó, merész, hódító jellege.  
Mozgásba lendíti az egész kereket,  
így ad az élethez újabb lendületet. 

 
Üde május ültet a BIKA hátára,  

hogy láttassa milyen a Föld gazdagsága.  
Elvisz a szerelem és szépség rétjére,  

pazarul csillogó életet idézve. 
 

Az IKREK egy helyből kétfelé mutatnak, 
megosztódik minden, amit felkutatnak,  
bár a végletekig egymás ellen tesznek,  
mégis megértően maguk közé vesznek. 

 
Megélésem a RÁK váltja át érzésre,  

otthont nyújt szívének csendes menedéke.  
Ami fontos, az a család biztonsága,  
azon keresztül lát szemem a világra. 

 
Nyár heve tüzeli erős OROSZLÁNom, 
vele büszkén, bátran járhatom világom,  
hogy itt ő a király, ahhoz nem fér kétség. 
Övé a szabadság, méltóság és szépség. 

 
Kezében kalásszal vár a SZÚZ nyárvége, 

fontolgatón indul jövője elébe.  
Tiszta, szép szemében aggodalom látszik, 

Latolgatja jó-e, az, amire vágyik. 
 

Aztán jön a MÉRLEG levéltáncos széllel,  
komoly számvetést tesz minden eredménnyel. 

Bármily szerény is az tányérjára rakja,  
hogy súlyunk az ne csak hiányunk mutassa. 

Metsző vihar sodor SKORPIÓ havába,  
nem tűr ellentmondást konok igazsága.  
Ha más nincs fullánkját önmagába szúrja,  
s ha minden elveszett, hát elkezdi újra. 

 
Színtelen csendjében pihen a Természet,  
mikor a NYILAS nyúl fényes tegezéhez. 

Íjának idegét szíve felé húzva,  
földi testből nő ki Szellem felé nyúlva. 

 
Jeges, komor hegyre kapaszkodik a BAK,  
bontja a kőkemény, szigorú falakat.  

Megy leszegett fejjel, és közben nem látja, 
önmagán belül van mindegyik korlátja. 

 
Segít felocsúdni a VÍZÖNTŐ jegye,  

korsója friss, szabad eszmékkel van tele.  
Vizét váratlanul nyakamba zúdítva,  
léptem merőben új útra igazítja. 

 
Tavasz felé úszik a télből a HALAK, 
szívével felfénylő hullámok játszanak.  
Tudja, hogy az élet túlnő a halálon,  

mert szeme már átlát a sűrű homályon. 
 

S kezdődik elölröl a KOS áradása,  
pörög a sorskerék, soha meg nem állva.  
Változom, mert csupán a változás örök,  
áramlata sodor mindig mikor jövök. 

 
Ki tudja már hányszor lépegettem körbe?  
Vajon mikor leszek középpont a körbe'? 
 Mikor fogok keskeny átlóján átérni,  
vagy nagy kerekére felülről ránézni? 

 
Mikor adatik meg végre az az öröm,  
hogy a kerületén magamat túl növöm?  
Míg csak körbejárom, sohasem lesz vége,  
fel kéne emelnem sugarát az Égbe! 

 
Magasra, hogy fénylő lajtorja lehessen, 

s minden egyes foka még feljebb vezessen, 
Óperencián túl, üveghegyig nyúlva,  
hetedhét határnak határán is túlra! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Körmendi Gitta 
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Nyíri AttilaNyíri AttilaNyíri AttilaNyíri Attila    

Zenés gyermekversek 
Részletek a szerző kéziratkötetéből 

 

 

A betűsor a Forrai-féle változatot tartalmazza. 
A két K K K K betű alkalmazása – Magyar Adorján  
szerint – a szóban →k, a szó végén → K 

Õsi írásunk betûsora 
(megzenésítve) 
 

a - A - b - c - C - d 

A - Á - eB - eC - eCs és eD 
 
e - E - f - g - G - h 

E - É - eF - eG - eGy és eH 
 
i - I - j - k-K - l 

I - Í - eJ - két eGy és eL 
 

s jön sorban a többi jel: 
 

L - m - n - N - o - O - Q -  

eLy - eM - eN - eNy - O - Ó - Ö - Õ 
 
p - r - s - S - C - d  

eP - eR - eS - eSz - eT - eTy is jő’ 
 
u - U - W - w - v - z - Z -  

U - Ú - Ü - Û - eV - eZ - eZs - és kész 
 

észbe róni nem is nehéz 

 
Õsi írásunk betûsora 

 
A - Á - eB - eC - eCs - és eD 
E - É - eF - eG - eGy - és eH 
I - Í - eJ - két eK - és eL, 
s jön sorban a többi jel: 
eLy - eM - eN - eNy - O - Ó - Ö - Õ 
eP - eR - eS - eSz - eT - eTy is jő’, 
U - Ú - Ü - Û - eV - eZ - eZs - kész, 
észbe róni nem is nehéz 
 
 
 
 

Égeraracsa, 2005. június 27. 
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A magyar ABC 
 

 
A - Á - Bé - Cé - Csé - Dé - Dzs, 
Dzs - E - É - eF - Gé - meg Gyé, 
Há - I - Í - Jé - Ká - eL - eLy, 
s megy tovább, hát énekelj: 
eM - eN - eNy és - O - Ó - Ö - Õ, 
Pé - eR -e S - eSz - Té - Tyé is jő’ 
U - Ú - Ü - Û - Vé - Zé meg - Zsé, 
és ezzel kész az ábécé. 
 
 
 

Kispest, 2004. december 4. 
 

Hajdanában 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Diót láttam, Fűbe mentem, 
 fára másztam. elővettem. 
 Hajdanában – danában Hajdanában - danában 
 

 Majd leszedtem, A sok diót 
 zsebrevágtam. mind megettem. 
 Hajdanában – danában Hajdanában – danában 
 

Kispest, 1998. december 28. 
 

Pergõ-forgó guggolós 
(szájhagyomány alapján) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pörög, pörög az orsó, 
Eltörött a kis korsó. 
Ránk hullott a cserepe, 
Guggoljunk le egyszerre! 

 

Égeraracsa, 2002. szeptember 14. 
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Hatvannégy Vármegye hírei 
 

 
A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom 
(HVIM) vezetői az alábbi kiáltványban leírtakkal 
kapcsolatban szabadtéri sajtótájékoztatót tartottak 
2006. április 27-én, csütörtökön, 15 órai kez-
dettel, Budapesten, a Clark Ádám téren található 
királyi címernél: 
 
Kezdeményezés a királyság visszaállítása érde-
kében. 
 
Mozgalmunk, ahogy megalakulásától fogva válto-
zatlanul, úgy most sem a négyévente megismét-
lődő választási cirkuszban látja a jövőt. Ahogy a 
magyarság a XIX. században is a vármegyékre tá-
maszkodott, úgy mi jelenleg az önkormányzatokra 
kívánunk építeni. Eddig csupán Délvidéken ren-
delkeztünk önkormányzati képviselettel, a jövő-
ben azonban a Kárpát-medence teljes területén 
állítani fogunk független vagy szövetségi jelölteket 
a választások során. 
Országos szinten kudarcra vannak ítéltetve a párt-
küzdelmek, ma ugyanis csak öncélú képmu-
tatással lehet győzedelmeskedni, hiszen minden 
kampány a tömegek gyomrára és hiúságára épít. A 
jelenlegi alkotmány ráadásul a Sztálin-féle bolse-
vik alkotmány toldozgatott-foltozgatott változata. 
A köztársaságot a Kun Béláékat hatalomra segítő, 
a trianoni békediktátumot előkészítő, s így Ma-
gyarországra végromlást hozó Károlyi Mihály te-
remtette meg, a 2006-os választási kampány során 
pedig Gyurcsány Ferenc szólított fel ennek a köz-
társaságnak a megvédésére. Tette ezt annak elle-
nére, hogy eddig senki sem fenyegette az ő köztár-
saságukat. 
 
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) 
a történelmi jogfolytonosság helyreállítása érde-
kében kezdeményezi a királyság intézményének 
visszaállítását. A siker érdekében mozgalmunk 
haladéktalanul tárgyalásokat kezd a kérdés szak-
értőivel és a kezdeményezésünket támogató szer-
vezetekkel, valamint meg fogja tenni a szükséges 
lépéseket egy ügydöntő népszavazás érdekében, 
ahol megváltoztathatjuk Magyarország államfor-
máját. Tudjuk, hogy a népszavazás abszurd esz-

köz, jelenleg azonban ez az egyetlen lehető-
ségünk, hogy hazánk visszanyerje a huszadik szá-
zadban elveszített államformáját. A népszavazás-
nak semmiféle jogi akadálya nem lehet, hiszen az 
Országos Választási Bizottság 13/1999. (VI. 2.) 
OVB számú határozatában már egyszer hitelesí-
tette azt a kérdést, hogy „Akarja-e Ön, hogy Ma-
gyarország államformája Királyság legyen?” 
 

    Toroczkai László 
  a HVIM elnöke 

Szeged, 2006. április 25. 
 
 
 

MBE Nagy Lajos Király 
Magánegyeteme 

tanárainak előadóestje a Két Hollósban 
 

 
Nagyszerű kezdeményezés, hogy a magyar szelle-
miség egyik legkiválóbb műhelye, a Két Hollós 
immár három éve egész napos karácsonyi együtt-
gondolkodásra hívja a kutatókat és az érdeklő-
dőket. 2005. decemberében a Magyarok Háza 
adott otthont ennek a rendezvénynek. 
Jól megfértek egymás mellett azok a szellemi 
irányzatok, melyek más fórumokon nehezebben 
tudják kinyilvánítani, hogy ugyanannak a hagyo-
mányőrző gondolkodásnak a képviselői. Ez az 
egységes és igazságkereső szemlélet adta meg az 
alaphangulatát ennek a decemberi találkozónak. 
A karácsonyi ünnepségen egyszerre három hely-
színen zajlottak a programok. Egy krónikás így 
nem adhat teljes képet az előadásokról, progra-
mokról. Csak néhány esemény hangulatát, gondo-
latait idézheti fel. A most következő szubjektív 
beszámoló azért megpróbálja visszaadni azt a po-
zitív légkört, jó hangulatot, amely ezen a vasár-
napon mindnyájunknak megadatott. 
 
Tanítók Tanítók Tanítók Tanítók ---- gyógyítók  gyógyítók  gyógyítók  gyógyítók ---- szellemi vezet szellemi vezet szellemi vezet szellemi vezetõõõõkkkk    
A három csoport közül az utolsót az ősi kategóriák 
alapján a „papi rend” párhuzamának, előképének 
is tekinthetjük. A rendezvényen a református lel-
készek képviselték a hagyományos egyházakat. 
Gondolataik érvelésük mindnyájunkat meggyő-
zött: az ökumenikus szemlélet és a magyar hagyo-
mányok tisztelete nagyon is jól összehangolhatók 
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egymással. 
A tanítók közül az asztrálmitoszi keretrendszer 
képviselői mellett szót kaptak a Táltosiskola és a 
Tudó Emberek Iskolája mesterei, valamint Varga 
Tibor kutató is. Friedrich Klára és Szakács Gábor 
pedig rovásírásunk jeleivel ismertette meg a gye-
rekeket a nap folyamán. 
Medvigy Endre megnyitója és irodalmi áttekin-
tése, Szőke István Attila versei, Csabai János em-
lékezése Wass Albertre a költészet és a próza ra-
jongóinak nyújtottak maradandó élményt. 
A szellemi táplálék mellett a test igényeit is ter-
mészethez közeli módon elégítette ki Nyers Csaba 
(nomen est omen…) főztje, valamint az ivólevek 
és a (tartósítószer nélküli) mézes sör. 
A gyógyítók csoportját Kercselics Imre, Sári 
Erzsébet, Tóth Tibor és Bíró Gábor képviselte. 
Imre bácsi, a szellemgyógyászat jeles képviselője 
arra is felhívta figyelmünket, hogy az állatok leö-
lése és az önpusztítás („öngyilkosság”) is /Kercse-
lics szerint az emberölés kategóriájába tartozó/ 
bűnnek számít. A küszöbön álló paradigmaváltás 
magával hozza a jövendő kor új típusú szellemi 
vezetőit, akik mai szüleiknek egyelőre csak gon-
dokat okoznak (hiszen igazságérzetük, szókimon-
dásuk, dogma- pénz- és tekintélyellenességük mai 
nyugati világunkban és porosz-rendszerű isko-
láinkban még „elmegyógyászati esetnek” számít). 
Keleten, népünk őshazájában – ahonnan a FÉNY 
érkezik – persze mindez másképp lenne… 
 
Erdélyi vendégek és itthoni barátaikErdélyi vendégek és itthoni barátaikErdélyi vendégek és itthoni barátaikErdélyi vendégek és itthoni barátaik    
Örömmel üdvözöltük a rendezvényen Pap Gábort, 
aki szeretettel figyelte tehetséges tanítványainak 
szereplését: Fülöp Szabolcs ökumenikus istentisz-
teletét (mely a sötétség hatalmának megszűnését 
és a „Világ Világosságának” térnyerését emelte ki 
a karácsonyi időszakkal kapcsolatban), Dezső 
Tibor kiváló csillagmítoszi okfejtését. Az EMKE-
díjas csíki Sándor Csaba táncélményeiről az újra 
szokásba hozott gyermekdalokról beszélt. Géczy 
Gábor lelkünket szólította meg, amikor mindnyá-
junk elé tükröt tartva beszélt mostani világunk 
torzulásairól, s próbálta hallgatóit aktív, a közös-
ségért áldozatokra is képes életvezetésre sarkall-
ni. Ugyanis a Föld is élőlény, mely védekezik az 
őt veszélyeztető „emberi hatások” ellen (önvé-
delmi reflexe pl. földrengésekkel, tornádókkal 
„bünteti” az ellene önző érdekből erőszakot elkö-

vetőket). Szántai Lajos gondolatmenetét a Betle-
hemi Csillagról ugyancsak telt ház kísérte figye-
lemmel az első emeleti Széchenyi-teremben. 
Molnár V. József, aki 1956 után személyesen is 
megismerhette az akkori börtönök hangulatát, kü-
lönösen szép szavakkal bíztatott bennünket Kará-
csony kapcsán az új törvény (a jézusi szeretet-
vallás) követésére. A megbocsátás és a magunkat 
ellenségeinknek tekintők segítése adhat erkölcsi 
mintát Európa szellemi-lelki megújulására – hir-
dette a pankaszi gyermekkorára csodálatos szép-
séggel visszaemlékező kutató. Józsi bácsi egyéb-
ként a gyermekrajzok lelki hátterének vizsgá-
latával mutat új irányt a kicsinyek problémáinak 
megértésében, megoldásában. Véleménye szerint 
meg kell találnunk újra Istent s megérteni a böjt 
és az önkéntes lemondás szerepét. Ha sikerül, egy 
pillanat alatt örömforrássá válik a „munka” és ed-
digi ellenségeink is akaratlanul megszeretnek 
majd bennünket. 
 
ZeneZeneZeneZene    
A zene is fontos eleme kell legyen mindennapi 
életünknek. Ökrös Csaba együttese és az ismerős 
arcok jelenítették meg a magyar szemlélet zenei 
oldalát. 
Ökrös Csabával (a MBE Nagy Lajos Király Ma-
gánegyeteme egykori hallgatójával) előző este a 
pomázi Magyar Vár karácsonyi rendezvényén ta-
lálkoztam, Jankovics Marcell jelképkutató, vala-
mint dr. Juhász Katalin és Szabó Zoltán etnog-
ráfusok – az est vendégei – társaságában. Ott az 
autentikus magyar népzene képviselőjeként lát-
hattuk – most a határon túlra került hagyomá-
nyaink megőrzőjeként mutatkozott be. 
A Galántai táncok, 
a bonchidai „tempók”, 
a mesterének a nemrég elhunyt Fodor „Neti” Sán-
dornak emlékül állított kalotaszegi hajnali, ver-
bunk, legényes és szapora indította a műsort. 
A magyar népzene első látásra-hallásra monoton-
nak tűnhet a városi ember számára. Őket inkább a 
kuruc dal és a Rákóczi-dallamok „közérthetőbb” 
dallamvilága ragadta magával. Így az értékőrzés 
és a nóták világa közel kerültek egymáshoz ezen 
az estén. Ehhez Csávás Attila, a fúvós hangszerek 
jeles képviselője adta meg az alaphangulatot. 
A napot záró táncház – talán annak is köszönhe-
tően, hogy a zenekar kenyéradója a Honvéd 
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Együttes még másnap hajnalig tartotta karácsonyi 
ünnepségét, ahová zenészeit a koncert után visz-
szavárta – a vártnál korábban zárult. 
 

Záhonyi András 
 
 
 

I. POMÁZI LOVAS MAJÁLIS 
 

 
A kellemes időnek is köszönhetően 2006. május 
20-án több mint 1000 vendég érkezett a pomázi 
Majdán-fennsíkra, ahol őket non-stop programok-
kal várta a Magyar Vár Alapítvány. A nap lovas és 
gyalogos vitézek bevonulásával indult s a Takács 
Ádám zenekarát kiválóan helyettesítő fiatal mu-
zsikusok táncházával végződött. (Bakonyi Ernő 
„Savanyú” és Dúcz Júlia most széki, szatmári és 
mezőségi figurákkal ismertette meg a táncolni vá-
gyókat.)  
Az érdeklődők megtekinthették, hogyan edzenek 
az íjászok, láthattak középkori bajvívást (most 
„csupán” a hölgyek kegyeiért) és lovagi tornát, 
kopjatörést, kipróbálhatták a hajítófegyvereket, 
sőt magukra ölthették a páncélruhát is. Az íjász-
párbaj, a lovas terepverseny és ügyességi próbák 
győztesei pedig otthon büszkén mutogathatták az 
elnyert ajándékokat. 
Az ismeretterjesztés sem maradt el: Dúcz László a 
köztünk élő turulmadárról, Darkó Jenő a keresz-
ténység és a honfoglaló magyarság kapcsolatáról, 
Lánszky Imre a Pilis csodáiról, Rekettyés Mária 
pedig a pálosokról és a magyarság vallásáról be-
szélt. 
A kézműves játszóház és kirakodóvásár a manuá-
lisan alkotni vágyóknak biztosított kellemes idő-
töltést. A kitartóbbak pedig népdalok és huszár-
nóták éneklésével múlatták az időt – ez utóbbi 
program majdnem hajnalig is eltartott… 
 
A rendezvény jó főpróbája volt a nyári Palócföld Palócföld Palócföld Palócföld 

határok nélkülhatárok nélkülhatárok nélkülhatárok nélkül tábornak. Július 22-30. között 
ugyanis nemzetközi népművészeti, alkotó- és nép-
zenész-néptáncos tábort szervez a Majdán-fenn-
síkon Herpai Sándor és „csapata”. A részletekről 
telefonon /06-26-505656/ és a neten www.mv.hu 
is tájékozódhatunk. 
A vendégek között köszönthetjük majd az Egy-
szólam és a Téka együtteseket, Sebestyén Mártát, 

Berecz Andrást, Pál Pista bácsit, a tereskei du-
dást, az Ifjú Muzsikás együttest (vezetőjüktől, ifj. 
Csoóri Sándortól a prímás-jelöltek hegedülni is ta-
nulhatnak), Jakab György fafaragót. Ellátogat Po-
mázra a rozsnyói Badin Ádám és meseszínháza, 
valamint a pozsonyi Ifjú Szivek Táncegyüttes (aki 
nevét Ady egyik verséből vette) is. Lesz kerek-
asztal-beszélgetés a Palócföld Eurorégióról, a 
Tökmag játszóház pedig a kisebbeknek biztosít ál-
landó programokat. A népi hangszerek és a tánc 
mellett lehet majd lovagolni, íjazni, bajvívni, me-
sét hallgatni – mindenkinek kedve szerint! 
 

Záhonyi András 
 
 
 

LOVAS ÉS ÍJÁSZ TÁBOR 
 

LOVAS ÉS ÍJÁSZ TÁBORT SZERVEZÜNK 

10 ÉVES KORTÓL 
 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK 

JÚLIUS 3-TÓL 
A MARTIN-KERTVÁROSI LOVASTANYÁN, 
KIVÁLÓ MEGKÖZELÍTÉSI LEHETŐSÉGGEL, 

MISKOLCON. 
 
 

EGY KIS ÍZELÍTŐ PROGRAMJAINKBÓL: 
 

- LOVAGLÁS, SZEKERES ÍJÁSZKODÁS 
- TALPAS ÍJÁSZAT 
- ÜGYESSÉGI VERSENYEK, VETÉLKEDŐK 
- BOGRÁCSOZÁS, TÁBORTŰZ 

 
(AZ EBÉD BIZTOSÍTOTT) 

 
A TÁBOROZÁS IDŐTARTAMA: 

 

HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 
8-17 h KÖZÖTT 

 

A TÁBOR DÍJA: 20.000 Ft/FŐ/5 NAP 
 

VALAMINT ÁLLANDÓ LOVAGLÁSI 
LEHETŐSÉG 2.0000 Ft/ ÓRA 

 

A PROGRAMOKRÓL ÉRDEKLŐDNI LEHET 
A KÖVETKEZŐ TELEFONSZÁMON: 

 

06-30-218-9514 
 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 15. 
 

 

(Szerk.) 
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Seress Eszter 
 

ARANYASSZONY 
 

    

Masszi Kiadó, Budapest, 2005 
 
Timinna, a kisi királynő történetét Agga, a táblák 
felügyelője 12 táblára véste. A történet 12 fejezet-
re oszlik, az Ekur (a regényben Kis, a valóságban 
Nippur szentélye) udvarainak mértéke szerint. 
A Vízözön után Kisbe szállt alá az égből a ki-
rályság. A regény ebben a szent városban játszó-
dik Kr. e. 2300 körül. Kis templomának szentélye 
a kisi zikkurat legfelső szintjén található. A torony 
emellett csillagvizsgáló is, ahonnan az együtt-
állások és fogyatkozások pontosan megfigyel-
hetők. 
Timinna életútjának bemutatása mellett számos, 
mai életünkre és múltunkra vonatkozó „utalást” is 
találunk a könyvben. A regény eközben élvezetes 
stílusban mutatja be az ókori Mezopotámia életét. 
 
Kis élete, szokásai 
Kis városának 7 szintje, 12 udvara volt (pl. Főző 
udvar, Örömudvar, Kereskedők és adósok udvara, 
Papok udvara stb.) A Kapu udvarában lehetett 
jóslatot kérni. A Betegek udvarában régen csak 
akkor volt szokás adományt adni, ha a szenvedő 
beteg meggyógyult – Ulambi, az idegen főpap ide-
jén már ezért is előre kellett fizetni. A valóságban 
mindent lealjasított – ám a beszédben szép nevet 
adott neki. Pl. a kéjtanyát Örömudvarnak, a víz-
lopást csatornaelosztásnak neveztette el. A régi 
szokásokat átalakította, minden fontos helyre fo-
kozatosan a saját embereit helyezte. 
A nép nem szerette ezt az új világot, csak a tolva-
jok, a léhűtők és a szívtelen kereskedők fogadták 
szívesen. (Ugye, valahonnan ismerős a történet?) 
 
Mezopotámiai folyó-, csillag- és személynevek 
A regényben olvasmányos formában képet kapunk 
a mezopotámiai istenek, égitestek és szokások 
mellett a földrajzi nevekről is. Felbukkan pl. az 
Idigna (a Tigris), a Buranuna (az Eufrátesz) és 
Tilmun (a sumer Paradicsom).  
Arallu volt az Aranyország – az ősök földjén még 
nem kellett az embereknek csatornát ásni, öntöz-
ni. A szerző vele kapcsolatban szkíta hagyo-

mányokat említ és a hideg elől délre húzódó nép-
ről beszél. A csillagnevek (Kaszás, Ménrud = 
Orion, Sánta Kata = Szíriusz, Bódogassan szekere 
= Kis Göncöl, mulBabbar = Jupiter, Szagus = 
Szaturnusz, a folyton őrlő malom = a 7 keringő 
bolygó) és a 25920 földi évet magába foglaló vi-
lágév (precessziós nagyév) a mai ember számára 
már elfeledett tudást, nehezen követhető ismere-
teket elevenítenek fel. 
A Vízözön túlélőjeként Ziuszudra (nevének jelen-
tése: „hosszú életű”) története is említésre kerül. 
Enki (a „Föld ura”) neki „súgja meg”, hogy épít-
sen bárkát. A sumer Noé végül elnyeri az örök-
létet, s utódja, Gilgames fel is keresi, hogy gond-
jainak megoldásában segítségét kérje.  
A sorstáblákat eltulajdonító Zu madárról is olvas-
hatunk a könyvben. 
 
Téli napforduló 
A téli napforduló (a Gurusuny, a „Karácsony”) 
előtti törvénynapon, az Igazság Napján látványos 
büntetéseket és tetszetős felmentés(eke)t hirdet ki 
a páteszi (a főpap). A királynő szerepe a jóváha-
gyásra szorítkozik – ám az egyik alkalommal az 
igazságtalanságon felháborodott Timinna (az „élet 
embere”) beleavatkozik az előre megrendezett ce-
remóniába. Így kerül melléje az Örömudvarból 
Ada, a szolgálólány. 
A szertartásban központi szerepet kap Dumuz(z)i, 
az elveszett, majd megkerült fiú. Ő a meghaló és 
feltámadó Napisten. Ereskigált, a halál, az elmú-
lás, alvilági istennőjét a főpapnő Inanna nevében 
a következőképpen kéri: 
 

„Holtak királynője, kedves nővérem, Eres-
kigála, 
Add vissza a fiamat, életünk árja elapad!” 

 
A szebbnél szebb siratók eléneklése után Dumuzi 
feltámad, és Utu képében újra égi útját kezdi 
járni. A főpap imájában arra kéri az Egek Urát, 
hogy ne büntesse tovább a népet, állítsa meg a sö-
tétség növekedését, adjon egyre több fényt. 
 
A királynő szerelme 
Timinna a felragyogó Nap első fényében egy fiatal 
férfi aranyhaját pillantja meg – ez az ifjú lesz ké-
sőbb a férje. Azag (a „ragyogó” – de neve „vízfe-
jűt” is jelent) trónra lépése előtt gyakorta járt az 
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Örömudvarban, Kubaba (a név a kisi III. dinasztia 
uralkodójára, a kocsmárosnőre utal) kegyeit ke-
resve. Írni-olvasni nem tudott, a labdázást, a koc-
kázást, a sörház látogatását és a bort nagyon sze-
rette.  
Azag egy csodaszép gyűrűt ajándékozott Timinná-
nak, akivel magányos sétái során találkozott. Ti-
minna nem akart nemes uruki vagy eridui férjet – 
attól tartott, hogy az idegen király függő helyzetbe 
kényszerítené Kis városát. Ulambit házasságának 
azzal nyerte meg, hogy felvetette: hatalommal a 
főpapot is le lehet váltani…  
Azag unja a sok tanulást, ceremóniát, mely a há-
zasság előkészítését szolgálja – csak az őrség pa-
rancsnokával, Maskimmal tud önfeledten beszél-
getni, vadászni, birkózni, játszani. Később, már 
királyként régi szenvedélyét, a kockázást csak 
Ulambival gyakorolhatja – ám a játékban győztes 
főpap „férfiúi közeledése” meglepi Azagot. 
 
„Egy széplánynak megárt a sok tudomány, kicsit 
megsavanyodik tőle” – vallja Azag. Timinnát ké-
sőbb is „egy aranyba öltöztetett hideg bábúnak” 
állítja be, mikor száműzetése idején udvarol az őt 
gondosan ápoló Ginának. 
 
Az ellenség tervei és támadása 
Öszög, a fogságba esett arattai harcos butának 
tetteti magát újdonsült urai előtt – ám titokban 
megtanulja gazdája furcsa torokhangokat használó 
nyelvét. Így nyílik lehetősége kihallgatni gazdája, 
Balabu, a gazdag kereskedő szavait. Kiderül, hogy 
a más vallást követő, Nimruddal, Thébával és 
Szuszával is kapcsolatban álló gazdája a „Kilen-
cek” tagja és társaival háborúra készül. Öszög 
meglepve hallja, hogy Balabu bátyja Ulambi, a 
kisi főpap. Tervének eszközei (uszítás, hamis hí-
rek terjesztése, átkozódás, kémkedés) a mai idők-
re emlékeztetnek. Furcsa fogalmai, gondolatai, 
szokásai – 33 szolga, „ami kívül van, belül lesz, 
ami fönt van, lent lesz”, a kakasáldozat, a lányok 
szigorú őrzése – ismeretlenek az eme-szal sumer 
nyelvjárást beszélő Öszög számára. 
 
Amikor Balabu kereskedőivel Kisbe érkezik, 
Öszög jelentkezik a helyi őrség parancsnokánál. 
Miután bebizonyítja, hogy az íjjal kiválóan bánik, 
elmondhatja titkát a Kis elleni összeesküvésről 
Timinnának. Ezután kihallgatja Ulambi és Balabu 

megbeszélését, melyből kiderül: sokkal több árut 
kíván magával vinni a háború előkészítésére, mint 
amennyiért Kisnek „formálisan” fizet. Szóba kerül 
a királynő és férje, valamint az esetleges örökös 
megöletése is (ezután megvalósulhat az ördögi 
terv egyik változata: a főpap már elveheti felesé-
gül Timinnát, és hivatalosan is átveheti Kis irá-
nyítását). Titkos céljuk emellett minden város 
egyesítése Szippartól Urig. Addig is a nép nyo-
morgatása (a magtárak gabonáinak elkótyavetyé-
lése), az uralkodó iránti gyűlöletkérdés lesz 
Ulambi feladata. Így a terv katonai részének meg-
valósulásakor az idegen hadsereget mint felszaba-
dítót fogadják majd Kisben. Az életveszélybe 
került Azagot Meres tanyáján rejtik el, ahol a gaz-
da lánya beleszeret a vonzó férfiba. Timinna eköz-
ben szövetségeseket keres (végül csak két város 
lenne hajlandó segíteni neki – de annak az ára a 
házasság, vagyis hosszú távon Kis függetlensé-
gének elvesztése). Eközben kitör a forradalom – a 
zsarnok Ulambit saját rabszolgái ölik meg. A for-
radalmi helyzetet kihasználva Kubaba olcsón 
megveszi egykori mulatozásainak helyszínét, a 
Két butykos nevű kocsmát. 
 
Az ellenség megérkezik Kis falaihoz – segítség 
azonban sehonnan sem jön. Timinna mindenét 
felajánlja az ellenség vezérének – csak vér ne 
folyjon. A vezér feleségének akarja a kisi király-
nőt. Timinna halotti koronával a fején megmérgezi 
magát, miközben népe Arattába menekül. Szeké-
ren viszik a halott királynőt az ellenség vezére elé. 
Gurus (a „hős”), Timinna igaz szeretője – aki az 
ellenfél seregének tisztje lett, mikor megtudta, 
hogy nem egy szolgálólány, hanem a királynő a 
kedvese, s bánatában idegen földre  vándorolt – a 
vezérre ront, mivel azt hiszi, ő ölte meg szerelmét. 
Késsel hátba szúrják, majd a folyóba dobják – 
utolsó erejével Timinna gyászcsónakjába kapasz-
kodik, mely lassan csorog a tenger felé…  
 
Az ellenség vezére újdonsült szeretőjét, Kubabát 
nevezi ki Kis királynőjének. Azóta a város tele 
van idegenekkel, a csatornákat nem kotorják, a 
földek kiszáradnak – s az új királynő mellett a ré-
gi királynő férje, Azag él. 
 
Miért kellett Timinnának meghalnia, és miért 
engedték az istenek, hogy Kubaba kerüljön a he- 
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lyébe? A választ Agga sem tudja – de készül az 
első földi király csillagára, az Orionra. Ménrót-
Nimród ott áll a széles mennyei ösvény kapujá-
ban. A lelkek tejfehér útjának végén majd minden 
titokra fény derül…  
A választ addig mi is csak sejthetjük, ám bizo- 

nyosat csak akkor tudhatunk, ha majd mi is át-
kelünk a Hadak Útján, a Tejúton, s megérkezünk 
égi otthonunkba. 
 

Seress Eszter Enéh hősi romantikát megidéző 
regényét ismertette: Záhonyi András 

 
    

    
    
    

 
 
 

Kedves Ágnes! 
 
A Dunántúlon élek egy ősi törzsről elnevezett kis 
településen: JENŐ-n. (Csupán érdekességként 
jegyzem meg, hogy ezt megelőzően 32 évig 
SalgóTARJÁN-ban laktunk, a Hargita körúton.) 
„Verseket” írok. Bár ismert irodalmi körök meg-
tiszteltek a költő címre való jogosultsággal, ennek 
ellenére én egyféle dalnoknak érzem magam. 
Írok a szeretetről, az életről: az életért. 
 
Ars poétikámat csodálatosan megfogalmazta he-
lyettem Anthony De Mello jezsuita szerzetes az 
alábbi soraiban: 
 

„A madár nem azért dalol, mert valami mon-
dandója van. 
A madár azért dalol, mert dala van.” 
 
A napokban tértem haza Ulmból, ahol a Német-
országi Ulmi Magyar Kultúregyesület vendégeként 
lehetőséget kaptam egy irodalmi est keretén belül 
történő személyes bemutatkozásra. 
Műsorom címéül a következő gondolatok szolgál-
tak: 
 

„Csupán két hagyatékunk értékes. A gyökereink, 
és a szárnyaink.” 
 
Együttlétünk meghatóan szépre sikeredett. Értő, 
érző barátokra leltem. Elhoztam szívemben mind-

azt a szépséget, jóságot, és szeretetet, mellyel 
megajándékoztak engem. Boldog vagyok, amiért 
megteremtették számomra azt a csodát, hogy 
őszinte könnyeik és mosolyaik el tudták hitetni 
velem: mégsem hiábavaló az, amit teszek. Meg-
élhettem köreikben a igazi összetartozás érzését, 
hiszen egyetlen pillanatig sem hagytak helyet az 
ismeretlenségnek, vagy idegenségnek. Átélhettem 
az igazi magyar: SZÍVESLÁTÁS, VENDÉGLÁ-
TÁS felemelő érzését. 
 

Réti Lászlóné, Körmendi Gitta 
 

 
 
 

 
 

Szent László szobra 
Somogyvár (Internet) 
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Őskutatás XI. Nemzetközi Fórumára 

 

SzállástSzállástSzállástSzállást kérek az egyesület vendégszobáiban (1.000,-Ft/éjszaka több ágyas szobákban; 
1.500,-Ft/éjszaka két ágyas szobákban) az alábbi napokra (a kívánt napot x-el jelölje) 
 

DátumDátumDátumDátum    Több ágyas szobaTöbb ágyas szobaTöbb ágyas szobaTöbb ágyas szoba    Két ágyas szobaKét ágyas szobaKét ágyas szobaKét ágyas szoba    
Augusztus  07070707   
 08080808      
 09090909      
 10101010      
 11111111      
 12121212      

 

Kirándulás:Kirándulás:Kirándulás:Kirándulás: CSÉCSRE és környékére autóbusszal (szerdán) 3.000,-Ft: megérkezéskor kell fizetni (a kívánt részt 
kérjük aláhúzni). 
 

 részt kívánok venni  nem kívánok részt venni 
 

Reggeli: Az oktatási épületben büfé működik, reggeli igényelhető 
Ebéd: 700 Ft 
Vacsora: 600 Ft 
 

ÉtkezéstÉtkezéstÉtkezéstÉtkezést kérek az alábbi napokra (a kívánt napot x-el jelölje) 
 

DátumDátumDátumDátum    Reggeli Reggeli Reggeli Reggeli     EbédEbédEbédEbéd    VacsoraVacsoraVacsoraVacsora    
Augusztus  07070707    
 08080808       
 09090909       
 10101010       
 11111111       
 12121212       

 

Részvételi díjRészvételi díjRészvételi díjRészvételi díj:  6.000 Ft (megérkezéskor kell fizetni) 
 

 
 

 Név: …………………………………………………………………………………… 
 

 Postai cím: ……………………………………………………………………………………. 
 

 Telefon: ……………………………………………………………………………………. 
 
 …………………………… 
 aláírás 
 

 

A konferencián előadást kívánok tartani, melynek címe:……………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Az időpont, amikor előadásomat szeretném megtartani: ……………………………………………….. 



 
 
 
 
 

MEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓ     
 

A Miskolci Bölcsész Egyesület 
Nagy Lajos Király Magánegyetemének 

szervezésében kerül sor a 

 
XI. Magyar Őskutatási Fórumra 
2006. augusztus 7-11 között 

 

Miskolcon, a Vasgyári út. 18. sz. alatti Oktatási Épületben 
 
 

P r o g r a m :  
 

Az előadások reggel 9.00-től estig tartanak, közben beszélgetések, esténként kultúr-
műsorok, kiállításmegnyitás, népdaléneklés, viták, Magyar Szent Korona fogadalomtétel 
 

 
Hétfőn aug. 7-én 10.00  M e g n y i t ó  
A Fórum résztvevőit köszönti Dr. Gyárfás Ágnes egyesületi elnök, a Fórum megalapítója. 
 

Műsor: Tulipán népe nyitány. Hampó József zeneszerző művét előadja a Palota fúvós-
ötös. 
Vass Albert verseket mond Takács Pál magyarságkutató 

 

Ünnepélyes megnyitó és az első előadás szónoka Dr. PAP GÁBOR magyarságkutató 
tudós, tanszékvezető 

 
Hétfő este, vacsora után Magyar Szent Korona szertartás videó filmvetítése, ha esik az 

eső. Jó idő esetén a parkban megtartjuk a fogadalomtételt. 
 
Kedden vacsora után költők és zenészek találkozója. 
 
Szerdán kirándulás autóbusszal Csécsre és környékére. Indulás 800-kor az egyesületi 

parkolóból. Kísérőnk Gondos Béla magyarságkutató, fotóművész. 
 
Csütörtökön délután Vincze Ildikó keramikusművész, magyarságkutató és Tibold 

Szabina akvarell művész kiállítása a Vasgyári Közösségi Házban. Megnyitja 
Barna István művészettörténész. 
Időpont: 17.30 

 
A konferenciára és kultúrműsorokra családjával, barátaival együtt tisztelettel meghívjuk. 
 

 
 



 

Körmendi Gitta 
 

MAGYAROK 
 

Hazám istenáldott, szerelmetes népe,  
kiket a Föld ölel dobogó szívére!  

Nekünk a Föld, s az Ég, szent küldetést adott.  
Emlékezzünk arra, kik is a MAGYAROK! 

 
Kik büszkén emelték magasra a fejük,  
hogy a helyes irányt láthassa szemük.  

Emlékszik-e arra a Tudásnak Népe,  
mire kötelezi vére szerződése? 

 
Ha igazak vagyunk, és szívünkből szólunk,  

a ránk bízott világ megújulva gyógyul. 
Feledjük el végre, hogy szegények vagyunk,  

hiszen van Turulunk, van Csudaszarvasunk! 
 

Van erős Sárkányunk, fehér Táltos lovunk,  
pogácsánk az útra, s támaszul Fokosunk.  

Van Jogarunk, Almánk, megszentelt Koronánk,  
erő és hatalom, mely áldást hoz reánk. 

 
Van mesénk, amelyben fején átbucskázva, 

tündérlánnyá lesz a libapásztorlányka, 
és a kondásfiú királyfivá lehet,  
miután ereje elégnek méretett. 

 
Tiszta hagyatékunk páratlan és ritka,  

apáról-fiúra száll ereje vissza.  
Őrzik ezt az erőt regék, mesék, minták,  
ám csak mi érthetjük elődeink titkát. 

 
Segítsük életre magunkban a MAG-ot!  

Ne tékozoljuk el, amit Isten adott!  
Legyünk Királyfiak! Legyünk Tündérlányok!  

Teremtsük meg együtt az ősrégi álmot! 
 

Legyünk befogadók mindarra mi nemes,  
s arra nézzünk büszkén, amire érdemes!  

Tegyük jelenünket az ősi tudáshoz,  
váljunk méltóvá az igaz magyarsághoz! 

 
Évezredek írták mai küldetésünk. 

Erős, tiszta szívünk jelzi mennyit érünk,  
mely ismer irgalmat, ismer becsületet,  
hogy mérhesse magát, ki erre született. 

 



 

 

 
 

Légi felvétel Somogyvár Kapuvár hegyrLégi felvétel Somogyvár Kapuvár hegyrLégi felvétel Somogyvár Kapuvár hegyrLégi felvétel Somogyvár Kapuvár hegyrõõõõllll    
(Internet)(Internet)(Internet)(Internet)    

 

 
 

Kilátás a kilátóbólKilátás a kilátóbólKilátás a kilátóbólKilátás a kilátóból    
Somogyvár (Internet)Somogyvár (Internet)Somogyvár (Internet)Somogyvár (Internet)    

 
 
 
 

KövetkezKövetkezKövetkezKövetkezõõõõ szám tartalmából: szám tartalmából: szám tartalmából: szám tartalmából:    
 

Ihász Judit: Hímzésminták értelmezése rovásírásunk segítségével 
Gyárfás Ágnes: Látás és látomás 

 


