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Gondolatok a Magyar Szent Korona 
keresztpántján látható 

nyolc apostol térbeli elrendezéséről 
 
 Dr. Végh Tibor kutató és szerzőtársunk kül-
dött egy célszerű összegzést arról, hogy az Ősi 
Gyökér köréhez tartozó kutatók milyen meggon-
dolások alapján helyezték el a keresztpánt apos-
tolait egy-egy általuk felállított rendszerben. A 
kutatók elfogadták a Bolyai-ak által emlegetett 
Üdvtörténet szót, s e fogalom körében szemlélték 
a nyolc apostolt. Dr. Végh Tibor levelébe bele-
foglalta a kutatók vezérelvét: 
 
 „Borbola János a Teremtő („Pantokrátor”) 
képének korábban betűként értelmezett jeleiben 
és a pártázat „méhkasszerű” rajzolataiban az 
egyiptomi matematika képleteit fedezte fel (lásd 
„Királykörök” című könyvét), Németh Zsolt a 
Szentek képeinek eddig díszítőelemként kezelt 
mintázatát részecskefizikai elemekkel analógiába 
hozva találta meg a szentek sorrendjében az 
energiaáramlás útját a Szent Koronában, (lásd 
könyvét: „A magyar Szent Korona” 2007. BKL 
kiadó), jómagam Pap Gábor célravezető köve-
telményeit szigorúan betartva és hasznos segít-
séget nyújtó támpontjait elfogadva, azok alapján  
(intuícióval kiegészítve) a Szentek névünnepeinek 
a csillagászati évkörben történő elhelyezésével 
mutattam ki a Szent Korona szerkezetében annak 

Boldogasszony-központosságát (2002-ben, lásd az 
Ősi Gyökér 2009/3-as számát). 
 Pap Gábor helyes követelményeiért és tám-
pontjaiért hálásak lehetünk és nagy kár, hogy – 
együttműködése híján – a többszörösen is elért 
eredményekben nem osztozhatunk vele.” 
 
 Scheffer Miklós kutatótársunk evangéliumi 
igékhez rendeli mellé az apostolokat és Krisztus 
meg a Pantokrátor képét (Én és az Atya egy va-
gyunk) és kiemelve János apostol talányos képét a 
megsebzett lábszárral hittel és lélektani mód-
szerekkel közelítette meg a MSZK képeinek ol-
vasatát. 
 
 Ugyancsak foglalkozott a Magyar Szent Koro-
na és a magyarság kapcsolatával Szabina, amikor 
a „fénybe burkolt változó pont” ezoterikus jelen-
tőségét kutatta. Javasolta, hogy a koronánkat, mint 
szakrális gyűjtőpontot emeljük a fejünk felé, esz-
mei magosságba, s ekkor fénybe borul a nemzet 
ege. 

 
Kedves Végh Tibor barátunk és kutatótársunk! 

 
Köszönjük a lapunk tartalmi elemeire vonat-

kozó szíves kitekintését és mindig érdeklődő sze-
retettel várjuk tanulmányait. 
 

Szeretettel köszönti: Ági 
 

 
 

----------------------------      ***       ---------------------------- 

 
 

Indiánok ~ Hunok ~ Magyarok 
 
 Tibold Szabina küldte el Interneten az in-
diánok nyelvéhez az alábbi adalékot. Örömmel 
láttam, hogy régi, kedves professzorunk – Simon 
Péter – kutatásait ma is emlegették. 
 

A Dakota indiánok lakota törzsénél tett lá-
togatásomkor nyelvész és történész apámmal 
együtt vettem részt a kisiskolás indián gyerekek 
anyanyelvi számtanóráján. Az egyszeregyet dalol-
va fújták, valahogy így: (énekelve) „Ketó ketó 
hetyen topa, ketó ketó hetyen topa”. Apám úgy 
tántorgott ki az ajtón és a fűben négykézlábra 

ereszkedve skandálta a hallottakat. Azt illuszt-
rálta, hogy a topa a négykézlábra esett ügyetlent 
jelenti, mely régen a négy magyar szinonim szava 
volt. A „ketó” értelmezése nekem se jelentett gon-
dot. Apám elmondta, hogy 1910-ben, szenyéri 
iskolájában így tanulta ezt az egyszeregyi rész-
letet: „Kétszer kettő legyen négy”. Ezt a „le-
gyent” később több, 90 év körüli ember is meg-
erősítette, ők is így tanulták a századelőn. Mivel 
hazafelé a lakotákkal rokon oglalák földjén jöt-
tünk át, megálltunk, és egy indián kisfiútól meg-
kérdeztem: „Mondd, hogy mondjátok ti a saját 
nyelveteken azt, ami angolul így hangzik: two by 
two is four (kétszer kettő, az négy)”. „On pár on 
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pár lecsen topa” volt a meglepett gyerek válasza. 
Pedig nekünk volt sokkal több okunk a meg-
lepődésre, hiszen most egy másik, és nálunk is élő 
szóval fejezték ki ugyanazt. Az „on” szinte a világ 
valamennyi nyelvén egyet takar. A pár magyarul 
most is kettőt jelent. Tehát a jelentés: „Egy pár x 
egy pár legyen négy”. 

S ha még ez sem elég bizonyíték, akkor itt 
van még egy: 

Mert pl. egy lakota-sziú tanácskozó tűznél is 
elhangzanak ilyen szent mondatok (ezek elmon-
dása ott kötelező): 

„Rakattu ja dizet, 
Ill ja füsti Hezod. 
Wakonda Dédpa 
Azt mö nek Atonhe!” 
 
„(Megrakták a tüzet, 
Száll a füstje Hozzád. 
Nagy Szellem Ősapa, 
Add meg nekünk Szellemed!)” 

 
 

– Dr. Simon Péter – 
 

 
 

----------------------------      ***       ---------------------------- 

 
 

Áts Nellynek 
    

Kedves Nellyke! 
 
 Köszönöm, hogy elküldted verseidet és le is 
közöljük a „SEGÍTSETEK A FÖLDNEK” és az 
„EZ VAGYOK ÉN” címűt. Ez lesz a bemutat-
kozásod. Gratulálok a Táltos Kecske Gyermekrajz 
pályázatra beküldött képedhez. Továbbra is sok 
sikert és jó tanulást kívánok szeretettel. 

Ági 
 
 
 

Áts Nelly versei 
 
 

SEGÍTSETEK A FÖLDNEK 
 

Hullócsillag az égen, 
Vigyázz ránk a sötétben! 

Nézz le szeretteimre, 
Adj áldást rájuk örökre! 

Az emberek, akik éltek s haltak, 
Segítsetek a rászorulóknak! 

Az életben a gátlásokat, 
Segítséggé váltsátok át! 

Minden jelenség, eseménnyé, 
S a csemete váljon zölddé! 

Segíts nekünk világegyetem, 
Hogy mindenhol legyen szeretet! 

 

EZ VAGYOK ÉN 
 

Szívem gondterhes, 
Eszem mérges, 
Szemem víg, 
De mindig rí. 

Mérges vagyok, 
De szeretek. 
Testem ölel, 

De mégis letakarja a lepel. 
Lábam fut, 

De utol éri az út. 
Ajkam mosolyog, 

De folyton háborog. 
Füleim lehangoltak, 

Merthogy engem okolnak. 
Orrom sose víg, 

Mert annyi rosszat bír. 
Lelkem segít, 
De mégis sír. 
Ilyen vagyok, 

Ez vagyok ÉN! 
 
 
 
 
 

 
 


