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BORBOLA JÁNOS 
Az uráli tilalomfák 

 

 

 Kemény, kritikai dolgozatot tartanak a kezük-
ben tisztelt olvasóink, melyben többek között 
megkövesedett nyelvészeti tilalomfákat fogunk 
vallatóra, vizsgáljuk keletkezésük körülményeit, 
jelenlétük jogosságát. 
 A tilalomfák általában két fontos szerepet töl-
tenek be: közvetlen hatásukként kategorikusan és 
parancsszerűen megtiltanak valamit, ugyanakkor 
megakadályozzák, hogy olyan ismeretek birtokába 
kerüljünk, melyek a fennálló beidegzéseinket 
gyengítenék, vagy éppen azok leleplezéséhez segí-
tenének bennünket.1 Nyelvünk uráli/finnugor 
eredetét hirdető tudósaink ilyen tilalomfákkal 
bástyázták körül magukat. Az immár másfél év-
százada bizonyíthatatlan elméleteiket, levezetése-
iket védelmezik velük, s egyszersmind ezekre hi-
vatkozva tiltják meg másoknak nyelvünk és né-
pünk (népeink) származásának más irányú kuta-
tását. Ezek a dogmák nyelvészeink szerint már ön-
magukban elegendők az ilyen kísérletek elvetésé-
re, gúnyos hangú lesöprésére. 
 A következőkben a kitűzött uráli/finnugor ti-
lalomfák mentén haladva mutatjuk be a finnugor 
elmélet és az egyiptomi hieroglifák magyar nyelvű 
hangzósításának összeférhetetlenségéről alkotott 
gondolatainkat. 
 Mindez hatalmas anyagot ölel át, szinte a 
nyelvészet teljes mélységét érinti. Viszont ha az 
összeférhetetlenség legfontosabb elemeit szeret-
nénk kiemelni, akkor kidöntése előtt az egyik 
terebélyes tilalomfát, az ún. szabályos hangvál-

                                                 
1 Ezt a gondolatot neves elődjei nyomdokán Péter László - 
az University College London tanára - a következőképpen 
fogalmazta meg A nemzeti múlt legendái és tilalomfái 
(Hollandiai Mikes Kelemen Kör, 1982), 171-172-es olda-
lakon közölt tanulmányában. „A tilalomfák nélkülözhetetlen 
eszközei az elfojtásnak - annak az öncsalás-mechanizmus-
nak, amely akadályozza, hogy olyan ismeret jusson a tu-
domásunkra, vagy olyasmit értsünk meg, ami beidegzése-
inket gyengítené. A tilalomfákat a hatalom vagy a társadalmi 
konszenzus legtöbbször a legendák környékén és azok vé-
delmére állítja fel, hogy ne zúduljon tömegesen a tuda-
tunkba olyasmi, ami a legendák erősítése helyett inkább 
azok leleplezéséhez segítene bennünket. Kategorikusan ér-
vényre jut a tilalomfa tiltó parancsa a politikai érdekekkel 
közvetlenül összefüggő történeti kérdésekben.” 
 

t(oz)ások/hangmegfelelések kérdését kell körbe-
járnunk. A nyelvtudomány mai magyar képviselői 
szerint az ősi - 3-4000 évvel ezelőtti - etimológiák 
napjainkra megváltoztak (többnyire két-, illetve 
több alak és hangváltozáson estek át), így a mai 
szavaink hangállománya nem egyezhet az ősi 
hangalakokkal. Aki tehát az ősi írásokat a mai 
magyar nyelv (beleértve az elmúlt 800 év írásos 
emlékeit is) szókincse/hangtana alapján olvassa, 
az szerintük tiltott úton tévelyeg, hiszen nemcsak 
a kialakult egyetemes történelmet, de ezzel együtt 
a még szentebb nyelvészet tudományos vívmá-
nyait utasítja el. 
 S bár több ezer ellenpéldával, eddig félreér-
tett szöveges példák, ősi számolási menetek ma-
gyar olvasatával, s azok helyes matematikai meg-
oldásával bizonyítottuk az ellenkezőjét, az ún. tu-
domány magaslatán állók minderről tudomást sem 
vesznek, görcsösen ragaszkodnak az uráli őseti-
monokra épített elméletükhöz. Iskolás tananyag-
ként, de szorgoskodásuk eredményeként sajnos a 
külvilág számára már bizonyított tényként állí-
tották be nyelvünk finnugor (ezek után fgr.) szár-
mazását. 
 Szorosan véve kifejezetten a nyelvészek fel-
adata lenne annak eldöntése, hogy az új adatok is-
meretében nyelvünk vélt uráli/ugor származtatása 
továbbra is helytálló-e. Másrészt olvasataink során 
számos olyan szerkezeti, hangtani kérdésbe ütköz-
tünk, melyek az uráli/finnugor kikövetkeztetett 
alapnyelv jellemzőivel, pl. hangtanával szöges el-
lentétben állnak. Így aztán akarva-akaratlanul 
nekünk is szembe kell néznünk az ún. szabályos 
hangváltások / hangmegfelelések kérdésével. 
 A dolgozat első felében az ún. ősi-uráli hang-
alakok (általában mássalhangzók) változásait tesz-
szük nagyítónk alá, és arra a kérdésre keresünk 
választ, hogy a nyelvészeink által kikövetkeztetett, 
pontosabban visszavetített/feltételezett uráli ősala-
kok, és a mai nyelvünk között hirdetett genetikai 
összefüggések mennyiben helytállóak, ill. egyál-
talán bizonyíthatók-e? Az alábbi kritikus elem-
zéssel a sorok mögötti    logikai összefüggéseketlogikai összefüggéseketlogikai összefüggéseketlogikai összefüggéseket és és és és 

ellentmondásokatellentmondásokatellentmondásokatellentmondásokat faggatjuk, s közben nyelvünk 
eredetének kutatására használt ún. tudományos 
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módszereket tesszük mérlegre. 
 
 Vizsgálódásaink során három egyetemi tan-
könyvet elemezünk, melyekről elmondhatjuk, 
hogy a felvetett kérdésben az uráli/finnugor ere-
detre alapozott nyelvészet utolsó negyven évének 
álláspontját híven tükrözik. 
 Elsőnek Bereczki Gábor, A magyar nyelv 
finnugor alapjai, Universitas Könyvkiadó (Buda-
pest, 1998) ma is oktatási célokra használt tan-
könyvét vesszük szemügyre, hiszen saját szavaival 
élve: „Ez a munka a magyar szakos hallgatók szá-
mára a magyar nyelv kialakulását érintő nélkülöz-
hetetlen ismereteket tartalmazza, s didaktikai 
szempontból megokolt ez az eljárás. /.../ A jegyzet 
sokat merít más kutatók összefoglaló jellegű ura-
lisztikai műveiből.”2 Ezek ismeretében Bereczki 
gondolatait a fgr. elmélet ma is (1998-ban) ér-
vényben lévő reprezentánsaként fogadjuk el. Jól 
szerkesztett, áttekinthető tankönyv, a fgr. elmélet 
legfontosabb ismeretanyagát valóban tartalmazza. 
Mondanivalója mindenki számára tanulságos le-
het. 
 Másrészt ő is elődeinek „vívmányaira” épí-
tett, így gondolatainak alaposabb elemzéséhez 
szükségesnek érezzük Hajdú Péter, Bevezetés az 
uráli nyelvtudományba (a magyar nyelv finnugor 
alapjai) - sokat forgatott egyetemi tankönyv – téte-
leivel, tilalomfáival (részben) megismerkedni.3 
 Sajnos az idő szalad, s vele együtt a nyelv-
tudomány aktuális álláspontja is folyamatosan 
változik. Ezért harmadjára Kiss Jenő és Pusztai 
Ferenc szerkesztésében a 2003-ban megjelent 
Magyar Nyelvtörténet című ugyancsak egyetemi 
tankönyvet vonjuk faggatóra. További nyolc társ-
szerző közreműködése fémjelzi a nyelvtudomány 
jelen alapjainak széles képviseletét, így nem érhet 
bennünket az elhamarkodott, téves adatokra épí-
tett kritika vádja. Annál is inkább, mert az Előszó 
legelső mondata így szól: „Új egyetemi magyar 
nyelvtörténeti tankönyvet, új magyar nyelvtörté-
neti leírást indítunk útjára.”4 A könyv megjele-
                                                 
2 Bereczki Gábor, A magyarnyelv finnugor alapjai Univer-
sitas Kiadó (Budapest 1998), 3; ISBN 963 9104 18 3. 
3 Hajdú Péter, Bevezetés az uráli nyelvtudományba (a ma-
gyar nyelv finnugor alapjai) Budapest, 1966; Ötödik kiadás 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1989; ISBN 963 18 2244 3. 
4 Kiss Jenő Pusztai Ferenc, Magyar nyelvtörténet Osiris 
Tankönyvek (Budapest, 2003). Társszerzők: E. Abaffy Er-
zsébet, Gallasy Magdolna, Haader Lea, Horváth László, 

néséért felelős: „A könyv az Oktatási Miniszté-
rium támogatásával, a Felsőoktatási Pályázatok 
Irodája által lebonyolított Felsőoktatási Tankönyv- 
és Szakkönyv- támogatási Pályázat keretében je-
lent meg. Oktatási Minisztérium” 
 

*       *       * 
 

 Vezérfonalként nyelvünk finnugor származá-
sát az egyetemeinken hirdető Bereczki Gábor vé-
lekedését idézzük könyvének 35. oldalról: 
 
„A magyar nyelv finnugor alapjainak vizsgá-
latához az lenne az ideális eljárás, hogy a mai 
nyelvállapotból kiindulva jussunk el az alap-
nyelvig. Ez azonban gyakran nem lehetséges vagy 
rendkívül bonyolult. Ezért a másik lehetőséghez 
folyamodunk: a rekonstruált alapnyelvből kiin-
dulva vizsgáljuk, mit őrzött meg a magyar nyelv 
finnugor örökségéből, s mit vesztett el”5 
 

*        *        * 
 

 Először is elismeréssel vegyes irigység hang-
ján szögezhetjük le: Bereczki mesterhez méltó 
mondatokat faragott. Első olvasásra minden a 
helyén van, hiszen A finnugor alapnyelv jellem-
zése című fejezet bevezetőjében nemcsak bemu-
tatja álláspontját, hanem tárgyalásának módszer-
tanára is sort kerít. Sőt, megnyeri bizalmunkat, 
őszintén bevallja, hogy az ideális, közvetlen út 
járhatatlan. Megtudjuk, hogy mai nyelvünkből 
sajnos a fgr. alapnyelv nem vezethető le, ám he-
lyette itt van „a másik lehetőség”. Fordíthatunk a 
soron, és a vele egyenértékű utat most visszafelé 
követve anyanyelvünket a fgr. rekonstruált alap-
nyelvből „vezetjük majd fel”. 

                                                                               
Korompay Klára, Mátai Mária, Sárosi Zsófia, Zsilinszky 
Éva; ISBN 963 389 534 6. 
5 Persze ezen a téren sincs a finnugor elmélet hirdetői között 
egyetértés. Ismerkedjünk meg Fodor István gondolatával: 
„A kezdeti romantikus elképzelések azok voltak, hogy a mai 
leánynyelvek történetében visszafelé haladva teljességgel 
megszerkesztik az alapnyelvet úgy, ahogyan valaha 
hangzott, fonetikai rendszerében, alaktanában és mondat-
tanában. /.../ Később azonban kezdték belátni, hogy az 
alapnyelv visszaállítása nem olyan egyszerű dolog, s még 
talán a hangtan terén lehet a legtöbb eredményt elérni, míg 
a jóval több elemből álló alaktani rendszer felállítása sokkal 
nehezebb, a mondattan megszerkesztése pedig még ma is 
gyerekcipőben jár.” Fodor István, Mire jó a nyelvtudomány? 
Balassi Kiadó, (Budapest 2001. ISBN 963 506 409 8), 
35.-36. oldal. 
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 Nos... mindez csak látszat. Bereczki a fenti 
mondataival ennél sokkal többet tesz, s mint látni 
fogjuk gyanútlan olvasóit/hallgatóit többszörösen 
’megvezeti’. Bevezetőjében nyelvünk fgr. szárma-
zásának mindmáig kutatásra szoruló, vélt alapjait 
bizonyított tényként lopja mondataiba, sőt ennek 
alátámasztására nyelvünk feldarabolásától sem 
riad vissza. Olvassuk el gondolatait újra, akár 
többször is, és figyeljük meg, hogy mi-mindent 
állított mesteri bevezetőjében napjaink egyetemi 
oktatásához tankönyvet író nyelvész-tanár. 
 
 Gyakorlatilag mai nyelvünkből kiindulva - 
térben és időben elhelyezve nevezzük ezt a köny-
nyebb szemléltethetőség kedvéért Á pontnak - 
vizsgálataihoz meg akar keresni egy feltételezett 
alapnyelvet: „A magyar nyelv finnugor alapjainak 
vizsgálatához az lenne az ideális eljárás, hogy a 
mai nyelvállapotból kiindulva jussunk el az alap-
nyelvig.” Ez utóbbi keresett alapnyelvet pedig 
(ismét térben és időben) B pontnak kereszteltük.6 
Namármost... ismereteink szerint bármely elmélet 
bemutatásakor elöljáróban még nem állíthatunk 
semmit, így Bereczki sem tudhatja/állíthatja, hogy 
nyelvünknek egyáltalán finnugor alapjai lennének 
(ez a tankönyvének címe is). Ezt kezdetben csak 
feltételezheti! Sőt, tankönyvének éppen az a célja, 
hogy érveit felsorakoztatva az egyetemistákat rá-
vezesse tételének igazára, más szóval nyelvünk 
fgr. kapcsolatait (szavaival élve alapjait) bizonyít-
sa. Nem úgy Bereczki. Ő a finnugor vonalat, és 
ezzel együtt az ún. alapnyelv létezését már régen 
elfogadta, a tudományos rávezetés ezért a hall-
gatók/olvasók számára szerinte felesleges: „didak-
tikai szempontból megokolt ez az eljárás”.7 
Magabiztossága persze csak látszólagos, jól tudja, 
hogy tojáshéjon jár, így a bizonyítás fogalma he-
lyett a vizsgálat valóban ide illő szavunkat hasz-
nálja. Tehát a mondat elején a tudomány szabá-
lyait szándékosan túllépve már eleve állít, majd 
vétségét enyhítendő látszólag visszatér a vizsgáló-
dás kitaposott útjára. 
Van azért egy kis bökkenő. Az Á-ból B-be vezető 
út követése bevallása szerint gyakran nem lehet-
séges vagy részeiben még az egyetemistáknak is 
rendkívül bonyolult. Ezért nem is feszegeti tovább 

                                                 
6 A feltételezett nyelvészeti fokozatokra (ősmagyar-, ó-
magyar kor) itt nem térünk ki. 
7 Bereczki, op. cit., Előszó. 

ezt a kérdést, hanem huszárosan fordít a soron, és 
azt a másik lehetőséget ragadja meg. Más szóval 
Bereczki szerint a B-ből az Á-ba vezető út azonos 
az Á-ból B-be vezetővel. 
Látszólag igaza is van, hiszen adott feltételek 
között könnyen ellenőrizhető ez a geometriai állí-
tás. Így aztán a gyanútlan olvasó/tanuló elsiklik az 
ilyen lazán fogalmazott mondatok olvasásánál a 
lényeg felett. Pedig itt vezet be bennünket a fgr. 
csőbe. 
Hiszen még nincs is B pont! Éppen azt fogjuk ke-
resni az ezután következő oldalakon. Na meg ki 
tudja, hogy használható-e, ill. hová vezet az általa 
használt ún. tudományos módszertani levezetés, 
és hol lesz a felfedező utunk vége? 
Szerinte ezen nem érdemes fennakadni, mert - 
mint nemzetközi szinten is elismert nyelvész - ő 
már tudja, hogy onnan visszafelé is ugyanaz, mint 
innen odafelé. Hát nem ugyanaz! Ég és föld a 
különbség. 
Ha szépen felgöngyölítve, mai nyelvünkből leve-
zetve érné el azt a keresett ősi alapnyelvet, akkor 
ez a kritikus elemzés felesleges lenne. Érvei súlya 
előtt meghajolva elfogadnánk elméletét. De ez 
szerinte is lehetetlen. Innen kezdve a többi már 
csak hit kérdése: 
- Hinnünk kell, hogy a nyelvésztársai által ösz-

szeállított, és általa is kiindulásként elfogadott 
*-gal jelölt, kikövetkeztetett alapnyelv – ezen-
túl *B-vel jelöljük - azonos az általunk is ke-
resett B ponttal, és ez szerinte nem más, mint 
a fgr./uráli alapnyelv/csomópont. 

- Hinnünk kell, hogy Bereczki már látta a fényt, 
és tudja, hogy az egyetlen helyes út csakis a 
*B-ből Á-ba vezet - térben és időben sok ki-
térővel - felfelé. 

- Sőt, már eleve el kell hinnünk, hogy a magyar 
nyelv onnan (*B pont), azaz helyileg az Urál 
hegység lejtőiről (?) származik.8 

 Következő mondatával egyúttal elárulja, hogy 
vizsgálódása során abból a rekonstruált alap-
nyelvből indult ki, melyet a magyar nyelv segít-
sége nélkül alakítottak ki. Ez utóbbi következ-
tetést második mondatából vonhatjuk le: „Ez (a 
levezetés, sic!) azonban gyakran nem lehetséges 
vagy rendkívül bonyolult.” A magyar nyelv tehát 

                                                 
8 Az őshaza elméleteknek ma már se szeri se száma, te-
kintve, hogy egyikkel sem értünk egyet, a klasszikus uráli 
megfogalmazásnál maradunk. 
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nem volt jelen a *-gal jelölt etimonok kialakí-
tásánál, hiszen azt lehetetlen volt mai nyel-
vünkből levezetni. 
Összegezzük csak szépen gondolatainkat: nyel-
vünk ősi homályba vesző eredetéből megtagad 
mindent, ami szerinte az összeállított, „rekonst-
ruált alapnyelvből” nem vezethető fel mai nyel-
vünkhöz. Az általa (és társai által) meghatározott 
*B pont, tehát a feltétel nélkül elfogadandó ki-
indulást jelenti, így csakis az a szókészlet, nyelv-
tani, hangtani és szerkezeti alap lehet a miénk, 
ami onnan származik. Kereken: kőkemény előí-
télet, praeconceptio. Elméletének igazolása érde-
kében aztán nem riad vissza attól sem, hogy 
nyelvünket szükségletének megfelelően feldara-
bolja. Az ún. bizonyítható rész finnugor (helyesen 
uráli), a többi idegen eredetű, hiszen mások szó-
kincsében is megtalálható. Szerinte az utóbb em-
lített szavainkat népünk vándorlása során köl-
csönöztük össze. Bizonyítása jobb híján majd há-
tulról történik, s merthogy nyelvünk csak kis ré-
szét tudja így átfogni, eleve lemond minden más 
irányú eredet lehetőségéről. A magyar szakos 
egyetemistákkal csakis azt vizsgáltatja, hogy úgy-
mond „mit őrzött meg a magyar nyelv finnugor 
örökségéből, s mit vesztett el.” További szavaink 
alapjait az ún. donor (átadó) népek szókincsében 
kell majd keresni, s ha ezek ott sem találhatók, 
akkor vagy hangutánzó (általános) tőre vezethetők 
vissza, vagy esetleg az ismeretlen eredetű (fél)tu-
dományos kategóriába kell sorolnunk őket. Ez a 
nemzetközileg is elismertetett „tudományos mód-
szer” egyszersmind elegendő ok arra, hogy né-
pünk zivataros történetét is hozzákössék, hiszen a 
szókölcsönzések időrendisége szerintük meghatá-
rozza népünk vándorlási útvonalát (vö.: Az uráli 
nyelvcsalád esetleges távolabbi rokoni kapcsolatai 
és érintkezései más nyelvekkel).9 
E gondolat végtermékeként született aztán a 
TESZ, A magyar nyelv történeti-etimológiai szó-
tára. Gyűjteménye önmagában véve mindenki szá-
mára értékes adatokkal szolgál, noha a szavak 
származástörténeti levezetése rendre javításra szo-
rul. 
 Végső soron ez a fejtetőre állított „tudomány-
talankodás” az önmaga gyártotta *-gos alapnyelv-
vel együtt a tényeken nem változtat, ettől nyel-
vünk fgr. (ha egyáltalán volt ilyen) származása 
                                                 
9 Bereczki, op. cit., 62. 

akár még igaz is lehetne. Csakhogy a bemutatott 
úton ez nem bizonyítható. Mi több, Bereczki és 
fgr. elméletet hirdető társainak a fentiekben meg-
fogalmazott álláspontja az általunk ismert „tudo-
mány” fogalmát, valamint a logika alapszabályait 
sérti. 
 
Összefoglalva: 
 Az idézett egyetemi tankönyvben felhozott 
érvek nem azt bizonyítják, hogy nyelvünk eredete 
a finnugor népek között keresendő, hanem a 
fordítottját, nevezetesen azt, hogy mennyire húz-
ható rá az ún. uráli/finnugor „zubbony” mai nyel-
vünkre, ill., mint láttuk, annak is csak töredékére. 
 
Itt tehát megakadtunk. 
 

Bereczki fent idézett kezdő mondatai helyesen, és 
a szükséges kiegészítésekkel együtt így szólhat-
nának: A magyar nyelv feltételezett feltételezett feltételezett feltételezett finnugor 
alapjainak vizsgálatához az egyetlen elfogadhatóaz egyetlen elfogadhatóaz egyetlen elfogadhatóaz egyetlen elfogadható 
eljárás, hogy a mai nyelvállapotból kiindulva 
jussunk el az alapnyelvig. „Ez azonban gyakran 
nem lehetséges vagy rendkívül bonyolult.” Ezért 
(számára sajnos) a magyar nyelv finnugor alapjai 
közvetlenül nem bizonyíthatók. 
Helyette csak azt vizsgálhatjuk (de a tények hiá-
nyában ez nem bizonyítás), hogy az általunk 
rekonstruált ún. fgr. *-os alapnyelv milyen vissza-
vezethető hasonlóságokat/azonosságokat, egyúttal 
eltéréseket mutat mai nyelvünkkel. 
 
Ennyi! 
 

Itt akár be is fejezhetnénk a fgr. elmélet alap-
jainak értékelését, hiszen a tudomány mai köve-
telményeinek megfelelő bizonyítási eljárással 
Bereczki kifejezetten erről szóló egyetemi tan-
könyvében nem találkoztunk. 
Végigtekintve a fentieken egyúttal megállapíthat-
juk, hogy a finnugor elméletet, mint nyelvünk bi-
zonyított eredetét, és az erre épített történel-
münket valóságként beállítani messze több mint 
hibák sorozata, ez ..., a minősítést önökre bízzuk. 
 

*      *      * 
 

 Másrészt népünk és nyelvünk eredetét, kora 
történetét immár másfél évszázada ehhez a nyel-
vészeti feltételezéshez kötötték hivatásos tudó-
saink. Ezt hirdetik külföldön, s mint már meg-
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jegyeztük, tanítják iskoláinkban, egyetemeinken 
is. Alapját az a *-gal jelölt feltételezett (finnugor-
uráli) alapnyelv képezi, melyből kiindulva szókin-
csünk nagy részét későbbi átvételnek kell tekin-
tenünk, hiszen a *-os alapnyelvben ezek még nem 
szerepelnek. 
Nos, a számunkra kötelező kíváncsiságtól indíttat-
va nézzük meg közelebbről is, hogyan jött létre, s 
mennyit ér az a bizonyos kikövetkeztetett *-gal 
jelölt alapnyelvi „tőszó-halmaz”, jelrendszerünk 
szerinti *B pont. 
 Hajdú Péter az alapnyelvről többek között a 
következőket írja: „Az alapnyelvi formák rekonst-
rukciójától nem várhatjuk az alapnyelv egyidejű 
rendszerének, szinkron működésének visszaállí-
tását.”10 Megjegyeztük! 
 Mellékeljük Rédei Károly vélekedéseit is: 
„Az uráli alapnyelvig visszavezethető szókészlet 
az UEW (3:274) szerint 432 (a biztos etimológiák 
száma: 284), a finnugor pedig 626 (a biztos egye-
zések száma: 419) tőszóból áll.11 Összesen: 1058 
szó (ebből biztos: 703).”12  

De térjünk vissza Bereczki Gáborhoz: 
„Mikor alapnyelvről beszélünk, két dolgot érthe-
tünk rajta: Az egyik az őshazában... beszélt nyelv. 
/.../ Az alapnyelv nyelvi tarkasága a maga teljes-
ségében    örökre elérhetetlenörökre elérhetetlenörökre elérhetetlenörökre elérhetetlen marad számunkra. 
A másik alapnyelv-fogalom -    s a következs a következs a következs a következõõõõkben kben kben kben 

mindig errmindig errmindig errmindig errõõõõl lesz szól lesz szól lesz szól lesz szó - a mai uráli, ill. finnugor 
nyelvekből a történeti-összehasonlító módszer se-
gítségével a múltba, pontosabban az alapnyelv fel-
bomlásának idejére visszavetített, rekonstruált 
nyelv. /.../ 
Az alapnyelvre kikövetkeztetett alakokat tehát    
nem reálisan létezett nyelvi tényekneknem reálisan létezett nyelvi tényekneknem reálisan létezett nyelvi tényekneknem reálisan létezett nyelvi tényeknek kell fel-
fognunk, hanem olyan rövid formuláknak, melyek 
a kutató számára tömören összegezik, mit tudtunk 
meg eddig a kikövetkeztetett alakot illetően. Ezek 
a formulák függvényei a kutatások pillanatnyi 
állásának, s ismereteink módosulásával változ-
nak.” 13 (A vastag betűs kiemelések tőlünk szár-

                                                 
10 'Hajdú. op.cit., 40. 
11 UEW = Rédei Károly [Hrsg.] et al.: Uralisches Ety-
mologisches Wörterbuch 1-2. Budapest 1988. 3. Register. 
Budapest 1991. Ide sorolható a hasonló tartalmú EWUng = 
Benkő, Loránd [Hrsg.]: Etymologisches Wörterbuch des 
Ungarischen. 1-3. Budapest 1993, 1994, 1997. 
12  Rédei Károly, Őstörténetünk kérdései, Balassi Kiadó 
(Budapest, 1998), 23. 
13 Bereczki op. cit. 31. 

maznak.) Őszinte sorok, ezeket is emlékezetünkbe 
véstük! 
 Kezdjük elemzésünket az idézet második ré-
szével. Nyelvünk eredetét, ezzel együtt sajnos tör-
ténelmünket is nagyjaink a nem reálisan létezett 
nyelvi tényekre alapozták! Sőt, merthogy mindez 
függvénye a kutatások pillanatnyi állásának, törté-
nelmünknek is vele kellene változnia. Menet köz-
ben ismét tanúi lehetünk Bereczki mesteri fogal-
mazásának, hiszen most óvatosan nem az álta-
lános nyelvtudományról, s nem is annak finnugor 
tagozatáról beszél, hanem csak nyelvünk ősének a 
kutatásáról. 
Még valamit! Bereczki társaival együtt ügyes ki-
búvót is beépített a fgr. teóriába: a formulák... is-
mereteink módosulásával változnak. (A hibás for-
mulákra alapozott történelmünk viszont nem.) 
Csak gratulálhatunk! Így a finnugor elmélet egy-
szerűen forgatható, mint a köpönyeg, azaz megfog-
hatatlanná, cáfolhatatlanná vált. 
Tekintve, hogy ez a gondolat egyúttal a fgr. elmé-
let egyik sarokpontja, idézzük a negyven évvel 
ezelőtt egyetemi tankönyvíró Hajdú Péter ezirányú 
vélekedését is. Érdemes szóról-szóra végigrágni, 
hiszen már akkor erre épült az egész elmélet: 
„Az alapnyelv tehát olyan nyelv, amelyet tökéle-
tesen soha nem ismerhetünk meg: nyelvjárásairól, 
a benne végbemenő változásokról a nyelv eleme-
inek működéséről sem közvetlenül, sem közvetve 
részletes információt nem nyerhetünk. A rekonst-
ruált alapnyelv ezért egy olyan logikai rendszer-
nek tekintendő, amelynek a létezése ebben a for-
mában reálisan nem képzelhető el. Szükséges 
viszont, hogy egy ilyen hipotetikus rendszerbe 
sűrítsük az alapnyelvről vallott nézeteinket, mert 
ezzel a rokon nyelvek összehasonlításához nélkü-
lözhetetlen alapot teremtünk.”14 
Tiszta beszéd! Bereczki harminc évvel később 
szépen kihagyta a terhelő megállapításokat, így 
csak annyit vallott be a rekonstruált alapnyelv fo-
gyatékosságaiból, amennyi feltétlenül szükséges 
volt. A kutatások mai állása ugye ezt megengedi. 
Mégis érdemes kiemelni: az alapnyelvben végbe-
menő változásokról, a nyelv elemeinek működésé-
ről sem közvetlenül, sem közvetve részletes in-

                                                 
14 Hajdú, op. cit., 40. utolsó mondata egyébként a körbe-
járás iskolapéldája, hiszen a nyelvi rokonság megállapítása 
éppen a fent említett hipotetikus rendszer alapján történik. 
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formációt nem nyerhetünk /Hajdú Péter/. Ezt is 
megtanultuk! 
 
 Ezek után kíséreljük meg a rekonstruált 
nyelv fogalmának pontosítását. Bereczki szerint 
alapját a maimaimaimai uráli, ill. finnugor nyelvek képezik. 
Gyűjtésük, rögzítésük kb. 130 évre tekint vissza, 
mi több, a finn és az észt nyelv kivételével írásos 
emlékeik egyáltalán nincsenek.15 De most jön 
csak a neheze! Bereczki ugyanis „visszavetít” a 
múltba, mégpedig a „történeti-összehasonlító 
módszer” segítségével (a fenti idézet első része). 
Ismerjük el, mesteri húzás. Már majdnem elhittük 
ezt a tételt is. A gyanús csak az volt, hogy mon-
data a mindent elsöprő gördülékenysége ellenére 
túl tudományosan hangzik. 
Kezdjük az igei állítmánnyal. Nyelvünk nem szo-
kott „visszavetíteni”. Érzésünk szerint ez modern 
korunk egyik műterméke. Mit jelenthet ez a ki-
fejezés nyelvészeink nomenklatúrájában? A szak-
irodalomban tallózva Hajdú Péternél találkozunk 
vele. Ő a magánhangzók kutatása (vokalizmus) 
során a következőket írja: „Oktalan lenne kereken 
tagadni az alapnyelvi magánhangzó-alternációk 
lehetőségét, de egyet kell érteni Itkonennel ab-
ban, hogy az osztják paradigmatikus magánhang-
zó-változások    visszavetítése az alapnyelv koráravisszavetítése az alapnyelv koráravisszavetítése az alapnyelv koráravisszavetítése az alapnyelv korára 
módszertanilag veszélyes, és ezért lehetőleg mel-
lőzendő.”16 
A „visszavetítés” tehát a nyelvészet berkeiben a 
bevett szokások egyike, egyúttal Hajdú szerint (az 
osztyák magánhangzók esetében) meglehetősen 
veszélyes eljárás, ezért mellőzendő. Alátámasztá-
saként a következőket olvashatjuk: „Vitatható te-
hát, hogy az alapnyelvi vokalizmus rekonstru-
álásában lehet-e egyáltalán a    nyelvi konzervanyelvi konzervanyelvi konzervanyelvi konzerva----

tivizmustivizmustivizmustivizmus érvére hivatkozni.” Idézet a 49. oldalról. 
A TESZ szorgalmas forgatója lévén feltűnt, hogy 
az ősi, fgr. kori szavaink legnagyobb része a mai 
uráli nyelvekben jószerével egységes mássalhang-
zós vázzal rendelkezik. Felsorolásuk, ismertetésük 
után a TESZ egyúttal megadja az alapnyelvi *-gal 
jelölt alakot (etimológiát) is, mely rendre a bemu-
tatott mai hangalakok „mértani közepének” te-
kinthető.17 Tehát az etimológiák kialakításá-

                                                 
15 Az uráli szilánknépek először a Komszomolban tanultak 
meg írni/olvasni. 
16 Hajdú, op. cit., 49. 
17 Lásd később bemutatott példáinkat 

nál/visszavetítésénél (a TESZ adatai alapján) hiá-
nyoljuk Bereczki által oly könnyedén odavetett 
„történeti összehasonlító módszer” alkalmazását. 
Lassan azért kezd derengeni: a „visszavetítés” 
Bereczki által említett műveletéhez a    maimaimaimai (urá-
li/fgr.) nyelveknyelveknyelveknyelvek,,,, valamint a    nyelvi konzervativiznyelvi konzervativiznyelvi konzervativiznyelvi konzervativiz----

musmusmusmus titokzatos fogalma szükséges (és ez nemcsak 
a vokalizmusra vonatkozik). 
 Magyarul, az elmúlt 150 évben gyűjtött uráli 
szilánknyelvek, valamint a finn+észt nyelvek ösz-
szevetéséből származó hasonló jelentésű szavak 
hangalakjait a „többségi elv” alapján egy felté-
telezett szóba tömörítették, majd ezt a *-gos eti-
mológiát a nyelvi konzervativizmus érvére hivat-
kozva elegánsan visszavetítették, azaz    kineveztékkineveztékkineveztékkinevezték 

több ezer éves alapnyelvi ősalaknak. 
Az így kialakuló alapnyelvi szóhalmaz tehát nem 
más, mint modern korunk szülötte, következés-
képpen erre sem nyelvtant, sem hangtant, de 
nyelvtörténetet, kivált népek történelmét építeni 
nem lehet. Más szavakkal, de pontosan ugyanezt 
állítja Hajdú Péter, és bár sarkaitól megfosztott 
formában, de ugyanerről értesülünk Bereczki Gá-
bor tankönyvéből is (vö. fenti idézeteikkel). 
 
 Végiggondolva az újfent szerzett ismerete-
inket, sajnos a következő, leküzdhetetlen logikai 
akadályba ütköztünk. A már jelzett őszinte máso-
dik mondat után (az alapnyelv levezetése nyel-
vünkből gyakran nem lehetséges vagy rendkívül 
bonyolult, Bereczki) most meg a nem reálisan lé-
tezett nyelvi tények, tilalomfák állják utunkat. 
 
Kérdéseink: 

1). Ha egy vizsgált nyelv    egy részétegy részétegy részétegy részét az ún. 
nem reálisan létezett nyelvi tényekre 
támaszkodó feltételezett alapnyelvvel 
(bizonyos módszerek alkalmazása ese-
tén) úgymond sikerül megfeleltetni, ak-
kor azt mindjárt a kérdéses nyelv gyö-
kerének kell-e kikiáltanunk? 

2). Következik-e ebből az is, hogy a vizsgált 
nyelv többi része törvényszerűen későb-
bi átvételnek tekintendő? 

3). Vagy rossz úton haladtunk, és egy jóval 
korábbi, valóban létezett nyelvészeti 
egységet kell keresnünk/feltételeznünk, 
ahol a vizsgálandó nyelv „teljes egésze” 
is megtalálható?  
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Különösen érvényes ez a kérdés nyelvünk ere-
detének vizsgálatára, hiszen Bereczki szerint a 
fgr. alapnyelvhez nem vezet közvetlen út. 
 
De lépjünk tovább. 
Természetesen nem tisztünk a történeti-össze-
hasonlító nyelvtudomány eredményeit sem lépés-
ről-lépésre bemutatni, sem értékelni. Bennünket 
elsősorban annak hangtani vonatkozásai érde-
kelnek. 
 
Ismét Bereczkit idézzük: 
„A nyelv állandó változásban lévő rendszer. Egy-
egy alapnyelv felbomlása után az egyes rokon-
nyelvek különböző földrajzi és nyelvi környe-
zetben fejlődnek tovább. A finnugor nyelvek ese-
tében, mivel a nyelvcsalád szélső tagjai több ezer 
éven át éltek egymástól elszakadva, az egyes nyel-
vekre nem a szemmel látható egyezések, hanem 
sokkal inkább a szabályos eltérések a jellem-
zők.”18 
 
 Ez a gondolat látszólag ismét logikus. Első 
mondatában Bereczki még csak nem is állítja, 
hogy a nyelvek fejlődnek, helyette változásban 
lévő rendszer-ről beszél. Így másodjára már köny-
nyebb lenyelni a fejlődés szót, lám ...különböző 
földrajzi és nyelvi környezetben fejlődnek. Ám le-
gyen. Még mindig hiszünk, bár az egyébként egy-
értelműen pozitív fejlődni szavunkat manapság 
tréfásan akár fordított előjellel is használhatjuk: 
visszafejlődni. Példa erre nyelvünk Késő-Közép-
kori hanyatlása.  
Viszont... a harmadik mondatban kiderül a tur-
pisság. Itt bújik meg a korábban már említett 
alaphiba. 
Rendben van, a népek elszakadtak egymástól, 
más környezetben nyelvük is megváltozhatott (ha 
a mai utódnyelvekre gondolunk részben még hihe-
tő is). Szerkezete tovább finomult (belső fejlődés), 
új szavakkal gazdagodott, felesleges tárgyak, fo-
galmak ’eltűntek’ szótárából. 
De hol marad, pontosabban miért nem működik a 
mindenkire vonatkozó szabályos hangmegfelelé-
sek „törvénye/szabálya”? Bereczki szerint a hang-
tan is változik, így nem a látható egyezések, ha-
nem sokkal inkább az ún. szabályos eltérések a 
jellemzők. Mielőtt a gondolat alapjait elemeznénk 
                                                 
18 Bereczki, op cit., 31-32. 

megkérdezzük, hogy a nyelvtudomány berkeiben a 
sokkal inkább minősítés az pontosan mennyi? 
Sőt... szerinte az egyezések csak véletlenek lehet-
nek, az azonos hangalakokra épített szóegyeztetés 
„szöges ellentétben áll a történeti-összehasonlító 
nyelvtudomány eddigi eredményeivel.”19  

Tehát harmadjára megjelenik a szabályos elté-
rések fogalma is... Most már igazán jó lenne tudni, 
hogy ki/mi - kihez, ill. mihez képest tér el szabá-
lyosan? Az uráli nyelvek mai ismérveit egymás-
hoz, vagy a „napjainkban” gyártott *-gos ősnyelv-
hez, esetleg mindkettőhöz kellene viszonyíta-
nunk? 
Elgondolkodtató kérdések... 
 
Mégis..., hogyan lehetséges az, hogy: 
a.) néhány napjainkban is fellelhető uráli szi-
lánknép, és persze a finn és az észt is, 4000-éves 
ősi alakokat hord még ma is nyelvében, amikor a 
szabályos változások, valamint újabban a szabá-
lyos eltérések (törvényszerűen?) rájuk is érvénye-
sek? Az areális nyelvhatások mindenkire vonat-
koznak! Sőt, sem a finnek, sem az uráliak késő 
története nem tekinthető zökkenőmentesnek. A 
feltételezett török ősnyelv, de a hunok nyelve is 
(?) bizonyára hatott az ő hangtanukra, nem is be-
szélve a még későbbi szláv, északon a germán 
nyelvek areális befolyásáról. Ugyanakkor a fgr. 
alapnyelv kialakításához felhasznált gyűjtések jó, 
ha 200 évvel ezelőttre tehetők. Kereken: miért 
nem változott meg az uráli nyelvek hangállománya 
is szabályosan, akár tendenciaszerűen, ugyanúgy, 
mint azt nyelvészeink a mi nyelvünkről hirdetik? 
Hogyan volt náluk lehetséges a 4000 éves ősi 
hangok megőrzése, ha az az ún. hangváltás sza-
bályosan, Bopp és Grimm szerint törvényszerűen 
történik? 
b.) Feltételezésükben ugyanarról a fészekaljról 
származunk, ugyanannyi idő futott el felettünk is. 
Következésképpen jó lenne tudni, hogy miért csak 
mi vagyunk a szabályos kivétel? Miért nem őriz-
tük meg mi is mindazt, amit ők? 
Konkrét válasz hiányában szarvashibának számít 
a fent jelzett utódnépek mai hangtanának a ma-
gyar nyelvre is érvényes alapnyelvi hangtanként 
történő beállítása. 
 
 Ezek ismeretében vegyük a fáradságot, s néz- 
                                                 
19 Vö. A később közölt idézettel, lásd még a 27. lábjegyzetet. 
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zünk meg együtt néhány példát a szabályos hang-
megfelelésekre és a szabályos eltérésekre. Jelen 
esetben nem a példák száma a döntő, hiszen Be-
reczki szerint: „az egyes nyelvekre nem a szem-
mel látható egyezések, hanem sokkal inkább a 
szabályos eltérések a jellemzők”. Irányítsuk fi-
gyelmünket tehát kifejezetten az eltérésekre, hi-
szen bármely azonosság csak véletlen lehet! 
Vizsgáljuk meg a *k és a *t ősi mássalhangzók ki-
következtetett hangtani útját: 
„A fgr. szókezdő k magyar folytatásának szabálya: 
palatális mássalhangzó20 előtt a k megőrződött, 
veláris előtt viszont h fejlődött belőle. Az ómagyar 
nyelvemlékek alapján azt is tudjuk, hogy a fej-
lődés χ fokon keresztül történt (vö. HB chomuv, 
charmul; ch = χ ). Ez a hang az obi-ugor nyelvek 
egyes nyelvjárásaiban szintén megvan a fgr. *k 
folytatásaként veláris magánhangzók előtt, de ez a 
magyartól függetlenül jóval későbbi időpontban 
jelent meg. /.../ Az ősmagyar kori török jövevény-
szavak szókezdő k-ja veláris magánhangzó előtt is 
megőrződött, pl. kantár, koporsó, kos stb. /.../ A 
magyarban a finnugor *k a szó belsejében zöngé-
sült és spirantizálódott, s a γ w-vé vált, majd a w 
vagy megmaradt (ν alakban), vagy vokalizálódott, 
s diftongust alkotott az előző magánhangzóval (vö. 
om. jou ’folyó’), majd monoftongizálodott hosszú 
labiális magánhangzóvá olvadt össze. Ez utóbbi 
esetben a fgr. *k emlékét csak a magánhangzó 
hosszúsága őrzi.”21 
 Eddig a szabály/törvény. 
A valóság viszont másképpen néz ki. Kövessük a 
magunk módján újra *k hang feltételezett fej-
lődését, mely nem kis meglepetésünkre a szavak 
belsejében az ún. hosszú labiális magánhangzóba 
torkollott. 
Először is a fenti idézet szerint a szókezdő k-ról írt 
magyar folytatás már nem is érvényes az ősmagyar 
kori török jövevényszavakra, hiszen bennük a ve-
láris magánhangzó előtt is megőrződött a k hang 
(vö.: kantár, koporsó, kos)! Másrészt... csodálattal 
adózunk a szó belsejében menet közben végbeme-
nő zöngésülés és spirantizáció feltevésének. Kí-
váncsian várjuk az ezirányú bizonyítékokat. Eddig 
tehát nyelvészeink szerint a következő történt: 

                                                 
20 Tollhiba, a szerző feltehetően itt nem y-sített mással-
hangzókra gondolt, hanem a palatális és veláris magánhang-
zókra. 
21 Bereczki, op. cit., 68. 

*k → *y → * w/ν. Innen kezdve azért bonyolódik 
a helyzet, mert ez a közbülső w alak vokalizá-
lódhat, s ilyenkor az előző magánhangzóval lép 
házasságra (diftongust alkotott). Majd a protokoll 
szerint a közbülső sallangok (feltételezett alakok) 
szépen eltűntek, beleolvadtak az éppen kéznél lé-
vő akármilyen magánhangzóba (monoftongizáló-
dott), hogy megérkezhessünk végcélunkhoz: „Ez 
utóbbi esetben a fgr. *k emlékét csak a magán-
hangzó hosszúsága őrzi.” 
Ismerjük el, az ilyen levezetésekhez nemcsak fan-
tázia, de bátorság is kell. 
 Vegyünk egy közismert példát a *k fejlődé-
sére, s a szabályos eltéréseket keresve nézzük 
meg a TESZ mondandóját: „ „ „ „házházházház 1195. /.../ Ősi 
örökség a finnugor korból; vesd össze.: osztj. V., 
Vj. kat ’ház’; zürj. V.-ka: ker-ka ’ház, lakóház, 
szoba’ (ker ’gerenda’), P. -ku: ker-ku ’ház’; vojt. 
Sz. -ka: kor-ka ’ház’ (kor ’gerenda’), -ko: vu-ko 
’malom’ (vu ’víz’); cser. KH. kù-δ  ’cseremisz 
nyári kunyhó’; md. E. kudo, M. kud ’ház, lakó-
szoba’; finn kota ’kunyhó, főzőház’; észt koda 
’ház, épület, nyári konyha’. A finnugor alapalak 
*kota lehetett.”22 
 Tehát a felsorolás széltében és hosszában, 
azaz az ún. finnugor utódnyelvek mai gyűjtéseiben 
- beleértve a finnben és az észtben is - mindmáig 
megmaradt a veláris magánhangzó előtti ősi *-k 
hang „k” hangnak. A *kota ősalak a felsoroltak 
nyelvében 4000 éven keresztül napjainkig meg-
őrizte ’k’ hangját, és sehol sem alakult ’h’-vá. Hol 
marad akkor a rokon nyelvekben a szabályos 
hangváltás, illetve az egymás közötti szabályos 
eltérés jelensége? Rögtön azt is megállapíthatjuk, 
hogy rájuk nem érvényes az ún. „magyar folytatás 
szabálya”. Sőt, a k hang tekintetében semmilyen 
hangváltás/hangmegfelelés szabálya sem! Ez len-
ne tehát a „visszavetítésnél” alkalmazott törté-
neti-összehasonlító módszer? 
 Megtanultuk: „A másik alapnyelv-fogalom -    s s s s 

a következa következa következa következõõõõkben mindig errkben mindig errkben mindig errkben mindig errõõõõl lesz szól lesz szól lesz szól lesz szó - a mai 
uráli, ill. finnugor nyelvekből a történeti-össze-
hasonlító módszer segítségével a múltba, ponto-
sabban az alapnyelv felbomlásának idejére vissza-
vetített, rekonstruált nyelv.” 
A rend kedvéért most már nézzük végig a *k 
hangról írtakat. 

                                                 
22 TESZ 2, op. cit., 76. 
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A szóvégi helyzetben a levezetés még bonyolul-
tabb. Teljes bemutatásával nem terheljük türel-
mes olvasóinkat, csak megemlítjük, hogy a már 
bemutatott vokalizálódás mellett, az ősmagyarban 
geminálódott→*kk, illetve, és most megint idé-
zünk: „Az úr. *-k melléknévi igenévképző magyar 
folytatása ó, ő. Az úr. *k többesjel viszont meg-
maradt k-nak. A kivételes fejlődés oka nem fone-
tikai, hanem morfológiai. Hogy funkcióját világo-
san betölthesse, a fgr. *-k többesjelnek meg kel-
lett őrződnie a magyarban.”23 
 Nem vitás, aki tud, az tud... Tehát az úr. *k 
többesjel megmaradt k-nak, ugye morfológiai 
okokból annak meg kellett őrződnie. 
 
De ha már itt tartunk, nem maradhat ki a „t” 
hangunk sem a hangmegfelelések bemutatásából, 
lám a fenti ház példában a kota szóközi „*t”-jéből 
az évezredek során nyelvünkben ’z’ hang fejlődött. 
Sőt! Ha egyszer, mondjuk úgy 100 évvel ezelőtti 
gyűjtés alapján tudjuk, hogy a kéz szavunkat a vo-
gul kät-nek ejti, az osztják kột-nak, a zürjén és 
vojték ki-nek, a cseremisz kit-nek, a finn és az 
észt käsi-nek, akkor kutya kötelességünk elfogad-
ni, hogy ,,A finnugor alapalak minden bizonnyal a 
*käte lehetett.”24 
Ezek után ugye magától értetődik, hogy mi, a 
csellengő magyarok késői leszármazottai, őstest-
véreinkkel ellentétben ezt a szóvégi/szóközi *t 
hangot ma már szabályosan csakis „z”-nek ejt-
hetjük. 
 Hova tegyük mindezt? Hajdú Pétertől mást 
tanultunk: „az alapnyelvben végbemenő változá-
sokról a nyelv elemeinek működéséről sem köz-
vetlenül, sem közvetve részletes információt nem 
nyerhetünk”. 
 

*      *      * 
 

Nyelvészeink által követett módszert a követke-
zőképpen foglalhatjuk össze: 
 
1./ Ha nem találjuk azt a hőn óhajtott alapnyelvet, 
akkor majd készítünk egyet. Ez a törekvés egyéb-
ként is a nemzetközi nyelvészet berkeiben álta-
lános jelenség. 
2./ Majd körülnézünk az úgynevezett rokonnyel- 

                                                 
23 Bereczki. op. cit., 68. 
24 TESZ. II 478 

vek mai hangalakjai között, hogy közös vonásaik 
alapján kialakíthassuk, valamint *-gal jelöljük az 
általunk kinevezett (elegánsabban kifejezve visz-
szavetített) ősetimonokat. 
3./ Ezt a tőszóhalmazt elnevezzük „az alapnyelv 
felbomlásánák idejére visszavetített, rekonstruált 
nyelv”-nek, az uráli/finnugor csomópontnak. 
4./ Mindez persze csak akkor válik hihetővé, ha 
egyszusszal azt is kijelentjük, hogy az alkalmazott 
módszerünk tudományos volt, sőt hirdetjük, hogy 
a rokonnépek szerencsésebb helyzetben lévén, 
jobban (mindmáig) megtartották ősi nyelvüket, 
mint mi. 
5./ Ezek után már csak azt kell vizsgálgatnunk, 
hogy az általunk összeállított, a valóságban soha-
sem létezett alapnyelvhez képest nyelvünk hová 
„fejlődött”? 
 
NB.: A nyelvtudomány mai állása szerint 830 
előtti időkből a magyarokról (és nyelvükről) 
egyetlen írásos nyelvemlék sem ismeretes. Az urá-
li szilánknyelvek első tudományos lejegyzése pe-
dig a XIX. századra tehető. 
 
 Mielőtt a szabályos hangmegfelelések értéke-
lésére térnénk, néhány szót kell ejtenünk a 
Grimm-féle hangtörvényekről.25 Ez a rendszer az 
indogermán nyelvekben feltételezett hangváltá-
sokat foglalja magában. De mert több volt a ki-
vétel, mint a szabály, ezt az „elavult” rendszert 
nyelvészeink ma már nem tekintik érvényesnek. 
Tartózkodnak Grimm nevének akár csak az em-
lítésétől is, hiszen az általuk használt szabályos 
hangmegfeleléseket nem akarják összemosni ezzel 
a tudománytalanított, elavult hangtörvényekre 
épített rendszerrel. 
Gondoljuk végig! Anatómiai, fiziológiai változások 
az elmúlt 5000 évben nem érték hangképző szer-
veinket. Hallásunk sem változott, így nem lehet a 
szabályos hangváltások/hangmegfelelések magya-
rázataként néhány nagyothalló, esetleg beszéd-
hibás társunkat okolni. Ahhoz, hogy Bereczki által 
bemutatott szabályos hangmegfeleléseket, azok 
fgr. sorrendjét, s vele időrendjét elfogadjuk, vilá-
gos válaszokat, bizonyítékokat kellene nyújtania a 
következő kérdésekre: 

                                                 
25 Jákob Grimm hangtörvényeit Hermann Grassmann, majd Karl 
Verner fejlesztették tovább. 
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a) A szabályos hangváltások/hangmegfelelé-
sek miért nem mindegyik uráli nyelv-
családból származó népre érvényesek? 

b) Hogyan lehetséges az, hogy a szabályos el-
térések a fgr. szilánknépek nyelveire egy-
más között, de a finnek nyelvére sem jel-
lemző? 

c) S kőkemény bizonyításra vár a magyar 
nyelv feltételezett különleges helyzete. 

 
Ellenkező esetben mindez még ma sem több mint 
sok más hasonló, bizonyíthatatlan, komolytalan 
feltevés. 
 
 A szabályos hangmegfelelések fogalmának 
pontos meghatározását mindmáig óvatos „csend-
függöny” lebegi körül. Oka megítélésünk szerint 
önkényessége (bemutattuk, hogy nem vonatkozik 
a többi finnugor nyelvre), és besorolhatatlansága, 
így használatának jogossága enyhén szólva vitat-
ható. Hajdú Péter felismerve a törvény szó me-
revségét kísérletet tett helyettesítésére: „Minden-
képpen indokolt tehát, hogy a gyakran még ma is 
szokásos „hangtörvény” terminus helyett a szabászabászabászabá----

lyos hangváltozáslyos hangváltozáslyos hangváltozáslyos hangváltozás vagy    hanhanhanhangfejlgfejlgfejlgfejlõõõõdési tendenciadési tendenciadési tendenciadési tendencia 
kifejezést alkalmazzuk.”26 A szabályos hangváltá-
sok gyűjtőfogalmának meghatározására tehát ő 
sem vállalkozott, helyette a hangfejlődési tenden-
cia kifejezést javasolta. Ennek pontosabb megkö-
zelítését a következő fejezetben tárgyaljuk. 
 
 Ezek után azt hihetnénk, hogy a hibák hal-
mozását már nem lehetett fokozni. Sajnos téved-
tünk. Bereczki szemmel láthatóan elfelejtette a 
maga, és mesterei által hangoztatott alaptételt, 
mely szerint elmélete a nem reálisan létezett 
nyelvi tényeken nyugszik, és leállt minősíteni is: 
„Se szeri se száma viszont az amatőr próbálkozá-
soknak, délibábos elméleteknek, melyek közül a 
magyar-sumér nyelvrokonítás burjánzik legin-
kább. Ezeket a próbálkozásokat a történeti-össze-
hasonlító nyelvtudomány módszereinek elvetése, 
a nyelvfejlődés általános törvényszerűségeinek fi-
gyelmen kívül hagyása jellemzi. A 4-5000 évvel 
ezelőtti sumér szavak e délibábos irányzat köve-
tőinél legtöbbször tökéletesen megegyeznek a mi 
magyar szavak hangalakjával, ami szöges ellen-
tétben áll a történeti-összehasonlító nyelvtudo-
                                                 
26 Hajdú, op. cit., 31. 

mány eddigi eredményeivel. Azért sem bocsátko-
zunk ez utóbbi kérdés tárgyalásába, mert tulaj-
donképpen nem nyelvészeti probléma, hanem 
pszichikai, pszichiátriai, a nemzeti tudat kóros el-
változásával hozható kapcsolatba.”27 
 
Minősítését önökre bízzuk. 
 

*       *       * 
 

 A bevezetőben már jeleztük, hogy Bereczki 
Gábor vélekedése mellett érdemes lesz megismer-
kednünk a keresett fogalmak legfrissebb meghatá-
rozásaival is. Ismét egyetemi tankönyvet tartunk a 
kezünkben (Magyar nyelvtörténet, Osiris tanköny-
vek), melyet - mint azt már jeleztük - további 
nyolc szerző munkáiból Kiss Jenő és Pusztai Fe-
renc 2003-ban állítottak össze. Reméljük, hogy 
nyelvészeink végre tiszta vizet öntenek a pohárba. 
A következőket illik megszívlelni: „A maradék-
talanul, kivételek nélkül érvényesülő hangvál-
tozást nevezzük    hangtörvénynekhangtörvénynekhangtörvénynekhangtörvénynek.... Az ősi tővégi 
magánhangzók eltűnése volt ez.”28 Tehát itt ol-
vasható a fentiekben hiányolt meghatározás! Ezzel 
akár egyet is érthetünk, még akkor is, ha nem 
bizonyítható a szóvégi magánhangzók általános, és 
szabályszerű ősi jelenléte, tehát eltűnése sem. 
Másrészt enyhén szólva feltűnő, hogy több példát 
a    hangtörvényekrehangtörvényekrehangtörvényekrehangtörvényekre nem is említ az ősi magyar 
hangtan szakavatott osztályozója. 
 De hát akkor hová sorolták napjaink nyel-
vészei az eddigi, ún. szabályos hangvált(oz)áso-
kat? Kapunk-e erre is világosan megfogalmazott 
választ? 
Érdemes az alábbi „meghatározásra” alaposan 
odafigyelni: ,,A fonémarendszerek módosulásában 
leghatékonyabban azok a hangváltások működnek 
közre, amelyek egy vagy több fonémára vonatko-
zóan egyaránt érvényesek, jobbára tendencianya-
lábokban hatnak. Ezek a    szabályos, tendenciaszeszabályos, tendenciaszeszabályos, tendenciaszeszabályos, tendenciasze----

rrrrûûûû hangváltozások hangváltozások hangváltozások hangváltozások.... Máskor csupán az történik, 
hogy egy-egy szó egyik hangja módosítja a szó 
másik hangjának ejtését: ezek az    asszociációs asszociációs asszociációs asszociációs 

hhhhangváltozások.angváltozások.angváltozások.angváltozások.””””29292929 
 Mielőtt az idézet elemzésébe kezdenénk, elő- 
                                                 
27 Bereczki, op. cit., 65. 
28 Magyar nyelvtörténet, Osiris tankönyvek, Osiris Kiadó, 
Budapest, 2003. Szerkesztette Kiss Jenő és Pusztai Fe-
renc. Az idézet a Hangtörténet című fejezetből származik 
(írta E. Abaffy Erzsébet), 109. oldal. 
29 Magyar nyelvtörténet, op. cit., 109. 
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rebocsátjuk a következőket: 
Ne higgyék, hogy kötekedni akarunk, vagy sza-
vakon lovagolva egyetemi tanárok munkáját 
akarjuk aláásni. Ennél sokkal többről van szó!    
Hiszen a haladás, ezáltal népünk múltja, ill. nyel-
vünk kutatásának útjába pontosan ezeket a mon-
datokat állították. Erre hivatkoznak axiómaként 
minden fórumon, világgá kürtölik, hogy ez az 
egyetlen tudományos út.30 Ergo... munkák alapjait 
érinti. Így nemcsak jogunk, de kötelességünk is az 
ellenünk felhozott érveket mérlegre tenni. 
Tehát továbbra is kíváncsian várjuk a hangvál-
tozások pontos besorolását. Félreértés ne essék, 
nem a részletezését hiányoljuk, hanem a hangvál-
tozások, mint gyűjtőfogalom osztályozását. Csak 
ennek ismeretében lehet eldönteni vélt működé-
sének jelentőségét, érvényességi határait, alkal-
mazásának jogosságát, egyáltalán tudományos vol-
tát. 
Nos... 
Először is, értették-e az első mondatot? Ha jól 
olvastuk, akkor    a haa haa haa hangváltás az hangváltozásngváltás az hangváltozásngváltás az hangváltozásngváltás az hangváltozás,,,, 
mely így és úgy működik közre, itt és ott érvényes, 
illetve ilyen és olyan körülmények között hat. 
Ismereteink szerint önmagával semmit sem lehet 
meghatározni, még kevésbé besorolni! Másrészt 
jellemzői leírásánál sorozatban találkozunk pon-
gyola kitételekkel: leghatékonyabban, közremű-
ködnek, egy vagy több fonéma (több változat nincs 
is), jobbára. 
A fentiekből tudós nyelvészeink szerint egyenesen 
az következik, hogy ezt a nem osztályozható gyűj-
tőfogalmat ezután szabályosnak kell neveznünk: 
szabályos, ... hangváltozások. 
Más szóval pontos besorolásával most is adósak 
maradtak, helyette inkább a megnevezését „ja-
vítgatják”. Gyakorlatilag kis változtatással ismét 
elővették Hajdú Péter kifejezését: az eredeti 
hangfejlődési tendencia mára szabályos, tenden-
ciaszerű hangváltozássá finomult. 
 S ezzel beleütköztünk a sokadik fordulópont-
ba, tilalomfába. Ám legyen, viseljük türelmesen 
sorsunkat, és a kibúvók útvesztőjében vizsgáljuk 
meg a tendenciaszerűség nyalábjait is. Ha valaki 
az első olvasásra nem értené a tendencianyalábok 
nagy ívű meghatározását, annak részletesebben is 
segítségére siet a következő magyarázat: 
„Ha egy hang azonos fonetikai helyzetben, azonos 
                                                 
30 Vö. Bereczki idézetével: op. cit., 65. 

időben az esetek jelentékeny részében azonos mó-
don változik meg,    hangváltozáshangváltozáshangváltozáshangváltozási tendenciáróli tendenciáróli tendenciáróli tendenciáról be-
szélünk.” 
Lássuk csak... a szabályos tendáláshoz tehát a kö-
vetkező szükséges, úgymint: 1.) azonos fonetikai 
helyzetben, 2.) azonos időben, 3.) az esetek jelen-
tékeny részében, 4.) azonos módon változzon az a 
fonéma. 
Természetesen a fentieket alátámasztandó példák-
kal is bombázzák hüledező gondolatainkat, mert 
„Azonos fonetikai helyzetről van szó például az 
uráli *p- > m.f- változás esetében. Az ősi p ki-
zárólag szókezdő helyzetben válik f-fé. *pata > 
faz(ék) /.../ Azonos idő azt jelentené, hogy egy-egy 
hangváltozási tendencia csak meghatározott idő-
szakban érvényes. A *p- > f- változás például 
csak az ősmagyarban folyt: a honfoglalás után át-
került p-vel kezdődő jövevényszavak már nem 
vettek részt benne: szl. pop > pap, szl. potok > 
patak.”31 „Végül: a hangváltozási tendencia nem 
érvényesül minden számba jöhető esetben.” 
Ez most így egyszerre nekünk egy kicsit sok. 
1.) Kiderült, hogy a törvény szigorú, tehát jó-

szerével csak a szóvégi magánhangzókra vo-
natkozik. Nyelvészeti szakkifejezése: apokopé. 

2.) Helyette a nyelvünktől idegen szóval kife-
jezett tendenciaszerű-ségről értesültünk. Az 
idézet értelmében ebbe aztán minden uralisz-
tikai vágy belefér. 

3.) Valamint szükségesnek érezzük a tendencia-
szerű-ség pontositását: 
„tendencia „tendencia „tendencia „tendencia     

----    irány, irányzat, irányulás áramlat, 
- jelenség, vagy esemény kibontakozásá-
nak iránya 

- törekvés, hajlam, hajlandóság… ”32 

Tehát se törvény, se szabály, se semmi... 
A tendenciaszerű ködös megfogalmazás helyett - 
Tótfalusi István nyomán - tehát ma a hajlamszerű, 
az áramlatszerű, a törekvésszerű, az irányzatszerű 
stb. magyar szavakat kellene használnunk. Persze 
jelentése azért nem ilyen „egy-szerszerszerszerûûûû”, mert ha az 
lenne, akkor nem kellene a szerű toldalékot hoz-
zátenni. Végül is Bereczki tankönyvének újra-
nyomása óta eltelt immár öt év, de még most sem 

                                                 
31 Magyar nyelvtörténet, op, cit., 109. 
32 Tótfalusi István, Idegenszó-tár Tinta Kiadó, Második 
kiadás (Budapest, 2005), 900. 
Magyar nyelvtörténet, op. cit., 111. 
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tudjuk pontosan, hogy a szabályos hangváltozások 
napjainkban történt besorolásakor valóban a nyel-
vünktől idegen tendenciáról beszélünk-e, vagy 
sem. A fentebb említett nyalábokkal itt nem is 
érdemes tetézni a tendenciaszerűség körüli bo-
nyodalmakat, viszont... ha mégis mérlegre ten-
nénk ezt a maghatározást, akkor kíváncsiak va-
gyunk, hogy: 

4.) miért nem érvényes ez a tendencia-
szerűség állandóan, ill. mitől/mikor kez-
dődik, és miért múlik el? 

5.) Miért tendálunk mi magyarok, és bizonyít-
hatóan miért nem tendálnak az ún. nyelv-
rokonaink? 

6.) S ha már kijelentették, hogy a „hangvál-
tozási tendencia nem érvényesül minden 
számba jöhető esetben”, akkor kíváncsian 
várjuk ennek magyarázatát is. Itt nem ele-
gendő elbújni a „törvény az ugye törvény, 
a tendencia pedig tendencia” szólam mö-
gé, mert - már többször leírtuk - a tudo-
mány általános követelményei szerint 
semmit sem lehet önmagával bizonyítani. 

 
Nos, két oldallal hátrább megismerkedhetünk az 
érvényes magyarázattal is: 
„A hangtörténetben számos tendenciával fogunk 
találkozni. Bár törekszünk majd arra, hogy meg is 
magyarázzuk, miért megy végbe egy-egy hangvál-
tozás, erre nem mindig sikerül fényt deríteni. 
Például a *p- > f- változásról is csak azt tudtuk 
megállapítani, hogy szókezdő helyzetben, az ős-
magyar korban folyik, s hogy nem kivétel nélküli.    
De hogy mi az oka a hangváltozásnak, arra nem De hogy mi az oka a hangváltozásnak, arra nem De hogy mi az oka a hangváltozásnak, arra nem De hogy mi az oka a hangváltozásnak, arra nem 

tudunk biztos feleletet adni.tudunk biztos feleletet adni.tudunk biztos feleletet adni.tudunk biztos feleletet adni.”33  

Sejtettük, sajnos már meglepetést sem okoz. 
 A szándék szép, az őszinte beismerés tudós-
hoz méltó, csak hát ilyen alapon nem lehet más-
irányú kutatásokat kóros pszichikai elváltozá-
soknak stb. minősíteni (vö.: Bereczki ítéletével). 
Bizonyítékok, de legalább is elfogadható magya-
rázatok hiányában, a magyar nyelvben feltétele-
zett *p- > f- változásról szóló dogmatikus meg-
állapítás továbbra is csak az indogermán Grimm-
féle hangtörvényeket majmoló üres szólam.34 

                                                 
33 Magyar nyelvtörténet, op. cit., 111. 
34 „Összesen kilenc hangmegfelelést talált (Grimm,sic!), 
amelyek szabályos minta szerint különböztették meg a ger-
mán nyelveket az indoeurópai alapnyelvtől. /.../ A Grimm-

A szóban forgó tankönyv idézett fejezetének elején 
egyébként már megismerkedhettünk a *p- > f-
változások párhuzamainak egybevetésével. Te-
kintve, hogy ez a szabályos tendenciaszerű hang-
változásokra hozott példa, mint paradigma több 
helyen is szerepel, érdemes az alábbi táblázatot 
(Hangtörténet, 107. oldal) szemügyre vennünk: 
 

m. 
 

vog. 
 

osztj. 
 

zürj. 
 

vojt. 
 

cser. 
 

md. 
 

f. 
 

lp. 
 

szam
. f p p p p p p p b p 

 
Egy szempillantás alatt kiderül, hogy az összes ős-
kori, ún. uráli nyelvtestvéreink a lappokon kívül 
ma is p hangot hallatnak szókezdő helyzetben a 
mi f hangunk helyén. A p →b lapp hangváltás 
könnyebben elfogadható, hiszen mindkét hang 
bilabiális képzésű. A bemutatott további nyolc - 
egyébként sehol sem tendáló - uráli p hanggal 
szemben a mi f hangunk viszont súlyos kivétel. 
Ha a TESZ I, 983. oldalát felütjük, akkor a fúj 
szavunk etimológiai levezetésével találkozunk:    
„„„„fújfújfújfúj    1372. /.../ Ősi hangutánzó szó az uráli kor-
ból.” Azért itt álljunk meg egy pillanatra, mert az 
f hang képzésénél az alsó ajkunk és a felső foga-
ink közötti résen keresztül préseljük át a levegőt. 
Nemhiába nevezi ezt a hangot a nyelvészet labio-
dentalis-nak. Másrészt a pattanó, pengő p hangot 
mindkét ajkunkkal képezzük (bilabiális). Csak-
hogy a p- kiejtésével nem lehet fújni, még kevés-
bé hangutánozni. Két, lényegesen különböző kép-
zésű hang! Ez még akkor is igaz, ha a latin–in-
dogermán pater-father, piscis-fish párhuzam las-
san már a könyökünkön jön ki. Megkérdezzük, 
hogy a halász-vadásznak titulált őseink hogyan 
fújták, élesztették a tüzet a p hanggal. A TESZ 
persze ismeri a választ, lám: „Az uráli alapalak 
*puβA- vagy *puyA- lehetett.” A táblázatból látha-
tó, hogy az „uráli rokonok” mindmáig púj-nak, és 
csak mi fúj-juk a kását. „Vö.: vog. T. puw- ’fúj’ 
(NyK. 25: 184); osztj. V. pŏy- ’ua.’; cser. U. puę• 
m ’fúj <ember, szél>’; md. E. puvams ’fúj, elfúj, 
ráfújással gyógyít’;”. Reméljük, hogy náluk a fel-
soroltak nem hangutánzó szavak. 
 Vajon gondoltak-e nagyra becsült nyelvésze-
ink arra, hogy ha az ősi *p-hang (két kivételtől 
                                                                               
törvény azonban nem adott kimerítő magyarázatot a germán 
nyelvek és a többi indoeurópai nyelv eltéréseire. Túl sok 
volt ugyanis a kivétel.” A fenti idézetet David Crystal, A 
nyelv enciklopédiája (Oziris 1998), 409. oldaláról vettük át. 
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eltekintve) az ősmagyar-kor végére rendre átten-
dált (spirantizálódott) f hanggá, akkor gyakorlati-
lag nem maradt őseinknek egy-két ezer évig *p 
kezdőhangja. Itt kivételként említjük a gemináták 
feltehető rövidülését: -pp-> -p- fgr. *säppä > ep 
(mai epe). Másrészt hasonló cipőben járnak az ősi 
*t, és *k hangjaink is. Ha ezek is rendre zöngésül-
tek, akkor egyszerűen hatalmas űr támadt szeren-
csétlen őseink fonémaháztartásában. Ismét idé-
zünk: „Szótáraink bizonysága szerint az alapnyel-
vi *p- több mint 70 szóban f-fé vált, 3 biztos és  
7-8 bizonytalan etimológiában b-vé zöngésült 
(bal, bog, bőr), 2 szóban pedig megmaradt a p 
(por, para ’hálóúsztató fa’).”35 
Kirívó ellentétként hivatkozunk az ún. ősmagyar-
kor végére kialakult feltételezett mássalhangzó-
rendszerről készített táblázat első sorára, melyben 
a továbbiakban is megtalálható a szókezdő bilabi-
ális p hang (122. oldal). Most akkor eltűnt, vagy 
mégis megmaradt? Nyelvészeink tehát nincsenek 
tudatában az általuk bevezetett hangváltozások 
következményeivel, nevezetesen azzal az egyszerű 
ténnyel, hogy ha egy hangot az alapnyelvből az 
egyik nyelvkorszak végére eltüntetnek, ponto-
sabban belőle egy másikat faragnak, akkor űr ma-
rad utána. 
Ilyenkor lenne jó ismét elővenni a Grimm-Verner-
féle bh → b → p → f „indogermán körforgás” 
elvetett törvényét.36 
Egyébként szeretnénk azt is tudni, hogy mennyi 
lehet az idézetben szereplő több mint hetven 
nagyságrend, hiszen a további 3 + 7-8 + 2-vel 
kiegészítve a minimális érték mintegy 82-83 szóra 
rúg. Felidézve Rédei ÜEW gyűjteményét, a sze-
rinte holtbiztos 703 ősetimológiának ez már így is 
több mint tíz százaléka. Összehasonlításképpen 
mai teljes szókincsünk mintegy 4% -a kezdődik p 
hanggal. A statisztika segítségével megállapíthat-
juk, hogy az ősmagyar kori feltételezett f irányú 
tendálás ezek szerint jól sikerült, hiszen a kelet-
kezett űrt mindmáig nem sikerült feltölteni... 
 De egyáltalán hihető-e mindez? Gondoljuk 
meg, a legújabb egyetemi tankönyv szerint csak 
két szó maradt meg az alapszókincsből a szókezdő 
p hanggal!37 Akkor pl. hogyan pppp-attogott a tűz, 

                                                 
35 Magyar nyelvtörténet, op. cit., 109. 
36 Crystal David, op. cit., 409. 
37 Reméljük, hogy ez a statisztika az uráli/finnugor alap-
szókincs összes *p hanggal kezdődő szavára érvényes, azaz 

hogyan pppp-ergették a mézet, vagy hogyan pppp-irí-
tották eleink a szalonnát stb.? Elfogadható-e az, 
hogy tudós nyelvtörténészeink szerint az ugorból 
átvedlett magyar őseink az ősmagyar-kor végére 
tehát csak „föfögni” tudtak? Ha ezt mégis komo-
lyan vesszük, akkor sürgős válaszra vár néhány 
alapvető igénk időbeli kialakulásának meghatáro-
zása. A legtőbb p hanggal kezdődő szavunk a 
TESZ szerint ti. szláv eredetű, vagy a sokkal bi-
zonytalanabb hangutánzó jellegű. A fenti idézet 
értelmében ez utóbbiak már nem tendáltak, így 
csakis az ősmagyar-kor    utánutánutánután alakulhattak ki. 
 
 Összegezve a fentieket: 
Miért nem merült fel nyelvészeinkben az a kézen-
fekvő lehetőség, hogy nyelvünkben a feltételezett, 
és agyontárgyalt *p- > f- változás egyáltalán nem 
következett be, hiszen akár kezdettől fogva mind-
két hang egymás mellett is létezhetett. Miért nem 
fújhatták eleink ősidők óta a „hangutánzó” f han-
gunkkal a fűzfa sípot, vagy ha kellett, figyelték a 
folyó folyását, és miért kell mindenáron csatlakoz-
nunk az ebben a kérdésben egyöntetűen p hangos 
uráli csapathoz? 
Miért nem veszik komolyan szakavatott nyelvtu-
dósaink a nemzetközi nyelvészet ezirányú véle-
ményét, melyet az idézett fejezet bevezetésében 
mi is olvashattunk: „Tudvalevő, hogy a szókészlet 
nagyon rugalmas és változékony, a fonémarend-
szerbe viszont csak ritkán lép be egy-egy új, vagy 
vész el belőle egy-egy régi elem. Ennek oka az, 
hogy a szókincs a szavaknak nyitott, rendszerbe 
kevésbé foglalható halmaza, a fonémák viszont 
szigorúan    strukturáltstrukturáltstrukturáltstrukturált,,,, többé-kevésbé    zárt rendzárt rendzárt rendzárt rend----

szertszertszertszert alkotnak, amely nemcsak a szinkróniában 
(egyidejűség, sic!), hanem olykor igen hosszú időn 
át a diakróniában (egymásutániság, sic!), is    szinte szinte szinte szinte 

változatlannak mutatkozik.változatlannak mutatkozik.változatlannak mutatkozik.változatlannak mutatkozik.”””” 

Miért kellett a „tudvalevőket” a következő mon-
datban félresöpörni? Miért kell csupán feltétele-
zésekre támaszkodva kijelentgetni, új - mint lát-
tuk gyakran bizonyíthatatlan - tételeket gyártani 

                                                                               
maradéktalanul azonosítható az UEW = Rédei Károly 
[Hrsg.] et al: Uralisches Etymologisches Wörterbuch 1-2. 
Budapest 1988, és az EWUng=Benkő Lóránd [Hrsg.]: 
Etymologisches Wörterbuch  des Ungarischen. l-3. Buda-
pest 1993, 1994, 1997-ben felsorolt, kikövetkeztetett alap-
etimonjaival. Ellenkező esetben fel kellene tüntetni a to-
vábbi ellenpéldákat, valamint a szelekciójogosságát, tudo-
mányos okát. 
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az ún. szabályos tendenciaszerű változásokra, egy-
úttal annak a későbbi bizonyítható elmaradására? 
Mert Abaffy Erzsébet a Bevezetés utolsó monda-
taként a nemzetközi állásponttal szembefordulva 
így folytatja: „Az a fonémaállomány azonban, 
amely a magyar nyelvben az ősmagyar-kor kez-
detén, mintegy 3000 évvel ezelőtt megvolt, nap-
jainkra nagymértékben módosult.”38 
 
Végezetül foglaljuk össze a fgr. elméletről kiala-
kult ismereteinket/kételyeinket: 
 
- 830 előttről semmilyen írásos emlékkel, biz-

tos archeológiai lelettel nem rendelkezünk a 
magyar nyelvről, még kevésbé az uráli/finn-
ugor alapnyelv létezéséről, s annak milyen-
ségéről. 

- A finnugor alapnyelvet tehát rekonstruálni 
kellett a mai uráli szilánknépek ugyancsak 
mai nyelvének több ezer évvel ezelőttre tör-
ténő visszavetítésével. 

- Nyelvészeink egyúttal nyomatékosan figyel-
meztetnek arra, hogy a *-gal jelölt etimológia 
halmazt tehát    „nem reálisan létezett nyelvi „nem reálisan létezett nyelvi „nem reálisan létezett nyelvi „nem reálisan létezett nyelvi 

tényeknektényeknektényeknektényeknek kell felfognunk”.  
- Valamint: az alapnyelvről, „nyelvjárásairól, a 

benne végbemenő változásokról a nyelv ele-
meinek működéséről sem közvetlenül, sem 
közvetve részletes információt nem nyerhe-
tünk”. 

- Mai magyar nyelvünk viszont nem vezethető 
vissza a rekonstruált alapnyelvhez: „A ma-
gyar nyelv finnugor alapjainak vizsgálatához 
az lenne az ideális eljárás, hogy a mai nyelv-
állapotból kiindulva jussunk el az alapnyel-
vig. Ez azonban gyakran nem lehetséges vagy 
rendkívül bonyolult.” 

 Visszatérve az alapkérdéshez, íme álláspon-
tunk: az ún.    szabályos, tendenciaszerszabályos, tendenciaszerszabályos, tendenciaszerszabályos, tendenciaszerûûûû han han han hangváltogváltogváltogválto----

zások elméletét/módszerét/szabályát/törvényétzások elméletét/módszerét/szabályát/törvényétzások elméletét/módszerét/szabályát/törvényétzások elméletét/módszerét/szabályát/törvényét - 
lehet válogatni - a fenti érvek alapján elutasítjuk. 
Ezzel szemben elfogadjuk, hogy a mai nyelvünk-
ben előforduló hangzók - fonémák „...szigorúan 
strukturáltstrukturáltstrukturáltstrukturált,,,, többé-kevésbé    zárt rendszertzárt rendszertzárt rendszertzárt rendszert alkot-
nak, amely nemcsak a szinkróniában, hanem oly-
kor igen hosszú időn át a diakróniában is szinte 
változatlannak mutatkozik.” A fentiek ismereté-
ben csak egyetlen végkövetkeztetés vonható le: 
                                                 
38 Magyar nyelvtörténet, op. cit., op. cit., op. cit., op. cit., 106. 

A nem reálisan létezett nyelvi tényekreA nem reálisan létezett nyelvi tényekreA nem reálisan létezett nyelvi tényekreA nem reálisan létezett nyelvi tényekre alapozott 
bizonyítatlan feltevések egymásra halmozott soro-
zata végén csakis nem reálisan értékelhető nyel-
vészeti eredményt kaphatunk. Ennek ismeretében 
kifejezetten    szándékos félrevezetésnekszándékos félrevezetésnekszándékos félrevezetésnekszándékos félrevezetésnek tekintjük 
nyelvünk vélt finnugor/uráli eredetét bizonyított, 
tudományos tételként hirdetni! 
 

*          *          * 
 

 Tekintve, hogy Fodor István Mire jó a nyelv-
tudomány című munkáját nem elsősorban az egye-
temistáknak, hanem a nagyközönségnek szánta, a 
fenti boncolgatásból kihagytuk. Mint újgrammati-
kus nyelvész szerinte a nyelvnek    csak történeti csak történeti csak történeti csak történeti 

sssszempontú vizsgálatazempontú vizsgálatazempontú vizsgálatazempontú vizsgálata lehetséges. Elrugaszkodott 
megállapítása közül néhány mégis ide illeszkedik: 
„Az alapnyelvet ma nem tartjuk változatlan, egy-
séges rendszernek. Nyilvánvaló, hogy az együtt-
élés korszaka mindegyik ősi népnél hosszabb ide-
ig tarthatott, s az évszázadokig tartó korszak alatt, 
mint mindig, változott a nyelv. Azonkívül, pedig 
ahogy minden nyelven belül vannak nyelvjárások, 
az alapnyelven belül is voltak nyelvjárások vagy 
típusváltozatok, amelyek a későbbi leánynyelvi 
különbségek alapjául szolgálhattak. Ma tehát az 
alapnyelvet időbeli és változati (nyelvjárási) típu-
sokra igyekszünk felosztani.” Fodor, op cit., 38.39 

Lám-lám, a kibúvók sora végeláthatatlan. 
Másrészt Fodor István is kénytelen elismerni: 
„Azonkívül az olyan alapnyelv, amelyről semmi-
féle írásos maradvány nincsen, mindig csak hipo-
tetikus, absztrakt rendszer lehet, nem is annyira 
végcél, mint inkább közbülső félkész termék, 
munkahipotézis ahhoz, hogy a leánynyelvek kö-
zötti viszonyt tisztábban lássuk, hogy más nyelv-
családok után lehessen kutatni. Az ilyen alap-
nyelvet tehát ma inkább csak virtuális rendszer-
nek tekintjük, amelynek segítségével viszonyítá-
sokat lehet elvégezni.” Fodor, op. cit., 36.  
„Az elmondottakból az következik, hogy a vizsgált 
nyelvek hangrendszerének, szókincsének, nyelv-
tanának nem kell azonosnak lenniük ahhoz, hogy 
a rokonságot kétségkívül kimondhassuk, az össze-
vetett szavak és nyelvtani alakok a hangalak 
szempontjából teljesen eltérőek lehetnek úgy, 
hogy a felületes megfigyelő szinte rájuk sem is-
mer;    a köza köza köza közös eredet rokonság ismérve csak az, ös eredet rokonság ismérve csak az, ös eredet rokonság ismérve csak az, ös eredet rokonság ismérve csak az, 

                                                 
39 Fodor István, Mire jó a nyelvtudomány? Balassi Kiadó 
(Budapest, 2001) ISBN 963 506 409 8. 
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hogy a változások szabályos hangmegfelelésekhogy a változások szabályos hangmegfelelésekhogy a változások szabályos hangmegfelelésekhogy a változások szabályos hangmegfelelések----

kel legyenek igazolhatók.kel legyenek igazolhatók.kel legyenek igazolhatók.kel legyenek igazolhatók.”””” Fodor, op. cit., 23.40 
 
Szegény Fodor István! Vajon tudja-e, hogy mit 
állított? Gondoljuk meg, szerinte „a vizsgált nyel-
vek hangrendszerének, szókincsének, nyelvtaná-
nak nem kell azonosnak lenniük ahhoz, hogy a 
rokonságot kétségkívül kimondhassuk.” Más szó-
val félre a strukturalista szinkrón - diakrón nyel-
vészettel, s így a leíró nyelvészet összes vívmányát 
elvetve átesett a ló túloldalára. A nyeregből kilőtt 
utolsó nyilai a következőt üzenik: a nagy hármas - 
a hangrendszer, a szókincs és a nyelvtan - egy-
általán nem lényeges! Szerinte egyedül és kizáró-
lag a nyelvészeink által kiötlött, és nem reális 
nyelvészeti alapokon nyugvó    szabályos hangmegszabályos hangmegszabályos hangmegszabályos hangmeg----

felefelefelefeleléseklésekléseklések döntenek a rokonság meghatározásában. 
Nem veszi észre, hogy a leíró nyelvészet alap-
jainak elvetésével, de a szabályos hangmegfe-
lelések közbeiktatásával ő is egyszerűen visszatért 
a tudós nyelvésztársai által már többszörösen osto-
rozott/elítélt csupasz szóegyeztetés útjára. 
 
„Mindezekből egyértelműen következik, hogy az 
„ősnyelv” hangtani-nyelvtani rekonstrukciójának 
semmi reális alapja nincsen.” Fodor, op. cit., 122. 
 
Hát nem, Fodor István! Az érveiből nem ez kö-
vetkezik... Meg kellene egyszer már szívlelni, 
hogy éppen a saját, és társai feltevései alól hiány-
zik a reális alap! Idézzük saját szavait: „Azon-
kívül az olyan alapnyelv, amelyről semmiféle írá-
sos maradvány nincsen, mindig csak hipotetikus, 
absztrakt rendszer lehet.” 
 

•    •    • 

 Nyelvészeink tananyagában viszont csak el-
vétve találkozunk az írás nyelvvédő, konzerváló 
szerepével. Pedig ez az egyik alaptétel: az a nép, 
amelyik gondolatait rögzíti, sem kultúráját, sem 
nyelvét nem veszíti el. 
Az Egyiptomban kialakult ősi írásrendszer a kép-
íráson alapszik. A képek - a Nílus völgyében a 
hieroglifák - szemléltetik rögzítőjének gondolatait. 
A hieroglif írás vegyes írás: képjelek, szótagok, és 
                                                 
40 Sárosi Zsófia is hasonlóképpen gondolkodik: ,,A tőtípusok 
kialakulásában tehát a jelentésnek lényegében nem volt 
szerepe: létrejöttüket alaki változások sorozata eredmé-
nyezte.” Magyar nyelvtörténet Osiris tankönyvek (Budapest, 
2003), 129. 

az önálló (mással)hangzók egymást kiegészítő 
együttese. 41    Minden képhez egy önálló hangalak Minden képhez egy önálló hangalak Minden képhez egy önálló hangalak Minden képhez egy önálló hangalak 

tartoziktartoziktartoziktartozik,,,, tehát jelentése kiejthető. Ezt az alap-
tételt Champollion óta az egyiptológia is elfogad-
ta.42 A képek csoportosítása (nevezzük szóképzés-
nek) a hangértékük szerint történt (tehát fonetikai 
alapokon nyugvó írásrendszer), valamint a mon-
datban elfoglalt helyzetük (a nyelvtani szerkezete) 
egyedi. Olyan ez, mint az ujjlenyomat. 
 A közvetlen olvasás során a hieroglifák látvá-
nyából származó hangzókat képről-képre kell ki-
mondani, azaz az írás törvényeinek figyelembe-
vételével a képeket hangzósítani kell. Az így 
kialakuló hangértékek egymásutánja fejezte/fejezi 
ki az egyedi képektől most már akár független 
szavakat, gondolatokat. Röviden:    amit látok, azt amit látok, azt amit látok, azt amit látok, azt 
mondom ki, tehát olvasok, de... csak a kimonmondom ki, tehát olvasok, de... csak a kimonmondom ki, tehát olvasok, de... csak a kimonmondom ki, tehát olvasok, de... csak a kimon----

dott szavak adják vissza az dott szavak adják vissza az dott szavak adják vissza az dott szavak adják vissza az õõõõsi gondolatotsi gondolatotsi gondolatotsi gondolatot (ez 
eltérhet a képek egyedi látványától). Következés-
képpen csakis ezen az egyetlen nyelven válik ér-
telmessé a szavak és mondatok ősi szerkezete, ill. 
érvényesül a már korábban említett ideogrammák 
+ szótagok (s vele az ún. rébusz-rendszer) + ön-
álló (mással)hangzók (egy-mássalhangzós foné-
mák) hármas hangtani egysége, kereken a hie-
roglifás írás. 
Vö. az 1. ábrával. 
NB.: a hieroglifás írásához és olvasásához az ősi 
nyelv ismerete tehát elengedhetetlen! 
 

 
 

1. ábra 
 

Ha valaki nem ismeri, ill. megbontja a hieroglifa 
képértéke (látványa) és a hangzósítása közötti ősi 
rendet, akkor az írás/olvasás lehetetlenné válik. 
 

 
 

2. ábra 

                                                 
41 Csillagszoba, 22-24. 
42 Champollion felfedezését az Académie française 
titkárához, M. Dacier-hoz írt levele alapján ismerte meg a 
tud.-os világ: Lettre à M. Dacier relative à l'alphabet des 
hiéroglyphes phonétiques (1822. szept. 27). Magyar Nagy-
lexikon 5, C-Csem, 281. 
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 Idegen ajkúaknak - szemben a tiszta kép-
írással - egyszerűen követhetetlen a hieroglif írás 
alapját képező fent jelzett hármas egység, kivált 
az ún. rébusz-rendszer magánhangzó-váltó rend-
szerének közvetlen olvasása.43 Az egyetlen járható 
út - a 2. ábrán ⇒-lal jelöltük - az ősi (számukra 
ismeretlen) nyelv mondatszerkezetének felderíté-
se, szócsoportok elkülönítése, mondattani szere-
pük meghatározása volt. Ezen fáradozik az egyip-
tológia kutatása immár több mint 180 éve. A hie-
roglifák és a belőlük képzett szavak vélt ősi hang-
alakjára a környező képjelekből összeállított más-
salhangzós értékek - az ún. transzliteráció - alap-
ján lehet következtetni.44 Tekintve, hogy egyazon 
hieroglifa általában változó környezetben szere-
pel, az alaphangértéke nem lehet azonos mind-
egyik transzliterációjával.45 Pontos meghatározá-
sához mindeddig hiányzott a látvány és a hang-
alakja közötti eredeti összeköttetés, hiányzott az 
ősi nyelv. A szakirodalom szerint a jelcsoportok 
számos tagja a váltakozó írásmód, és a toldalékok 
rendjének következtében a hangzósításnál másod-
lagossá vált, így ezeket a hieroglifákat elnevezték 
meghatározóknak, determinatívumoknak. Hangzó-
sításuk viszont még nagyobb zavart okozna, ezért 
megszólaltatásukat közkívánságra hibának nyilvá-
nították. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a 
bibliai történetekre alapozva a középbirodalmi 
(vélt) hangtan felállításához a szemita nyelvek 
szerkezeti elemei mellett a héber hangzókat is be-
vezették. Ezek aztán rendre elfedték az archaikus 
és óbirodalmi hangalakokat. Ettől természetesen 
továbbra sem lehetett az eredeti hieroglifákat 
közvetlenül olvasni, ugyanakkor nyilvánvalóvá 
vált, hogy ez a transzliteráció nem alkalmas az 
összefüggő, értelmes beszéd kialakítására, a sza-
vak mondatok értelmének meghatározására.46 Az 
egyiptológia tehát a közvetlen olvasás helyett 
megfeleltet, azaz a szakirodalom által követett út a 
2. ábra alapján: képértékek ⇒ írás ⇒ mondat-
tani elemzés ⇒ megfeleltetés/fordítás. Vö. az  
                                                 
43 Csillagszoba, 26-35. 
44 A koptok nyelvének tanulmányozása is hangtani ana-
lógiák levonásához vezetett. 
45 Gardiner gyűjteményében a hieroglifák vélt szerepük sze-
rint, mint ideo., det. vagy phon. jelentkezhetnek, de szerinte 
léteznek vegyes változatok is: semi-ideo, phon. det., semi-
phon. A legtöbb hieroglifa nem rendelkezik mindegyik tu-
lajdonsággal, így vannak csak ideogrammák, de szerinte 
léteznek pl. csak determinatívumok is. 
46 A transzliteráció kialakulását külön fejezetben tárgyaljuk. 

1. ábrával, ahol a helyes sorrend: az eredeti kép-
érték ⇒ hangérték ⇒ írás. Ekkor született meg a 
Nílus-völgyi írás napjainkig használt besorolása: 
szemita-hamita vagy újabban afró-ázsiai alapokon 
nyugvó magvaszakadt, kihalt nyelv. Általános vé-
lekedés szerint ma már senki sem tud egyiptomiul 
beszélni! 
NB.: egyetlen eddig feltárt archeológiai lelet sem 
tanúskodik a szemita népek közép és újbirodalmi 
jelenlétéről. 
 Ugyanakkor vitathatatlan tény, hogy a Nílus 
völgyében 4000 éven keresztül folyamatosan az 
ősi hieroglifákkal írtak. Természetesen a „sze-
rény” ősi jelkészlet az idő múlásával kibővült, az 
írás a hieroglifák stilizált jeleinek bevezetésével 
felgyorsult (hieratikus írás), viszont szóképző 
rendszere, mondattani építkezése megtartot-
ta/megvédte ősi tulajdonságait. A képek és hang-
alakjainak ismeretében olvasni „mindenki” tu-
dott. Zseniális írásrendszer! Ezért van aztán az, 
hogy mindmáig ismerjük az írástudó szerepét, de 
szókincsünkből hiányzik az olvasástudó fogal-
ma.47 
 
Összefoglalás: 
 
1./ ./ ./ ./ A hieroglifás írás fonetikai alapokon nyugvó A hieroglifás írás fonetikai alapokon nyugvó A hieroglifás írás fonetikai alapokon nyugvó A hieroglifás írás fonetikai alapokon nyugvó 
összetett/vegyesösszetett/vegyesösszetett/vegyesösszetett/vegyes írásrendszer. írásrendszer. írásrendszer. írásrendszer.    

2./ Hajdan a kép és a hangérték összefüggése 
alapján közvetlenül írták/olvasták a jeleket, tehát 
ez nem mesterséges/analitikus írásrendszer. 
3./ Olvasni csak az tud/tudott, aki ismeri/ismerte 
a hieroglifák kép és hangértéke közötti valódi ösz-
szefüggést. Modern korunk egyiptológusainak er-
ről halvány fogalmuk sincs, így nem tudnak köz-
vetlenül olvasni.48 Kényszerűségből a szótani-
mondattani elemzésekre alapozva csak megfelel-
tetnek. 
4./ A Középbirodalom hangtanának biblikus alapú 
megközelítése, pontosabban a héber hangzók be-
vezetése, az eredeti hangtant nem állíthatta hely-
re. Itt jegyezzük meg, hogy ha a héber hangzók 
valóban a helyes hangtani utat képviselnék, akkor 
ma az ó-héber nyelven közvetlenül kellene tud-
nunk értelmesen olvasni a középbirodalmi szöve-
geket. Ez viszont lehetetlen.  
                                                 
47 Ez a megfigyelés Kiss Dénestől származik. 
48 Gardiner magyarázat helyett a kérdéses transzliterációk 
után leggyakrabban kérdőjelet tesz, ill. férfiasan bevallja, 
hogy „for unknown reason, phon...” 
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5./ Ergo... bármilyen hangváltás esetén – akármi-
lyen szabályosan is történik az - olvashatatlanná 
válik az ősi szöveg. Az írás, jelen esetben    a hiea hiea hiea hie----
roglifás írás tehát konzerválta az roglifás írás tehát konzerválta az roglifás írás tehát konzerválta az roglifás írás tehát konzerválta az õõõõsi nyelv szersi nyelv szersi nyelv szersi nyelv szer----
kezetétkezetétkezetétkezetét ésésésés a szavainak hangalakját.a szavainak hangalakját.a szavainak hangalakját.a szavainak hangalakját. 

 
Az általunk követett út sematikus ábrázolása: 
 

 
 

3. ábra. Az ősi, óbirodalmi hangalakok 
visszaállítása a mai magyar nyelv segítségével 

 
Marad a kérdés: miért az (ős)magyar nyelv az ol-
vasás kulcsa? 
 
A válasz a fentiek értelmében a vártnál egy-
szerűbb: 
A hieroglifák látványa és azok középbirodalmi 
transzliterációja ma már mindenki számára elér-
hető. A transzliteráció középbirodalmi mással-
hangzóit viszont az óbirodalmi - azaz az eredeti - 
hangértékeikhez újra vissza kell vezetni.49 A hie-
roglifák ősi hangalakjainak visszaállításához ezt a 
helyesbített mássalhangzós vázat, és korunk tiszta 
magyar nyelvét használjuk.50 S ekkor, de csakis 
ekkor, ismét helyreáll az ősi rend a hieroglifák 
kép és hangértéke között. Más szóval, ha a helyes 
nemzetközi transzliterációs értékeket választottuk, 
fáradozásunk eredményként kialakuló (ős)magyar 
szó hangalakja és egyben értelme megegyezik a 
hieroglifa látványával! Ez képezi munkánk ellen-
őrzését, egyúttal    a tiszta magyar nyelv hasznáa tiszta magyar nyelv hasznáa tiszta magyar nyelv hasznáa tiszta magyar nyelv haszná----

latának jogosságát.latának jogosságát.latának jogosságát.latának jogosságát. Vö. a 3. ábrával. A képek 
hangalakjának ismeretében (bizonyos feltételek 
mellett) rendelkezésünkre állnak a magánhangzók 
is, így mi is közvetlenül olvashatunk. A más-
salhangzós vázak (bizonyos határok között) a kez-
dettől fogva változatlanok maradtak.51 
                                                 
49 Vö.: Csillagszoba IV fejezetével. 
50 A tiszta magyar nyelv alatt azt a feltételezetett - mai 
nyelvünkben is jelenlévő - nyelvállapotot értjük / kutatjuk, 
mely szókincsének elemei visszavezethetők az ősi alapok-
hoz, s melynek szerkezete mentes a nyelvünktől idegen 
izoláló/ flektáló görög/latin/indogermán stb. szerkezetektől, 
mondatépítkezéstől. Fonémarendszere az ősidőktől fogva 
változatlannak tekinthető. 
51 Csillagszoba, 37-42. 

Eddig az írás/olvasás elméleti megközelítése. 
Gyakorlati megvalósítását a következő fejezetben 
boncolgatjuk. 
 

•    •    • 
 

 A fenti gondolatok tárgyalása közben óhatat-
lanul is belekontárkodtunk a nyelvészek munkájá-
ba. Tettük ezt kényszerűségből, hiszen a világgá 
kürtölt, de ez idáig csak feltevésekre épülő légvá-
ruk, nyelvünk finnugor eredete, a haladás, s vele 
nyelvünk valódi megismerésének útjában áll. Saj-
nos nem is várható, hogy akár csak egyetlen finn-
ugor elméletet hirdető nyelvész nyíltan beszéljen 
nyelvünk feltételezett uráli eredetének bizonyára 
benne is felmerülő kétségeiről. Állásával, tudomá-
nyos tekintélyével kellene fizetnie az ilyen „té-
velygésekért”. A mai gyakorlatban csak anyagilag 
független, a nyelvészetet kívülről megközelítő ku-
tató vázolhatja fel, írhatja le nyelvünk kutatásának 
új irányát. 
 
 
 
 
 

 
 

Mátyás király mellszobra 
(Internet) 
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Oláh Kornél* 
 

EGYSZERŰ ÁBRÁK AZ ÁLLATÖVBEN 
 

 
Minden különösebb előzetes várakozás nélkül, 
Pap Gábor Csak tiszta forrásból című könyve 
olvasása közben fogalmazódott meg bennem 
az alábbi referátum elkészítésének igénye. 
Elsődleges célom egy ismert fogalmi össze-
függés láthatóvá tétele, egy gráf megrajzolása 
volt, majd ennek megszemlélését követően 
döntés arról, hogy érdemes-é ez valamire, 
vagy gyorsan felejthető. Tovább növelte a vizs-
gálódás esetleges eredményei iránti kíván-
csiságomat Kákosy László: Egyiptomi és antik 
csillaghit, valamint Baktay Ervin: A csillag-
fejtés könyve című művének a felszínesnél 
mélyebb, a mélynél felszínesebb ismerete, né-
hány további könyv, cikk, előadás tartalmának 
felderengése. A dolgozat nem tartalmaz a for-
rásokra utaló szabványos hivatkozásokat, 
amelynek oka az, hogy maga a szöveges rész 
tulajdonképpen folyamatos tartalmi idézet-
gyűjtemény, amit mondattagonkénti utalások-
kal szétszaggatni célszerűtlen lett volna. Az 
asztrológiai alapfogalmak Baktay Ervin köny-
vében megtalálhatóak, míg pl. a mediterrán és 
a keleti zodiákus, valamint a Hold-házak 
kapcsolatáról Pap Gábor említett műve nyújt-
hat eligazítást. Az asztrológiai összefüggések 
legkomplexebb képi felmutatását Kustár Zsu-
zsa 1988-as Névadó világtükör c. műve és a 
hozzá tartozó szöveges ismertetés valósítja 
meg. 

 
 
 
 

* Az ŐSHAGYOMÁNY szerkesztési elvei közé tartozik, 
hogy csak olyan írások jelennek meg a lapban, melyek 
szerzői a Hagyomány és Transzcendencia Iskolájának 
tanárai egyúttal. (Vagy elvileg a tanárai lehetnének, de már 
meghaltak.) Hogy most mégis kivételt teszünk, annak az az 
oka, hogy egyrészt ez az írás Pap Gábor inspirációjára 
született, másrészt az, hogy a misztikus zodiákussal 
kapcsolatban (melyről először Marius Schneider német 
etno-muzikológus irt Az állatszimbólumok zenei eredetéről 
című, spanyolul megjelent könyvében, és Pap Gábor 
koncepciójának fontos részét képezi) még nem jelent meg 
magyar nyelvű publikáció. 

I. Egy gráf megrajzolása és elemzéseI. Egy gráf megrajzolása és elemzéseI. Egy gráf megrajzolása és elemzéseI. Egy gráf megrajzolása és elemzése    
 

Az alábbiakban kifejtett ábrakészítési, - is-
mertetési leírás alapját egy asztrológiai, az állatöv 
egyes jegyei közti összefüggés képezi: nevezete-
sen az, hogy az egyes jegyek normál sorrendje (a 
Kostól a Halakig) az értelmi (mentális) tulajdon-
ságok meghatározói, s ezen jegyekhez a „miszti-
kus”-nak nevezett, az érzelmi-hangulati, kis pon-
tatlansággal emocionálisnak nevezhető tulajdon-
ságok köre társul, amin belül a jegyek sorrendje 
az előzőtől eltérő. (Létezik egy harmadik kör, 
rend, a testi tulajdonságok köre is, de ez nem bír-
hat különösebb ábraalkotási jelentőséggel, mivel a 
normál zodiákus jegyeihez annak ellentétes pár-
jait, pl. a Koshoz a Mérleget, a Mérleghez a Kost 
stb. kapcsolja.) Táblázatos formában a normál és 
a misztikus kör elemeinek összefüggései az aláb-
biakban mutathatóak be: 
 

Normál (mentális) Misztikus (emocionális) 
 zodiákus zodiákus 

Kos  Halak 
Bika  Bika 
Ikrek  Szűz 
Rák  Mérleg 
Oroszlán  Skorpió 
Szűz  Ikrek 
Mérleg  Rák 
Skorpió  Kos 
Nyilas  Oroszlán 
Bak  Nyilas 
Vízöntő  Bak 
Halak  Vízöntő 

 

Itt a nyilak a mentális → emocionális hatást 
fejezik ki, aminek ábrázolása a megszokott zodi-
ákuskörön mutat szemügyre venni érdemes össze-
függéseket (1. ábra). 

A mentális-emocionális jegykapcsolatok 
alapján kialakuló ábra síkgeometriai jellegek sze-
rinti tagozódást mutat. 

a) A Bika önmagára irányulva pontként (hu- 
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rokként) jelenik meg (2./a ábra) 
b) A → Kos → Halak → Vízöntő → Bak → 

Nyilas → Oroszlán → Skorpió nyílfolyam 
(gráf-körút) egy kettős, konkáv síkidomot 
határol. Ez az összetett ábra is saját belső 
tagoltságot mutat. A Kostól a Nyilasig hú-
zódó útvonal négy egyenlő hosszúságú sza-
kaszból áll, a Nyilas → Oroszlán, a Skor-
pió → Kos és az Oroszlán → Skorpió 1-1 
egységgel egymástól eltérő szakaszok. 
Megemlíthető, hogy a Nyilas → Oroszlán 
él párhuzamos a Rák-Bak asztrológiai fő-
tengellyel, valamint a Skorpió → Kos él a 
Rák-Bak főtengelyt az aranymetszéshez 
igen közeli, 8:5 arányban osztja. (2./b áb- 

ra) 
c) Az Ikrek ←→ Szűz és a Rák    ←→ Mérleg 

visszaható kettősei egy-egy egyenes sza-
kaszt (kettős élt) alkotnak, melyek azonos 
hosszúságúak és egymást metszik. A met-
széspont a szakaszokat 0,65:0,35 arány-
ban osztja, mely szintén közeli az ismert 
0,618:0,382-es aranymetszés szerinti ará- 
nyokhoz. (2./c ábra) 

 
E hármas tagozódás egyfajta hierarchiát is 

jelöl, a három legalapvetőbb síkgeometriai típus 
származási sorrendjét (pont, vonal, sík), amire a 
részábrákat alkotó pontok számossága (1, 4, 7) is 
utal. 
 

 

 
 
1. ábra A táblázatban is megadott mentális és misztikus zodiákus összefüggések kapcsolati gráfja. A belső körön a 

nyugati, mediterrán állatöv egyes jegyei, a külső körön a keleti zodiákus jegyek a 28 Hold-házzal együtt. (Az első 
Hold-ház egyben a jegy névadója is.) A körön belül folyamatos vonallal az asztrológiai kardinális (fő-)kereszt, 
szaggatott vonallal a szilárd kereszt, pontozott vonallal a változó kereszt van jelölve 
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 a b c 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 d e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2./a-e. ábra: A gráf síkgeometriai elemzésének ábrái 
 

d) Az ábra szemügyre vételénél észre kell 
vennünk, hogy e hármasság magában hor-
doz egy negyedik minőséget: a c) pont sze-
rinti két szakaszhoz méretben és elhe-
lyezkedésben teljesen harmonikusan il-
leszkedik az Oroszlán → Skorpió szakasz, 
megőrizve a Rák → Mérleg szakasszal lét-
rejövő új metszéspont révén a fentiek sze-
rinti arányokat is. Ezen túlmenően látható, 
hogy e három szakasz tengelyesen szim-
metrikus ábrát alkot, ami újabb síkgeo-
metriai minőség, sőt, a térbeliség hordo-
zója is, hiszen tengelyes szimmetria csakis 
a fél alakzat 180°-os térbeli elforgatásával 
jöhet létre. Kiemelendő, hogy az alakzat a 
pontok számát tekintve felezi a teljes, a 12 
pontból álló ábrát. (2./d ábra) 

e) A síkgeometriai áttekintés leltárszerű tel-
jességének kedvéért még meg kell emlí-
teni, hogy az Ikrek-Szűz, a Skorpió-Kos és 
a Vízöntö-Bak tengelyek egymással párhu-
zamosak, s e hat pont egy nem szabályos, 
de tengelyesen szimmetrikus hatszöget, 
egy fazékszerű formát alkot. E tengelyek 

egymáshoz való rokonulása a klasszikus 
asztrológia planéta-házak beosztásával is 
összefüggésben van, tekintve, hogy a Mer-
kúr nappali háza az Ikrek, míg éjszakai 
háza a Szűz, a Mars esetében ez a Kos, il-
letve Skorpió, a Szaturnusznál pedig a 
Vízöntő és a Bak. (2./e ábra) 

 
A Bika önmagába fordulása mentális-emo-

cionális egyneműséget képvisel, illetve ezek azo-
nos eredetére, differenciálatlanságára, külön-kü-
lön való értelmezhetetlenségére hívja fel a figyel-
met. 

Az Ikrek    ←→ Szűz és a Rák    ←→ Mérleg 
duális, egymásra utaló kettőseiben kiegyensúlyo-
zott kölcsönösség fedezhető fel, amit hangsúlyoz 
az összekapcsolt jegyek páronkénti azonos (a vál-
tozó illetve a szilárd) zodiákuskeresztekhez való 
tartozása is. 

A hét pontból álló zárt alakzatban a kölcsö-
nösség már nincs jelen. Az első öt jegy a Kostól a 
Nyilasig a szomszédosság kapcsolatát képviseli, 
majd a Nyilastól indulva „valami történik”: meg-
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törik a sorfolytonos haladás, ami a Nyilas után az 
Oroszlán azonnali belépését jelenti; ezt a Skor-
pióhoz való (korrekciós?) visszalépés követi, s 
majd e nagy távolságú kitérő után zárul az ábra a 
Koshoz visszatérve. A Kos → Halak → Vízöntő 
→ Bak → Nyilas irány a precessziós mozgásnak 
megfelelő sor, aminek megtörése a Nyilas korának 
beköszöntéhez Oroszlán-emóciók megjelenését 
vetíti elő, jövőbeli kizökkenést jósol múltunk és 
korunk tudatalkotó ösztön-érzelem-értelem egysé-
gének állapotából, amit most a szomszédos jegyek 
hatása jelent. 

A negyedik, „lappangó” ábra geometriai jel-
legzetességein túl meg kell említeni, hogy egy, az 
Ikrektől a Skorpióig, a kora nyártól késő őszig tar-
tó félévet képvisel. Mint valami felezhetőnek épp 
a fele, természetesen képviseli az egészet is, ami 
többek között abban is megnyilvánul, hogy páron-
ként jelen van benne mindhárom minőségi kereszt 
két szomszédos jegye, valamint implicite elkülö-
nült egységet „kényszerít” a megmaradó másik 
félre is, aminek alapján pl. az egyedül álló Bika is 
„társakra lel” a téli-tavaszi jegyek hatosában. 

Az ábrát az asztrológiai keresztek szempont-
jából vizsgálva az alábbiakat figyelhetjük meg: 

f) A kardinális kereszt két szomszédos jegye, 
a Rák és a Mérleg egymásra hivatkozó vi-
szonyban vannak, míg a másik két jegy, a 
Bak és a Kos a precesszió szerinti menet 
nyílfolyamának részei; az egyenes szakasz 
így kapcsolódik a síkidomhoz. A négy pont 
az eltérő típusú ábrák között 2:2 arányban 
oszlik meg. (3./a ábra) 

 
a) kardinális kereszt 
 

 

b) szilárd kereszt 
 

 
 
c) változó kereszt 
 

 
 

3./a-c ábra: Az asztrális keresztekhez csatlakozó gráfrészek 
 

g) A szilárd kereszt magányos kezdőpontja, a 
Bika három ponton csatlakozik a síkidom-
hoz e kereszt által. E három pont a sík-
idomon belül különlegesnek minősíthető 
helyzetben van: 
- a Vízöntő a folyamatos szomszédosság 

nyílfolyamának felező pontjában áll; 
- az Oroszlán az a jegy, ahová a Nyilas-

ba érkező szomszédosság után (a még 
mindig precessziós irányú) átugrás irá-
nyul, majd 

- ezen „anomália” korrekciója a Skor-
pióra mutat. 

- A kereszt négy pontja 1:3 arányban 
oszlik meg a pontok geometriai hova-
tartozása szerint. (3./b ábra) 

h) A változó kereszt a kardinális kereszt ana-
lógiája szerint alakul: az Ikrek és a Szűz 
kölcsönösségi viszonyban vannak egymás-
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sal, míg a Halak és a Nyilas a síkidom 
részei. (3./c ábra) 

 
Jellemzőit tekintve a szilárd kereszt látszik 

kitüntetett jelentőségűnek, mert pontjai önmaguk-
ban is különös helyzetűek a mentális-emocionális 
gráfon belüli viszonyaikban. Utal erre az is, hogy 
a másik két kereszt szárai közé foglalható ábra-
részletek egyszerű síkbeli elforgatással fedésbe 
hozhatóak (egybevágóak), a szilárd kereszt tehát 
egyedülálló marad. 

A 4. ábra a Kos és a Bika között átmetszett és 
egyenes vonalon elhelyezett állatövi jegyek során 
mutatja be a jegykapcsolatokat. Ez a transzformált 
változat képileg „sterilebb”, tekintve, hogy itt pl. 
a síkidom már nem konkáv, a szimmetriaviszo-
nyok markánsabbak. Az Ikrek-Szűz-Rák-Mérleg 
kettős íve közepén jól látható az Oroszlán központi 
helyzete, az innen induló Oroszlán-Skorpió-Kos 
csavarvonalon kirajzolódik a Skorpió jelentősége: 
a vonal e ponton vált át az egyenes egyik oldaláról 
a másikra, valamint a magányos Bikát nem te-
kintve 10 egységnyi hosszú egyenesnek itt van a 
felezőpontja. Az arányok vonatkozásában az alsó 
nagy félkör és a felső kisebbek sugarai között az 
5:3 viszony az aranymetszés tendenciáját képvi-
seli, illetve igen könnyű (bár ez mindig könnyű) 
az 1-2-3-5-8 Fibonacci-sornak megfelelő szaka-
szokat találni: 

 
1: Bika - Ikrek  
2: Ikrek - Oroszlán  
3: Ikrek - Szűz  
5: Skorpió - Kos  
8: Oroszlán - Kos 

 
Az ábrán ezek a szakaszok nem nagyság sze-

rint sorakoznak, így viszonylag összetett, az egye-
nesre felcsavarodó alakzatot idéző képet látha-
tunk. Ennek analógiái széles körben megtalál-
hatóak a paradicsomi kígyó-almafa ábrázolásoktól 
a mór oszlopok festett díszítéséig, honi fokosnye-
lektől a bajor mesterségfákig. A fent egyedül álló 
Bika-pont az életfák felső régióinak égitesteire 
éppúgy utalhat, mint a póznák tetejére tűzött to-
temállatfejekre. Az alsó régió égi tengert idéző 
vizes jegyei (Bak, Vízöntő, Halak) szintén ismert 
alsóvilág-analógiákat juttathatnak eszünkbe. 
 

 
 

4. ábra: A Kos és Bika között átmetszett, egyenessé 
transzformált zodiákuson ábrázolt gráf a spirális 
felcsavarodás képzetét kelti, a Bika „trófeája” 
több értelemben is felső világokat idéz. 

 

 
 

5. ábra az íves vonalak 7 pontban metszik az egyenest: 
ezek hangsúlyos megjelenítése eredményezi a 
sámánlétra képét; az első létrafok a Nyilas, az 
utolsó az Ikrek, amely fölött már csak a felső 
világ szimbóluma áll. 

 



MISZTIKUS ZODIÁKUS 

 24 

Az íves vonalak a kiegyenesített zodiákus-
vonallal hét közbülső metszéspontot alkotnak, 
idézve a sámánlétrák, sámánfák képét, valamint 
kihangsúlyozva az ókori bolygók, bolygószférák, 
illetve a mesebeli-mágikus-misztikus hetesség fo-
galmait. Az 5. ábra létraszerű rajzán a felfelé ha-
ladás a precessziós mozgás irányával azonos. Az 
első és utolsó fok a zodiákus Nyilas-Ikrek ten-
gelyét képviseli. A hétfokú létra állatövi körre 
való visszavezetése (6. ábra) az említett tengelyre 
rajzolható „kis-Napév” szerinti nyári-őszi félkört 
adja. A Nyilas ismét kitüntetett helyzetbe, az in-
dító szerepébe kerül, míg az Ikrek az utolsó elru-
gaszkodás lehetőségét adja a felsőbb szférák, az 
ezt szimbolizáló bikafej felé. A Nyilas-Ikrek ten-
gely esetén nem kerülhető el a Tejút említése, ami 
közismerten e két csillagkép (s nem jegy) közelé-
ben metszi az ekliptikát, összeköti azokat. Az ábra 
példát mutat tehát arra is, hogy miként értelmez-
hető a Tejút egyszerre égi folyamnak és életfának, 
égig érő fának; miért, hogy az életfa-ábrázolások 
sokaságának tövénél forrás fakad, vagy a fa törzse 
vízből törekszik felfelé. 

Az 5. ábra két mozgásképlet elemeit egyesíti 
magában. A létra a vertikális le-fel, a csavarodó 
vonalak a horizontális kintről befelé irányuló moz-
gáslehetőség megfelelői. Síkban ábrázolva ezt leg- 

adekvátabb módon a lépcső (le-fel) és a spirál (ki-
be) együttese képes megjeleníteni. Ennek példái a 
prekolumbián kultúrák épületdíszein, szőttesein 
éppúgy megtalálhatóak, mint a Föld átellenes tá-
járól, az ázsiai sztyeppékről származó szőnyegek, 
szőttesek mintavilágában vagy - mai példát is em-
lítve - Molnár V. József formaszervezési kutatása-
inak eredményeiben. 

A 7./a ábrán a zodiákus vetülete és az azon 
ábrázolható gráfélek olyan változatot mutatnak, 
amely az aranymetszéssel származtatható loga-
ritmikus spirál képét idézi. Apró érdekességként 
említhető, hogy a Mérleg képileg „kilóg a sorból”, 
csak a Rákhoz kapcsolódó él köti az ábrához, de 
annak azonnal a közepéhez. E vetületben a Nyi-
las-OroszIán él ponttá transzformálódik, a „nagy 
ugrás” láthatatlanná válik. (Megjegyzendő, hogy a 
Mérleg mint tárgy valóban elkülönül a zodiákus 
11 élőlényétől.) 

A „lappangónak” nevezett, a d) pontban leírt 
ábra kapcsán is tehetünk szóra érdemes megfi-
gyeléseket. A három gráfél közös szimmetriaten-
gelye egybe esik az ún. Vízöntő-paradoxonból ere-
dő időszakadék-időnyúlás tengelyével. Az e ten-
gely menti befűződés-megnyúlás ábrázolása a vi-
lágtojás egy lehetséges képét eredményezi.  
(8. ábra.) 
 

 
 

6. ábra: A sámánlétra évkörre való visszavezetése jól mutatja, hogy néha miért azonosul a Tejút az életfákkal, és azt is, 
hogy az életadás mozzanatában miért kiemelt a Nyilas-Ikrek tengely. 
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7./a-b ábra: Fent a kör alakba írt gráf egy vetületi ábrázolása (a), ami emlékeztet az aranymetszésből származtatható 

logaritmikus spirál képére (b), bár ez csak a közelítő Fibonacci-sor szerinti szerkesztés. 
 
 

 
 

8. ábra: A világtojás képe a 2./d ábra vonalainak szimmetriatengelyére, a Vízöntő-paradoxon szerinti befűződés-meg-
nyúlás tengelyére rajzolható. 

 
Az ábrarészletek áttekintése után térjünk 

vissza a tradicionális ábrázoláshoz, az állatövi 
körhöz. Az 1. ábrán hajtsunk végre három apró 
módosítást: hagyjuk el a rajz azon részeit, melyek 
nem tartoznak a gráfhoz; forgassuk úgy el az áb-
rát, hogy a Skorpió-Kos él álljon vízszintesen, 
majd a Kos és a Nyilas pontjából húzzunk két ki-
egészítő függőleges vonalat. Ez utóbbi lépéssel 
„lábat adtunk” az ábrában rejtező alá. Valaki vé-
gig itt volt ebben a rajzolatban, s ez a valaki egy 
lelkes állat, egy szarvas. Lehet a regék, mondák, 
kolindák szarvasa, tükrösök, szarukürtök, sótartók 

szarvasa, de tekinthetjük az állatövi jegyek tizen-
harmadik, a csillagos égen sosem látható, de on-
nan származtatható lényének. Homloka Oroszlán, 
agancsa Ikrek-Rák-Szűz-Mérleg-ágas, szája Skor-
pió, szügye Nyilas, hasa Bak és Vízöntő, ágyéka 
Halak, fara Kos, s attribútuma a Bika. Megjele-
nésén, puszta létén túl szarvasunk sok meglepő 
(vagy nagyon is ismert és természetesnek tűnő) 
sajátosságot mutat. Az Oroszlán jegyében lakozó, 
a kiteljesedett nyár napkorongját viseli fején, s 
agancsa hegyén a Rák, az élete teljében lévő Nap 
jegye. Homlokánál a kiegyensúlyozott-intellektu-
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ális Mérleg, míg szája, nyelve „csípős”, hiszen a 
Skorpió (a keleti Kígyó!) uralja. Szügyén az a Nyi-
las van, aki épp e ponton válik Lóból (ld. ismét a 
keleti zodiákust) emberré. Hasán a hideg téli je-
gyeket viseli, szarvasunk tehát nem túlzottan 
vérmes állat, amit tovább erősít az ágyékot uraló 
Halak, a legkevésbé potens, sőt, halálhordozó jegy 
elhelyezkedése. Pedig agancsos állatunk kétsze-
resen is viseli a hímállatot jellemző díszeket: a 
Bak, latin nevén a Capricornus, vagyis szó szerint 
a Kecskeszarvat viselő, ironikusan idézi vissza a 
fejet koronázó agancsot, de ez a viszony egyben 
utal a szarv minőségének ellentétes oldalon való 
testi megvalósulásának törvényszerűségére is. A 
legalul lévő Vízöntő mind a belső hasi nedvekhez, 
mind a külső vizekhez legközelebb áll. A faron 
lévő Kos, a mindenkori tavaszpontunk jegye egy-
szerre jelentheti a megtisztulás helyét, vagy a ter-
mészet újjászületésével kapcsolatos genitális ér-
telmezés esetén az új élet forrását is. Ez utóbbi 
felvetés a női jelleg jelenlétére utal, amit első lá-
tásra alaposan megkérdőjelez az agancsosság. Az 
ellentmondás azonnal feloldódik viszont akkor, ha 
nem feledkezünk meg szarvasunk „születésének” 
körülményeiről: a zodiákus jegyeinek olyan kap-
csolatából jött létre a kép, ami csak a tudati össze-
tevőket, az értelem és a lelkület világát képviseli. 
Következésképp fizikailag testetlen, csakis „má-
sodtest, szellemtest” formájában megjelenő, földi 
közösségi tapasztalataink, tudásunk (és tudatlan-
ságunk) „asztrális projekciójaként” létező. Ezt el-
fogadva belátható, hogy e szarvas a nemek el-
különülésének szintje fölötti, még mindkét jelle-
get hordozó állapotot képvisel. A rajzon attribú-
tumként elkülönülő Bika jegye ezt kiemelten 
hangsúlyozza: a legmarkánsabb hím állat képében 
megjelenő női minőség (Vénusz uralom, Hold 
erőnlét) is a kettősség birtoklásának címere. „Tu-
datszarvasunk” nem „bika-vagy-ünő", hanem „bi-
ka-és-ünő”. A hát vonalával párhuzamosan futó 
Ikrek-Szűz agancság is két olyan jegy összetarto-
zását jelöli, amely az elsőként önmagára és a vi-
lágra kitárulkozó értelem (Ikrek), és az elsőként 
erősen befelé forduló, a meddőségig elszámolni-
megszámolni hajlamos mentalitás (Szűz) ellen-
tétes párjait hordozza. (9. ábra; a 10.-en a gráf 
„szabadkézi átirata” más módú kiegészítéssel erő-
szakolja a „szarvasláttatást”.) 

Valóban szarvas-e ez a szarvas? Kinek-kinek 

hite, vizuális fantáziája, egy vonalhálózat kiegé-
szítésére, felöltöztetésére való hajlama adhatja 
meg a tetsző választ. A preindusztriális társa-
dalmak egységes, organikus világképét magukba 
olvasztó kultúrák, vagy az ezt még képviselni tudó 
egyéniségek alkotásainak elemzése során rendre 
rálelhetünk az asztrológiai, asztrálmitológiai pár-
huzamok rendező elvként való jelenlétére. Itt a 
metódus inverz logikával vezetett a szarvas (a vi-
lágtojás, a sámánlétra-életfa) képének létrejötté-
hez, melynek során az állatövi jegyek közötti ösz-
szefüggés felrajzolása, mondhatni egyfajta vizu-
ális indukció vezetett „perszonalizálható” ábrá-
hoz, amelynek eredményei remélhetőleg vissza-
forgathatóak, komplex művek (tárgyi ismeretek, 
felkészültség és látásmód tekintetében egyaránt 
magasabb színtű) elemzéseinek, eszköztárába, a 
zodiákusban lévő egyszerű ábrák gyűjteményébe. 
 

 
 

9. ábra: A „tudatszarvas”. A belelátásra való ösztökélés 
végett a gráf lábakkal lett kiegészítve, de .. 

 

 
 

10. ábra:  … talán lábak nélkül is megállja a helyét. 
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^≠ÜÅxÇw| Z|ààt^≠ÜÅxÇw| Z|ààt^≠ÜÅxÇw| Z|ààt^≠ÜÅxÇw| Z|ààt    
féxÇà ^oÜoÇtféxÇà ^oÜoÇtféxÇà ^oÜoÇtféxÇà ^oÜoÇt    

 
Koronánknak Égi Fényből van a fénye.  

Istentől eredő annak dicsősége.  
Törvénye ereje, örök igazsága,  
hatalma oltalma: áldás a hazára. 

 

Mindegy, hogy hol vannak a földi határok,  
e megszentelt nemzet mindenkoron áldott,  

mert örökre szóló igaz szövetsége  
hittel íródott be szíve közepébe. 

 

FÉNY-es örökségünk nem lehet elvenni.  
Isten ígéretét nem szegheti senki.  
Bárhová is veti sorsa e világba,  

minden magyar tudja, hol van a hazája. 
 

Nincs a Földön másnak ilyen Koronája. 
Tegyük lelkeinknek tiszta oltárára,  

hogy, annak, mi élő fohász egy imába’, 
bennünk teljesedjék megvalósulása. 

 

Neveljük örömmel szárba szökkent mag-unk,  
éljük méltósággal, hogy magyarok vagyunk.  
Szóljuk a tiszta szót, mely minket összetart! 

 Istenem, ébreszd rá hitére a Magyart! 
 
 

^≠ÜÅxÇw| Z|ààt^≠ÜÅxÇw| Z|ààt^≠ÜÅxÇw| Z|ààt^≠ÜÅxÇw| Z|ààt    
gâÜâÄgâÜâÄgâÜâÄgâÜâÄ    

 
Fenn a magasságos, fenséges Egekben, 

Turul-madár vár ránk, hogy haza vezessen,  
alatta az idők örvénye morajlik,  

szárnya alatt népe csillagálma alszik. 
 

Népéé, mely egykor tiszta álmot látott,  
s elindult fényszívvel megélni az álmot.  

Útra keltek, s hozták Törvényét e Fénynek,  
s hitük bizonyságát, hogy mind visszatérnek. 

 

Szívük azóta is próbára van téve,  
hiszi-e még álmát a Tudásnak Népe,  
maradt-e ereje felnézni az Égre,  

hogy a csillagmagos ösvényt felidézze? 
 

Kik a Fényből jöttek, erősek, és bátrak.  
Álmaikban most is csillagokig szállnak.  

Vágyják a Fény-madár oltalmazó szárnyát,  
csak előbb: megélik az igazak álmát. 
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GYÁRFÁS ÁGNES 
 

A Szondi-féle négy ösztöntengely és a magyar népmese 
 

 
A természettudományos és a szellemtudományos 
lélektan között az első híd, amely a kísérleti 
pszichodiagnosztika számára is lehetőséget adott 
az ember lelki kérdéseinek felismeréséhez. Ez a 
pszichodiagnosztika számára is járható utat muta-
tott, de a lelki nevelés és lelki gyógyítás terén is 
javallott módszer esélyét biztosítja a Szondi-féle 
teória. 
 A lélektan éppoly régi, mint bármely valóság-
tudomány, tehát nem fiatalabb sem a történelem-
nél, sem a fizikánál, viszont sokkal később vált el 
az egyetemes bölcselettől, mint akár a fizika, akár 
a történelem. Mivel a történelmi 2000 év alatt az 
ŐS-ISten tan háttérbe szorult, a lélektan a speku-
latív filozófia hatáskörébe hátrált. 
 Miért jelent ez nekünk gondot? Természete-
sen azért, mert a tudományt vagyis a pszichológiát 
a lényegétől vagyis a lélektől ez a módszer meg-
fosztotta, s a lelket, mely Isten lényének tartozéka 
leparancsolta a földi szférába az anatómia, a ve-
gyészet, a klinikák világába, és ettől kezdve a lé-
lektan kérdése kezelhetetlenné vált. 
 Ennek megértéséhez a magyar lélek formáját 
ismernünk kell és ez a Halotti Beszéd tartalmán 
belül sikerrel megközelíthető. Van egy magyar 
népszokás a Csikszenttamás népe előtt ismert 
húsvéti szánkóhúzás, amely az „ERŐS ŐSRE” 
utal. A szánkó a KAL (L 322) erős szavunk ősi 
képe:    

Az IS, ŐS, US az ősi lélekerő (L 122):  
A GA (L 319) az őstej, ősanya/g/:    
Együtt USKALGA, az élet szellemi, lelki és 
anyagi valósága. Ezért húzzák a szánkót tele fe-
nyőgallyal kizárólag férfiak, mert az élet erede-
tében az IS, US, ŐS hímnemű. A GA a tej nő-
nemű. A Kal pedig a megdönthetetlen erő. A mi 
hitünk ezen a képen pihen és ettől erős. Ez a ma-
gyar hitelv lényege. 
 Szondi Lipót nem ismerte az ősi mezopo-
támiai írásokat, de ismerte a magyar népmesét és 
megérintette a mesék bölcseleti, mélysége. Meg-

értette a filozófia és a bölcselet közötti    különb-
séget és elsőként fejtette ki a bölcselet, mint ma-
gyar észjárásbeli jelenség meghatározását. Mél-
tatója Noszlopy László erről így ír: 
 „Az ő iránya mindeddig meg tudott maradni 
empirikus módszerű valóságtudománynak, min-
den filozófiai spekulációval való összekeveredés 
nélkül. Azonban el tudunk segítségével hatolni a 
léleknek olyan mélyéig, amelyek már bölcsessé-
get, élet és világszemléletet jelentenek, jóllehet, 
nem léptük át a tudomány illetékességének kö-
rét.” (Sorsanalízis 21-28. old. In: FEJEZETEK a 
magyar lélektanból. MBE. 1998.) 
 Szondi Lipót a sorsanalízisében olyan kérdé-
seket feszegetett, melyről a filozófia ez a jelleg-
zetes európai diszciplina soha nem írt, mégpedig 
az ösztönéletet kérdezte meg a velünk hozott kül-
detés felismerése, kezelése és teljesítése tárgyá-
ban, s ezzel jóval átlépte a „tudomány illetékessé-
gének körét” mivel az ösztönélet működésének 
törvényszerűségéhez a mesehősök karakterén át 
közeledett. 
 Szondi irányítható fatalizmusnak nevezte azt 
a sorsszerűséget, amely mindnyájunk életében fel-
mutatható irányelv, de a mesehősök története erre 
épül. Az ösztöntan, melyet felépített átível a szü-
letés előtti sorskérdésre is. Az ember sorsát ösz-
tönei döntik el, s ezt magával hozza a világra, őse-
itől örökli. Az ember nem véletlen, hanem hatá-
rozott terv szerint születik, s éli le életét. E szerint 
választ barátot, pályát, élettársat az ember és e 
szerint választja eszményeit, sőt e szerint beteg-
szik és hal meg. Ámde ez a fatalizmus irányítható, 
mert ugyanazt az ösztönt sokféle úton élhetjük 
meg. 
 Ösztöneinket kiélhetjük egyenes vagy kerülő-
utakon, eredményesen vagy sikertelenül, őserede-
ti nativ síkon vagy szocializálva esetleg szinte éte-
ri síkra emelve, lelki-szellemi síkon. 
 Szondi is megemlít ösztönkettősségeket, de 
tovább gondolva teóriáját, úgy véli, talán csak 
egyetlen egy ösztön van, de annak négyféle válto- 



MAGYAR BÖLCSELET 

 29 

zata, egymással szoros egységben. A négy ösz-
töntengely mindegyike két-két ösztöntényezőre 
bontható fel. 
 

 

 

Az élet kétesélyes játék 
 
 

 Mint a kártyában: ütöm vagy nem ütöm. Igen 
ám, de van olyan szabály is, amikor muszáj rá-
tenni színre a színt, ha tetszik, ha nem. Akkor 
valójában hány esélyünk van? Annyi, ahány féle 
játék és ahány parti létezik, vagyis megszámlálha-
tóan végtelen, mint a Világmindenség. A válasz-
tási esélyek meséje Az aranyhajú lány. (Magyar 
népmese. Elemzi Gy. Á. MBE. Miskolc, 2000.). 
Milyen kérdések forognak kockán: 

- Kibontakozik-e az ősködből, a formátlan 
káoszból a jéghegyek világából, a kidőlt-bedőlt 
kemence mellől egy élő, lakható földi világ 

- A sokáig meddő asszonynak születhetik-e 
szűznemzéssel gyermeke 

- Megtalálja-e a 99 fiú azt a házat, ahol 
ugyancsak 99 lány található 

- Jó-e ez a ház, nekik való-e az a család 
- Mi jobb az éberség vagy a Vízöntő lágy 

mocsara 
- Két út áll előttem... 

 
 

Ki kaphatja meg 
az isteni karakter jegyét  

 
 

 Jól kibontakozik a meséből a kétféle ember-
típus figurája. A fiúk közül 98 „más” utat választ, 
nem tart a 99. fiúval az aranyhajú lány meghó-
dítására. Nem küzdenek, nem járják ki a beavatás 
lépcsőit, hanem a könnyebb utat választják. Az 
isteni karakter jegyét az kapja meg, aki megküzd 
érte, aki saját neveltetését felvállalja, s az ösztönei 
diktálta baklövéseket jótettekkel, bátor tettekkel, 
s magával a küzdelemmel, mint tanúbizonysággal 
korrigálja. Az isteni karakter jegyét a mesében az 
nyeri el, akinek rosszak a lapjai, de nem csal a já-
tékban, színre színt tesz, mégis megnyeri a partit.∗ 

                                                 
∗ (A siker valószínűtlen esélyéhez találták ki a TAROKK 
játékban a P a g á t  u l t i m o  figuráját) 

 Ez a mese második fejezetében, a neveltetési 
szakaszban bontakozik ki. 
 A kis táltoslova megmondja a kis fiúnak, 
hogy bármit lát az úton, meg ne szólaljon, ne te-
gyen megjegyzést, mert ha megszólal, ha megjegy-
zést tesz, jaj neki! 
 Természetesen a kisfiú első dolga, hogy bol-
dogan kiabálni kezd, valahányszor egy-egy elszórt 
arany tárgyat látnak az út mentén. Jaj de szép 
arany káposztalevél, kacsatoll, lópatkó! A kis lova 
dohog, morog, mérgelődik. Megmondtam, hogy ne 
vedd észre, mégis felkiáltottál, már most mit csi-
náljunk: felvegyük, vagy ne vegyük fel. Mindegy, 
inkább vegyük fel, s menjünk tovább. 
 Csak az vethető próbatétel alá, aki empatikus 
lelkületű, aki örül az útszélre hullott aranyló tár-
gyaknak. Két rossz közül a kis ló a gazdája szá-
mára a nehezebb utat választotta. A küzdelmek 
útját, a küldetés útját. A kacsatoll egy kis jel arra 
mutat, hogy valahol egy arany kacsának is lennie 
kell. 

 
 

A döntés mint útjelző 
 
 

 Nem oldotta meg döntésünk a sorskérdésün-
ket, csak útjelzőt állított elénk. Mintha magunktól 
nem tudnánk, hogy úgysincs kiút, hanem beljebb-
beljebb merülünk a labirintusba, keressük annak 
legmélyebb világát, a lélek útjának értelmét. A 
földi megpróbáltatások nem a kaland kedvéért tör-
ténnek, hanem a lélek kibontakozásáért. Egyenes, 
sima úton a lélek nem nevelődik. Utálunk verse-
nyezni, mégis kénytelenek vagyunk átugrálni a 
léceket, mert különben nincs más választás. Ezen 
az úton, amelyet Életnek neveznek előre kell 
menni. Aki „más” utat választ, mint a 98 fiú, az 
letér az Aranyvárosba vezető útról, kiesett a ver-
senyből. Ők az élet becsapása. 

 
 

Ki valójában a 98 fiú  
 
 

 Közülük került ki a „két idősebb királyfiú” a 
mesében, s honnan ismerjük meg őket a minden-
napi életben? Ha jól körülnézünk és felismerjük a 
„mértékadó személyiségeket” akik a társadalom-
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ban megvonják a középszer mértékét. Aki feléjük 
kerül, mindenkit lekaszálnak. 
 Döntésük nem útjelző a labirintus mélyébe, 
az önmegismerés felé, nem az aranyhajú király-
kisasszony megtalálása felé ösztökél, hanem a 
„megélhetés” fogalma mentén a megéri vagy nem 
éri meg anyagi alapon álló kérdés megközelítése. 
Ez esetben teljesen mindegy, mit döntenek, mert 
egyik út sem vezet sem az önismeret mélyébe, 
sem az Örökkévalóság magasába. 

 
 

Fennmaradhat-e a világ  
a legkisebb fiú nélkül  

 
 

 Nos, ez a Világ sorsának választási esélye. 
Goethe szerint azért van a szemünkben valami 
Napszerű, hogy láthassuk a Napot. Ha nem lenne, 
nem láthatnánk. Szondi Lipót szerint a Világ sor-
sa összekapcsolódik velünk, azért van szemünk-
ben valami a Világmindenség különleges égitest-
jéből a Napból, hogy eggyé váljunk vele és em-
bertársainkkal. Egyek legyünk, ne legyen kü-
lönbség az élővilág teremtettjei között. Szondi 
szerint az érzelem és tárgya között a kapcsolat 
nem esetleges, hanem belső rokonságon nyugvó. 
A legkisebb fiú azért kereste az aranyhajú lányt, 
mert kereste a Napszerűt, a belső rokont, hasonló 
a hasonlót. Ettől kimagasló Szondi gondolkodás-
módja, mert nála minden ösztön az őseredeti síkok 
fölött magasabb síkokat is képvisel, magasabb 
formákban is megjelenik. Az ösztön megnemesít-
hető, átszellemíthető. Ezért, aki felvállalja az utat, 
az úton szétszórt arany káposztaleveleket, felvál-
lalja a rész helyett az egészet, a lapu helyett az 
egész káposzta megkeresését, aki nem elégszik 
meg a kacsatollal, de az egész aranykacsát is 
visszahozza az emberek számára a kihalt ősvi-
lágból, akinek nem elég a patkó, de az aranyszőrű 
csődört is visszaszerzi a jeges tenger másik part-
járól, az a teljes lelkű, az egészséges ember ide-
álja, aki elé bármilyen válaszutat varázsol a Sors, 
Ő biztosan a célba vivő középsőt tudja kiválasz-
tani.∗ 
 
 

                                                 
∗ Erre mutat rá Vörösmarty Mihály a Csongor és Tündében, 
mikor a „sík mezőben hármas útról” ír. Ezek jobbra, balra 
szerte futnak, de a középső „célra jut”. 

 

 

Hová vezet vissza 
ez a kimunkált ösztönélet  

 
 

 Akár az Én-kereső, akár a tárgykereső ösztön-
élet magas síkon kiterjed az emberiségre és kiter-
jed a Világmindenségre. Saját lelkünk mélyén az 
emberi ősök rétegeiből fakadó intuíció, vissza „az 
állati és növényi ősökig, sőt az élettelen anyag 
kezdeteihez való lehatolás, egészen a mindenek 
alapján rejtőző Tökéletességig” (Noszlopy i.m.  
26. old). 
 Az ember tehát kicsinyben az egész Minden-
ség, mikrokozmosz, és a megismerés nem jelent 
semmi újat, hanem abból áll, hogy saját mély-
tudatunkból felhoz valamit a szellem, ami mindig 
is megvolt bennünk. A nagy mindenség dolgait 
azért véljük megismerhetőnek, mert kivetítjük rá 
azt, ami bennünk él belőle. Ilyen alapon valóban 
ismerjük egymást... Ilyet azóta csak Pap Gábortól 
hallottam. 

 
 

Nem kettő, hanem négy 
 
 

 Valószínűleg Szondi is ismerte az egyiptomi 
mítoszt a világ keletkezéséről. Ahhoz, hogy a kelő 
és nyugvó Napnak tartója legyen, NUT egy tehe-
net tett alá, s a Nap ezen a tehénen minden nap 
megtette útját. A tehén kiterjesztett négy lába a 
négy égtáj, a négy évszak, a négy világfenntartó 
hatalom, a kereszténységben a négy apostol, az 
Évkörben a négy sarkalatos pont. Miután a sors-
analízis kettősségeken nyugvó elemeit áttekintet-
tük, a négy ösztöntengely szinte semmi újat nem 
mond, mert mind a négy egymás igenlése és taga-
dása. A négy pólus kettős voltának elemzése már 
terápiára is alkalmas, s ezen a ponton nagyon kü-
lönbözik a pszichoanalízistől. A pszichoanaliti-
kusok szerint az elfojtott gyermekkori élmények 
tudatosítása gyógyít. Szondi szerint a gyógyítás 
csak a helyes irányú ösztönkiéléstől remélhető, 
ami nem más, mint az ösztönök magasabb fokra 
való emelése, érzelmi-szellemi, szublimált formá-
vá való átlényegítése. A legkisebb fiú mellé ren-
delt a sors egy tanítót, a táltos lovat, aki meg-
nevelte. Minden gyermek mellé állít a sors egy 
nevelőt, aki eséllyel kísérhetné a beavatás útján. 
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Ez a nevelő egy láthatatlan középső tartóelem, 
ahogy Ezékiel leírta a kerekeken járó szárnyas 
lelkes állat borjúlábait, ahol mindenből négy volt, 
a négy négyfelé haladt, de valami középütt mégis 
összetartotta. Ettől a lelkes állat biztonsággal ha- 
ladt, sőt repült is. 
A négy ösztöntegely a következő: 
 - Nemi ösztön, a legfontosabb. Bors vitéz a 
Szép Júlia... című mesében szűzen fogant, s első 
eszmélése, hogy elmegy megkeresni Szép Júliáját, 
akit neki még születése előtt megígértek. 
 - Az érzelmi és indulati élet tengelye. Kiélés 
és elfojtás. A kis fiú Az aranyhajú lány c. mesé-
ben fellelkesedett, mikor a szép aranytárgyakat 
meglátta. De a lelkesültség tovább repítette őt a 
cél felé, tehát az efemer érzelmek szublimálhatók 
magasabb rendű célok eléréséhez. 
 - Én kialakító ösztön, ami a feladatok felvál- 

lalásában nyert magasabb formát. 
 - Tárgyakhoz, örömforrásokhoz való kötődés.  
Ha ez nem lett volna, a kis fiú nem ment volna el 
a banyához az arany káposztáért, meg az arany ka-
csáért. Ragaszkodott az aranyhajú lányhoz, akit 
még a bölcsőben rengetett, ragaszkodott a szép 
tárgyakhoz, melyek szinte hozzákéretőztek útköz-
ben és elhitte az öreg királynak, hogy nem elé-
gedhet meg a részletekkel, hanem a teljességre 
kell törekednie. 
 
 Szondi fényképeket készített, s a beteg vá-
lasztott közülük szimpatikus és ellenszenves arco-
kat. Analízisre használta módszerét, hogy lappan-
gó ösztönadottságok alapján felfedezhesse a beteg 
lelkében lezajló folyamatot egy láthatatlan törés-
vonal örvénylésében. 
 
 
 
 

 

Mécs László 
 

A királyfi három bánata 
 

 
Amikor születtem, nem jeleztek nagyot 
messiás-mutató különös csillagok, 
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. 
 
A többiek láttak egy síró porontyot, 
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, 
mintha babusgatná a szép napkorongot. 
 
Maga adta nékem édessége teljét, 
úgy ajándékozta anyasága tejét, 
hogy egyszer a földnek bennem kedve teljék. 
 
Isten tudja honnan, palástot kerített,  
aranyos palástot vállamra terített, 
fejem fölé égszín mosolygást derített. 
 
Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, 
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, 
mint királyi ember királyi urának. 
 
Amerre én jártam, kövek énekeltek, 
mert az édesanyám izent a köveknek, 
szíve ment előttem előre követnek. 
 

Amíg ő van, vígan élném a világom, 
nem hiányzik nekem semmi a világon, 
három bánat teszi boldogtalanságom. 
 
Az egyik bánatom: mért nem tudja látni 
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi, 
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni? 
 
A másik bánatom: hogyha ő majd holtan 
fekszik a föld alatt virággá foszoltan, 
senki se tudja majd, hogy királyfi voltam. 
 
Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, 
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna: 
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. 
 
Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, 
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna, 
az én köszönetem így is kevés volna. 
 
Hogyha a föld minden színmézét átadom, 
az ő édességét meg nem hálálhatom, 
ez az én bánatom, harmadik bánatom. 
 



ÍRÁS 

 32 

 

 

IHÁSZ JUDIT 
Hímzésmintáink értelmezése rovásírásunk segítségével 

 

 

Egy Tolna-megyébe települt bukovinai székely család szőttesének olvasata 
 
 A dolgozatom alapötlete egy kedves klézsei 
ismerősömtől, Duma Andrástól származik. Ott-
jártunkkor elmesélte, hogy egy magyarországi 
könyv (Varga Géza: A székely rovásírás eredete) 
példáit a csángó keptárral igazolni tudja. Meglátá-
sait most megjelent könyvében össze is gyűjtötte. 
Ebből idéznék: 
 
 „Egyik nap kérdezgetem édesapámat, mik 
ezek a varrások a bundán.... Erre megáll, meg-
néz, és így szól: - Rovosmaradékok, ezekről tud-
nak a mesterek. A legnagyobb mester Klézsén 
Demse Adám volt, pontosan tudta, hogy milyen 
neveik voltak a mintáknak, kétszemű és három-
szemű meggyes, ökörhúgy vagy életvíz, szárnyas 
nap stb. Ő még azt is elmagyarázta, hogy kellett 
odafigyelnie és újból csinálnia egyszer a keptárt, 
mert új mintákat akart építeni belé: - Tudod, 
varrtam egy keptárt, s gondoltam, ha új minták 
lesznek benne, akkor szebb lesz. Még a széleken 
is változtattam, csak hát mikor az öreg eljött, hogy 
elvigye a leány bundáját, úgy megvert, hogy egy 
hétig hevertem az ágyban. Így mást csináltam ne-
ki, s azután nem mertem változtatni a mintákon... 
A keptár (KÉP-tár) nem egyéb, mint egy bunda 
amelynek irhájára rengeteg minta (hím) van varr-
va. Merre van ez varrva a bundán, az irhára. 
Mondhatjuk azt is, hogy az irat, „írás” a moldvai 
magyaroknál: irhás...” 
 
 Duma András Varga Géza rovásábécéje alap-
ján értelmezni próbálja a keptár írásait és „meg-
lepő” következtetésekre jut. Mi erről mit sem 
tudtunk, mikor leültetett bennünket az ágyuk szé-
lére, elénk terítette felesége kaptárját és ujjával a 
hímeket követve „mesélt”. Azt, ami a bundára ír-
va van. 
 Amikor hazajöttünk, én is megvettem ezt a 
könyvet, mert kíváncsi voltam rá. Én is szerettem 
volna (leginkább) a Kárpát-medence területéről 
származó hímzéseket közelebbről megvizsgálni. 
Több rovásírással kapcsolatos olvasmányom után 
Varga Géza az, aki a legszimpatikusabb gondolko-

dásmóddal indult rovásjeleink nyomába. Mielőtt 
leírnám a tapasztalataimat, szeretnék az ő köny-
véből egy viszonylag rövid kivonatot közölni, 
amelyre - Duma András motivációja mellett - a 
dolgozatom épül. 
 
 Anatóliából származó régészeti emlékek jel-
képrendszere alapján az idők kezdetétől (lega-
lább Kr. e. 7000 tájától) a keresztény korszakig 
azonosnak mutatkoznak a vallásos képzetek. A 
jellegzetes szimbolika felbukkan hatti, hurri, su-
mér környezetben, valamint későbbi szkíta, hun, 
avar, obi-ugor tárgyakon, a magyar nemzeti jelké-
peken, sőt az amerikai indiánok jelképei között is. 
Hieroglifikus alapokra épülő, esetenként foneti-
kusnak tűnő jelhasználatuk a tárgyak közötti több 
ezer éves korkülönbség és a nagy földrajzi távol-
ság ellenére is azonos. 
 A világszerte elterjedt mítoszok, amelyek az 
özönvíz (jégkorszakot követő olvadás) után fellépő 
kultúrhősök tetteit sorolják föl, arról tanúskodnak, 
hogy már Kr. e. 12000 táján az emberiség külön-
böző csoportjait jelentős kulturális örökség fűzte 
össze. 
 Különböző (esetleg egymástól nagyon távol 
eső) írásrendszerek között felfedezhető hasonlósá-
gok oka elsősorban a (matematikailag is alátá-
masztható) rokonság lehet, amely a legősibb val-
lásos hiedelmek rendkívüli elterjedtségével ma-
gyarázható. Az antik írásjelek többsége ugyanis 
őskőkorszaki mítoszokhoz kötődő szimbólumokból 
keletkezett. 
 Ezek az ősi mítoszok a székely rovásjelek 
szimbolikájában tisztán, sőt a legtisztábban je-
lentkeznek. Képviláguk rendszert alkot, s ez ro-
vásírásunk igen régi keletkezését bizonyítja. A 
székely írás páratlan lehetőséget kínál e vallásos 
jellegű kezdetek megértésére és bemutatására. 
Nem puszta véletlen, hogy a székely írásjelek se-
gítségével megérthető az ősi jelek értelme. 
 Azt gondoljuk, hogy e korai időpontban az 
egyes jelek elsősorban vallásos szimbólumok le-
hettek, amelyek a Föld közepe, az eget tartó fa, a 
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teremtés és az őstisztelet élményéhez kötődtek. A 
kőkor mítoszában élő ember számára életfontos-
ságú összefüggéseket fejeztek ki. Rótt betűink a 
teremtett világot és részeit ábrázolják. Jelformái 
egy kőkorszaki világmodell felülnézeti és szembe-
nézeti változataiból, meg a világmodellt alkotó 
szimbólumokból alakultak ki. Az egyezményes, 
mágikus jelek minden ősnépnél közösek voltak, s 
az írás története nem más, mint e közös ősábécé 
változatainak kialakulása egyes népek körében. A 
magyar nyelv e csodálatos mitológia szóbeli 
illusztrációja. 
 
 Most pedig jöjjenek az én gondolataim. Kí-
váncsi voltam arra, hogy ha itthon előveszek egy 
(bármilyen) hímzést, azt is el lehet-e olvasni. Biz-
tosan hasonló következtetésekre jutok akkor is, ha 
nem azt a mintát választom, amit mindjárt be is 
mutatok, de azért első nekifutásra nagyon sokat 
jelentett a véletlenszerűen(?) szerencsés mintavá-
lasztás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kiválasztottam egy keresztszemes mintát. 
Ahogy jobban megnéztem, feltűntek azok a for-
mák (ábrák és rovásjelek), amelyekről már a fent 
említett könyvekben olvastam. A rovásjelek tény-
leg első pillanatra, egyből kivehetők, de ezt akár 
tulajdoníthatnánk annak is, hogy például a ke-
resztszemes hímzéseknél bizonyos kisebb minták 
(szár, kereszt), esetleg sorminták a hímzés anya-
gának négyzethálós szerkezete miatt adják magu-

kat. Ez lehet az oka annak is, hogy vannak a 
hímzésben alapmotívumok, melyek a legválto-
zatosabb formában az egymástól viszonylag távo-
labb eső területeken is megjelennek. Másik oka 
lehet, amit Varga Géza is boncolgat, a genetikus 
kapcsolat (a Kárpát-medencében ez természetes) 
és esetleg a múltból (kőkorból) hozott azonos val-
lásos jellegű szimbólumkészlet. 
 Legelőször próbáltam a teljes mintát egysé-
gekre felosztani; összetartozó részeket, és egyben 
a rovásjelek által képviselt jelentésnél mélyebb 
értelmezéseket felfedezni. 
 
 Az első (I.) egység: 
 
 
 
 
 
 
 
 A következő rovásjelek szerepelnek az első 
egység (I.) első mintáján (1.), a székely ábécé (ld. 
55. old.) és az én értelmezésem szerint:  
 
 f   ü 
 Föld üdő/idő 
 
 
 n   ek 
 nagy kebel 
 
 Megfejtésem: ,,nagy idejében a Földnek. Ha 
a -ban, -ben ragot (gyököt?) keressük, egyből 
megtaláljuk a rovásjelek (hieroglifák?) elhelyez-
kedését vizsgálva. Az „idő ” jelének belsejében, 
„kebel”-ében helyezkedik el ugyanis a „Föld” je-
le. Ez a minta (1.) ismétlődve sormintát alkot kö-
zéjük ékelődve egy másik mintával (2.). Ez utóbbi 
nehézséget okozott; nem tudom, hogy jelként vagy 
ligatúraként kell-e foglalkozni vele. Ligatúraként 
a „sarok” jelét fedezem fel benne négyszer, két-
szer pedig a „szár” jelét, de az értelmességre 
összpontosítva, inkább az „Atya” jelének gondo-
lom. Ebben az esetben egy jel alkotja a mintát 
(2.). Azt is a lehetőségek közé kell venni, hogy a 
hímzés egyben díszítés is; ezért nem kell, hogy a 
hím mindig pontosan egyezzen rovásírásos meg-
felelőjével. 
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 Az első minta (1.) két „Atya” jel (2.) között 
egy (csonka) rombuszban, „kebel”-ben helyezke-
dik el, és ezek alapján a hímzés első (I.) egységét 
lehet úgy értelmezni, hogy    „az Atya„az Atya„az Atya„az Atya kebelében el kebelében el kebelében el kebelében el----

helyezkedhelyezkedhelyezkedhelyezkedõõõõ Föld nagy idejében” Föld nagy idejében” Föld nagy idejében” Föld nagy idejében”. . . . Analógiás gon-
dolkodással ez egy egyre szűkülő világképet je-
lent. Megfigyelhetjük majd a későbbiek során, 
hogy bizonyos jelentések a különböző egységek-
ben újra előjönnek. Véleményem szerint ezeket a 
mintákat nem lehet úgy felfogni és értelmezni, 
ahogy azt a „modern” nyelvünk, írásunk adja. 
Képjelírásról van szó, amely sokkal sűrítettebb in-
formációt hordoz annál, mint amit egy-egy ember 
megragadhat belőle. Ha a mintákra nézünk, értel-
met és összefüggéseket találunk benne, egy több-
dimenziós kép bontakozik ki előttünk. Hangjelölő 
betűírásunkkal nem tudjuk visszaadni azt a rész-
letes képet, ami a képjelek értelmezése során 
elénk tárul. Az irodalomban keresgélve a leírás és 
a regény az a műfaj, amivel próbálkozhatunk, de 
ez is oldalakat tenne ki egy-egy képjel helyigé-
nyével ellentétben. Egyetlen kapaszkodónk gon-
dolkodásunk, amely még régi írásrendszerünkhöz 
hasonlóan működik. 
 Az első (1.) mintához visszatérve nem emlí-
tettem még a négy darab kicsi rombuszt, amelyek 
közül kettő a „Föld” jelének felel meg, kettő pe-
dig a „kebel”-nek. Ezt így külön értelmezni nem 
tudom (esetleg a négy égtájat szimbolizálja), lehet, 
hogy nem is kell, egyszerűen hozzátartozik a már 
értelmezni vélt mintához (1.). 
 A második egység (II.) két egyszerűbbnek tű-
nő mintából (3., 4.) áll: 
 
 
 
 

 Az alábbi rovásjelek szerepelnek a második 
egység első (3.) mintájában: 
 
 m ek 
 magas kebel 
 

A két jelen kívül felismerhető még a „nagy” 
és a „nyugat” jele, ha nem teszünk különbséget az 
ív és a megtört vonal között. Felfedezhetjük még a 
„tengely” jelét is. Mivel ilyen részletekben már 
nincs értelme összefüggéseket megfogalmazni és 
magyarázni (hiszen képírásról van szó), ezért csak 
a két jól kivehető jellel foglalkozom. 

 A második egység (II.) második mintája (4.) 
még összetettebb az előbbinél. Talán azért, mert 
az Atyát szimbolizálja? Értelmezve én ezt a mintát 
az „Atya” jelének vettem, de fontosnak tartom 
megemlíteni, hogy ha Varga Géza 42 jelből álló 
ábécéjét veszem alapul, akkor az abban szereplő 
42 jelből 29 valamilyen formában megtalálható az 
„Atya” jelében. Vagyis a rovásábécé jelei között 
van egy, amely majdnem (70%-ban!) az összes 
többi jelet is magában foglalja. Ennek a jelnek a 
jelentése pedig éppen „Atya”. A legérdekesebb 
ezek közül az, hogy az „Atya” jele az „Anya” négy 
darab jeléből épül föl. A 70% egész magas arány 
ahhoz, hogy itt véletlen egyezésekről legyen szó. 
„Nincsen véletlen, csak fel nem ismert szükség-
szerűség” - mondja Kiszely István professzor úr. 
Az egyezés lehet több is, más szem megláthat 
olyat, amit én nem vettem észre. A fennmaradó 
30%-os „hiány” esetleg adódhat abból is, hogy    az 
alapul vett ábécé nem tökéletes vagy teljes. 
 A második (II.) egység - ami egyébként el-
választó szerepet tölt be - megfejtése szerintem 
ugyanaz, mint az első egységé, csak sokkal egy-
szerűbb, letisztultabb formában jelenik meg. 
 A harmadik egység (III.): 
 
 
 
 
 
 MAG 
 
 
 
 
 Kívülről befelé haladva az első (5.) minta egy 
ligatúra, amely a következő rovásjelekből áll: 
 
   us g 
 isten∗ ág, ég 
 
 

 s 
 sarok 
 

                                                 
∗ Az itt megadott jel Varga Géza táblázatában ugyan nem 
szerepel, de ismerjük jelentését, ami „isten”. Megjelenik a 
sumer és hettita írásjelekben, továbbá sámándobokon, mon-
góliai sziklarajzokon és például az énlakai templom rovás-
feliratában. 
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 A második minta (6.) folyóvizet (égi folyót is) 
jelöl, analógiáját az egész világon megtaláljuk. 
 A harmadik (7.) minta rendkívül hasonlít az 
első egységben (I.) található mintához (1.). Felé-
pítése szinte teljesen ugyanaz. Szerintem az Atya 
által körülölelt Földet jelképezi, annak négy ég-
tájával együtt. Az értelmezés, mivel képírásról és 
emiatt sűrített jelentéstartalomról van szó, min-
denképpen rugalmasságot igényel. 
 (Varga Géza szerint a rovásjeleink alapjául 
szolgáló vallásos jellegű szimbólumkészlet legva-
lószínűbb forrása az égei-anatóliai-mezopotámiai 
térség. Ide mutat az „f” rovásbetű (Föld-képjel) 
is. Ha jól megfigyeljük, feltűnően hasonlít az Ara-
rát körüli Éden térképére.) 
 A harmadik egység ( ( ( (III.III.III.III.)))) olvasata:    „Isten égi „Isten égi „Isten égi „Isten égi 

folyójának (a Tejútnafolyójának (a Tejútnafolyójának (a Tejútnafolyójának (a Tejútnak) a sarkában a Föld”k) a sarkában a Föld”k) a sarkában a Föld”k) a sarkában a Föld”.... 
 Ha ránézünk a hímzésre, tényleg olvasni le-
het: 
 

Atya (Isten) kebelében 
Föld nagy idejében 

fekszik 
Isten égi folyójának sarkában a Föld. 

 
 A sorok/mintaegységek olvasata tulajdonkép-
pen megegyezik népmeséink „Hol volt, hol nem 
volt...” kezdésével. 
 Érdekes, hogy a hímzésminta elnevezése: 
„vízfolyásos, varrott tányéros”. A tányért tényleg 
fel lehet fedezni a harmadik (III.) egységben, amit 
én a Földdel és annak négy égtájával azonosí-
tottam. Annak, hogy itt a tányér szögletes és nem 
kerek, mint a valóságban, szerintem nincsen je-
lentősége; a keresztszemes hímzések, de a nép-
művészet más irányzataiban is az ív és a megtört 
egyenes egymást felválthatja a technika alkalma-
zásának megkönnyítése érdekében. Arra, hogy a 
tányér és a Föld miként kapcsolódhat össze, sze-
rintem egyszerű a magyarázat: minden gömb lát-
ványa lapos. 
 A dolgozatomban vannak bizonytalan pontok, 
de úgy érzem nem tévedek, ha kijelentem, hogy az 
általam vizsgált hímzés egy világképet tár elénk, 
valahonnan nagyon régről, és amely rovásírásunk 
segítségével tényleg értelmezhető. Nem érzem azt, 
hogy a mintákat a gondolataimhoz igazítottam vol-
na, hiszen tejesen amatőr módon fogtam neki; a 
minták vezettek, OLVASTATTÁK MAGUKAT. 

Ha nem lenne a hímzéseknek mélyebb monda-
nivalója, akkor is fel lehetne bennük fedezni ro-
vásjeleket (geometriai formákat) már csak a mate-
matika törvényszerűségeiből adódóan is, de ilyen 
összefüggéseket kiolvasni lehetetlenség lenne. 
Nem kell beleerőltetni, adódik magától. Hason-
lóan működik ahhoz, amikor valaki népmeséinket 
próbálja asztrálmítoszi∗ keretek között értelmezni. 
Már tudja előre, hogy milyen szereplőnek, minő-
ségnek kell megjelennie, és tényleg megjelenik. 
Ha ez ilyen nagy kiterjedésű (4-es, 7-es, 12-es) és 
bonyolult összefüggésekkel rendelkező rendsze-
rekkel összevethető (szinte teljes pontossággal), 
ott valaminek lennie kell. A hímzéseinken és a 
népi rítus más eszközein megjelenő jelképek ön-
magukban is bonyolultak, de tökéletesek, nem be-
szélve több jelkép együtteséről. Olyan tökéletes 
rendszer tárul elénk, amelynek megalkotását el-
képzelni sem tudjuk, ugyanakkor véletlen kiala-
kulása is lehetetlen. Olyan, mintha készen kaptuk 
volna. 
 Érdekes ezek után tanulmányozni más hím-
zésmintákat (nemcsak keresztszemeseket) is pl. a 
Kárpát-medence területéről. Ezek összevetése 
után megállapíthatjuk, hogy tulajdonképpen pár 
alapmotívum alkotja a magyar mintakincs gerin-
cét, amelyek a legváltozatosabb formákban ölte-
nek testet és jelennek meg úgy a legtisztább (pl. 
moldvai) minták világában, mint a legdíszesebb 
(pl. matyó) mintakincsben és szinte ugyanabban 
az összefüggésrendszerben! 
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Gergely András 
 

MÁTYÁS KIRÁLY 
 

 

 

 Bonfini szerint termete a közepesnél kissé 
magasabb volt, délceg alakú, erős akaratról tanús-
kodó tekintettel; orcája pirosas, melynek a szőke 
haj, a széles szemöldök, az eleven, sötétlő szem, a 
tökéletes orr nem közönséges szépséget kölcsön-
zött. Pillantása nyílt és egyenes, s ha valamire rá-
nézett, oroszlán módjára szinte nem is pillogott. 
Feje éppen megfelelő, sem kicsi, sem nagy. Hom-
loka nem nagyon magas. Hosszú végtagjai egy-
mással harmonizáltak, válla széles, mellkasa dom-
ború volt. 
 Hunyadi Mátyás Kolozsvárott született, 1443-
ban. Apja Hunyadi János, Magyarország kormány-
zója, aki az ismeretlenségből emelkedett a legna-
gyobb urak közé, s kapta birtokul többek között - 
az erdélyi Vajdahunyad várát, ahonnan a család 
neve származik. Az apa, a feltehetően román szár-
mazású kisnemes a nagybirtokos Szilágyi család-
ba házasodott: felesége, Erzsébet, korának igazi 
nagyasszonya, férje háborúi, majd özvegysége ide-
jén hatalmas birtokainak energikus irányítója. 
 A Kolozsvárott cseperedő Mátyás kiváló ne-
velést kapott, amely azonban hamarosan abba ma-
radt Hunyadi János halála, 1456 után az V. László 
király körül csoportosuló főúri klikkek véget kí-
vántak vetni a Hunyadiak hatalmának. A két 
Hunyadi-fiút, a fiatal Lászlót és a gyermek Má-
tyást 1457-ben elfogták, Budán halálra ítélték, 
Lászlót kivégezték. V. László király Mátyásnak 
megkegyelmezett, s cseh királyként magával vitte 
Prágába, s ott őriztette a Hradzsinban. A király 
hamarosan bekövetkező halála új helyzetet terem-
tett Magyarországon, ahol most a Hunyadi-párt 
kerekedett felül. Szilágyi Erzsébet és testvére, Mi-
hály elérte, hogy a távoli gyermek-foglyot 1458 
elején királlyá válasszák. A főurak nyilván arra 
gondoltak, hogy a gyermek király nem tud fölöttük 
uralkodni. 
 Tévedtek. A tizenöt évesen trónra került ural-
kodó néhány év alatt megmutatta, hogy mire ké-
pes, (Bonfini) ifjúságtól fürge volt, szilárd jelle-
mű, rendkívül dicsőségvággyal párosult mérhetet-
len nemeslelkűséggel. Ereje, tehetsége akkora, 
hogy sem szellemi, sem fizikai fáradság ki nem 

merítette. Teste munkabíró, hideget, izzadságot, 
nélkülözést jól tűrő; semmit sem viselt könnyeb-
ben, mint a háborús fáradozást, és nehezebben, 
mint az otthoni semmittevést. 
 A testi-lelki adottságait tekintve legtehetsé-
gesebb magyar király nem régi dinasztia sarjaként 
jutott a trónra, sőt családja még az arisztokrácia 
köreiben is újgazdagnak számított. A trónra került 
Mátyás lelki mozgatórúgóit ezért két törekvés ha-
tározta meg: az egyik, hogy elfogadtassa magát a 
magyar nagyurakkal és a külföld fejedelmeivel, 
illetve hogy dinasztiát alapítson. 
 A magyar királyi udvar korábban nem pom-
pájáról volt híres. Egyszerű épületekben, némileg 
a népmesék világára emlékeztető módon éltek a 
magyar királyok, akik csupán elsők voltak a nagy-
urak között. Mátyás viszont, hogy demonstrálja, 
bizonyítsa, hogy ő „igazi” király, fényes palotákat 
emeltetett Budán és Visegrádon, ragyogó udvar-
tartást teremtett, ünnepségeket szervezett, tudóso-
kat toborzott maga köré, könyvtárat alapított. Hol-
lós családi címere ott volt könyvein, harcosainak 
pajzsán, diszkútjain, sőt még kályhacsempéin is. 
 A vallásosnak tekinthető király fényes, maga 
előtt is váratlan karrierje (amelyről jól tudta, hogy 
trónja megtartását, hatalma bővítését elsősorban 
önmagának köszönheti), nem oszlatta el belső bi-
zonytalanságát. Számára is olyan lehetett mindez, 
mint egy álom, amely egy-két rossz döntés után 
szertefoszolhat. Ebből fakadt rendkívül energikus 
politikai, hadvezéri, diplomáciai szerepvállalása. 
Nem akart lemaradni, nem akart veszíteni. De eb-
ből a belső bizonytalanságból fakadt vonzalma a 
csillagjóslás iránt is. Mielőtt döntő lépéseket tett, 
konzultált csillagászaival, s a váratlan eseménye-
ket általában intő előjelekként értékelte. Hatalma 
megszilárdítással, külországi kibővítésével párhu-
zamosan arra törekedett, hogy halálával mindez 
ne érjen véget, hanem utódainak adhassa át. 
 Mátyás első házasságát még prágai őrizői 
egyike, Podjebrád György cseh király lányával 
Katalinnal kötötte. Gyermekük nem szülelett, a 
megszeretett királylány néhány év múlva elhunyt. 
Mátyás ekkor az európai dinasztiák közül szeretett 



MAGYAR TÖRTÉNELEM 

 37 

volna feleséget választani. A már akkor is tekin-
télyes Habsburgok egyik lányukat sem adták 
hozzá, így egy Itáliában vele egyidőben trónra 
került dinasztia, a Spanyolországból származó, ott 
is uralkodó aragóniai házból talált feleséget. E 
család új nápoly királyának lányát, aragóniai 
Beatrixot jegyezte el. A nála tizennégy évvel fia-
talabb királynét még csak nem is látta, de meg-
ismervén megszerette. Gyermek azonban e házas-
ságból sem született. Mátyás ekkor arra gondolt, 
hogy házasságon kívül született fia, Corvin János 
örökölhetné trónját. Mindent megígért a nagyurak-
nak, s mindent megígértetett velük, hogy fia utód-
lását biztosíthassa. - Messze volt ugyan még az 
öregségtől, de folyvást háborúskodott és az 1480-
as évek második felében már betegeskedett. Kösz-
vény gyötörte, szívmegnagyobbodása is gátolta 
mozgását, végül ebből fakadó agyvérzés érte 
1490-ben új székhelyén, Bécsnek büszke várá- 

ban. Mindössze negyvenhét éves volt, amikor 
meghalt. 
 Az országgyűlés a Jagelló házbeli Ulászlót vá-
lasztotta magyar királlyá. Mátyás ragyogó, gazdag 
királysága szánalmas, szegény országlássá töpörö-
dött. Nem az utód, Ulászló gyengesége folytán. 
Ellenkezőleg. Mátyás volt oly rendkívül erős, hogy 
maga nem is gondolt hatalmának intézményes ki-
építésére. Mátyás maga szabott rendszert. Nem-
csak maga volt a király, hanem maga volt a ki-
rályság. S az ő királyi palástja, kardja, jogara bő, 
nagy és nehéz volt utódainak. A királyság pedig 
nem állt másból, mint e királyi jelvényekből, nem 
voltak intézményei, nem volt engedelmességre 
szorító törvényes rendszere. Mátyás után csak a 
szétesés, végső soron csak Mohács következhe-
tett. 
 

ÚJ HORIZONT 2002. 2. számából 
 

 
 

Krizsai Mónika 
 

MÁTYÁS KIRÁLY FEKETE SEREGE 
 

 

 Egyszerűnek tűnik a kérdés: miért hívták 
Mátyás király hadseregét Fekete Seregnek? A vá-
lasz nem olyan könnyű, mint amilyennek első hal-
lásra tűnik. A szakirodalomban a következő vála-
szokat kapjuk: 
1. A Király halála után fekete posztóba öltözött 

katonákról ragadt rá a név. Mátyás király ide-
jén nem volt jellemző, hogy egyenruhába öl-
töztek volna a katonák. Ebből következően az 
sem valószínű, hogy a ruházatukkal, a külső-
ségekkel gyászoltak volna a katonák. A fekete 
szín sok esetben nem is a gyász színe. A Sár-
közben a menyasszony öltözik sötét ruhába, a 
Somogy megyei Csököly községben a halottat 
fehér ruhában gyászolják. 

2. A Fekete Sereg elnevezést viselték cseh, len-
gyel, német, svájci zsoldosseregek is. (Rázsó 
Gyula megállapítása. ) 

3. Fejérkövy szerint az olasz Bande Néra, ill. a 
német Schwartze Garde analógiájára kapta 
nevét.  

4. Tóth Zoltán szerint a seregnek Haugwitz Já-
nos nevű főtisztjét egy másik, azonos nevű 
Haugwitztől a „fekete” jelzővel megkülönböz-
tetve emlegették. 
A hadtudomány a következő főtiszteket említi 
név szerint: 
• A magyarok közül: Nagy Simon, Kinizsi 

Pál, Magyar Balázs, Báthory István, Dá-
vidházy István, Egerváry László, a Ge-
rébek - Mátyás király unokatestvérei -, a 
Dóczyak és a Szapolyaiak. (Szapolyai 
István Jajca védője.) 

• Csehek voltak: Hag, Zeleni, Cernahora, 
Sternberg. 

• Délszlávok: Blagayiak, Frangepánok, 
Brankovics Vuk. 

• Haugwitz kapitány Tettauer-rel német 
vagy sziléziai származású. 

Ennyi főtiszt közül miért éppen az egyikük meg-
különböztető neve lenne a névadó?  
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5. Winkler Gusztáv szerint soha nem viselte a 
Fekete Sereg elnevezést. Valószínűsíti, hogy 
Mátyás halála után kapták a jelzőt az elkö-
vetett sorozatos kilengéseik miatt.  

6. Bonfini Krónikájában a következő magyará-
zatot találjuk: Ezt a sereget azért nevezték 
feketének, mert Mátyás parancsára télen-nyá-
ron állandóan a szabad ég alatt élt, hőségtől, 
fagytól egyáltalán edződött, a katonáskodás 
szüntelen fáradalmaitól erősödött, úgy hogy 
semmi sem lehetett olyan nehéz és fáradt-
ságos, amivel nem bírt volna szembeszállni. 

 
Mit tudunk a Fekete Seregről azon kívül, hogy 
fekete? 
 

A főtisztek nemzetiségét figyelembe véve azt, hogy 
több nemzetiségű. 
Mátyás király egy török elleni hadjáratára  
126 000 katonát állított föl. Ez magába foglalja a 
zsoldosokon kívül a nemesi felkelőket és a ban-
dériumokat is. Ezt a számot a szerző rögtön meg is 
cáfolja, mondván se Svájc, se a Német Birodalom 
nem tudott kiállítani ebben a korban ennyi kato-
nát, akkor Mátyás honnét tudott volna?  
A zsoldosság kialakulásának ideje a XV. század 
eleje. Zsoldosokat alkalmazott Zsigmond és Hu-
nyadi János is. 
Az 1439-es országgyűlés kimondja, hogy az ország 
határait zsoldos csapatokkal kell védeni. „Általá-
nos felkelést pedig (a király) addig ne hirdessen 
az országlakosoknak, amíg a zsoldosok az ellen-
ségnek ellen tudnak állni.” 
Állandó zsoldossereg intézményének feltétele, 
hogy az ország pénzügyileg stabil legyen. Mátyás 
királynak állandó zsoldoshadserege volt.  
A zsoldot a katonák részben pénzben, részben 
sóban kapták meg. A városi zsoldosok ellátmánya 
ezen kívül élelemmel egészült ki, amely napi fél 
kg húst, 1 kg kenyeret és 1 l bort foglalt magába. 
A lovas zsoldos 4-8 aranyat, a gyalogos 2-4 ara-
nyat kapott havonta. Ez a pénz kevesebb a kéz-
műves mesterek havi jövedelménél, és ebből kel-
lett fönntartania magát és a lovát is. Ebből kellett 
a fegyvereit is előteremtenie. (25-30 arany egy lo-
vagi fegyverzet akkor, amikor egy szerényebb 
városi ház 10 arany)  
A zsoldoshadseregnek viszonylag nagy hányadát 
tették ki a Giskra vagy Jiskra meghódolásával 

(1462) munka nélkül maradt katonák. Koruk 
legjobb fegyverforgatói: értettek a fegyverekhez, 
harci tapasztalatokkal rendelkeztek. (Giskrát Er-
zsébet királyné, Zsigmond lánya, V. Albert felesé-
ge, Posztumusz v. Utószülött László király anyja 
bérelte föl, aki ellopatta a Szent Koronát és elzálo-
gosította Sopront.)  
Az 1480. évről írja Bonfini, hogy miután békét kö-
tött a pápa kérésére Frigyessel, 17 hónapig pihen 
Budán. Közben elbástyázza az országhatárt a török 
felé és felállít egy ütőképes hadsereget a császár 
ellen. 
A zsoldosok a zsold fejében örök szolgálatot fo-
gadtak Mátyásnak, és megígérték, hogy sohasem 
fognak az övéi ellen fordulni. 
A sereget a Király személye tartotta össze. 
Nagyrabecsülésben nemcsak a főrangú vagy ne-
mes vitézeket részesítette, hanem a közkatonákat 
is. A táborban a betegek iránti együttérzésből vé-
gigjárta a sátrakat, a gyengélkedőket gyakran etet-
te a saját kezével, odanyújtotta nekik az ételt, job-
bulást kívánt. A kishitűeket korholta, a kétségbe-
esetteket vigasztalta, a csatatéren bekötözte a se-
beket. Hűségesek is voltak hozzá.  
Egy kortárs leírása szerint inkább szolgáltak Má-
tyásnak ingyen, mint másnak pénzért. Másik azt 
írja, hogy a sereg híven szolgálta urát, s ha meg-
fizették, a pokolba is elment.  
Mátyás inkább stratéga volt, mint taktikus. A had-
járatok kivitelezésében és az erőviszonyok meg-
ítélésében pontos és biztos ítéletű, széles látókörű, 
merész. Azt mondták, néha túl merész. A megva-
lósításban rendkívül óvatos. Gyakran alkalmazott 
pszichológiai hadviselést, ami fenyegetést, rábe-
szélést, nyers erőszakot jelentett. Bátorsága pél-
daszerű (szabácsi felderítés, bécsi kémkedés). 
A történészek mintegy bűnéül róják fel, hogy rit-
kán bocsátkozik nyílt támadásokba, inkább kivár, 
kiéhezteti az ellenséget. (Boroszló, Bécs) 
Mátyás jól ismerte az embereket. Jó érzékkel vá-
lasztotta ki alvezéreit. Elsősorban a tehetséget, a 
hozzáértést nézte. A megadott feladatokon belül 
teljes szabadságot adott. Zsoldot lehetőségeken 
belül pontosan fizetett. Kímélte, szerette embereit, 
ezért ők is ragaszkodtak hozzá.  
Tervei között szerepelt, hogy Budán állandó állo-
máshelyül tábort építtet számukra. A zsoldosok a 
hadjáratok szüneteiben állandóan gyakorlatoztak. 
Fegyelmezettségük, harci szellemük tekintetében 
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a legjobb hadseregnek számítottak saját koruk-
ban. 
Sok mindent tudunk fegyvereikről, harcmodo-
rukról, Mátyás taktikáiról. Ismerjük, milyen alak-
zatokban harcoltak. Kör, háromszög, négyszög, fű-
rész és a legérdekesebb, a skorpió alakzat. Fegy-
vereik a szablya. 

 
Kik ellen viselt hadat a Fekete Sereg? 
 

Két császár, a török és a német, valamint a cseh 
király ellen. Bonfini szerint a törökkel a háború 
szükséges, a csehekkel a pápa kívánságára tör-
tént. Pál pápa apostoli diplomát küldött hadvezéri 
pálcával Mátyásnak: hadvezérré nevezte ki, akár 
tetszett, akár nem. Egyik levelében így ír: „Pápai 
és császári levelek hosszas unszolására a dögletes 
eretnekség pestise miatt k e l l e t l e n ü l  in-
dítottunk hadat a csehekre”. A cseh hadjárat si-
kerrel végződött. Csehország nagy része is a ma-
gyaroké lett. A huszitákat azonban Mátyás s o -
h a  nem üldözte. Élhettek békében a katoliku-
sokkal együtt. 

 
Miért volt szükséges a háború a német császár, 
Frigyes ellen? 
 

Okot számtalant találunk: 
- Frigyes nem adta feleségül Mátyáshoz lá-

nyát, Kunigundát. 
- A császár egy alkalommal, amikor a Király 

Bécsben vendégeskedett nála, bizonyítható-
an meg akarta mérgezni. 

- Frigyes sorozatosan megszegett ígéretei mi-
att (pénzbeli segítség helyett ígéretek - lsd. 
Huszita háború - a határmenti városok - 
Sopron - elfoglalása stb.) 

- A császár labilis helyzete, miszerint nem 
volt népszerű hazájában. Főurai nem egyszer 
lázadtak föl ellene, ami mögött Mátyást sej-
tette, mint támogatót. 

- Megsemmisíteni azt a császárnak tett ígére-
tet, miszerint a Szent Koronáért cserébe fel-
ajánlotta az országot, ha törvényes utód nél-
kül halna meg. 

 
Mátyás Király az okra nézve azt szokta mondani, 
hogy rajta, meg a császáron kívül senki sem lehet, 
aki ismeri a háború mélyebb okát. 

Kinizsi Pál, aki támogatta a Királyt az osztrák 
háborúban, ezt mondta: előttünk rejtve van szá-
mos ok, amelyet csak Ő tud. Bölcsessége meg-
haladja az emberi elme képességeit. 
A háborúzni vonakodók a Király tekintetéből kiol-
vasták, hogy úgyszólván valami F Á T U M kény-
szeríti a háborúra. A fátum a végzet, az elkerül-
hetetlen, megmásíthatatlan SORS. 
Király az, aki Isteni tulajdonságokkal rendelke-
zik. Állapot, ami vagy megvan, vagy nincs. Ere-
dete felülről jövő, megszerezni, vagy a nép, a kö-
zösség megbízásából átvenni nem lehet. A király-
ság fogalmától távol állnak a csupa földies, emberi 
kiválóság kritériumai mint józan ész, gyakorlati-
asság, kormányzói ügyesség, gazdasági hozzáértés, 
a politika és a diplomácia furfangos tudománya. 
Ezek lehetnek másodlagos járulékok, de szüksége 
nincs rájuk. A kormányzás munkáját elvégzi a régi 
korokban a másodkirály, a testvér, az akkori je-
lenben nádor, a tanácsadók. 
Egyetlen képességgel kell rendelkeznie: ez a 
KARIZMA. A karizma jelenti a transzcendens 
erőt, amely által olyan javakat áraszt népére, ame-
lyek pusztán emberi erővel meg nem szerezhetők. 
Mátyás király volt az utolsó igazi királyunk. Azt 
mondják, a nép választotta meg a Duna jegén. Szi-
lágyi Mihálynak köszönheti, hogy király lett. Ez 
mind igaz. De Zrínyi Miklós gyönyörűen írja le, 
hogy a szavakat Szilágyi Mihály szájába a Jóisten 
adta. A nép pedig megválasztotta. De mielőtt meg-
választotta volna, a gyerekek már napokkal előtte 
kiabálták az utcákat járva, hogy Mátyás a király! 
Szinte ugyanaz a történet, amit gyerekkoromban 
hallottam, amikor megkérdeztem, miért kapunk 
húsvétkor piros tojást? Öreg keresztmamám sze-
rint a római katonák dugdosták a gyerekek kezébe 
Jézus keresztre feszítése után, amikor az utcát jár-
va kiabáltak, hogy: feltámadt a Jézus! Feltámadt a 
Jézus! hogy elhallgattassák őket. Az igazságot 
azonban nem lehet elhallgattatni se piros tojással, 
se fenyegetéssel. Jézus valóban feltámadt és Má-
tyás valóban király lett. 

 
FÉNY a Magyarság Egén. 
 

Hogy ő a fény, soha nem volt kétséges számomra. 
Tudjuk, hogy a Fény lelkiségének másik fele a 
Víz. Ketten alkotják az Egészet. A Teljességet. A 
Víz és a Fény között egészen különleges, intim a 
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kapcsolat: kiegészítik egymást. A víz befogadja a 
fényt, hagyja, hogy sugaraival simogassa, átme-
legítse, sőt még táncot is járhat rajta! Viszon-
zásként a Fény megnézheti magát benne. (S mi-
lyen jó úgy nézni, hogy magamat látom!) Legszebb 
természeti tünemények egyike a balatoni Arany-
híd. A lemenő Nap sugarai aranyba öltöztetik a 
víztükröt, hidat képezve a két part között, össze-
kötnek. Ez az aranyba öltöztetett Égi Üzenet... 

 
Ha Mátyás a fény, keresni kell a vizet. 
 

Ahogy az égen, úgy a földön. Az Orion lábainál ott 
az Eridanus folyó. 
A Magyar nép mellett az a folyó, amelynek forrá-
sától Herkules ősapánk vitte az olajágat a győztes 
olimpikonoknak, ahol Apolló tisztelői élnek, 
amely két ágból ered majd eggyé válik, aztán le-
megy földalatti birodalmába, ahol minden évben 
155 napot tartózkodik, s tizenkét km-rel arrébb 
hatalmas erővel tör a felszínre. 
Az a folyó, amelyet a régiségben Isternek ne-
veztek. Ister - Istar - Inanna - Boldogasszony. 
Az a folyó, amelynek 

Forrása a Fekete-erdő. 
Tengere a Fekete-tenger. 

Az Istenanya otthona, aki kék köpenyében a vizek 
fölött lebeg. 
Ez a folyó a Duna. „Az Istenek mélymedrű nyel-
ve..., amelyen mitikus időben a költészet és a szó 
közlekedett, hogy a német Nyugatnak elvigye a 
LÉT értelmét.” - írja róla C. Magris.  

 
Honnét közlekedett a költészet és a szó? 
 

A Duna torkolatától nyugat felé. 
Az a hadsereg, amely elindult nyugatra Hunyadi 
Mátyás vezetésével, a Duna-mentét volt hivatva a 
magyarságnak visszaszerezni! Nem pillanatnyi 
szeszélyből, nagyzási mániából indult nyugatra 
„hódítani”! A magyarság ősi örökségéért indult. 
Amiért elindultak a „kalandozó” magyarok. Árpád 
fejedelem VI. Leónak a besenyők elleni háború-
jába nem ment bele, mert ellenkezett terveivel. 
Nyugat, és nem kelet felé szándékozott előretörni, 
valamint a bolgároktól a Duna-medencét szándé-
kozott visszahódítani. Amelyet Atilla Nagykirály 
adott népének. 
A történelemkönyvek pár mondattal „elintézik” 

Atillát és a hunok történelmét. Természetesen ki-
emelve kegyetlenségét, megemlítve Rómát és azt 
a tényt, hogy birodalma halálával összeomlott. 
A verduni békéről (450) nem tanítanak. Mintha a 
hunok a meséből jönnének, s oda távoznának: 
Hun voltak, Hun nem voltak... Elnézést. 
Ha tanítanák, meg kellene emlékezni a catalana-
umi győzelemről és az utána következő békéről, 
amely részletesen rendelkezik a hun birodalomról 
és népeiről. Ennek értelmében három szkíta, hun 
birodalom jött létre, amelynek fejedelmei felváltva 
töltik majd be a római császári tisztet. Ez a három 
ország a következő: 

1.  A Rajna-Alpok vonalától nyugatra és délre 
a frankok országa. 

2.  A Rajnától keletre a germánok országa. 
3.  A Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig, és a 

balkáni Fekete-hegyekig (Montenegro) az 
avar birodalom. 

Ezért fekete Hunyadi Mátyás hadserege. 
A sereget a Király személye tartotta össze. Olyan 
nagy volt személyének a hatása, hogy halálával 
mintha a katonák ereje és bátorsága is elveszett 
volna. 
 A magyar trón várományosai, Corvin János, 
Ulászló és Miksa tudatában voltak a Feketék sere-
gének fontosságában. Tudták, azé lesz a korona, 
aki mellé a hadsereg áll. Ulászló párthíveinek 
„sikerült” felesketni a sereget a maga oldalára. 
Szerencsét azonban nem hoztak Ulászló uralko-
dása kétségbeesett evickélés, meg sem próbál Má-
tyás örökébe lépni, terveit végigvinni. S az a had-
sereg, amely gyakorlatilag verhetetlen volt, Miksa 
hadait akadály nélkül engedi be Fehérvárig, hagy-
ja, hogy a várost feldúlják, kirabolják. Nincs cél, 
nincs hadvezér. Nincs, aki a gondjukat viselné. 
 1492-ben Kinizsi Pálra vár az a feladat, hogy 
megsemmisítse a sereget. Feladatát véghezviszi, 
majd gutaütést kap. Ezután még két évig él né-
maságban. 
 Mátyás király volt a víz-választó. Tudta, a Vi-
zet kell választania, ez a jövő. S az Ő halála vá-
lasztja ketté a magyar történelmet a Mátyás előtti 
virágzó, s a halála utáni romlásnak induló Ma-
gyarság korára. 
 Elkeserednie azonban nem kell senkinek. 
 A monda szerint egy öregjuhász találkozott 
vele. Elkóborló birkái nyomán egy fényes bar-
langba jutott, amely csupa drágakővel volt ki-
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rakva. A barlang kellős közepén egy terebélyes 
hársfa állott, amelynek ágai egy napfényes asztal 
fölé hullottak. Az asztalon fél könyökére dőlve egy 
szakállas király bóbiskolt. Körülötte mélyen alvó 
huszárok lovaik hátán. A felébredt királyban Má-
tyásra ismert. Hívta, jöjjön vissza, mert sanyarú a 
sorsa a népnek, amióta nem ő a királya. Mátyás 
kardját egy ujjnyira kihúzta a hüvelyéből. Ebben 
a pillanatban megrázkódtak a paripák, s moso-
lyogva nyújtózni kezdtek a vitézek a nyeregbe. 
Erre Mátyás visszadugta a kardját, mert még nem 
volt itt az ideje az ébredésnek, és azt mondta a 
juhásznak: 
 „Látod? A híres Fekete Seregem! Nem tart 
már álmuk sokáig! Egyszer felserkenünk! Ha 
majd langyos szellők fújnak a hegyekből, s meg-
zendülnek az ágak, én kivonom világbíró kardo-
mat hüvelyéből, s akkor felébred verhetetlen 
seregem... Kitárulnak majd a kapuk, és mellénk 
áll a vén és a fiatal, az asszony és gyermek, s me-
gyünk majd az utolsó csatába... Harcunk rette-
netes lesz, de rövid, s minden ellenségünk a 
porba hull. Hű magyarjaim, miénk lesz a végső 
győzelem! S az igazságtalanságot a föld színéről 
eltöröljük, s lerakjuk az aranykor fundamen-
tomát!” 
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FRIED ISTVÁN 
 

A „megváltó” Mátyás király esete a szlovénekkel 
 

 
 A Hunyadi-család nemcsak magyar irodalmi 
utóélettel rendelkezik. Már Arany János is emle-
gette, hogy „Szerbhon ifjai, leányi” guszlicájok 
hangja mellett emlegetik Janko Szibinyáni tetteit, 
életét, az egyik legnevezetesebb népdal pedig 
Dóczi Péter, péterváradi bán és Hunyadi Mátyás 
„esetét” örökítette az utókorra. A szakirodalom ré-
gebben tudja, hogy a Hunyadiak „balkáni” nép-
költészeti karrierje szervesen függ össze a török-
ellenes küzdelmekkel, még akkor is, ha egyes 
balladák, románcok, népénekek forrását földrajzi-
lag távolabb lehet keresni. Ukrán és szlovák kuta-

tók már régebben monografikus feldolgozásban 
figyelmeztettek arra, hogy a Hunyadiak népköltési 
története Európa keletibb részei népeinek köz-
kincse, Hunyadi Mátyás pedig nem csupán Ma-
gyarország igazságos királya volt, hanem vala-
mennyi nép kedvelt hőse. És nemcsak a népköl-
tészetek őrzik a nagy király emlékezetét, hanem a 
szépirodalom is. Példának legyen itt elég egyetlen 
mű: a szlovák romantikának talán legjelesebb 
képviselője, az 1848. március 15-ét ódával kö-
szöntő Andrej Sládkovič elbeszélő költeményében 
(A gyetvai legényben, amelyet a kutatás Arany 



MAGYAR TÖRTÉNELEM 

 42 

János Toldijával lát párhuzamban) megjelenik az 
uralkodó, mint akinek fekete seregébe bejutni 
nagy tisztesség. 
 Nem kevésbé érdekes a szlovén Mátyás-
király-kép alakulása. Hogy a népköltészetben 
Orpheus és Barbarossa Frigyes figurájához vált 
hasonlóvá, eddig is tudtuk. Méghozzá a jeles for-
dító, kutató, nyelvész és szerkesztő (Weöres Sán-
dor egyik első fölfedezője) Pável Ágoston tanul-
mányai és fordításai alapján. Szerencsés találko-
zása volt ez a magyar szlavisztika-szlovenisztika 
kiemelkedő képviselőjének és a dunántúli-pannó-
niai „szellemnek”, hiszen a szomszédos szlovén 
nyelvterülettel való kölcsönös kapcsolat olyan 
tény- és irodalmi anyaggal gazdagodott, amely le-
hetővé tette történelem és népképzelet összeját-
szásának dokumentálását. 
 Hogy Mátyás király szlovén utóélete nem 
pusztán kapcsolattörténeti, hanem folklorisztikai, 
„elméleti” nézőpontból is újragondolandó, példá-
ul a Mátyás király alak mítizálódása, mitológiai 
alakká válása szempontjából, az utóbbi esztendők 
folklór-kutatásának eredménye. Az viszont a ma-
gyar olvasó előtt még nem volt teljesen világos, 
hogy kik és miért dolgozták föl Mátyás király tör-
téneteit a szlovén irodalomban, és ez a feldolgozás 
miként illeszkedik bele olyan, magának a kelet-
közép-európai irodalmakban honosságot kivívó 
irányokba, mint a romantika, a realizmus vagy ép-
pen a századfordulás modernség egyfelől, az iro-
dalmi népiesség és/vagy a másodmodernség, majd 
a posztmodern másfelől. Illetőleg: vannak-e téren 
párhuzamok a szlovén és a magyar kutatás és az 
irodalom között? Ezekre a kérdésekre igyekezett 
válaszolni egy 1991-ben megjelentetett kötet, 
amely éppen a Mátyás királyról szervezett szlo-
vén-magyar konferencia anyagát adta közre; a 
Mariborban szlovén-magyar közreműködéssel 
napvilágot látott könyv részint összefoglalta a 
folklór és az irodalmi kutatás tapasztalatait, ré-
szint kijelölte a kutatás további irányait. E kötet 
anyagából bő válogatást közölt egy 1988-ban, Bu-
dapesten publikált szlovén-magyar nyelvű könyv, 
Hasonlóságok és különbözőségek címmel, jelez-
vén a Mátyás király „mondakör” tágabb és szű-
kebb irodalmi kontextusát. 2001-ben pedig a bu-
dapesti szlavista Lukács István a Kisebbkutatás 
Könyvek sorozatában adta közre összegző művét: 
A megváltó Mátyás király színelváltozásai a szlo-

vén néphagyományban és szépirodalomban cím-
mel. Az 1990-es évekre örvendetesen fölélénkült 
kutatás (ideszámíthatjuk Kriza Ildikó tanulmánya-
it is) jelzi, hogy a népek közös hősévé lett Mátyás 
királyunk portréja állandóan formálódóban van, 
részint a tudományos kutatás méltatja roppant 
közép-európai jelentőségének megfelelően, részint 
a szépirodalom dolgozza föl a néphagyományt. 
Lukács István ezt a kutatási alkalmat (is) fölhasz-
nálja arra, hogy 
 1. Fölvázolja a „szlovének magyarságképé”-
nek főbb vonásait; 
 2. A kereszténység előtti korszak, valamint az  
antikvitás mitológiai örökségének folklorisztikai 
jelenlétéről értekezzék; 
 3. Kitérjen olyan képzőművészeti vonatkozá-
sokra, mint például a „méhkaptár-ábrázolások”.
 Mindennek jobb megértését segíti az „ere-
deti” történelmi háttér megismerése. Nem könnyű 
a tájékozódás. Hiszen a szlovén történelemnek, a 
szlovén tájnak és hősképzetnek fontos tartozékai: 
a Cillei-család és a családi fészek, a vár, Cillei 
Ulrik pedig szereplője szlovén történeteknek, mint 
a táj, a szlovének lakta vidék ura. Ugyanakkor a 
magyar történelmi tudatban és szépirodalomban, 
sőt, az operában (gondoljunk Vörösmarty Mihály 
drámájára, Erkel Ferenc operájára, a Hunyadi 
Lászlóra) a Cilleiek, kiváltképpen Ulrik a Hunya-
diak ellenfelei az országhatalomért vívott harcban; 
főleg Erkel operájában Ulrik gróf Hunyadi László 
életére tör. Feltételezhetnénk, hogy a szlovén táj 
„őshonosa”, a Chillei család pozitívabb besorolást 
kaphat a szlovén tudatban, mint a Hunyadiaké. 
Ennek ellenkezőjére látunk számtalan példát, 
igaz, nem Hunyadi László, hanem Mátyás király 
lesz a szlovének jelese. Arany Jánost idézve újó-
lag, módosíthatjuk szavait: „Idegen nép hőse is 
lett / Derék hőse a magyarnak.” Csakhogy éppen 
ezáltal lett rokonnép: Mátyás király befogadásá-
ban, hazai hőssé integrálásában azonos alkotói 
gesztus nyilvánult meg, legalább itt, a folklórban, 
az irodalomban azonos és/vagy hasonló szándé-
kok nyilatkoznak meg. A szlovén Mátyás hagyo-
mány azonban további párhuzamok tételezését is 
megengedi. Mert igaz ugyan az, hogy a barlangban 
alvó-rejtőző uralkodó, akinek szakálla körülfolyja 
a kőasztalt, vagy belenő a kőasztalba, a német 
mondavilág felé irányít. De az az elképzelés, hogy 
Mátyás előtör barlangjából, és megsegíti a szlové-
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neket, ha a szükség úgy hozza magával, a magyar-
hun mondakörbe is beleillene, Csaba királyfi 
alakját képzelteti el velünk (s itt újra Arany János 
elbeszélő költeményére lehet gondolnunk). 
 Még egy, igen lényeges tényező bukik ki Lu-
kács István könyvéből: Mátyás király a szlovén 
nemzeti klasszikusokat erősen foglalkoztatta, a ro-
mantikus France Preserent ugyanúgy, mint a szá-
zadfordulós modernség európai jelentőségű repre-
zentánsát, Ivan Cankart, akinek Sodba (Ítélet) cí-
mű verse és Mihaszna Marko és Mátyás király 
című elbeszélése magyarul is olvasható. S bár Lu-
kács István tovább nem követi Mátyás szlovéniai 
szépirodalmi utóéletét, az elemzett anyagból is ki-
tetszik, hogy oly súlyos problémák ölelik körül ezt 
az alakot, mint a történelmi személyiség költői ér-
tékelhetőségének kérdése, a nemzeti hős megte-
remthetősége, poétikailag kiváltképpen jelentős a 
népköltészet és népköltészeti alak szépirodalomba 
asszimilálásának esélye. A romantikától a század-
fordulós modernségig ívelő korszak szlovén poétái 
egyként reagáltak a nép- és műköltészeti hagyo-
mányra, az irodalmi irányok egymástól eltérő 
szubjektum- és személyiség-felfogásaira, valamint 
a XIX. század végétől kezdve arra a bölcseleti tö-
rekvésre, amelynek a magyar századfordulós mo-
dernségben is sokat idézett-emlegetett Friedrich 
Nietzsche volt a legjelentősebb képviselője. Ezen 
a ponton megint a szlovén-magyar irodalmi pár-
huzamok lehetősége dereng föl, még akkor is, ha a 
szlovén és a magyar történelem-értelmezés fontos 
eltéréseket mutat. A mitizálás és a demitizálás, a 
heroizálás és a deheroizálódás ritmusában válto-
zik a szlovén irodalom Mátyás-képe, miközben le-
tagadhatatlanul ott rejtőzik a háttérben a népköl-
tészet alakváltoztató kulcsfigurája. 
 S ami szintén figyelemre méltó lehet: a ma-
gyar érdeklődés viszonylag korán fölfedezte a 
szlovén ballada-, illetőleg románchagyományt, s 
ha német átköltés nyomán is, de Greguss Ágost 
igen népszerű és sokáig iskolában tanított balla-
da-felfogása, amely A balladáról című könyvében 
lelhető meg, teret szentel a szlovén népköltészet-
nek. Az meg kiváltképpen érdekelte a magyar ku-
tatókat (már a XIX. század végén), hogy Mátyás 
király milyen alakba öltözött a szlovén népha-
gyományban. A szlovén-magyar irodalmi érintke-
zések az 1930-as esztendőkben élénkülnek föl (az 
említett Pável Ágoston és a magyarul kiválóan 

beszélő-író Vilko Novák jóvoltából); de csak az 
utóbbi másfél évtizedben beszélhetünk arról, hogy 
szlovének és magyarok kölcsönösen tudomásul 
vegyék egymás szellemi teljesítményeit. A szlovén 
irodalom magyar fordítói között még Csuka Zol-
tánt is emlegethetjük, újabban Gállos Orsolyát, 
míg a szlovéneknél Štefan Barbarič, Jože Hradil 
és Kajetan Kovič említendő. Lukács István vállal-
kozása ebbe a sorba állítható, két tudományosság 
kapcsolódási mezején fejti ki tevékenykedését, s 
így közvetítőként is számottevő munkát végez. A 
jelen könyv a közép-európai hasonlóságok, érint-
kezések, irodalmi párhuzamok, „tipológiai analó-
giák” gondolatkörében mozog, és ezen keresztül 
az irodalmi Közép-Európa képzetét erősíti. Jel-
lemzője még a tudományköziség, ami ebben az 
esetben azt jelenti, hogy a folklór-kutatás, az iro-
dalomtörténet és az összehasonlító irodalomtu-
domány számára egyként van mondandója, a 
könyv mindhárom részdiszciplinába besorolható. 
 A magyar olvasó a Mátyás királyt körülövező 
legendárium, mondaképződés állomásait járja vé-
gig, miközben betekintést kap a szlovén irodalom 
XIX. századi történetébe. Ugyanakkor a közös tör-
ténelemre is fény derül, hiszen Mátyás király és a 
déli meg a nyugati „szlovén tartományok” kap-
csolatának alakulását érzékelteti az említett mon-
dateremtődés, a szlovén etnográfus Ivan Gra-
fenauert idézve: „Mátyás király valamilyen szlo-
vén mitikus lény helyébe lépett”, s ennek okául 
feltételezhető, hogy „Mátyás történelmi szerepe a 
III. Frigyessel folytatott háborúskodás idején jócs-
kán felértékelődött a szlovénség körében”. Ez 
egyben arra is utal, hogy Mátyásnak mind kor-
társi, mind későbbi megítélése a nagyvonalú kö-
zép-európai politikust hangsúlyozta, aki birodal-
mában összefogta a különféle népeket, s szigorú 
uralkodása ellenére (vagy éppen azért) halála 
után is továbbélt a népi emlékezetben. 
 Lukács István könyve már csak azért is ér-
dekes és fontos olvasmány, mivel a közép-európai 
történelem egyik legjelentősebb személyiségére 
olyan aspektusból tekint, amely a magyar tudo-
mányosságban eddig nemigen volt szokásban. Is-
mereteinket gazdagítva, a történelmi perspektíva 
gazdagításával hívja föl a figyelmet Közép-Európa 
közös történelmére. 
 

ÚJ HORIZONT 2002. 2. sz. alapján 
 



MAGYAR TÖRTÉNELEM 

 44 

 

 

DETRICH ATTILA 
 

A nagyvázsonyi Szent Mihály Pálos Kolostor 
 

 
A kolostorral kapcsolatosan több problémával is 
szembe kerülünk. Az első maga a kolostor lét-
jogosultsága, annak helye. 
 
Épülésének ideje 1483-ra tehető a források, és a 
hivatalos történetírás szerint is. Ekkor még ér-
vényben volt Pál Veszprémi Püspök 1263-as ren-
delete, melyet IV. Orbán pápa is megerősített. A 
rendelet szerint nem szabad új, a Pálos rendhez 
tartozó kolostort építeni. Természetesen ezen ren-
deletet többször is megszegték, illetve a király 
közbenjárására a pápa több kolostornak is enge-
délyezte a működést, de minden egyes kolostor 
megnyitását külön pápai engedélyhez kötötték. A 
pápai engedély azonban csak a király vagy egy 
szent közbenjárására kerülhetett kiadásra. Királyi 
közbenjárásra többször is sor került, szent köz-
benjárására azonban csak a rend alapításánál tu-
dunk. Miklós Pálos generális 1340-es levele a pá-
pához szintén érdekessé teszi a kolostor építését. 
Ebben a levélben kirekeszti a kolostorok többsé-
gét a rendből, és kéri a pápát, hogy Magyar-
országon ne engedélyezzen a rendhez újabb kolos-
torok építését, csatlakozását. Kérését a pápa elfo-
gadja, és a levélben foglaltak szerint elrendeli a 
fehér ruha viselését a rendben maradt Pálosok 
számára, egyben megtiltja a kizárt szerzetesek 
számára a fehér ruhát. Mindkét építésre vonatkozó 
szabályozást évről-évre az egyházmegyei zsinato-
kon megerősítik. Nem tudunk olyan dokumen-
tumról, vagy mondáról, legendáról, mely szerint 
Mátyás vagy valamely szent közbenjárt volna a 
pápánál a kolostor működését, és felállítását ille-
tően. 
 
A másik ok, ami megkérdőjelezi a működést, az 
az, hogy Boldog Lőrinc 1308-ban megalkotta a 
Pálosok reguláját a Patacsi Regula mintájára, egy-
ben valamiféle, nem regula szintű szabályzatot is 
készített. Ennek egyik pontja, hogy nem szabad 
kolostort egy napi járóföldön belül építeni egy má-
sik kolostorhoz, de ha lehet két napi járóföldre 
egymástól legyenek kolostorok. Mivel az egyik 
legősibb kolostor a Tálodi, mely még a XIII. sz. 

közepére datálható, így nem egyeztethető össze a 
szabályzattal a néhány órányi járásra fekvő vázso-
nyi kolostor építése. 
 
Alapvetően minden szabályzattal ütközik a kolos-
tor építése, mégis létezett, mégis megépíttette Ki-
nizsi Pál, mégis a rendbe sorolták. Gyöngyösi 
Gergely 1518-as térképén a rendbe sorolja, és je-
löli a vázsonyi kolostort. Hogyan lehetséges hát, 
hogy minden szabályzat ellenére a kolostor mű-
ködhetett a rend soraiban? 
 
A választ megadja az a tábla, melyet a kolostor 
mellett a kolostor rövid történetével állítottak fel 
az 1959-es feltárást követően: 
 
„Szerzetesei a közeli tálodi klastromból költöztek 
át.” 
 
Ez a mondat egyértelműen megmutatja, hogy nem 
új kolostorról, hanem a tálodi kolostor bővítéséről, 
Nagyvázsonyhoz közelebb hozataláról van szó. Így 
érthető, hogy a szabályokkal, rendeletekkel ellen-
tétben mégis felállíttatott, és működhetett a kolos-
tor. Ezen vizsgálódásomat később, a kolostor rom-
jainál tett látogatásomat követően kezdtem meg, 
saját benyomásaim miatt. 
 
Miért volt szükség arra, hogy drága pénzen új ko-
lostor épüljön, akkor, ha a közelben már van Pálos 
kolostor? A kérdésre nagyon nehéz választ talál-
nunk, de a krónikák és a mondák sokat segítenek 
ebben. Kinizsi Pál felesége Magyar Benigna kö-
zeli kapcsolatban volt a Pálosokkal. Külön az Ő 
számára készítettek a tálodi kolostorban egy ima-
könyvet, mely Magyar nyelvű, és Czech kódexként 
vált ismertté (1513). Mikor Kinizsi Pál, meghalt, a 
vázsonyi kolostorban egy zsoltároskönyvet írtak 
Magyar Benigna számára, mely későbbi elhelyezé-
séről a Festetics Kódex nevet kapta. Ez szintén 
Magyar nyelven tartalmaz imákat, zsoltárokat. Na-
gyon fontos ez a momentum, hiszen köztudott, 
hogy a Pálosok nem készítettek mindenféle máso-
latot, vagy könyvet pénzért, megrendelésre. Az 



MAGYAR TÖRTÉNELEM 

 45 

viszont tényként kezelhető, hogy annak, akit arra 
érdemesnek tartottak, megadták azt, amire szük-
sége volt. Magyar Benigna 1519-ben harmadik 
férjét megölette, ezért kegyvesztetté vált, vagyonát 
elkobozták, és halálra ítélték. II. Lajos azonban 
Kinizsi Pál barátainak engedve, megkegyelmezett 
neki 1520-ban. Szapolyai János vagyonát, így 
Nagyvázsonyt mesztegnyei Bodó Ferencnének 
adományozta 1527-ben. 
 
Kinizsi Pál is szoros kapcsolatot tartott fenn a 
Pálosokkal. Akárcsak Mátyás, Ő is „jósoltatott” 
minden egyes hadjárata, vagy csatája előtt. Győ-
zelmeit ennek is köszönheti, a Pálosok mindig tá-
mogatták az igaz ügyért harcolókat. Saját meg-
látásom szerint Kinizsi Pál ugyanazon beavatáson 
esett át mint Mátyás, vagy Szent István, és ugyan-
azt a büntetést is kapta, mint két nagy királyunk. 
 
Miért kellett a kolostort, - egy életerős hadvezér-
nek, akinek lóháton egy óra sem kellett tálodig, - 
behozni Nagyvázsony szomszédságába? A választ 
egy helyi monda adja meg, mely még Kinizsi Pál 
idejében keletkezett: a monda szerint, mindig volt 
mozgásban egy szerzetes Tálod és Vázsony között, 
aki a napi kapcsolattartás miatt leveleket hordott. 
A szerzetest egyik levélhordó útján meggyilkolták, 
és kirabolták. A levél, melyet vitt soha nem került 
elő, azt valaki megsemmisítette. A szerzetes azóta 
is az erdőt járja szellem képében, hogy megtalálja, 
és átadhassa fontos küldeményét. 
 
A másik talán prózaibb ok, hogy Kinizsi Pálnak 
szüksége volt a zárdában eltöltött ájtatosságra, és 
elmélkedésre. A közelebb levő kolostorban, bár-
miféle probléma esetén azonnal fellelhető, és pil-
lanatok alatt hazarendelhető volt a várkapitány. 
Talán a jóslatok is szerepet játszottak abban, hogy 
ideépült a kolostor. Talán megjósolták, hogy az 
oszmánok betörnek az országba, és így kiküszö-
bölhető volt, hogy a tálodi erődkolostort, melyben 
a szerzetesek magukra voltak utalva, ne keresse a 
török. Ez persze csak találgatás, de ami tény, hogy 
beavatottként Kinizsi Pálnak szüksége volt a kö-
zeli kolostorra. 
 
Az imént említettem a beavatást és a büntetést, 
melynek során két nagy királyunkhoz hasonlítot-
tam. A beavatás azért egyértelmű számomra, mert 

napi kapcsolatot tartottak fenn, és gyakran tett lá-
togatást a tálodi kolostorban. Ezt csak az teszi 
meg, akinek olyan erőteljes és közeli a kapcsolata 
a pálosokkal, hogy nem telhet el nap elmélkedés 
és ima nélkül. Beavatott volt, mégis hatalmas ün-
nepségeket, mulatságokat rendezett várában. A 
nép tisztelte, szerette, de nem féltek tőle. Ugyanaz 
a tisztelet, és mondakör övezi alakját Nagyvázsony 
térségében, mint királyát, Mátyás királyt ország-
szerte. Az ajándékba kapott falvakban az adók 
nem voltak csekélyek, de döntései igazságosak 
voltak, és nem sanyargatta feleslegesen a népet, 
nem korlátozta, büntette őket, csak akkor, ha an-
nak valódi oka volt. Ezek a beavatott, karizma-
tikus vezér jellemzői. Betartotta a legalapvetőbb, 
és legfontosabb Pálos elvet: az élet feltétel nélküli 
tiszteletét. A büntetése a lehető legkeményebb 
büntetés volt, amit emberfeletti testi erejű had-
vezér elszenvedhetett. A Fekete Sereg szétverése 
után, testi leépülés, és szellemi zavarodottság volt, 
amivel vezekelnie kellett. Szélütést kapott, nem 
tudott beszélni, és részlegesen le is bénult, ebben 
az állapotban még két évig élt. 
 
Visszatérve a kolostorhoz, történetének befejezé-
sét is fontos megemlítenünk. 1543-ban már nem 
működik a kolostor, a szerzetesek elhagyják, 
1552-ben, Veszprém elestekor a várőrség felrob-
bantja az épületegyüttest. Köveiből erősítik meg a 
várat, és felhasználják a falubeliek építkezéseik-
nél. Soha nem építik újjá, soha nem népesítették 
be szerzetesek a falakat. A romokat 1959-ben 
tárták fel, ekkor ásatásokat is folytattak, és sajnos 
újjá építettek néhány falat is. A látványrajzzal, a 
kolostor térképével, és a felhúzott falakkal kap-
csolatban vannak meglátásaim, melyeket a józan 
ész segítségével megpróbálok bizonyítani is. 
 
A kolostor a faluból egy mellékutcán keresztül, a 
temetőt megkerülve közelíthető meg. A temető-
domb mögötti kicsit magasabb domb tetején, egy 
erdőben található a kolostorrom. Megközelítése a 
turisták által jól kitaposott ösvényen könnyen 
megtehető. A kolostor első pillantásra azonnal 
hamisnak, mesterkéltnek tűnik. Az érzéstől, hogy 
nincs rendben valami nem tudtam szabadulni, de 
mint általában minden hasonló helyzetben Én is a 
szememmel próbáltam meggyőződni a hamisság 
okáról. 
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Az első ami feltűnt, hogy a rom újjáépítése során 
felhasználtak téglát és követ egyaránt. Ami itt 
gondot okoz, az, hogy újjáépítésről nem írnak, 
csak konzerválásról. A kettő között különbség 
van. Nem értem, hogyan lehetett félig bedőlt, ro-
mos falakat felhúzni, a templomot részben beva-
kolni. Számomra nagyon lehangoló a látvány. To-
vábbi probléma számomra, hogy a falak nem il-
leszkednek az alapokra. Helyenként 10-15 cm-rel 
is eltérnek attól. Ha valaki nem átall turista-
látványosság gyanánt romokat építeni, akkor leg-
alább arra legyen gondja, hogy valami történelem 
hűt alkosson. A látványrajz és az alaprajz ön-
magáért beszél. Az alaprajzon elhelyeztek hét 
funkció nélküli helyiséget, a templomot, a sekres-
tyét, a kápolnát, a konyhát, egy apát irodát, ke-
rengőt, és belső zárt udvart. A hét funkció nélküli 
helyiségből egy az ebédlő, egy pedig kamra. Az 
egész rendszer nem illik bele a Pálosok életébe, a 
középkor világába, egy zárt, befogadó közösség 
létszükségleteibe. 
 
A Pálosok mindig víz mellé települtek, ehhez 
képest itt a forrás, melyet kútnak neveznek, kívül 
esik a kolostoron. Van temetőkert, ahol nem talál-
tak sírokat, viszont találtak egy haranglábat, szin-
tén a kolostoron kívül, messze a temetőkert leg-
távolabbi sarkában. A konyha kb. 4-szer akkora 
területű mint a kamra. Ez képtelenség a középkori 
viszonyokat tekintve, mikor a parasztháznak pad-
lása, pincéje és még melléképülete is volt a ter-
mény és más élelmiszer tárolására. Itt nincs pince 
sem. Az ebédlő alkalmas egy 50 fős lakomához 
méreteit tekintve. A sekrestye és a templom között 
helyezkedik el, egy ismeretlen funkciójú helyiség. 
Az egész épületegyüttesből csak a konyha és az 
apát irodája fűthető. Emellett a látványrajz készí-
tője „álmodott” egy emeletet is a kolostornak. Ez 
elképesztő! A látványrajzon 4 kéményt számol-
hatunk meg, de „csak” 2 tűzhelynek van alapja. A 
Kápolna tetejére is sikerült emeletet varázsolni a 
rajzolónak. A Pálosok kútja felirat pedig egyene-
sen felháborító! Miért kell egy forrást kútnak ti-
tulálni, miért nem lehet leírni, hogy mi az való-
jában? Miért kellett átépíteni, oly módon, hogy ne 
forrás, hanem kút legyen belőle? Mi volt az egész 
kolostor funkciója? 
 
Az egész hasonlít egy olyan épületre, ahol egy-két 

szerzetes folyamatosan tartózkodott, mint őrök, 
vagy fenntartók. Az épületben viszont időnként 
nagy számú ember tartózkodott, erre utal a nagy 
méretű ebédlő, a kis méretű kamra, és a nagy 
konyha. Nincsenek cellák, pedig a Pálosok reme-
ték voltak, így nem nagy termekben, hanem kis 
cellákban aludtak. Ha azt vesszük alapul, hogy 
egy álcázott, titkos társaság által használt találka-
helyről van szó nem pedig kolostorról, máris el-
fogadható a létesítmény létjogosultsága. 
 
A falunak van temploma, mégpedig egy XIII. sz.-
ban épült Szent István templom. A falu népe ezt 
látogatta, ezt használta istentiszteletei és más al-
kalmakkor. A Pálosok temploma „csak” temetke-
zési hely lett volna? Lehetséges, de kinek a temet-
kezési helye? Kinizsi Pált ugyanis a Szent István 
templomban helyezték örök nyugalomra a Pallas 
lexikona szerint. Akkor miért kellett a templom? 
A kérdés nyitott maradt számomra egyelőre. 
 
Magyarázatot ad az emelet arra, hogy hol voltak a 
cellák, illetve a hálótermek. Ha nem tettek volna 
a kápolna tetejére is emeletet, elfogadnám, de így 
nem tudom megemészteni. A kápolna a Pálosok-
nak kellett, a konyha, ebédlő, kamra a titkos tár-
saságnak, az apát irodája inkább Kinizsi Pál szo-
bája lehetett, a templom és a sekrestye pedig 
olyan szertartásokhoz kellett, amit nem a Pálosok 
és nem is a falu népe előtt celebráltak. Talán a 
templomosok lehettek itt titkos társaságként? 
Nem tudom, egyelőre nem sikerült kiderítenem, 
hogy kik azok, akik itt tartották összejöveteleiket, 
szertartásaikat. 
 
Saját véleményem az, hogy annyi sok furcsaság 
van a kolostor körül, hogy az igazság szinte ki-
deríthetetlen. A templomban álló két sírhely az 
59-es felújítás, ásatás során keletkezett márvány-
lappal lezárt téglaemelvény. Mi az igazságtartalma 
Kinizsi Pál és Horváth Márk templomi sírjának? 
Nem tudni. Mi a valóságtartalma a most álló ro-
moknak? Nem tudni. Sajnos 1959 után minden 
ami eredeti volt eltűnt, befedték falakkal, téglá-
val, vakolattal, és egyáltalán nem odavaló kövek-
kel. Kinizsi Pál a molnárlegényből lett hadvezér, a 
déli végek kapitánya. Az élete titkokkal van tele, 
ahogy az általa létrehozott mű is titokzatos. Ha-
sonlóan Mátyás király életéhez, és művéhez nem 
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megfejthető, és nem érthető az utókor számára 
teljes mértékben. Ha megértünk valamit, máris 
felmerül egy újabb kérdés, mely további kérdé-
seket szül. 
 
A saját élményeimet tovább göngyölítve, mikor a 
kolostor kápolnájába mentem, és energia fogadó 
és energia továbbító testtartással tettem fel a kér-
dést a körülöttem forgolódó szürke ruhás szerzetes 
lelkeknek: 
 
„Mutassatok utat, fedjétek fel előttem az igaz-
ságot” 
 
A válasz azonnal ott visszhangzott a fejemben: 
 
„Keresd a vizet!” 
 
A víz keresésére indulva megvizsgáltam a kutat. A 
kút átépítésre került, elfedve valódiságát kúttá le-
minősítve egy tiszta vizű forrást. A Kút alsó ré-
szében már nem látszik a fenék, nem látszik a víz, 
alját vastagon fedi a szemét. A szemét felett kb.  
3-4 méternyi kiépített kút látható, melynek alsó 
része a régi, eredeti faragott kövekkel van kié-
pítve, melyek negyed ív méretűek. A felső 1,5-2 
méter pedig újabb műkő-beton nyolcad ív méretű 
darabokból van kiépítve. Az eredeti köveket a kút 
felső részéből, körben az erdőben szórták el az 
építők. Több követ komoly sérülés ért, de még így 
is látható egy kő, mely teljesen ép maradt, és 
kifolyónyílás van bele faragva. A kút tehát való-
jában nem kút, hanem kiépített forrás, mely fo-
lyamatosan feltölti a vízzel az építményt. Miért 
kellett átépíteni, és elfedni a valóságot? Mert még 
nem jött el az ideje annak, hogy élő forrás 
hirdesse a Pálosok jelenvalóságát. A tudósok nem 
tudják elképzelni, hogyan lehetséges a hegy egy 
pontján leásni, és pont ott találni egy forrást, amit 
úgy ki lehetett faragott kövekből építeni, hogy a 
víz a hegy tetején forrásként működjön. De ho-
gyan érhetnénk fel ésszel, mikor agyunk ily ke-
vés százalékát használjuk, hogy mire voltak ké-
pesek, akik ennél sokkal többet használtak 
agyukból? Ez az építmény mai szemmel legalább 
akkora csoda, mint a piramisok. Számítógép nél-
kül, próbafúrások nélkül, geológiai szakemberek 
nélkül végzett teljesen mester szintű mérnöki és 
építészeti teljesítmény. Nem magyarázható a mai 

ember számára. 
 
Innen úgy gondoltam, hogy nyugat felé kellene 
indulnom, arra húzott a lelkem, földhöz ragadt tu-
datom pedig azzal magyarázta az irányt, hogy meg 
kell néznem a közeli malom honnan kapja a vizet. 
Ha nem a malom a cél akkor a tálodi kolostort 
kell górcső alá vennem. Mivel gyermekeim már 
fáradtak voltak, és este hat körül járt az idő, így 
felvetésem nem nyert megfelelő támogatást fele-
ségemnél. Majd legközelebb. Indultunk hát visz-
szafelé, de feleségem lemaradt, és az ösvényről 
letért nyugat felé az erdőbe. Megállt, leguggolt, 
tenyerét a föld felé fordította. Miután odahívott 
megéreztem én is, hogy a föld meleget sugároz egy 
ponton. Körbepillantva láthatóvá vált egy kereszt-
út. Egy ősi, már századok óta nem használt út. 
Négy irányba haladt az út: kelet felé a kolostorig, 
észak felé a völgybe, dél felé a dombtetőre, és 
nyugatra, ki tudja meddig és hova. A kereszte-
ződés közepén, a meleget élvezve megkérdeztem 
újra a szerzetesek lelkét: Merre? Majdnem fizi-
kailag rángattak nyugat felé, a kísértés és a von-
zás olyan erővel tört rám. Elindultunk hát, és az 
erdőn keresztül a ma is használatos útig mentünk 
mely a domb oldalába van vágva. Az új úton né-
hány méter után megtaláltam amit kerestem: a 
forrást. Valószínűtlenül kékes vizű kis vízhozamú 
csobogó. Hasonló módon van kiépítve, mint a 
dombtetőn, de ennek átmérője nem 1,2 méter, ha-
nem a fele 0,6 méter. Az ősi mohos kövek cso-
dálatosan mutatják, hogy a két forrás egy még 
csodálatosabb mérnöki munka hatására, egyszerre 
volt képes működni. Most már ez is tele van sze-
méttel, és a borzalmas pusztítás hatására rothadó 
növényi maradványokkal, építési hulladékkal van 
teleszórva a kis medence. Megmutatták a barátok, 
hogy hol van a víz, és hol van az igazság. 
 
A kis medencétől dél felé fordulva ugyanolyan 
földdel fedett fal látható, mint bárhol a Pálos ko-
lostorok környékén. A fal nem fényképezhető, és 
ezt ki merem jelenteni, mivel szakmám a fény-
képezés, és az elmúlt 10 évben kevés olyan dolgot 
találtam, amit nem lehet lefényképezni. Ez a fal 
olyan. A meleg sugárzik a falból és ez a sugárzás 
oly erős, hogy a fényképezőgép nem képes tiszta 
és használható képet készíteni. Az utolsó próbál-
kozásom az volt, hogy egy trükkel próbálom meg 
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lefényképezni a falat: A lányomat és a felesége-
met egy fához állítottam, és a háttérnek a falat vá-
lasztottam. A fa és családom nő tagjai tökéletesen 
látszanak a képen, fejük körül mint glória világít a 
fény, és a fal teljes homályba burkolózik. Itt lehe-
tett a szerzetesek lakhelye, itt lehetett a föld alatti 
szállásuk, az igazi otthonuk a forrás mellett. Ha az 
elveszett evangélium igéire gondolunk, már érthe-
tő, hogy miért itt kellett élniük: 
 
„0tt élek benned és körülötted. Emeld fel a kö-
vet és ott vagyok, hasítsd szét a fát és meg-
találsz. De nem vagyok ott a díszes paloták ter-
meiben.” 
 
A másik ok ami miatt a remetéknek itt kell élni-
ük, hogy Ők a Boldogasszony szerzetes rendje, 
így hol máshol hajthatnák álomra fejüket, mint a 
földanya ölében. Hol máshol elmélkednének, áj-
tatoskodnának, mint földanya ölelő karjaiban. 
 
A kolostor nem volt kolostor. Ezt a kijelentést 
már korábban kifejtettem, így a továbbiakban 
nem is folytatom ezzel kapcsolatos eszmefuttatá-
somat. Ha nem volt kolostor, akkor viszont mi-
lyen céllal épült, mi volt a valódi funkciója? A 
választ az a beszélgetés adta meg, melyet felesé-
gemmel folytattam le. A válasz sajnos nem biztos, 
hogy jó, mivel nem tudom bizonyítani, és nem 
tudom biztosan, hogy meglátásom fedi-e a való-
ságot, de egy lehetőségnek megfelel. 
 
A Nagyvázsonyi várat bátorságáért, és hadi tette-
iért kapta Kinizsi Pál Mátyástól. A Herkules ter-
metű és beavatott minőségű hadvezér az egy szál 
lakótoronyból álló várat fallal vette körül, és a 
kornak megfelelő modern erődítményt épített be-
lőle. Nem épített azonban palotát, vagy olyan épü-
letet a várba, amely alkalmas lett volna családi la-
kóhelynek. Mivel szűkre szabta a falakat, így a 
későbbiek során sem volt alkalma a falon belül 
lakóhelyet építeni. Feleségem azt mondta, hogy 
nem tud egy várkisasszonyt, vagy vár úrnőt a lakó-
toronyban elképzelni. A meglátása helytálló, hi-
szen a toronyban egy lovagterem egy ítélkező, 
vagy fogadó terem, és egy két helyiségből álló la-
kószint van. A bejárattól lefelé a börtön illetve 
pince található. Kinizsi Pál felesége Magyar Be-
nigna 14 éves volt, amikor házasságot kötött. A 

fiatal asszonynak semmiképp sem megfelelő lakó-
hely az, amelyen keresztül vezet az őrség útja a 
torony teteje felé. Emellett az is fontos körülmény, 
hogy Kinizsi az 1490-es esküvője után nem na-
gyon volt otthon, mivel az új király Ulászló szol-
gálatába szegődött. Az udvarban kellett sürgölőd-
nie, forgolódnia, hogy az új király udvarában a 
megfelelő pozíciót megnyerhesse, kivívhassa ma-
gának, és az új királyt megerősítse hatalmában. 
Az egyedül maradt asszonyt ki másra bízhatta vol-
na, mint a Pálosokra, akik Őt magát is beavatták, 
és segítették. 
 
A vár emellett alkalmatlan úri közönség fogadá-
sára is, katonai erősségnek kiváló, de nemesi lá-
togatók vendégelésére alkalmatlan. Így válik ért-
hetővé az 50 főre tervezett konyha, és ebédlő. A 
korábban már megkérdőjelezett templom, ami a 
kolostorhoz épült, így már nem is biztos, hogy 
templom volt, hanem sokkal inkább bálterem. En-
nek tükrében az alaprajzon nem szereplő észak és 
dél felé a kolostortól kiinduló alapok máris meg-
adják a választ a feltett kérdésre: nem kolostor, 
hanem palota volt a vázsonyi kolostor. 
 
Akkor miért nevezik kolostornak, miért vette 
számba mint kolostort Gyöngyösi Gergely 1518-
ban? Magyar Benigna élete során két férje meg-
halt, Kinizsi Pál 1494-ben, Horváth Márk 1508-
ban. Harmadik férje Kereky ... volt, akivel 1509-
ben kötött házasságot. Ez a férje nem volt jó ter-
mészetű ember ellentétben a korábbi két férjével. 
Nem volt már igazságos bíró, nem volt már jó ura 
a birtoknak, és nem volt már jó férj sem. Sem a 
nép, sem felesége nem szerette, 1513-ban még a 
Pálosok egy imakönyvet adnak át Benignának, va-
lószínűleg a rossz házassága miatt. A lelki meg-
nyugvás, amit a könyv ígért megoldást jelenthetett 
a boldogtalan életre. 1519-ben Benigna nem bírta 
tovább és megölette férjét. Férje ekkor már külön 
élt tőle, míg Benigna a kolostorban addig férje a 
várban lakott. Gyöngyösi Gergely látogatása során 
már nem fényes palotát látott, hanem egy kolos-
tort. Mivel azonban tudjuk, hogy Gyöngyösi 1518-
ban délről indult, és könyvét a zöld kódexet csak 
1523-ban írta meg, így lehetséges az is, hogy a 
férje megöletése után halálra ítélt Benigna már 
nem lakott a palotában mire Gyöngyösi megérke-
zett. II. Lajos Benigna minden vagyonát visszavet-
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te, és birtokai ismét a koronára szálltak. Később 
az ítéletet a király megváltoztatta, és 1520-ban 
megkegyelmezett Benignának, de birtokait és va-
gyonát nem adta vissza. Ha Benigna már nem élt 
a palotában, a szerzetesek viszont maradtak, ak-
kor egyértelműen csak és kizárólag kolostorként 
lehetett számba venni a vázsonyi palotát. Húsz év 
elteltével a palotát a szerzetesek elhagyták, így 
1540-ben lakatlanná vált az épületegyüttes. Ez az 
időpont egybeesik Székesfehérvár elestével, ezzel 
könnyen megmagyarázható, hogy a szerzetesek el-
menekültek. A háttérben azonban zajlanak az ese-
mények. 1527-ben Vázsonyt és birtokait Szapo-
lyai János a mesztegnyei Bodó Ferencnének ado-
mányozta. Lehet, hogy a török elől menekültek el 
a szerzetesek, de lehet, hogy más oka volt. Erre a 
kérdésre még keresem a választ. Mindenesetre a 
többi kolostorral ellentétben a vázsonyi védhetet-
len volt, így a török elől menekülés nem zárható 
ki. Azért fogadom a török előli menekülés elmé-
letét kétkedve, mert a többi kolostorukat a barátok 
bizony fegyvert ragadva bőszen védelmezték. Eb-
be nehezen fér bele a feltétel nélküli élet tisztelet, 
mint alapelv, de nagy királyunk Mátyás, aki szin-
tén beavatott volt azt mondotta: 
„A férget el kell taposni” 
 

Emellett mégis meg tudott bocsátani az árulók-
nak, az összeesküvőknek, de nem lehetett az Ő tü-
relmét sem a végletekig húzni. A szerzetesek, 
amellett, hogy tisztelték az életet, akik rájuk tá-
madtak, azokat féregnek tekintve, ha kellett el-
tapostak őket. 
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A nagyvázsonyi öreg templom regéje 
 

 
Egérke rágta sárgult krónikák 
világa őrzi ez falak korát. 
 
Az ezredéves Vajki Rendelet 
rakatta le a Szent Alapkövet: 
 
legyen medencénk Tíz Falvának a 
közösre épített egy Temploma! 
 
Legyen úgy Istene Új véderő, 
ha ellenünk Gonosznak kardja jő. 
 
Körül a bükk-sörényű lánchegyek 
vigyáztak földet, falvat, népeket. 
 
S ha jött rombolni-dúlni gót, tatár, 
e bástya védte templom volt a vár. 
 
E szent falaknak emelt föveget 
Mátyás is, ha vadászni érkezett. 
 
Majd Kinizsi – a földink! - rakatott 
román falakra gótos templomot. 
 
Nem hitte volna akkor ő se tán, 
hogy e falaknak észak oldalán 
 
alussza – ismeretlen sírban itt -  
majd egykor ő is örök álmait… 
 
S nem ott, hová temették őt, a hőst, 
de itt, megannyi jobbágya közt! 
 
Most szent e kert is, hol a templom áll: 
két századig terelte a halál 
 
ide az Élet végső lépteit! 
Nagy őseink porából sarjad itt 
 
a fű, bokor, hol tehén legelész 
most s táncol a túrista nevetés. 
 
Az első holt egy aggot varga volt, 
kit könny keresztelt, mikor haldokolt. 
 
Lakója lett Kupa vezér pogány 
apródja is, ki itt bukott lován. 

 
Amott törpe fáknak lombja ring, 
egy pálos visszajáró árnya int. 
 
Odébb – keletre nézőn – pár török 
porlad, mind poszton állt s nyakuk törött, 
 
mikor felrobbant a templom fala 
között tárolt hordóknak lőpora. 
 
E falak látták Bottyánt, a Vakot: 
innen vezényelt végső rohamot. 
 
Ámha csipetnyi béke ránk köszönt, 
törölte rólunk mind a gyászt, a könnyt. 
 
(E nép, ha leteheti fegyverét, 
ragadja mindjárt építés kövét: 
 
apát követ, ha bármit is csinál, 
de mást – és mindig mást! – apáinál.) 
 
Alkotni kezdtek nagyok és kicsik; 
vidám parasztok és komoly Zichyk: 
 
legyen e Templom újra régi szép! 
Román módon őrizze alapkövét; 
 
a gótikát hirdessék e falak 
s a Mátyás látta szentély-boltozat. 
 
S hogy újkorunk magából mit adott? 
Elmondja belül azt a bús barokk! 
 
De most te vallj, Testvér és Hazafi! 
Mivel írod belé neved, aki 
 
szuper-kor büszke élvezője vagy? 
Lehet-e Rád is büszke itt fiad, 
 
ha majd emlékezetnek vágta rés 
lyukán e helyre, korra visszanéz? 
 
Eredj, s a Mába vésd neved! Ne hagyd 
a létből hullni nyomtalan magad! 
 
És tudd: a Véső, mely vés ősfalat, 
az nem Gyönyör – az Áldozat! 
 

A vers szerzője ismeretlen 
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Győriné Luca Ágnes 
 

Az őskutatás értelme és célja 
 

 

 Gondolataim e témakörben újdonságként, bi-
zarr, hihetetlen badarságként hathatnak azok sze-
mében, akik a hivatalos dogmák rabságában síny-
lődnek, kézenfekvő és természetes lesz azonban a 
nyitott, logikusan gondolkodó, tudást, szeretetet 
szomjazó embertársaim számára. Gondolataimat 
nekik szánom, és mindazoknak, akik képesek to-
vábblépni a korlátokon, és belátják, hogy csupán 
ismeretlen dolgok léteznek, megismerhetetlenek 
nem. Álljon itt igazolásul egy anekdota: 
Woody Allen panaszkodik orvosának: 
- Engem mindenki utál! 
- Ugyan, hogy mondhatsz ilyen butaságot, hisz 
nem ismer mindenki! 
 Bevezetőül népünk egyik kapufeliratát is köz-
re adom: „Az egyenes szívűt ezen kapu várja, 
kettős szívűt pediglen szépen kizárja.” 
 
 Először is tekintsük át az őskutatás fogalmát! 
Induljunk ki az „ős” szóból, mely az első őst je-
lenti, a legrégebbit. Az „ösmer” szavunk az „is-
mer” kifejezés régi változata magyarázatra nem 
szorul. Vagy mégis?... Azt jelenti, „az őstől me-
rít”, „az ősit méri”, tehát ismerkedik a létrejöttel. 
Az őskutatás tehát nyelvünk szerint a világgal való 
ismerkedést jelenti. 
 Fogantatásunktól kezdve szüntelenül ismer-
kedünk, és életünk során fölfedező utunkat járva 
folyton-folyvást tanuljuk a világot, és a tanultakra 
emlékezve létezünk. Platón azon megállapítása, 
hogy „a tanulás a múltra való emlékezés” örök 
igazság, tehát egész életünk őskutatás, ha pedig az 
őskutatás a múltra való emlékezés, az őskutatás 
maga a tanulás! 
 Hogyan is van ez? Aki beszél, az ősök kiala-
kította hangjelrendszert tanulja és alkalmazza, aki 
ír, az ősök írását megtanulva, arra emlékezve 
rögzíti közölnivalóját, a művész egy-egy elmúlt 
pillanatot, eseményt igyekszik megragadni han-
gokkal, színekkel, anyagokkal, a fényképező is a 
múltat örökíti meg, az orvos is a beteg múltjával 
szembesül, tudniillik a beteg addigi életét károsan 
befolyásoló tényezők hatásainak következményei-
vel foglalkozik, amit betegségnek, kórképnek ne-

vezünk. A múltat látja az eget néző is; a távoli 
csillagok fénye irdatlan ideig utazik, mire elér 
hozzánk, a Nap fénye kb. 12 perc alatt éri el a 
Földet. A genetikus az élőlények őseitől származó 
üzenetet, információ-örökítő anyagot tanulmányoz, 
a kőműves megtanulta, emlékszik, hogyan építsen 
házat, a szakács is megtanulta, és a tanultak isme-
retében, emlékezve készíti el az ételt.  
 A példákat lehetne sorolni végtelenségig, 
mert minden a múltból indul, az egész létezés ma-
ga a múlt. Az álmok, a vágyak, az ábrándozás, a 
képzelgés is a múltra való emlékezés. Gondoljunk 
bele, hogy kizárólag arról vagyunk KÉPesek 
KÉPet alkotni, amiről képzetünk van, létező, 
vagyis már létrejött, megtörtént. Vannak esemé-
nyek, melyekre egyáltalán nem emlékszünk, van-
nak, melyekre töredékesen emlékszünk, ezért 
nem áll össze a KÉP. Természetesen számunkra 
az létezik, amit ismerünk, vagyis amit az ősiből 
tudatosan merítünk, amire emlékszünk, az isme-
retlen dolgokat nem létezőnek tartjuk, ezért va-
gyunk hajlamosak könnyelműen kijelenteni, hogy 
„lehetetlen, kizárt, nem hiszem”. Összes gyenge-
ségünket az ismerethiány okozza! Minden tulaj-
donságunkat a múltból kapjuk, ösztöneink is a 
múltból magunkkal hozott információk még akkor 
is, ha nem vagyunk e tény tudatában. Egész lé-
nyünk, testünk és lelkünk a múlt információinak 
tárháza. Elmondhatjuk, hogy mindannyian a múlt 
gyermekei vagyunk. 
 A jelen, amint bekövetkezik, múlttá válik, a 
jövőbeli események pedig - bármilyen furcsán 
hangzik is - a múlt eseményei. Éles István Időuta-
zás című munkájában egyértelműen rámutat, hogy 
jövőbelátás igenis van, a jövő eseményeit elő tud-
juk hívni, mint egy filmet, s ez akkor lehetséges, 
ha az idő körbejár, tehát a jövő is múlt. Azt mond-
ja Éles István: „...Amit jövőbeli eseménynek vé-
lünk, az valójában nem más, mint a távoli múlt… 
Minél távolabb megyünk előre a jövőbe, annál kö-
zelebbi múltunkhoz kerülünk...” (Megjegyzem, 
hogy a magyar szóhasználat, a „kerül” ige ponto-
san elmondja mindezt...) 
 Székely András: Az ókori kelet művészete cí- 
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mű művészettörténeti munkájában a következőket 
írja: „...Sokféle oka lehet az őskeresésnek, az 
emigráció élményétől a történelmi ismeretek hiá-
nyáig, és a miszticizmus iránti vonzalomig. Az 
egyik kétség kívül jelentős tényező, hogy az idő-
ben visszapillantó embert könnyen magával ra-
gadja valami vonzerő...” 
Székely András megállapításának ugyebár semmi 
értelme. Nem tudja, hogy az „őskeresés” annyi, 
mint megismerés, tanulás. 
 
 Eljutottunk immár az őskutatás értelmé- 
nek megfogalmazásáig, mely nem más, mint 
INFORMÁCIÓSZERZÉS. 
De mi az információ? 
A FORMÁCIÓ kialakulást, kifejlődést, képződ-
ményt jelent. Az INFORMÁCIÓ a kialakulás, ki-
fejlődés felé való elmozdulást, a kifejlődésbe, kia-
lakulásba, létrejövésbe irányultságot fejez ki. Az 
információ energia, azaz fény: A termodinamika 
egyik tétele kimondja, hogy a fény, vagyis az ener-
gia csökkenésével az anyag is csökken, tehát ahol 
nincs fény, ott nincs energia, és az anyag eltűnik, 
Stephen Hawking megfogalmazásában a fény tel-
jes elvesztésével az anyag magába omlik, ez eset-
ben beszélünk „fekete lyukak”-ról. 
Mit mond Éles István a fényről? „..Maga a fény a 
jelölője a sűrű anyagi és az energetikai világ kö-
zötti átmenetnek. A fény, amely egyszerre részecs-
ke természetű is, mint az anyag, és egyben hul-
lámtermészetű is, mint az energia. A fény tehát 
választóvonalat képez az anyag és az energia kö-
zött, és egyben két időzóna között is...” 
 
 Vajon mi az, ami által a fény=energia=in-
formáció meg tud nyilvánulni? 
A válasz meglelésére fogjuk vallatóra ősnyel-
vünket! 
„Tündér” szavunk „tündöklőt” jelent; mi lehet 
tündöklőbb, mint a Nap fénye. A „tündér” szóval 
azonos hangértékű „tenger” szavunk (a sumér 
„dingir”), mely szintén „tündöklő”, de „sok”, 
„sok víz” értelmű is. A vízben „tündöklik”, „tük-
röződik”, „fénylik” a Nap. 
Rovásírásunk „ly” jele:  jó, jó forrás, folyó je-
lentésű, kínai változata:  Nap, nap, jó, kellemes 
jelentésű, látható, hogy a két jel formailag azonos, 
tehát mutatja a folyó és a Nap minőségi azo-
nosságát. A rovásírásunk  jele a Világminden-

ség jelölője is, a középpont jelölője is, ahonnan az 
energia szétáramlik, s ahová besűrűsödik. 
Az „Okeanosz”, az „őstenger”-nek fordított szó je-
lentése ősnyelvünk „OK” szavának görögösített 
változata, a régiségben „Isten” jelentésű, vagyis 
az „ős OK”, a GYÚJTÓPONT és a GYŰJTŐ-
PONT, azaz a tér-idő kezdete és vége. Rovás-
jeleinkkel leírva a két szó azonos hangértékű, te-
hát ugyanarról a fogalomról van szó, és ha le akar-
nánk rajzolni, bizonyára rovásírásunk „ly” jele 
kerekedne ki.  
Az emberiség teremtésmítoszai szerint Ég és Föld 
az Őstengerből, az Okeanoszból vált ki, sőt, az is-
tenek is belőle születtek. 
Tudjuk, hogy víz nélkül nincs élet, tehát a fény-
információ-energia a víz által tud megnyilvánulni. 
Leonardo da Vinci jól tudta, hogy: „A víz a termé-
szet fuvarosa”. Emoto Masaru japán kutató víz-
kristály fényképei egyértelműen megerősítik azt a 
tényt, hogy a víz információfelvevő képessége a 
legnagyobb, és halmazállapotváltozásai miatt in-
formációtovábbító képessége is a legnagyobb. Ha 
energiaszintje alacsony, a víz megfagy, „meghal”, 
ha energiaszintje emelkedik, megolvad, ha ener-
giaszintje a legmagasabb, légneművé válik, és 
mindenhová elér. 
Mivel testünk többsége víz, mi is a vízhez ha-
sonlatosan viselkedünk, vagyis alacsony energia-
szint esetén lehangoltak, levertek, lesújtottak va-
gyunk, lehúz a föld bennünket, amint azonban 
energiánk megnő, „megtáltosodunk”, könnyűnek 
érezzük magunkat, „szárnyalni” vagyunk képe-
sek. 
 

A Föld java része víz, az élőlények testét is nagy-
részt víz alkotja, az emberi agy közel 80%-a, vé-
rünk csaknem 90%-a víz. 
A NASA amerikai Űrkutatási Központ szakem-
berei naponta megfigyelnek pár ezer, a Kozmosz-
ból a Föld felé érkező 10-12 méter átmérőjű hógo-
lyót, ezek a légkörbe érve felhővé válnak. Leonar-
do da Vinci tudhatta ezt, amikor megállapította, 
hogy „…A folyók vize nem a tengerből jön, ha-
nem a felhőkből… Az Özönvizet az esővíz okozta, 
ha pedig így van, minden víz a tengerbe fut...” 
Tudta azt is, hogy „…Kőzet csak ott található, 
ahol korábban tenger vagy tó volt...” 
A víz tehát a Kozmoszból a Földre szállítja a fényt 
energiacsomagok formájában. A kvantumelmélet 
nem is annyira új keletű felfedezés?!... 
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 Őseink jól ismerték a víz jelentőségét; nép-
meséink vissza-visszatérő szereplője az élet vize 
és a halál vize. Szeretném közre adni egyik nép-
mesénket Zelk Zoltán szépirodalmi feldolgozá-
sában arról, hogyan juttatja el a víz az éltető fényt 
mindenüvé, hogyan találja meg PÁRját az energia. 
 

Zelk Zoltán: Párácska 
 
 Régen történt ez, nagyon régen s olyan na-
gyon messze, hogy még a torony tetejéről se le-
hetett odalátni. 
 Egy kis felhőcske született a hegy fölött, de 
olyan szép göndör felhőcske, hogy a nap és a hold 
egyszerre bújtak ki az égen, csak hogy láthassák a 
kis felhőt. A vihar is kézen fogta unokáit, a szel-
lőket, így indult velük meglátogatni Párácskát, a 
most született kis felhőt. 
 
 Büszke is volt felhőpapa és felhőmama gyö-
nyörű gyermekére, és gyakran mondogatta felhő-
papa a szomszédainak: 
- Meglátjátok, mire megnő, zivatar lesz belőle! 
- Az bizony - mondogatták a felhőszomszédok -, 
zivatar, de még országos eső is lehet... 
 
 Csak felhőmama búsult, mikor ezt a beszédet 
hallotta; ő azt szerette volna, hogy mindig ilyen 
kicsi maradjon a gyermeke, ilyen szelíd és gön-
dör. Sohase kiáltson haragos villámokat, ne vesze-
kedjen mennydörögve a földdel, s ne verje le jég-
kavicsokkal a gyümölcsfák virágait. Amíg így 
aggódott felhőmama Párácska sorsa fölött, az egy-
re növekedett, egyre erősebb lett, s már egyedül 
szaladgált a hegy csúcsai felett. Egyik reggel 
odaállt szülei elé, és így szólt: 
- Most már megnőttem, erős vagyok, engedjetek el 
világot látni. Felhőpapa büszkén nézett Párács-
kára, s így válaszolt: 
- Menj csak, fiam, vándorold be az eget, szórjál 
villámokat, mennydörögj haragosan, légy erős, 
büszke-felhő... 
Felhőmama így szólt: 
- Menj fiam, járd be az eget, szeresd az erdőket s 
a rét virágait, és szelíd légy, mint nénéd, a szivár-
vány... 
 
 Párácska egy-két esőcseppet könnyezett, el-
búcsúzott szüleitől, repülni kezdett az égen. Mikor 

egy erdő fölé ért, hallotta, hogyan sóhajtoznak 
odalent az ágak: 
- Ó, felhőcske, öntözz meg minket, mert halálra 
száradunk! 
 A kis felhőnek eszébe jutottak anyja szavai, s 
megöntözte a tikkadt lombokat. Aztán tovább ván-
dorolt, s egy rét fölé ért. Amikor meglátták az el-
sárgult fűszálak, mindnyájan könyörögni kezdtek: 
- Ó, kedves felhőcske, ne hagyj szomjan halni 
minket! 
 Párácska őket is megöntözte, és boldogan 
hallgatta, hogyan kortyolják a fűszálak az eső-
cseppeket. De akkor bizony már nagyon kicsi fel-
hőcske volt, úgy megfogyott az erdő és a rét meg-
öntözése után, hogy még szállni sem tudott volna, 
ha meg nem könyörül rajta a szél, és nem fogja 
erős karjai közé. 
 
 Alkonyodott már, mikor egy búzatábla fölé 
ért, ahol a gazda éppen szomorúan leste az eget. 
Mikor a kis felhőt meglátta, örömmel felkiáltott: 
- Ó, drága felhőcske, vidítsd fel az én kalászaimat, 
mert ha elszáradnak, nem süthetek kenyeret a 
gyerekeimnek. 
 A kis felhő rögtön esővé változott, s a szomjas 
kalászok boldogan hajladoztak az esőben. A szél 
pedig hiába kereste kis barátját, mert az már el-
tűnt az égről. 
 
 Így halt meg Párácska, de mégsem halt meg, 
mert tovább él falevélben, fűszálban, marga-
rétában, búzában, kenyérben. 
 
 Haladjunk tovább őskutató utunkon, és vizs-

gáljuk meg rovásírásunk „M” jelét, m mely víz-
minőséget jelöl, mama, a befogadó, az élet adója, 
a fény szülője. E rovásjel megrajzolja a víz hullá-
mát, a víz ugyebár mindig hullámzik, mert „meg-
rajzolja” az Univerzum dinamikus hullámter-
mészetét! 
Őseink a vízminőséggel az Anyaistent, Ősanyács-
kánkat, Ősszülőnket azonosították, jelképe a 
Hold, (tudták, hogy telihold idején a legnagyobb a 
növények víztartalma), ezért az Al-Dunát, az életet 
adó nagy folyamot is róla nevezték el ISZTÁR-
nak. 
Lényegesnek tartom megemlíteni, hogy a négy 
őselem közül a víz-típushoz sorolt emberek élnek 
a leghosszabb ideig, számukra elsődlegesek az 
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érzelmek, együttérzők, melegszívűek, gondosko-
dók, védelmezők, mindig, az üzleti életben is a 
hangulat, a környezet a fontos, szeretetet adni, 
kapni vágynak mindig, a család a legfontosabb 
számukra, ők a legtermékenyebbek. 
Úgy-e, ilyenek az igazi, jó anyák... 
 
 Vizsgáljuk meg rovásírásunk víz fogalomje-
leit, melyek a következők: 

G jelentése: GY, egy, Isten, kezdet, Tejút, 
Szíriusz, égig érő fa 

l jelentése: L, Világmindenség, 
Naprendszer, osztódás  

t jelentése: T, Élet, sors, Tejút  
A három rovásjel kiolvasva: EGY ÉLET 
Rumi Tamás: Kör kódolónégyzet című munkájá-
ban levezeti, hogy a víz fogalomjelek megfelelnek 
a DNS-kódoló betűknek! Rumi Tamás nyomán 
nézzük meg címerünket: 
A baloldali négy-négy sáv a négy „szent folyó” a 
négy DNS-pár, 
 

 
 

a jobboldal jelentését az imént leírtam, vagyis: 
ISTEN ÉL 
Mivel címerünk jobb oldala ligatúra, több rovás-
jelünk összevont ábrája, még rengeteg INFORMÁ-

ClÓt hordoz. A „GY” G jelünk egyből kivehetően 
négyszer tartalmazza az élet, sors rovásjelét, az 

t-alakzatot (a „T” hang jelét), tehát sok élet, sok 
sors lesz az EGY-ből, az isteniből, a szíriuszi ŐS-
ből. 
Alatta az „L” hangot jelölő ligatúra tartalmazza az 

„S” s jelet: sarok, csúcs, hegy, magaslat (saját 
értelmezésem szerint: „mágushely”), tartalmazza 

a „G” g jelet: Ég, Égbolt, ég (mint ige), és tartal-

mazza az „L” l jelet: ló, csodaszarvas (a Nagy 
Kutya csillagkép alakja, melynek fő csillaga a 
Szíriusz), Világmindenség. 
Beszédes címerünk többek közt elmondja, hogy 
Isten, a korábban említett ŐSOK él, minden az 
EGY-ből árad, folyik szét, általa, belőle vannak a 
bolygók és az életet adó fehérjék, mi emberek is. 

 Megvizsgálva VÍZ szavunkat, mond nekünk 
valami nagyon lényegeset: VÍZ=VISZ=SZÍV, a 
víz viszi az információt, és hozza, szívja, ahogyan 
a szív pumpálja a vért, kilöki és magába szívja a 
szervezet kétharmadát alkotó vizét, mint ahogyan 
az Univerzum kitágul és összehúzódik, születik és 
elmúlik a FÉNY-ből, a GYÚJTÓPONT-ból IDŐ-
vel megnyilvánul, majd a GYŰJTŐPONT-ba IDŐ-
vel visszahúzódik a FÉNY-be. 
 
 Hogy még világosabbá váljon számunkra a vi-
lág, vizsgáljuk meg rovásírásunk„D” jelét, mely 

alakra egy egyenlő szárú kereszt: d, jelentése: 
aD, iDő. Kétszer van jelen a „GY” rovásjelben, és 
elmondja nekünk, hogy az EGY-ből a teremtő 
ADni kezd, amikor is megszületik a fényből az 
IDŐ! Ezt az ősi szimbólumot azért láthatjuk síro-
kon, mert azt fejezi ki, hogy akinek a helyét jelöli, 
annak a földi életből ennyi IDŐ ADatott. A ma-
gyar nyelv kereszt szava régi kiejtéssel KÖ-
RÖSZT, a kör osztását jelenti, tágabb értelemben 
a Világban számunkra kijelölt, kiOSZTott helyet, 
az EGYÉN helyét, 45 fokos elforgatással meg-
kapjuk a Teremtő jelét és a Föld jelét is:  
Ez a kereszt rajzolódik ki a keresztszemes hímzé-
seken, és ha jól megnézzük, láthatjuk akár belül-
ről, akár kívülről a 3-dimenziós tér szerkezetét, 
mely egyben a vízmolekula szerkezete is, ez az 
oktaéder. Jakab István kiadott egy könyvet, a víz-
vázú világegyetemről. Csodaolvasmány a tudásra 
vágyóknak. 
 
 Eljutottunk okfejtésünk során arra a felisme-
résre, hogy fény, víz nélkül nincs világ, nincs idő, 
nincs múlt. 
Nélkülözhetetlennek tartok idézni Kisfaludy 
György időfizikus fényről szóló gondolataiból: 
„...A fényről senki nem tud semmi lényegeset. A 
fénykvantumok „időmagok”, mindennél pará-
nyibb „fénymagok” által keltődnek… Ez a kife-
jezés a magyar néprajzból ered. A saját múltjuk 
tartja őket működésben, méghozzá úgy, hogy a 
bennük állandóan újrakeltődő időmásolati tachio-
nok minduntalan újraszülik az egész jelenséget. A 
saját múltjába visszakanyarodó fénymag egy vir-
tuális másolatot generál, ami lényegében nem is 
másolat, hanem semmi más, mint ő saját maga egy 
kissé régebbi mivoltában...”. 
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Madamme Pompadour tulajdonképpen ugyanezt 
fogalmazta meg, amikor ezt mondta: „Szerelem-
mel múlik az idő, idővel múlik a szerelem”. Kor-
látolt, vak kortársai nem értették őt, ezért meg-
vetették, pedig mondása igazi bölcseletről tanús-
kodik. Platón szerint „A valódi tudás a fogalom 
felismerésében rejlik”. Érdemes Mme Pompadour 
kijelentésén alaposan elgondolkodni, azt hiszem, 
megérne egy másik előadást... 
 
 Eljutottunk okfejtésünk során arra a felisme-
résre is, hogy az őskutatás célja látóképességünk 
fejlesztése annak érdekében, hogy látósok, tálto-
sok, magasok, mágusok váljanak belőlünk. Erich 
Kästner a következőket mondta: „A múltnak be-
szélnie kell, és nekünk hallgatnunk kell rá. Addig 
nyugalmat nem fogunk találni”. 
 Hadd idézzem Kierkegaard-t is: „Az életet 
csak visszafelé, a múltba nézve tudjuk megér-
teni...” 
 Ugyanezt tanítja népi mondásunk: „Okos em-
ber más kárán tanul.”, vagy „Nézd meg az anyját, 
vedd el a lányát!” 
 
 A fény ellenségei, a sötétség erői múltta-
gadók, céljuk a zavarkeltés, a fogalmak felisme-
résének megakadályozása, őket szolgálja az em-
bermilliókat megtévesztő közismert mozgalmi dal 
értelmetlen szövege is: „…A múltat végképp eltö-
rölni rabszolgahad indulj velünk”. Ők irtották és 
pusztítják a mai napig a látókat. Az európai tör-
ténelemben több millióra tehető „csak” a boszor-
kánynak bélyegzett és megégetett nők száma. 
Mára „csupán” módszereiken változtattak... 

Mit is mondtak az istenek Ezékiel prófétának: 
„Nektek embereknek szemetek van a látásra, és 
mégsem láttok...” 
 A múlttagadók módszeres ténykedései miatt 
nem tudhatjuk, kik és miért vagyunk, nem tud-
hatjuk, hozzánk miért nem Karácsonykor jön a 
Télapó, nem tudhatjuk, miért 9-lyukú a Hortobágy 
folyó hídja, nem tudhatjuk, miért nem rugóznak a 
mai babakocsik, nem tudhatjuk, mit üzen a Szent 
Korona, nem tudhatjuk, hogy van ősi nyelvünk, 
ősi írásunk, mely a kozmikus tudást rejti. 
Kolozsvári Grandpierre Endre ekképp fogalmazott 
egyik versében: „...Kulcslyukba gyömöszölték az 
élő lstent...” 
 
 Vigasztalásul tudnunk kell, hogy beléptünk 
már a VÍZÖNTŐ világkorszakba a halált osztó 
HALAK korszaka után, amikor is tiszta vizet önt-
hetünk a pohárba, és kitisztult elmével, ragyogva 
kívánhatjuk egymásnak: ADJON ISTEN JÓ NA-
POT! 
 Útravalóul megszívlelendők Radnóti Miklós 
1944-ben írt sorai Nem bírta hát című költemé-
nyéből: 

 
„…Ember vigyázz, figyeld meg jól világod: 

ez volt a múlt, emez a vad jelen, 
hordozd szívedben. Éld e rossz világot 

és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy 
más legyen...” 

 
 Amennyiben gondolataim elÉRtek hallgató-
ságomhoz, és megÉRtették üzenetét, ÉRdemes 
volt megÉRni, megÉLni a mai napot. 
 

 

 

 
 

Telegdi János (1598) féle székely-magyar 
rovásírás népszerűen használt betű- és számsora 
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XI. Magyar Őskutatási Fórum 
Miskolc, 2006. augusztus 7-11. 

 

 

 A Miskolci Bölcsészegyesület Nagy Lajos Ki-
rály Magánegyeteme 2006. augusztus 7-l1-ig ren-
dezte meg XI. Magyar Őskutatási Fórumát. Békés 
együttlétünk, a magyar bölcseletben való elmélye-
désünk töretlen volt; minden világi felhang nélkül 
a lélek és a szellem tája gazdagodott. 
 Dr. Pap Gábor az első nap és a megnyitó ve-
zérembere megadta a fórum alapgondolatát. A ma-
gyar tudományról tartott kiemelkedő beszédében 
leszögezte, hogy a „magyar egy magasabb rendű 
forma” és a hét folyamán elhangzott előadók 
mindegyike figyelembe vette gondolatát, ezért bi-
zakodó, jó hangulatban zajlott az előadássorozat. 
 PAP GÁBOR előadásában összefoglalta a ha-
zai tudomány mai képét. A tudomány nem az élet-
tel foglalkozik. A természettudomány kritériuma a 
m a t e m a t i z á l h a t ó s á g , ezért ismétel-
hető, s inkább a formális logika rendszere dönt, 
mint    az    élet szervessége. Gondolható, hogy, ha a 
tudomány nem foglalkozik az élettel, miért foglal-
kozna a magyarsággal. A társadalomtudományra 
térve ismert mai módszerekre hivatkozva adta 
magyarázatát annak, miért kerüli a társadalom-
tudomány a magyarságról szóló tudomány műve-
lését. Ma a kutatás kerüli az igazságot, ehelyett 
betűkkel, szavakkal, szövegekkel, írott dolgokkal 
foglalkozik. A képírásba foglalt múltbéli üzene-
tekre nem is figyel. A betűszerinti anyagból is 
csak azzal törődik, amit megért, amit el tud olvas-
ni, s ez nem magyar vívmány, ez nemzetközi meg-
állapodás eredménye. E módszer lehetővé teszi 
számukra, hogy a magyar (szkíta, turáni) hagyaték 
pusztíthatóvá, torzíthatóvá, helyettesíthetővé vált. 
Eszköztárukat a médiából merítik, mivel hírt elő-
állítani könnyebb, mint t é n y t . Így, mi csak 
maradékból gazdálkodhatunk. A módszer legin-
kább sérti a történelmünket, hiszen közel másfél 
évszázada nincs magyar történelem, hanem csak 
m a g y a r o k n a k  írt történelem létezik. Ez 
a szervetlen, behelyettesíthető koncepció vissza-
vetette az emberi szellemet, s a kemény em-
piriával kialakított szemléletmód kristályszintre 
húzta le a szárnyalni is tudó emberi szellemet. A 
két agyféltekénk működésével világította meg az 
ember különleges képességét, mely szerint nem-

csak a realitások regisztrálására vagyunk képesek 
(bal agyfélteke), hanem az érzékelhető világon túli 
rezgések, jelek, képek, üzenetek és ismeretek fel-
fogására is (jobb agyfélteke). Ha csak az egyik ol-
dalt, a kézenfekvőt, az evilágit szolgáljuk, elve-
szítjük a lelki, szellemi szabadságunkat, a függet-
len gondolkodásmódunkat, s a tudományosság 
nagyképűségével leplezett szolgai állapotba 
süllyedünk. Ez az út vezette az akadémiát a ma-
gyartalanítás vonalára. Ez a magyartalanító mód-
szer nem szemtől szembenállva működik, hanem 
lóugrásszerűen. A hazugság ellentéte ugyanis nem 
az igazság, hanem egy ellentétes tartalmú hazug-
ság. Ezek alapján elmondható, hogy van magyar 
tudomány, amely nem a felszínen működik, ha-
nem, mint a búvópatak, Horváth Istvántól (1820 
körül) kezdve sokszor a föld alatt folytatja útját. 
Pap Gábor Bolyai Üdvtörténetét mutatta be példa 
gyanánt. Ez a mű a nemzet egyik reprezentatív 
könyvtárának kézirattárában féltve őrzött anyag, 
amelyet magyar tudós csak nagy utánjárással kap-
hat meg helybenolvasásra, mégis hiányzik egy pár 
fejezete, mert külföldi tudósnak természetesen 
odaadták, s ez a tudós Einstein volt. A tudomány 
működési modellje: építő - semmítő - javított. Így 
működik Einstein. Miránk, magyarokra azonban 
ez nem vonatkozik, ha a szerves műveltség mód-
szerével dolgozunk és gondolkodunk. Mi, a kö-
zépső, a ’semmítő’ fogalmat kihagyhatjuk, mert 
nem vagyunk idegen tollakra hagyatkozva. A ma-
gyar szellemű tudomány figyelembe veszi a hi-
vatalos tudomány által kikerült (tudományalatti) 
kérdéseket is, mert a régiek álláspontja alapján 
tudjuk, hogy a bölcsesség, mely a „tudomány szü-
lőanyja” (régi görög mondás) nem emberi, hanem 
i s t e n e m b e r i  jelenség. Ezért kell mindig 
a felemelkedést választani. Minden rosszhisze-
műség zárt rendszerben működik, s csak egyfelé 
nyílik, s az    azzzz egy út, amerre kitör, mindig a 
könnyebb megoldás útja. Az emberek a könnyebb 
megoldás felé hajlanak, ezt a magatartást rögzí-
tette a Gresham törvény, mely szerint, ha egy or-
szágban kétféle pénz működik egy időben, mindig 
a silányabb pénznem fog győzni. Az emberek tö-
mege a silány felé nyit. 
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 Van út, amelyet járnunk kell, erre példaként 
a gödöllői MAG programot említette és Géczy Gá-
bor nevét. A MAG program elve a gyógyítás, ta-
nítás, mintaadás. A régi táltosok elve is hasonló 
lehetett. Az óvodás korosztály tudós tanítója gya-
nánt megemlítette Molnár V. József nevét, az ál-
talános iskolai szellem megújhodására a spontán 
hálózat kialakulását tartja járható útnak, mint a 
keszthelyi Életfa iskola és a japánok által támo-
gatott szerves műveltségi alapú iskolák. 
 Pap Gábor professzorunknak az az álláspont-
ja, hogy „nem kell a hatalomnál gazsulálni, ha-
nem spontán hálózatot kell kitalálnunk, ahol min-
den magyar felelős minden magyarért alapelv mű-
ködik, mint lelki mozgatórúgó”. 
 
R0STÁS LÁSZLÓ a BÖGÖZI TEMPLOM fres-
kóját mutatta be, s elemezte. A freskón egy külön-
leges jelkészlet látható. Egy körben két kisebb 
kör, amely lehet az ellipszis pályán működő nap-
rendszer „második napja” amely a pálya egyik fó-
kuszában lévő Nap párja. Ez időnként feltűnik, 
nevet is adtak neki (Nibiru, Napura). Így egészíti 
ki egymást a városaink kettőssége, mint Székes-
fehérvárt Gyulafehérvár, a pilisi Fehérvárt Nádor-
fehérvár. 
BORBOLA JÁNOS CSILLAGSZOBA c. művéből 
emelte ki a kettős körök képét a művet ismertető 
GYÁRFÁS ÁGNES, és RUMI TAMÁS ifjú mate-
matikus érdekes rögtönzött előadásban magya-
rázta meg a két kör sajátos működési rendjét, s e 
rend törvényszerűségét. Mondanivalóját a Magyar 
Szent Korona Pantokrátor c. képének körszimbo-
likájával magyarázta és a kör geometriájából adó-
dó számossággal bizonyította. 
 
A magyarok őshazájával többen foglalkoztak. 
SÍPOS ERZSÉBET egyiptomi párhuzamokat kere-
sett, megemlítette, hogy az egyiptomi anyaistennő 
f e k e t e  volt. Ez a felfedezése magyarázatot ad 
a Kárpát-medencében fellelhető több f e k e t e  
M a d o n n a  képre és szoborra. 
KISZELY ISTVÁN Belső-Ázsiába vezette a hall-
gatóságot, ahol két hun temetőt tárt fel két kínai 
régésszel. A sírokban s o k  k e r e s z t -
p á n t o s  koronát találtak, amelyek a Magyar 
Szent Korona formavilágát tükrözték. A biológiai 
genetika bizonyítási esélyeire is kitért. Egy 
gramm csontból meghatározható a halott neme, 

 vércsoportja, krónikus betegségeinek sora, s a ge-
netikai származása. A tudományt ma a tekin-
télytisztelet jellemzi, jegyezte meg Kiszely István. 
Elterjedt az a nézet, hogy Belső-Ázsiában lapos 
arcú, mongoloid népek laknak. Ez nem igaz, az 
ottani emberek olyanok, mint mi. Ott találtak 
Diego pozitív vércsoportot, amely Európában se-
hol sincs. Nálunk, magyaroknál viszont a népes-
ség 30 %-ában megtalálható. Kérdésre elmondta, 
hogy 101 vércsoport van, ha finomítva nézzük a 
csoportfelosztást. Majd folytatta, hogy azok, akik 
Mongóliában keresik a magyar őshazát, téves úton 
járnak. Hozzánk hasonló véralkatú és arcú embe-
rek Újgúriában, Ordos területén, Jagurok lakta 
területeken, a Góbi sivatag peremén, Dzsungúr-
medencében, Közép-Ázsiában, melyet mindenki 
TURÁNNAK hív, csak Magyarországon tiltott ez 
az elnevezés. Ugyancsak turáni népek élnek Ka-
zakisztánban, akik között sok az ősi, Mezopo-
támiából odavándorolt szkíta jász, kun, hun. A 
székelyek Attila hunjai utódai, mert a mitokond-
riális DNS-ük megegyezik a hun sírokban találta-
kéval. 
Ugyancsak az Ősmagyar hazát kutatta FARKA-
SINSZKY TIBOR most kiadott A magyarok hit-
regei őshazája és a felezés meótiszi rejtöki régivi-
lágtörvénye c. műve alapján. Munkájának külön 
érdekessége, hogy a bolgárokkal is foglalkozik, el-
határolja őket a szlávoktól, pol-bol, BÁL árada-
tának fogja fel a nevüket. 
 
A magyar Pálos rend múltjával SCHMIDT IRÉN 
és DETRICH ATTILA foglalkozott. Schmidt Irén 
elmondta a pálosok magyarországi megalapítását, 
1784-ben történt feloszlatását, s lengyelországi to-
vábbélését. 90 kolostorukat tartják számon, ezek 
közül 24 Magyarországon van. Rengeteg kérdésre 
kellett válaszolnia, s ez is mutatja, mennyire ér-
dekli ez a régi hitvilági emlék a magyar közön-
séget. Detrich Attila a nagyvázsonyi Kinizsi Pál 
által felállított pálos rom történetét és elhelyezését 
kutatta. A rend szabályai alapján pálos szerzetes 
ház építését Nagyvázsonyban semmi sem indokol-
ta, ezért Kinizsi Pál erőfeszítése figyelemreméltó. 
A hatalmas terem, mely romjaiban is imponáló, 
nem lehetett más, csak egy óriásira méretezett 
nemzeti szála, egy szent bálterem, amely a Bál 
emlékek és hagyományok őrzését szolgálta. 
E kérdéskörhöz csatlakozott GYÁRFÁS ÁGNES  
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könyvismertetése (Hancock, Graham-Bauval, Ro-
bert: Titkos jelek, Alexandra kiad. 2004.) c. mű-
véről, amely az eretnekmozgalmakkal behatóan 
foglalkozik, s a Krisztus születése utáni feljegyzé-
seket behatóan ismerteti. A szerzők feltárták, hogy 
a manicheusok azonosak voltak a paulikánusok-
kal vagyis thébai szent Pál híveivel. Mind az 
egyiptomi, mind a mezopotámiai írott és kőbe 
vésett emlékekből kimutathatóak azok a rituálék, 
amelyek a Krisztus születését megelőző 1500 év-
ben szkíta, hun, magyar területeken szokásban 
voltak, így pl. az Uri Szent Vacsora pap által tör-
ténő kiszolgálása darab kenyérrel és az ú.n. 
Kárpátu korsóból kitöltött vízzel. A pál-bál-pol-
bol gyök szakralitása a Bál papok és a Boldog 
asszony, Boldog Isten fogalomban él, továbbá a 
Boldizsár személynévben és a Bolgár ország vagy 
népnévben. Ezek az összefüggések már Farka-
sinszky Tibornak és Sípos Erzsébetnek is feltűn-
tek. 
 
A magyar történelemről SIKLÓSI ANDRÁS és 
KRIZSAI MÓNIKA tartott előadást. Siklósi And-
rás II. Rákóczi Ferenc hazafiságát méltatta költői 
szépséggel, Krizsai Mónika pedig Mátyás király 
Fekete Seregének elnevezése eredetét kutatta. Ki-
derítette a korabeli vélekedéseket, a történelem 
folyamán rárakódott hiedelmeket és vázolta saját 
kutatásának eredményét, melynek értelmében 
Mátyás király a hun-magyar birodalmat a Fekete-
erdőtől a Fekete-tengerig, s délen a Fekete-he-
gyekig (Montenegro) szerette volna megvalósítani. 
 
HAJDÚ KATALIN régi témáját vitte tovább a já-
szok, filiszteusok, palesztinok őstörténeti forrásait 
és magyarországi emlékeit mutatta be. 
GONDOS BÉLA az itáliai magyar műemlékek 
gyönyörű fotóival ejtett álmélkodásba bennünket. 
Ókori témával jelentkezett KOVÁCS SÁNDOR, a 
görög sorsistennők elemzésével. A nagy istennő 
U n m a g a  anyaistennő volt, aki James Graves 
szerint maga volt a világ teremtője. A szülés, a 
kenyérsütés, a tűzvarázslat a Magna Mater arc-
heotyposz, a Magyar Nagyasszony feladata volt. 
Október 12-hez fűződik a napja, amely a TE, TU, 
TUD gyök tartalmában nyeri el isteni rangját, 
vagyis a tevékenység, a mozgás, a szülés, a tudás, 
a tündériesség szintjét. Ez az epifániája, vagyis is-
teni megtestesülése. A moirák, párkák, múzsák, 
kameák mind a sors valamilyen megjelenítői. 

BERÉNYI LÁSZLÓ Rómába vezette hallgatóit a 
jelképek és a képi látás segítségével. Előadásá-
nak felejthetetlen csattanója volt a „kérdés kul-
csának megoldása”. A kérdés kulcshelye Rómá-
ban található, a Szent Péter téren, melyet Bernini 
tervezett és formáját tekintve olyan, mint egy 
kulcs lenyomata, vagyis a kulcs hűlt helye. A 
kulcs maga viszont itt van Szent Péter övén lógva, 
hatalmasan, pont a lenyomatba illően a Magyar 
Szent Koronán, a magyar Parlament Kupolater-
mében, a magyar Koronaőrök védelme alatt. 
 
Ugyancsak a női istennőről beszélt Falvay Károly 
a Nagyboldogasszony legrégebbi emlékei címmel. 
Szent István a Nagyboldogasszony kezébe tette le 
az országot, a regnáló égi királynőnek ajánlva. Ezt 
a gondolatot a Nagyboldogasszony templomának 
építésével (Budán) erősítette meg, amely koronázó 
templom volt. Augusztus 15-én ott koronázták 
meg Szent Istvánt, megéljenzés szokását felújítva. 
IV. Béla tovább vitte a gondolatot, amidőn feltárta 
Budán az ősi romokat és megújította a Nagybol-
dogasszony kápolnát. A szokást és hagyományt 
betetőzte Mátyás király, akit ugyancsak megéljen-
zéssel (akklamatio) választottak meg a Duna je-
gén, s aki a magyar reneszánsz építészet szép for-
máival újította meg a Nagyboldogasszony koroná-
zó templomot. 
Boldogasszony a Mennyek asszonya. A Menny, 
vagy meny (fiam felesége) jász szó, úrnő, nagy-
asszony, királynő értelmű. Január a Boldog asz-
szony hónapja (amikor a Sziriusz delel az égen. 
Szerk). A Vizsolyi Biblia is a kezdet kezdetére he-
lyezte a Boldogasszonyt, mert első szavaival így 
kezdte a Teremtés történetét: „Kezdetben teremté 
Isten a Mennyet és a Földet”. A Menny és a Föld 
a női test két párhuzama, a test és a lélek öröme. 
A túlvilág az a mennyei öröm, amit a nász ad. 
Eleink a halált is örömünnepnek tartották, tort 
ültek és a halált ugyancsak lakodalomnak fogták 
fel. Van női hármasság: Menny, Hold és Föld, s 
van női kettősség: anya-lánya. Innen van a Leány-
asszony magyar kifejezés, amely erre a kettősség-
re utal. 
 
A sámánokról, táltosokról is ketten beszéltek TA-
KÁCS PÁL és TAKÁCS IMRE. Takács Pál a 
Csíkrákosi táltos címmel tartotta előadását. Itt egy 
régi tornyon eredeti, középkori táltosábrázolások 
voltak, munka közben mutatták be a táltost, révült 
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szemekkel, különleges pozitúrákban. A XX. szá-
zad közepén restaurálták, s afféle finn-ugor táltos-
képet festettek a toronyra. Ennek ellenére 
érdemes figyelmet szentelni a Kisboldogasszony-
ra, aki maga a fiatal Szűz Mária. Őt kedden, a 
kedves napon szülte Szent Anna. Látható itt vesz-
szőparipa, dob, csörgő, de szerencsére felfedez-
hető a Bűbájos asszony restauráció előtti arca is. 
Hegedű, hajgatás, hejgetés hívó szavak tárgyiasult 
formái és táltosküzdelmek is láthatók. Számunkra 
az ősi, le nem vakart, restauráció előtti nemes for-
mavilág a jelentős emlék. Takács Imre a géz-kéz 
szópárból vezette le a gézzel körbeköt, tehát kezel 
fogalomkört. A Géza személynév kezelő, gyógyító 
ember jelentésű, a Gézuska maga Jézuska. A leg-
ősibb műszert, a villás ágú botot használta fel a 
régi csillagvilág, csillagvirág képi ábrázolásának 
bemutatásához. 
 
Jézus urunk sorsával, üdvtörténetével foglalkozott 
SOMPLÁKNÉ KARAFFA KATALIN, szépen ösz-
szeállított dolgozatában. Adatok hitelességével tá-
masztva alá származásának isteni eredetét. 
Ugyancsak újszövetségi témakörrel foglalkozott 
MOLNÁR V. JÓZSEF, a magyarországi világvége 
jóslatok keretében. 
Viszont SZELESTEY LÁSZLÓ azzal kezdte előa-
dását, hogy ilyen édeni vegetáció, mint az idén 
emberemlékezet óta nem volt. Augusztus közepére 
mindig megsárgul a fű, a városi útmenti fák le-
velei kezdenek aszalódni. Most azonban dúsan 
zöldül minden. Dunántúli tükrösökön látható Bol-
dogasszony ábrázolásokat mutatott be magángyűj-
teményei kincsei közül, amelyeken megjelent a 
Kisasszony, a Nagyasszony, a Kisboldogasszony, a 
Nagyboldogasszony, a Magyarország regnáló 
Nagyasszonya, s a Mater Dolorosa, a fiát sirató 
édesanya vagy a magyar Pieta. 
 
HERVAY TAMÁS a sárkányos előadását adta le, 
amelyet a Szittya Világtalálkozón is nagy sikerrel 
mondott el. A Sárkány, a Draco csillagkép a női 
principium ősformája, annyira, hogy a magyar ős-
mesék még a beavatás ősanyjaként, a nevelő és 
áldozatot hozó anya őstípusaként mutatnak be. 
Munkája egy készülő nagyobb tanulmány fejezete. 
Érdeklődéssel várjuk a folytatását. 
 
Az ősmúlt képei elevenedtek meg FISTER MÁ-
RIA MAGDOLNA szavai nyomán. A Köpenyes 

Mária ábrázolások a Felvidéken a magyar nép 
szakrális látásmódját tükrözik, ennek szép példá-
ját láttuk a Túrócz megyei Trecsány falképén. A 
szent Kristófot bemutató óriásképek mindig a 
templom külső falán foglalnak helyet, mint pl. a 
Gömör megyei Csetnek hatalmas templomán. Ez 
az óriás, aki a kis Jézust viszi, valójában Nimród 
ősapánk, aki szent Kristóf álarcában lépett elénk. 
Népünk hite szerint Nimród nyilán lehet kirepülni 
az örökkévalóságba. 
Érdekes oldalról közelítette meg a sárkány fogal-
mát UJJ DÉNES. Felvetítette Eurázsia térképét, s 
beazonosította Kárpát-medencét a Draco=Sár-
kány csillagképpel, vagyis a Kárpát-medence égi 
mása a Sárkány csillagkép az égbolt hajdani pó-
lusa. Szerinte a kozmikus háttérsugárzás eredmé-
nye az a sok földi energiaközpont, amely a Kár-
pát-medencében fellelhető. 
 
ESZENYI MIKLÓS nagy érdeklődést kifejtő előa-
dásában a mai történelemoktatás gondjai kapcsán 
alaposan ismertette a NAT programját, melyet 
hallgatva egy elfogadhatóbb koncepció bonta-
kozott ki előttünk, mint amely akkor volt, mikor 
még a hallgatóság különböző korosztályai iskolába 
jártak. Úgy tűnt a véleményeket hallgatva, hogy a 
NAT programjában elférne a mi történelemszem-
léletünk oktatása is, ha lenne olyan szakképzett-
ségű történelemtanár Magyarországon, aki nem a 
régi sémák beidegződése alapján adná elő a ma-
gyar történelmet, s ha lenne olyan, jól megírt 
történelemkönyv, melyet jó szívvel adhatnánk 
gyermekeink kezébe. Megállapítottuk, hogy első-
sorban a magyar egyetemek történelemtanár kép-
zését kellene reformálni, mert a főhiba nem 
annyira a NAT-ban, mint inkább a tanári szem-
léletmódban keresendő. 
 
PATAKI TAMÁS szavak és jelképek kapcsolatát 
kutatta szépen összeállított előadásában. Például, 
a szent Bába a mell-emlő-lélekemelő szavakban 
testesül meg, s az átló nem más, mint mikor valaki 
a négyszögön á t l ő . 
 
PITLU JÁNOS a szubatomi részek filozófiai vetü-
letét ismertette. Gondolatai eredeti, magvas kép-
anyagot tártak elénk. A Világmindenség elemi 
szinten történő bemutatását lírai szépségű szó-
kinccsel sikerült az értelem mezejére varázsolni. 
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Pap Gábor professzor kérésére Hervay Tamás felolvasta aktuális költeményét 
 
 

Nagy, vagy annak képzelt HATALMAK-nak! 
 

Én nem tudok ölbe venni minden gyermeket! 
Csak néhánynak tudom adni néhány percemet! 
Én nem tudom megállítani az erőszakot! 
Csak, pár szembe, szelíden tekinteni tudok! 
Én nem tudom visszatartani a rakétákat! 
Csak mind hangosabban tudom mondani imámat! 
Én nem tudok haddal menni a sötétség seregei ellen! 
Én csak fényt akarok gyújtani a szívekben! 
 
Hatalmad csak erőszaktól fog nőni! 
Te még ezt így gondolod, tudod! 
Terrort erőszakkal nem lehet legyőzni! 
Mert a terror valójában ott van a te oldaladon. 
Tudod, hamis a látszat, s félsz átlátnak hazugságodon. 
S nyüszítve támadsz új-újra, hátha elhiszik nálad a hatalom! 
Belső félelmed kivetítése gyermek és civilgyilkos erőszakod. 
De, mert valójában gyáva vagy, akaratosság csupán az akaratod! 
 
Én nem tudok felszárítni minden könnyet! 
De együtt könnyezni Veletek, tudok! 
Én nem tudok feltámasztani minden halottat! 
De növelni az Élők számát tudom! 
Én nem tudok mások helyett élni! 
De másokért, ha kell, életemet adom! 
Mint adom most lelkemből sorjázó igéim! 
Mint tanítok, ha van tanulóm! 
 
Nékem nem test ellen van tusakodásom! 
De a lelkeket nem, senkiét sem hagyom! 

 
 
 
 

 

Kirándulás 
 
 

Augusztus 9-én, a kiránduláson mindnyájan jól 
éreztük magunkat. Láttuk a fejünk felett go-
molygó felhőket, s kértük őket, menjenek most 
egy kicsit távol tőlünk, mert mi szeretnénk meg-
nézni Teresztenyén Jézus urunk lábnyomát, meg a 
régi kopjafákat. Jól beszéltünk, mert a felhők si-
etve távoztak, s ahol mi voltunk, általában nem 
esett. Teresztenyén a templom kazettáit restau-
rálták, de „felpróbáltuk” a mennyei lábnyomot és 
megettük a polgármester asszony kertjében a 
„platnyin sült” krumplilángosokat és megittuk a 
borsodi hegyközi falvak illatos kadarkáját. Csécs-

re is eljutottunk szerencsésen. A szíriai barlang-
templomokat idéző freskókkal ékesített régi Isten-
háza újszövetségi képei megrendítő hatást váltot-
tak ki lelkünkben. A keresztény világ képei jól 
megfértek ősi Nap-Hold ábrázolásokkal, s a szep-
lőtelen fogantatás jelképeként felfestett kis láng-
nyelvek élő ragyogásával. A templom képi világa 
sárgás és vörhenyes-piros színű, s ebből az arc-
haikus világból elénk ragyog két életfa rubin-
smaragd, arany ragyogása. Jézus Passióját soha 
nem látott felfogásban festették le. Sok ember kí-
séri, a zsidókon lapos sapka, kis csúcsban vég-
ződve, a turáni népek bajuszosak, és glória van a 
fejük körül. A szentély mennyezetén mandor-
lában Jézus lebeg, sem szakáll, sem bajusz nincs 
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az arcán. Egy számomra vadonatúj jelenetet is fel-
fedeztem, azt, amikor Jézus 12 évesen vitatkozik a 
vénekkel a templomban, szülei keresték, s öröm-
mel nyújtották érte kezüket, hogy végre meg-
találták. 
Elmentünk Szent László falujába Debrődre, ahol 
Papp Anna polgármester asszony fogadott minket, 
úri vendéglátással. Sajnos, a sötétedés és az előző 
több napi esőzés miatt a Szent László jelenések 
helyére nem tudtunk kimenni, de Ő elmesélte a 
„tüneményt” amelyet gyermekként társaival 
együtt látott. A fénytünemény háromnegyed órán 
át tündökölt 1959-ben, melyet nem csak a gye-
rekek, hanem az aratók, vagyis a falu népe is lá-
tott. Arany, sárga, fehér, bíbor, piros színek vol-
tak. 
A teresztenyei és a debrődi polgármester asszo-
nyok vendéglátását hálásan köszönjük, ugyancsak 
köszönjük Fister Mária Magdolnának, hogy reme-
kül megszervezte a felvidéki utunkat, s Gondos 
Bélának a szakszerű kísérőszövegét és kedves, jó-
ságos szavait. 
 
Meg kell említeni az ALACSKAI templom resta-
urálását megnézve, hogy a mennyezet szépen si-
került, köszönjük, hogy a király és a királynő-
kazettát áttették a másik oldalra és így a csillár 
nem döfi át a királynőkazetta közepét. A pad-
előlapok restaurálása számunkra érthetetlen volt, 
mert a bordó-fekete, sárga színvilágot átfestették 
kékre, fehér vonalakkal, s az alsó világ sejtszerű 
életét, a kígyók, békák, kágyilók, amőbák világát 
teljesen eltüntették. 
 
A jó kirándulás után, jól esett itthon a forró gu-
lyásleves, köszönjük Olginak és családjának, hogy 
megvártak a vacsorával. 
 
 

Költő- és művésztalálkozó 
 
 

Kedden augusztus 8-án este a MBE és az Ősi 
Gyökér köré csoportosuló írók, költők, művészek 
találkozóját rendezték meg. A meghitt beszélgetést 
Somplákné Karaffa Katalin vezette. Megszólaltatta 
a magukról nehezen nyilatkozó művészeket, akik 
az érdeklődő hallgatók és művésztársaik előtt 
őszintén megnyilatkoztak. Elképesztően nehéz 
sorsokkal ismerkedtünk meg. Az idősebbeknek az 
56-os események törték keresztbe a karrierjüket, 

mert, mint elkötelezett hazafiak természetesen 
részt vettek a Forradalomban és a Szabadság-
harcban. Így járt például Siklósi András, aki végül 
is nagy nehézségek árán, és jól megkésve mérnöki 
pályán tudott elhelyezkedni. Nem véletlen tehát, 
hogy a hazafias versei a lelkesedés tüze és a vesz-
teség bánata között formálódtak és nagy népsze-
rűségre tettek szert. A fiatalabbak a lét nehéz fel-
tételeivel birkóztak ifjú koruk óta, mégis kiforrott 
költészetet teremtettek, mint pl. Hervay Tamás 
vagy elismert képzőművészek lettek, mint Vincze 
Ildikó keramikus és Pataki János festőművész. 
Szerencsés generáció a Kun Ágnes misztikus festő 
korosztálya, akik számára a sors több esélyt adott 
ahhoz, hogy egymásra találjanak és a közönség is 
rájuk találjon. A zenészek közül Hampó József 
életével, zeneszerzői munkásságával ismerked-
tünk meg, egyben meggyőződhettünk arról, hogy a 
magyar nép zenekincse élő folyam és fel-feltör 
egy-egy elhivatott fiatal ember lelkében. 
 
 

Kiállítás 
 
 

Vincze Ildikó kerámiaművész és Tibold Makk 
Szabina-Ágnes akvarell festőművész közös tárlatát 
néztük meg 10-én csütörtökön 18.00 órai kez-
dettel. Szelestey László a mai magyar nőművészek 
felívelő pályájáról beszélt a megnyitón, Pazár Éva 
rajztanár-művészettörténész pedig a két művésznő 
képei és műtárgyai közötti azonos gondolatiságot 
ragadta meg. Pazár Éva megnyitó beszédét kö-
zöljük. 
 

Szerk. 
 
 

 
 

Meseillusztráció  
Tibold Makk Szabina 
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Miskolci Bölcsész Egyesület 

Nagy Lajos Király 
Magánegyeteme 
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a XI. Magyar Őskutatási Fórum vendégeinek tiszteletére 
2006. augusztus 10-én 18 00-ra 

a VASGYÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZBA Miskolc, Vasgyári út 24. 
/a 2-es villamos végállomásától balra/ 

 
 
 

VINCZE ILDIKÓ keramikus művész 

TIBOLD MAKK Szabina akvarell festőművész 
 

… A j á n d é k …  
 

c. kiállítására 
 

Rendezi és megnyitja Pazár Éva  
 

Asszony művészek éve 2006 címmel Szelestey László tájékoztat az 
év művészetének a Sors által rendezett tendenciájáról 

 

   
 
 Örök élet (Balogh Péter emlékére) Meseillusztráció 
 Vincze Ildikó Tibold Makk Szabina 
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Pazár Éva megnyitóbeszéde 
 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Közönség! 
 

 „Ajándék”: ez olvasható a plakáton a kiállí-
tás címeként, amelyen Vincze Ildikó kerámikus-
művész és Tibold Makk Szabina akvarell-festő-
művész alkotásai láthatók, itt, a Vasgyári Közös-
ségi Házban. 
- Ajándék - valaki kapja, valaki adja; kell hozzá 
alkalom, vagy nem; látható vagy láthatatlan; jel-
képes vagy kézzel fogható; értékes vagy apróság; 
váratlan, vagy „elvárt” - ahány, annyi féle. 
 Itt most Önök, a kiállítás megtekintői kapnak 
ajándékot két nőtől, két alkotó művésznőtől, a fa-
lakon és a földön látható, csak a fejünkben és a 
lelkünkben hazavihető formában. Megnézhetjük, 
meg-megállhatunk előttük, a téri formákat körbe-
járhatjuk, visszatérhetünk hozzájuk, összevethet-
jük a látottakat az alájuk írt címekkel, egymással, 
de legfőképpen önmagunk gondolataival, érzései-
vel, emlékeivel. 
 Felhozhatjuk magunkból akár tanulmánya-
ink, utazásaink, kapcsolataink, életutunk megélt 
eseményeit, tapasztalatait, vagy a tudatunk mély-
ségében támadt asszociációink révén akár egész 
emberi, nemzeti, közös élményeinket is. 
 Ha ez történik, akkor megtörténik az ajándé-
kozás lényege, a csoda: az öröm, mivel az üzenet 
eljutott a címzetthez az által az alkotás által, ami 
létrejött, kiégett Vincze Ildikó kemencéjében a 
rudabányai református templom miliője, az er-
délyi, gyimesi táj, a herendi és hódmezővásárhelyi 
kerámiaműhelyek, a siklósi és kecskeméti mű-
vésztelepek sok-sok tapasztalata, alkotói küzdel-
mei és sikerei folytán. 
 És létrejött Tibold Makk Szabina családi 
örökségei, otthonról hozott mélyen gyökerező tu-
datvilága, miskolci grafikai előtanulmányai, egye-
sült államokbeli, a nyelvtanulást követő Los An-
geles-i egyetemi évek táncművészeti, festészeti és 
keleti tudományok területén végzett ismeret-
szerzései, a valóság érzékeny átszűrése révén... 
 Mindkettőjükben közös az érdeklődés a ma-
gyarság múltja és jelene, az időben távoli, a mély-
ben lappangó, de mindannyiunkban hordozott ősi 
tudás felszínre hozása iránt. Más-más formanyel-
vet dolgoztak ki maguknak, más anyaggal dolgoz-
nak, de a közös gyökerek szinte letapinthatóak 

munkáikban. 
 Az etruszk, a görög, a mezopotámiai, az ősi 
hun-magyar, de akár az azték, inka, mexikói mo-
tívumokat felidéző dekoratív képelemek, stílus-
jegyek, fotók nem a turisták által lerohant és ha-
zahozott, felszínes ajándéktárgyak világából valók, 
hanem a mélyen megélt, a magunkhoz vett „ke-
nyér és bor” úrvacsorai áldásával bírnak. 
 A női attribútumok, a világ női megértése, a 
szép és fájdalmas, a felemelő és a hétköznapian 
egyszerű megcsodálása, megvizsgálása és átadása 
mindkettejük gondolatvilágában jelen van. A köl-
tészet, a megfoghatatlan, a csoda az akvarellpapír 
helyes kifeszítésével, az agyag szakszerű előkészí-
tésével kezdődik, a kompozíció, a színelmélet, a 
szakmai fortélyok magasrendű elsajátításával foly-
tatódik, és az ihlet segítségével, a lélek megszó-
laltatásával válik láthatóvá, megfogalmazottá - 
ajándékká. 
 A világ színessége, gazdagsága a látvány sok-
oldalú átélésében és leképezésében is megmutat-
kozik műveikben. Ez nemcsak a technikák válto-
zatosságában, hanem a festői, grafikai, plasztikai, 
fotós gondolkodásmód váltogatásában is felismer-
hető: ugyanakkor a teremtett világ egysége az 
egyes alkotók látásmódján át is érzékelhető. 
Erről Tibold Makk Szabina így vall: 
„Bár nem egységes megjelenítési formát hasz-
nálok (nem is fogok soha), azért úgy érzem, hogy 
kifejezésemben az absztrakt és szimbolikus, a fel-
ismerhető és a sejthető mégis finom harmóniában 
megférnek egymással. Gondolkodtam azon, hogy 
ugye a színek világa a Fényben született, mint a 
lélek. Akkor kell, hogy minden szín, árnyaltan 
vagy dominánsan a lelket érintse, s hangtalan vib-
rációjában irányítsa azt vissza eredetéhez.” 
 Ezen gondolatok jegyében ajánlom szíves fi-
gyelmükbe, szíves gondolataikba, szívükbe és lel-
kükbe ezeket a tárgyiasult fény-szín-vonal-forma-
ajándékokat. 
 

 



ESEMÉNYEK 

 64 

 

 

Tibold Makk Szabina Ágnes 
akvarell festő életrajza 

 
 

„Amikor festek, nagy csend lesz a világban, de 
színek hatására megnyílik egy másik valóság.” 

 
 Edelényben született. Szülei tanárok, ősei er-
délyi határőrző katonák, énekvezérek, tanítók, fa-
ragó asztalosok. 
A miskolci Kossuth és a Földes Gimnáziumban 
végezte középiskoláit, rajzolni S e r e s  J á n o s  
grafikusművész tanította. 
A Los Angeles-i Irvine egyetemen tanult keleti tu-
dományokat, festészetet és táncművészetet. 
Táncjátékait több TV csatorna is közvetítette, és 
több színház tartja folyamatosan műsorán a mű-
veit. 
 Életében sorsdöntő esemény volt a Badiny 
Jós Ferenc professzorral való megismerkedése és 
a köztük kialakult bensőséges barátság. 
Egyetemi évei után még rendszeresen képezte ma-
gát a festés technikájában. 
Több Irvine-i és Los Angeles-i galéria rendszeres 
kiállítója műveinek. 
 Midőn érdeklődése a magyarság múltja és 
jelene felé fordult és szinte minden mást lehántott 
életfája kérgéről, sajátos finomsággal teremtett új 
képzőművészeti nyelvet az ősi díszítőelemek újra 
idézése, átélése és képpé rendezése útján. 
 ... AZ AJÁNDÉK ... c. kiállítása szerény ösz-
szeállítás ebből a művészeti korszakából, s egyben 
legújabb műveinek bemutatása. 
 Képei a lélek mélyét szólítják meg és a 
 

CSILLAGVILÁGBA vezetik a válaszadót. 
Kiállításai lakóhelyén Amerikában igen gyako-
riak, de SZÜLŐHAZÁJÁBAN Magyarországon is 
már megismerhették műveit. Nem ez az első kiál- 
lítása, hiszen már Budapesten 2000-ben és 2002-
ben a Pataky Művelődési Központban „Lélek-
utak” című kiállításaival nagy sikert aratott. 
 
 
 
 

Vincze Ildikó 
kerámikus művész önéletrajza 

 
 

 Születtem és tizenéves koromig a rudabányai 
református templom és iskola udvarában nevel-
kedtem. 1963-ban kerültem a budapesti Török 
Pál utcai Művészeti Szakközépiskolába, kitűnő 
művésztanáraim indítására két nyarat barangoltam 
Erdélyben, főleg a Gyimesekben. Főiskolás éveim 
alatt bejártam az ország porcelángyárait, kerámia-
üzemeiben a népi agyagművesség utolsó gyöngy-
szemeit még láthattam. 
 Dolgoztam sokat, sokfélét és sokfelé, Herend-
től Hódmezővásárhelyig, a siklósi és kecskeméti 
nemzetközi művésztelepeken épületkerámiáimban 
először használtam a magyarság díszítőművésze-
tét. 
A bögrétől a dizájnon keresztül jutottam el Árpád 
Szent Fájához és a kiapadhatatlan forráshoz. 
 Negyedszázada élek újra szülőföldemen, fér-
jem építész, hat gyermek és két unoka boldog tu-
lajdonosa vagyok. 
 … Ajándék… amikor agyaggal dolgozhatom. 
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Váradiné Osváth Ilona néprajzgyűjtő, népművész párnái 
avagy az Ég képe hímzésben, szövésben elmesélve... 

 

 

Kiállítás a miskolci Nyilas Misi Házban, Miskolc, Kossuth u. 17.  
2006. augusztus 19-30. 

 
A reformátusok Világtalálkozója alkalmából a Re-
formátus Nőszövetség Miskolci Közössége ünnep-
ségsorozatot rendezett a Kossuth utcai ú.n. Kakas-
templomban, az avasi középkori református temp-
lomban és a Kossuth utcai Nyilas Misi Házban. Itt 
állította ki Váradiné Ostváth Ilona csodálatos pár-
nagyűjteményét, melyet formailag Szilágyi Anikó 
és vőlegénye, valamint Vincze Ildikó kerámia mű-
vész állított össze és rendezett meg úgy, hogy a 
kép, amely a nézőt fogadja a magyar hitvilág meg-
jelenítését sugározza. 
 
 
 

Gyárfás Ágnes megnyitóbeszéde 
 

 
 Váradiné Osváth Ilona ősi, református magyar 
család sarja. Elei sok generáció óta szőlővel és 
tulipánnal hímzett Urasztala előtt kötöttek házas-
ságot, s keresztelték szép kis gyermekeiket. Gyűj-
teménye és saját alkotásai is ebből a forrásból táp-
lálkoznak, a magyar ősvilág és az istenhit jellemzi 
az alkotásokat, s jellemzi magát az alkotót, aki 
egyetemi végzettséggel, vegyészi rutinnal, fővárosi 
elfoglaltsággal együtt megmaradt a magyar vidék 
nemes nagyasszonyának. 
 Hozzáértése otthonról származik. Szülőfaluja 
Csobaj a somogyi Bű és Báj falvak borsodi ellen-
pontja, tele a mesék izzásával. A több generációs 
otthoni stafírungok képezik gyűjteménye alapját, 
melyet szinte a teljes magyar hímzésvilág példa-
tárává nemesített. Az az elve, hogy, ha van egy 
darab maradék anyag és van két szál pamut, abból 
készüljön kézimunka. Állandóan dolgozik, édes-
anyja régi házában a földműves munka minden fá-
zisát műveli. Keze mégis finom, munkái lebegő 
szépségűek. Pontosan tudja, mi az ősi, értékes 
szín- és formavilág, s a Nyilas Misi Házban lát-
ható kiállítását is tematikusan állította össze. A 
régi, szent formákból kiindulva jutott el a profá-
nig, s ezzel be is mutatta a hazai kézimunka útját 
a szentségestől a mutatósig. A feliratokat ő maga 

írta le. Külön figyelmükbe ajánlom, mert ezekből 
meg lehet tanulni a magyar hímzésvilágot, s mire 
az ember végigolvassa, hazamegy és tűt vesz a ke-
zébe, s keresi hozzá a tenyérnyi rongyocskát. 
 Szóljunk egy pár szót a párnákról. Kispárna, 
nagypárna... Van egy turbuk, amibe libatollat 
tömnek, bevarrják és huzatot húznak rá. A turbu-
kot régen maguk szőtték, a tollhoz a libát maguk 
nevelték, s a huzat míves mintáit az asszonyok 
télen, nyáron varrták a sut mellet, vagy a ház előtt 
a kispadon. A hímzésminta változatossága csodá-
latraméltó. Van itt gömöri subrikált, alföldi hímes, 
kalotaszegi írásos, erdélyi azsúros, úri hímzés, 
kun minta, felsőtiszamenti káposztás, matyó fehér 
és tarka, erdélyi szőlőleveles, kazettás párnavirág, 
van kis tulipános, páros tulipános, van indás, van 
palóc kakasos, van buzsáki, van szkíta, kontú-
rozott-merkelt, van csángó, van rábaközi, van új-
kalocsai és ókalocsai, van tulipán, s napvirág 
minta, van erdélyi madaras, borsodi vagdalásos, 
van komádi áhítatos és felső-tiszavidéki szarvasos, 
amit csak hirtelen meg tudtam jegyezni. 
 A magyar asszonyok a párna végét díszítet-
ték, s ahogy az ágyra tették, a szép hímzés lát-
szott, teljesítette áhítatkeltő feladatát, de alvásnál 
nem zavarta az embert. Figyeljék meg, hogy a mo-
dern városi divat az ágyneműnek pont a közepét 
hímezteti ki, így aztán senki sem szeret rajtuk 
aludni. Amikor első elemibe mentem édesanyám 
és a nénikéim hímezgettek nekem két damaszt 
párnát, ezeken alszom ma is, s mikor megkérdez-
tem, miért varrják rá a Mennyországot, azt vála-
szolták, hogy a párna a Mennyország útjelzője, ha 
lehajtjuk rá a fejünket, lelkünket odavezeti az égi 
világba, a jó Isten zsámolyához. Osváth Ilona fel-
találta a párnákon az égi útjelzőt, s mint a szent-
séget felmutatta nekünk. 
 Párnán a tisztaszobában aludtak. A férfiak az 
ólban, a színben zabos tarisznyát tettek a fejük 
alá, a konyhában a karos lócára nem volt divat 
párnát tenni. Csak a „tiszta házban”, az áhítat ká-
polnájában volt párna. A tiszta ház az élet szent-
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ségét fogadta be. A fogantatás, a születés, a halál 
szent helye volt ez a szakrális szoba. A magasra 
vetett ágyon    az egymásra rakott párnák a lép-
csőket jelképezték, amelyen a lélek Isten felé kö-
zelít. Minél magasabb az ágy, minél szorgalma-
sabb a háziasszony, annál közelebb kerül a család 
Isten világához, a Mennyországhoz. Itt aztán össze 
is találkoztak az églakókkal, de soha nem a rea-
litás szintjén, hanem finoman szimbolikus formá-
ban. Például úgy, hogy két kakas közzé egy szőlő-
tőkét hímeztek. Jézus a szőlőtőke, ezt Ő maga 
mondta magáról, akit a kakasok, a református né-
pek őrmadarai az égben őriznek. Csodálatos, 
ahogy a népi szimbolika átlelkesült a keresztyén 
eszmeiségtől, és természetes szépségben képes 
volt együttműködni. 
 A másvilágra a mi népünket madár vitte át 
lelkiekben. Ez a madár a párnákon rendszerint 
griff, amely pelikánként jelenik meg a szószékko-
ronákon. Az a gyermek, amelyik tudja, hogy griff 
hátán utazik majd a túlvilágra, a körülötte megje-
lenő halál képét természetesen fogadja, mert tud-
ja, hogy a nagypapa vagy nagymama a csillagok 
között most szárnyas griffen utazik. Esténként a 
gyermekeknek imádkozni kellett, ha felkelt a Haj-
nalcsillag. Ha nem volt csillag az égen, a nagyma-
mák rámutattak az égből kikandikáló griffmadár-
ra, s a gyerekek kórusban kezdték el az Én Iste-
nem, jó Istenemet. 
 Az egyik felsőberegi mintakincsből egy ká-
poszta bontakozik ki, művészi szépséggel. A ká-
poszta a néphit szerint a női szemérem szimbó-
luma, amely a vőlegényt gyöngédségre inti. 
 A kispárna másféle kényelmet és hagyományt 
szolgál. Polgári környezetben díványpárnává si-
lányult, de régen, ha a fiatal párnak ágyat ve-
tettek, három kispárnát tettek az ágy fejéhez, 
ezek a gyermekeket jelképezték. Egyet az ap-
jának, egyet az anyjának, egyet a hazának. Így 
középre is került kispárna. Magyar családban mi-
nimum három gyermek kellett szülessék. 

 A párnák kiegészítője volt a tiszta házban a 
mosdótál fölötti hímzett, azsúrozott, horgolt, vagy 
szőtt, rojtozott törölköző. Mikor Infántis Lacika és 
a királyfi Dinnyeországban járt, s a felvágott diny-
nyéből előugrott a dinnyetündér, megkérdezte: 

- Van fehér törölköződ, van tiszta vized, van 
fehér kenyered, van vörös borod? 
 Ezek kellenek a szeretett vendég fogadásá- 

hoz. A mi népünk minden pillanatban várta az 
Úrjézust. A tiszta ház az Ő vendégségére volt elő-
készítve. Tudták a magyarok, hogy köztünk jár, s 
bármikor betoppanhat és megkérdezi, van egy tál 
tiszta víz, hogy megmossam fáradt lábamat? s 
akkor a tiszta ház mosdótáljának készen kellett 
állni az Ő szolgálatára. 
 Osváth Ilona megidézte a minden percben 
betévedő Jézus képét a miskolci Nyilas Misi 
Házban. Minél többen varrjuk a hímet, annál több 
szállal fűzzük őt magunkhoz. Nemcsak Adventkor, 
hanem az év minden percében betévedhet hoz-
zánk, s megkérdezhet, van fehér törölköződ, van 
tiszta vized… Varrjuk ki a törölközőt, hímezzük 
meg a párnát, mert hímzéseink teszik Isten-váróvá 
otthonunk egyszerű, tiszta környezetét. 
 Osváth Ilona hímzett párnáiban felfedezte és 
megálmodta a magyarság szakrális világképét, 
magas erkölcsi tisztaságát, istenváró éberségét, 
egyszerű, égbe ható hitét. Munkái remeklések, 
ízlése, ahogyan a színekkel és az anyaggal bánik, 
nemcsak szakavatottságot árul el, hanem forma-
kereső szárnyalást. Műveivel szeretné átadni a 
hímző asszony boldogságképét, azt a leírhatatlan 
érzést, mint mikor ujjunk alatt megszületik a Cso-
daszarvas és nekiered a Tejútnak, hogy álmunk-
ban szarvasnyomon járva eljussunk Isten zsá-
molyához. 
Augusztus 18. van, Ilona napja. Osváth Ilonát és 
minden kedves Ilonát itt a köreinkben Isten éltes-
sen sokáig. 
 
 

 
 

Népi hímzések ősi motívumait mutatja 
gyerekeknek Osváth Ilona 

(Internet) 
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Mani: Gyöngy-énekek 
 

Válogatás Manicheus szövegekből 
 

L. N. L. Kiadó, Hajdúszoboszló, 2004. 
 
 

Pap Gábor, L. Nagy Lajos  
és Christa Maria Siegert tanulmányával 

 

 
 

A könyv borítója (Internet kép) 
 

Én, Mani, Jézus Krisztus apostola, Isten akaratából, 
az Igazság atyjáéból, akiből eredek, 
aki él és mindörökkön örökké tart, 
mert Ő mindenek előtt volt és mindenek után lenni fog. 
 

 Mani Gyöngy énekeit Pap Gábor, L. Nagy La-
jos és Christa Maria Siegert egy-egy tanulmánya 
vezeti be. Mani Kr. u. 216-ban született Mardinu-
ban, közel a Tigris folyóhoz, párthus fejedelmi 
családban. Apja zoroasztrianus hagyományokon 
nevelkedett, Mani születésének idején az Elc-
hazaiták nevű zsidó-keresztény keresztelő szekta 
tagja volt. Fia születéséről magasztos látomások 
adtak hírt. Manit négy éves korától egy magasabb 
szent erő tanította a világmindenség törvényeinek 
összefüggésére. E titkos vezetőjét „ataomnak”, 
fénytársnak nevezte. Az akkori világvallások lé-
nyegét feltárva jutott el egy keresztény vallási 
szintézishez. A világosságot, a szeretetet és a min-
denségből való élet szeretetét, harmóniáját hirdet-
te: „...az ember szívében egy fénycsíra van elrejt-
ve, egy szikra az eredeti isteni Világosság bi-
rodalmából, melyet az anyag, a hyle fogságban 
tart. Az ember belsőjében ezért most szakadatlan 
harc folyik a Világosság és a Sötétség között, s 
csupán az emberen múlik, hogy megszerzi és meg-
tartja-e a Világosság a győzelmet, hogy így létre-
jöhessen az állandó kapcsolat a Világossság biro- 

dalma és a benső szikra között.” 
 

Békét hirdettem a béke gyermekeinek. 
Reményt prédikáltam a hallhatatan nemnek. 
Választottam, s megmutattam a fölfelé vezető ösvényt 
azoknak, 
akik képesek az igazság eme ösvényén fölemelkedni. 
 

 Az emberben lakó fénycsíra ha fogékonnyá 
válik a fénybirodalomból jövő energiák iránt és 
képes lesz velük együtt rezegni, akkor fel tudja 
venni az onnan sugárzó erőket: „...mérhetetlenül 
magas rezgésével a Világosság birodalma minden 
alacsonyabb teret áthat... az isteni természetrend 
tehát nem valahol távol a világegyetemben, a csil-
lagokon túl található, hanem mindent magában 
foglal, mindent áthat, és mindenütt jelen van.” A 
fénycsíra hordozója a tudatos megismeréssel, a 
fénykereszttel való kapcsolattal, belekerülhet az 
isteni egység összhangjába. 
 

Buzgólkodjatok és küzdjetek hát, szeretteim, 
hogy tiszta gyöngyökké váljatok, 
s hogy a Világosság halászai 
a mennyekbe vezéreljenek benneteket, 
hogy békét találhassatok  
az örök Életben. 
 

 A manicheusok az ún. Béma-ünnepet a Vi-
lágosság Trónjának Ünnepét tartották. Ez az ün-
nep Mani örökségére a vele összeköttetésben álló 
szellemi Napra emlékeztetett. A trón szimbóluma 
- csak úgy mint a kehelyé - az élő szellem a befo-
gadójaként az örök teremtő szellem és a tiszta 
Manas-lélek elvének egyesülését fejezte ki. A 
Fény-gyülekezete számára Mani a következő ira-
tokat hagyta hátra: Az Élő Evangélium, Az Élet 
Kincse, Pragmetia Mysteria - Az Óriások Írása, 
Levelek, Kephalaia, Himnuszok Könyve. Bár az 
iratok nagy része eltűnt, mégis a töredékeken ke-
resztül vallásának lényege feltárható. 
 

Kerekedj a vágyak fölébe. 
Győzd le az elbizakodottságot és a gőgöt. 
Ne hagyd lankadni Isten iránti szeretetedet. 
A tökéletesség által leszel tökéletessé. 
A türelem által mindent elviselsz. 
A Gnózis által mindent megértesz. 
 

 A manicheizmusban Jézus tisztelete nyilvá-
nul meg, e vallás a kereszténység egyik meghatá-
rozó ága. A kereszténység fejlődése nem ennek az 
irányzatnak a megerősödésével folytatódott, ha-
nem a filoszemita nézet győzedelmeskedett, nem  
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érveivel, hanem azért, mert fizikailag megsem-
misítették a manicheizmus képviselőit. „A manic-
heista kereszténységnek a korai időszakában 
rendkívül jól kiépített szervezete volt. Ezt onnan 
tudjuk, mert az első nagy koncepciós persorozatot 
éppen a manicheisták ellen indították, és hajtot-
ták végre Rómában és környékén, s ennek fenn-
maradtak az aktái. Az eljárások kezdeményezője 
az az I. Leó, római püspök volt - akit mi pápának 
nevezünk, visszavetítve a pápai címet, holott ak-
kor még ilyen nem volt -, akit később szentté 
avattak, és éppen azért, mert a manicheista eret-
nekek ellen irtóhadjáratot indított.” 

 

Jézus a legmagasztosabb Ajándék,  
mely adatik. 
Jézus az Atya szent Virága. 
Jézus minden Világosságok Legmagasztosabbika. 
Jézus a tökéletes Ember a Fényoszlopban. 
Jézus mindenki Föltámadása, 
aki Eklézsiájában 
legyőzi az anyagi testet. 
 

 Mani jelentése az indiai nyelvben: fény-
gyöngy. A fény fiainak alá kell szállniuk a sötét-
ségbe, és az anyagi világgal össze kell kötni ma-
gukat, hogy innen kiindulva megtalálják az ember 
számára a megszabadító utat. A gyöngyszem a 
szívünkben rejlő fénycsíra, isteni vetőmag, mely 
előkészíti az utat az Atyához, a fénybirodalomba 
való visszatérésre. Isten a fény és szeretet, a böl-
csesség, az erő és az élet. 
 

Megszabadultál 
a hús nyomorúságos láncaitól: 
elnyerted a koronát minden ellenséged fölött. 
Krisztus sugárzó Orcája 
most már egészen birtokod. 
Így menj hát, győzelmesen utadon 
a Világosság Városába. 
Örvendj, mert összefűzted magadat a szent 
 angyalokkal. 
Reád nyomták a sugárzó tisztaság pecsétjét. 
Csordultig vagy örömmel, 
megláttad isteni testvéreidet, 
velük a Világosságban örökké élni fogsz. 
 

 Mani egy világvallás alapítója az érdek nél-
küli szeretet vallásának apostola volt. Szent Egy-
házának tanításai ma is hatnak. Előlünk sokáig 
elrejtett versek élő magként ma újra virágba bo-
rulnak. 
 

Eőri Szabó Ferenc 

 

 

Egyiptomi, maya, kelta stb. leletek 
Ausztráliában 

Ismerteti: Hervay Tamás 
 

(Kivonat) 
 

 
Egy órányi autóútra északra Sidney-től, egy ka-
nyar után a vadonban Aluna Joy Yaxk’in olyan 
energiát érzett, mint amikor elveszett Maya temp-
lom környékén járt Dél-Amerikában. Így is nehe-
zen találták meg a bejáratot, egy terembe jutottak, 
két hatméteres (20 láb hosszú) fal volt tele a vé-
setekkel, három tekercs filmet fényképezett el. 
Sok ismerős és ismeretlen jel volt, beleértve teljes 
„cartouche panel”-eket.∗ 
Több, mint három méter (tíz láb) magasra nyúlnak 
a vésetek, több mint 250 különálló ábra van. A 
déli oldalon az időjárás sok ábrát eltüntetett, az 
északi oldalon nagyon élesen látszanak még. Ma-
darak, hórusz-szemek, keresztek, körök, hajók, 
Maya szimbólumok, kelta szimbólumok, és a korai 
héber vésetek (hebrew carvings) borították a fala-
kat. Némelyek nagyon régieknek tűntek, néme-
lyeket később véshettek hozzá. Egy különös véset, 
a körbe zárt kereszt, ami a Csendes óceáni Anya-
föld szimbóluma James Churchward könyveiben. 
Aluna 15 éve hordja a nyakában ezt a szimbó-
lumot. Egy része a jó állapotban lévő véseteknek 
sziklatörmelék alatt volt.  
Itt találták meg Anubiszt is. Ő az alvilág őre, az 
utak megnyitója, és a „kutya csillaghoz” a Szí-
riuszhoz kapcsolódik (associated with he dog star 
Sirius). Az egyiptomiak a Szíriuszt más dimen-
ziókba nyíló kapunak tartották. 
Egy ausztrál kutató és médium, Robin Franklin 
azt a médiumi üzenetet közölte, hogy Anubisz volt 
a hely őrzője, és évezredeken át óvta. Azt mondta, 
hogy az írás a Kám birodalomból való, amit most 
Egyiptomként ismerünk. Ezek Mu, Lemuria túlé-
lői voltak, és csillagokbeliek vezérelték őket. 
Franklin azt írta egy cikkében, hogy Anubisz üze- 
                                                 
∗

 Kartus panel pl. USTU=Őstudás 
USKALGA=erős őstej: Olyan szakrális jelzőbokor, amely 
sokszor előfordul. 
 Az egyiptomi írásban az ovális Kartusba foglalt szöveg 
általában név vagy szent jelző. 
 Ezekből a sztereotípiákból (panel, kartus) áll össze az 
égiekről szóló felirat, melyet kevés, de fontos aktuális szö-
veg egészít ki. (szerk.) 
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netét közvetíti, és hogy a hieroglifák azt jelentik: 
„a növekedés a szeretetbő l  fakad, és a pusztítás 
a gy ű löletb ő l. Ha az ember nem változtatja meg 
a szívét, a világ elpusztulhat.” 
… 
Paul White az „in Search of Ancient Secrets 
1994” c. cikkében azt feltételezi, hogy a vésetek 
talán egy sámáni beavatás/megvilágosodás eljárá-
sát írják le, vagy egy jövő r e vonatkozó próféciát, 
hogy mi történik, ha az emberek nem követik az 
Igaz Isten útját. 
… 

Az energia, amit azon a helyen érezni lehet, fa-
kadhat abból, hogy itt van a Föld energiavona-
lainak egyike, a bennszülöttek énekl ő  
vonalaknak (song lines) nevezik. 
… 
Másnap, amikor el ő hívta a filmeket, kiderült, 
hogy alig van a képek között használható. A vé-
setek elrejt ő ztek... Harmadnap visszamentek új 
filmekkel, de egy csomó egyéb nehézség mellett, a 
fényképez ő gép felmondta a szolgálatot. Végül 
sze-rencsésnek érezte magát, hogy egyáltalán 
sikerült néhány használható képet készítenie... 
 

(Internet) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyiptomi hieroglifák Ausztráliában 
(Internet) 
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Gondolatok  
a Molnár Ferkó meséjéhez 

 

 
Víz mellől indul a mese. A tenger partjáról, 
ahonnét elindul a molnár fia a Világmindenségbe.  
Őseink vándorlása, letelepedése, élete, majd ha-
láluk a vízhez volt kötve. Gondoljunk arra, hogy 
Atilla testét hármas koporsójában folyóvíz fogadta 
magába. 
Nagy királyaink, az öreg király, a Nyilas utódai a 
molnárok, akik isten malmában a vizet és a fényt 
pergetve teremtik az életet a hatalmas Égi Fo-
lyam, a Tejút partján. 
A király fia, vagy a molnár fia, mint Molnár Ferkó 
társaival kavicsokat dobál a tengerbe. A kavicsok 
a görög mitológia szerint a földanya csontjai. 
Vízbe dobálásukkal Deukalion és felesége férfi-
akat és nőket teremtett a Vízözön után. 
Molnár Ferkó is teremtett, az Istenanya állatai 
lépnek ki sorban a tengerből: a macska, aki a szü-
lőknek jó lesz majd egerészni, a kutya meg házat 
őrizni. Megfizette árukat tisztességesen: egyikért 
kettő, a másikért négy pénzt. Mindig pont annyi 
volt nála. Amennyire szüksége volt, amennyi az 
aznap gondját megoldotta. Harmadnap hat pénzt 
fizetett egy szép kis kígyóért. A kígyó a magyarok 
vallása szerint az ősök szellemét hordja magában. 
Mivel ennek az állatnak a szülők nem tudtak 
örülni, Ferkó a keblébe rejtve elindult vele heted-
hét ország ellen. 
A lelkében élő őskép miatt érezhetett különös 
vonzódást a kígyóhoz, a régi tudás már nem élt, 
csak üzent. 
Vándorlásai során eljutott egy király palotájához, 
aki lánya kérlelésére és a maga érdekei alapján 
befogadta kertészinasnak. A Cepheus csillagképet 
más néven Paradicsomkert csillagának is nevezik. 
Ebben a kertben a kígyó is otthonra talált. A ki-
rály előbb hat, majd tizenkét akós tejes hordót ké-
szíttetett neki. 
A kígyó a tejtől nőtt nagyra. Táltosaink, garabon-
ciásaink is tejen nőttek fel. Ha valahová betérnek, 
csak tejet kérnek. 
A csillagos Égen a Kígyó csillagkép feje a Tejúton 
kívül, a farka a Tejútra nyúlik. A Kígyóemelő 
Molnár Ferkó, vagy ahogy később látjuk, Mátyás 
király. Az Orionnal együtt beavató csillagkép. 

Felemelték a szívükhöz. A Szív pedig visz tovább. 
Amikor a kígyó megnőtt, kérte Ferkót, köszönjön 
el a királytól, innét fogva ő gondoskodik róla. Pe-
dig jó helye volt itt a fiúnak. A királykisasszony 
még férjhez is ment volna hozzá, de ő feltétlen 
bizalommal a kígyóra hagyta sorsa alakulását. 
Hogy milyen jól tette, nemsokára meglátjuk. 
Akarva-akaratlan lehet párhuzamot vonni a fiatal 
Mátyás és Molnár Ferkó sorsa között. Mátyás a 
cseh király, Podjebrád György házában élt. Sorsuk 
itt elválik egymástól: Mátyás feleségül vette a 
király lányát. Cepheus palotája mellett Cassio-
peia, a kocsmárosnő található. A görögöknél ők 
férj és feleség, akiknek hitszegésük miatt kellett 
meghalniuk. Mátyás feleségül vett egy hitszegőt!  
Podjebrád Katalin talán fiatal élete áldozata árán 
saját sorsát meg tudta váltani, de Mátyás nem 
jutott el az Isten-anya erdejébe úgy, hogy ellenállt 
volna a kísértésnek. 
A Sárkány csillagkép a Világmindenség közepén 
helyezkedett el, amikor a Teremtett Világ kelet-
kezett. A Molnár Ferkó népmese ezt a kort idézi. 
„Amint fent, úgy lent”: a Világ születésekor a 
Föld középpontja a Kárpát-medence volt. A Pálos-
Táltos atyáink erdeje, a Sárkány kis erdejével 
azonos. Itt lehet bebújni egy fa odvába, és síppal 
előhívni Ősanyánkat, a Sárkányt. A Sárkány anyai 
minőség. Fészke a Mérleg csillagkép. Későbbi 
korok Ti-Amat, Dama, Inanna, Izisz, Istar, An, 
An-na néven nevezték. Annaságból Máriaság lesz. 
Ő tehát Mária, Babba Mária, Istenszülő Boldog-
asszony. Boldogasszony rendje a Pálos rend. A 
pálosok az Istenanyát nem eldugni, hanem méltó 
helyére visszaemelni akarták. Erdejük az Isten-
anya erdeje. Itt elbújva, révülve, a kiskígyó sípjá-
val elő lehet hívni. A hang, a zúgás-búgás része a 
találkozásnak. A Sárkánnyal való találkozás a 
beavatás legmagasabb színtű elindítója. 
Abban a korban, amikor a Máriaságot, az anya-
ságot ki akarták törölni az emberek tudatából, 
született a Szentlélek fogalma. Lélek. Igen, a 
Lélek az Anya. A Víz. Nemtelenné tenni a ha-
talmát féltő egyház bűne. Abban azonban nem 
tudták elhallgatni az igazságot, hogy a Szentlélek 
eljövetelét zúgás előzte meg. (Pünkösdkor, a 
Szentlélek eljövetele napján Jézus tanítványai egy 
szobába bezárkózva tanakodtak, mi tévők le-
gyenek, amikor is hatalmas zúgás, szél kere-
kedett, összecserélte a nyelveket, és minden 
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néppel a saját nyelvükön tudták megértetni ma-
gukat.) 
A kiskígyó visszakerül az anyjához. Tanácsára 
Molnár Ferkó az ujján levő gyűrűt kéri. Le tud 
mondani aranyról, ezüstről, gazdagságról, hata-
lomról. A gyűrű kell. 
Mi bizonyítja, hogy Hunyadi János Zsigmond 
király fia? Azé a Zsigmondé, aki az Árpád-házi 
királyok késői leszármazottja és létrehozza a 
Sárkányos-rendet? 
A Gyűrű. 
Képletesen ezt a gyűrűt kapja vissza Mátyás 
király. Segítségével lesz Igazi király. Ha a gyűrű 
nem lenne, Mátyás sem lenne király. 
A Kígyó- az Ősök Szelleme-, visszakerül anyjához. 
Sas rabolta el, s belepottyantotta a tengerbe. Ek-
kor találta meg Ferkó. Mátyás a Víz partján ré-
vülve lelte meg. Fényként nézte magát a Víz tük-
rében, amikor meglátta. 
A vízpartján a kövek dobálásával, a fa odvában 
való sípolással, a gyűrű forgatásával révülni lehet. 
Belső útra jutni. Ezen az úton válik királlyá a 
Király. Óriások lesik minden kívánságát, segít-
ségükkel nincs akadály, lehetetlen feladat. Mol-
nár Ferkó megy is szépen a maga útján, hazafelé. 
Első gondolata, az anyagi javak megteremtése 
szülei és a maga számára. Két óriás előresiet, a 
harmadik ölébe veszi, magához emelve viszi. A 
lelki magaslatokban. Ezáltal emelkedik. 
Gyémántpalotát építtet szüleinek. 
Mátyás első nagyszabású terve: Atilla palotájának 
régi pompájában való felépítése. 
Mindeközben eljön az ideje a nősülésnek. 

Molnár Ferkó választása a saját fajtájából történik. 
Mátyás király rosszul választ. Saját távoli fajtáját, 
a régi etruszk birodalom határán élő nápolyi 
királylányt veszi feleségül. A görög bölcsek azt 
mondták, házasodj a magad fajtájából. A magyar 
közmondás ezt pontosítja: „távol komaságot, közel 
házasságot” kell keresni. 
Két próbát kell kiállni a királylányok kezéért. 
Ferkó első feladata: állítson ki tizenkét regiment 
katonát, akik olyan szépen muzsikáljanak, hogy 
még a föld is sírjon belé. 
Mátyás nősülési tervét meghallván a török Ma-
gyarország ellen támadt. Kihasználták, hogy a 
király az esküvője előkészületeivel van elfoglalva. 
Ferkó második próbája: egy éjszaka alatt meg-
munkálni egy csupasz hegyet, hogy másnap reggel 
a leendő após azon a hegyen szüretelt szőlőből 
készült bort igyon. 
Mátyás király feladata, hogy a Magyarságnak, ősei 
földjeit és vizeit visszaadva megteremtse jóléte 
alapjait. 
Ferkó óriásai megoldották a feladatokat. Molnár 
Ferkó násza megköttetett úgy a földön, mint az ég-
ben. Első látásra megkedvelték, megszerették 
egymást. Elindultak a Tejúton, feltehetőleg a 
Hattyú hátán, akit a magyar népnyelv Esküvői 
menetnek, vagy Pártahugyának nevez az Ikrek 
csillagkép felé, és boldogan éltek, amíg meg nem 
haltak. Az Ikrek nemcsak a testvérséget, hanem a 
lelkek ikerségét is jelenti. Tehát az a szerencsés 
férfi vagy nő, aki a kedvesében, férjében, fele-
ségében megtalálta lelke ikertársát is. 
 

Krizsai Mónika 
 

 
 

Gyermekrajz a Molnár Ferkó meséhez 
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Körmendi Gitta versei 
 

 

 

ÖSSZETARTOZÁS 
Egy ismeretlen barátnőmnek 

 

Hozzád szól most dalom, Tiéd ez az ének. 
Tiéd, ki engeded, hogy lelkedig érjek. 
Tiéd, mert arcodon a mosolyom ragyog, 
s mindazt, aki vagyok, szívből elfogadod. 

 

Egyedül csak érted csendülnek a szavak, 
amiért te komoly, és igaz vagy magad. 
Kérlek, éljük együtt azt a tisztaságot, 
amely szíveinkre bízta e világot. 

 

Mikor tűnni látszik mindaz, mi tünékeny, 
s őrjöng a zűrzavar, fogjuk egymást kézen.  

Amikor a káosz támadja a rendet, 
erősítse hitem erőt adó csended. 

 

Hogyha elnémulnak gyáván a mondatok, 
küldj felém pár tiszta, bátor gondolatot, 

s vetítsük Fényeink áldón jó előre, 
hogy egy emberibb lét szülessék belőle. 

 

Van, hogy magam mögött hagyva időt, teret, 
 szakadékok fölé élő hidat verek, 

légy a menedékem, hogy megpihenhessek, 
s érző dobbanása lehessek szívednek. 

 

Legyünk mi az IGEN, mit a világ tagad,  
mikor közömbösen szeretetlen marad. 

Nem emel fel más, mint összetartozásunk: 
együtt kell az Igaz igazává válnunk. 

 
 

 

MAGYAR VAGYOK 
 

Szívemben szeretet, szavaimban IGE,  
lelkemben magyarok Istenének hite.  
Magyarul dalolok, szólok, imádkozok,  
magyarul vezeklek, magyarul áldozok. 

 

Szülőföldem öle ringatja a reményt, 
hogy áldott lesz újra ínyünknek a kenyér.  
Tiszta lesz a tudás, fénykönnyű a kereszt,  
s ösvényünkre lépünk útvesztőink helyett. 

 

Feledésbe merült időket vallatok,  
magyarul emlékszem, magyarul álmodok.  

A világ bárhol is jelöli a helyem: 
egyedül magyarul mondhatom a nevem. 

 



 

 
Szomor Iván 

 

TRIANONI HIMNUSZ 
 

Ki tudja merre, merre visz a végzet, 
Göröngyös úton, sötét éjjelen. 
Vezesd még egyszer győzelemre néped, 
Csaba királyfi, csillagösvényen. 
Maroknyi székely úgy áll mint a szikla, 
Népek harcának zajló tengerén. 
Fejünk az ár, jaj százszor elborítja, 
Ne hagyd elveszni Erdélyt Istenünk! 
 
Áldott hazánknak délvidéki népe 
Ezredév óta drága kincs nekünk. 
Győztes hatalmak elrabolták tőlünk, 
De szívünkben mi sosem feledünk! 
Szabadka, Zombor, Újvidék és Bácska 
Mennyit kell szótlan ma is tűrnötök. 
De sziklasírban, régen eltemetve, 
Vigyáz s erőt ád sok-sok ősötök. 
 
Szép Felvidékünk és te, Kárpátalja, 
Hazánknak ősi, gazdag tájai, 
Történelmünknek hősi korszakában 
De sokszor védtek büszke várai! 
Ungvár és Munkács, Kassa, Krasznahorka, 
Lakóid ma is egytestvér velünk. 
Segítsed őket, magyarnak maradni, 
Védd nemzetünket, kérünk, Istenünk. 

 
Sinka István 

 

HAZUG DEMOKRÁCIÁHOZ 
 

Sarokkő lehettél volna,  
nem tört lépcső, nem omladék, 
s nem öntené csordáidba  
esőjét most az őszi hét. 
 
Tört lépcső vagy, elvetett kő, 
rajtad vonulnak a holtak  
át a rémület idején,  
s te a holtat is raboltad. 
 
Szétromlott kő, omladék vagy,  
romot és penészt virágzol. 
Aszott május a mestered,  
feldíszít: pirosra mázol. 
 
Olcsó díszbe öltözöl, 
rossz a ruha, rossz a festék, 
s kilátszanak alóluk 
 a kifosztott ünnepi esték. 
 
Szegletkő lehettél volna, 
korhadt fa vagy s megjelöltek,  
s kivágnak, hogy ne tedd többé  
boldogtalanná a földet. 

 
1951 

 
 

 
 

Koronázási jelvények 18. századi ábrázolása 
(Internet) 



 

 

 
 

Nagyvázsonyi Kinizsi vár madártávlatbólNagyvázsonyi Kinizsi vár madártávlatbólNagyvázsonyi Kinizsi vár madártávlatbólNagyvázsonyi Kinizsi vár madártávlatból    
(Internet)(Internet)(Internet)(Internet)    

 
 
 
 
 

KövetkezKövetkezKövetkezKövetkezõõõõ szám tartalmából: szám tartalmából: szám tartalmából: szám tartalmából:    
Farkasinszky Tibor: Babba Máriáról 

Siklósi András: II. Rákóczi Ferenc a leghívebb magyar 
Czeglédi Katalin: Laudatio Dr. Borbola János díszdoktorrá avatásán 

 

 
 

2006. szeptember 23-án fogadta díszdoktorrá Dr. Borbola János íráskutató tudóst  
a MBE Nagy Lajos Király Magánegyeteme 

 


