
ESSZÉ 

 51 

 

 

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 


