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Valum Votan 
 

AZ ÉLŐ PRÓFÉCIA (Internet)* 
 

Angolból fordította: Tibold Makk Szabina 
 

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

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

*   *   * 
 

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

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

beteljesülni. 
 

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

Apache, az Iroguis konföderáció, Dogon Törzs 
és Aboriginok. 
 

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

 

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

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

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

*   *   * 
 

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

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

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

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

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

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

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

*   *   * 
 

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

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

*   *   * 
 

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

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

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

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

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

*   *   * 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*   *   * 
 

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

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

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

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

*   *   * 
 

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

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

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

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

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

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

*   *   * 
 

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

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

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

*   *   * 
 

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

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

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

*   *   * 
 
 
 

Visszatérni a természetes időbe 
 

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

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

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

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

(Jose Argulles 

Legyen az Utunk megvilágítva a teremtő 

legszebb fénye által, 

Hogy harmonikusan élhessünk 

minden hozzánk tartozóval, 

S odaadóan szolgálhassuk e csodálatos 

egységet. 

 

 
 
A MAYÁKNÁL a Világmindenség szimbóluma a 

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

 

 
 
 
 
 

Tibold Makk Szabina 
 

A Sas ajándéka 
 

 

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

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

 
TÖRVÉNY 

 

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

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

 
Egyedül a Sas tetteiből tudhatja meg a lát-

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

Ahhoz, hogy az élőlényeket valaki a    nyílás- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelet női területén felismerhető a fénytesté- 

ben majdnem észrevehetetlen foltjairól, melyek 
inkább elszíneződéseknek tűnnek. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
A Nagual társaságának következő feladata az 

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

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

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

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

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

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

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

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

*   *   * 

 
Beszélgettünk arról, hogy egész népcsoportok 

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

Csurran, csöppen a varázslé 
 

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

W. Penfield kanadai professzor kutatása  
a Rockefeller Alapítvány megbízásából 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Fehérló mondája 
László Gyula rajza (Internet) 


