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BORBOLA JÁNOS 
 

A Nílus-völgyi hitvilág 
 

Részlet a CSILLAGSZOBA c. könyvből 
 

 

A Fohászok elemzése, gondolati képeinek értel-
mezése közben szükségét éreztük az ősi hitvilág 
általunk tapasztalt összefüggéseinek részletesebb 
körbejárására. Természetesen nem törekedhettünk 
teljességre, hiszen a rendelkezésünkre álló anyag 
mind térben, mind időben korlátozott, mégis úgy 
érezzük, hogy az alábbi összefoglalás előzetes is-
mertetése a Fohászok óbirodalmi hittételeinek 
megértéséhez komoly segítséget nyújt. 
Tekintve, hogy áttekintésünkben csaknem ötezer 
évet hidalunk át, ugyanakkor a gondolatmenet 
folyamatosságát sem kívántuk állandó magyaráza-
tokkal széttördelni, a rendre meghökkentő, más 
összefüggésekből már ismert, esetleg teljesen új 
fogalmak és nevek részletes tárgyalását összefog-
lalásunk végéhez illesztettük. Reméljük, hogy a 
kereséssel járó kényelmetlenséget az ismerkedés 
öröme kellőképpen ellensúlyozza. 
 

* * * 
 

Az egyiptomiak kezdettől fogva egyistenhívők 
voltak. A teremtőt Annak nevezték, akihez az utat 
meg kellett találni. Ez volt a keresztút, az élők út-
ja. Az Élő - más néven a Szám - mutatja az utat, 
vezeti az elhunyt királyt teremtőjéhez. Bizonyára 
nem volt könnyű rátalálni, így segítségére siettek 
az előtte járt ősök, és a Kilencek, valamint az ál-
dozatként felajánlott Csabák - ők mindannyian 
már számosak, élők voltak -, de valószínűleg őt 
védte égi útján a vele temetett nemzetsége is1. 
Érdekes módon a keresztutat kérni, megérdemelni 
kellett. A fohászok meghallgatása esetén a ke-
resztút feléledt, kivirult. Elképzelésünk szerint 
kivilágosodott, felragyogott2 
                                                 
1 Djer fáraó abüdoszi sírja körül több száz szolga/követő sír-
ját tárták fel, ugyanez a kép fogad Szakkarában is, ahol kü-
lön temető veszi körül Unas fáraó piramisát. Az ásatások ed-
digi adataiból még nem tekinthetjük bizonyítottnak a 
királlyal együtt temetkező nemzetség szokását, ám Fohá-
szokban bőven találunk erre utalást.  
2 Biblia, Szent István Társulat (Budapest 1979), 1251. 
Apcsel, István beszéde: „55Ő azonban a Szentlélekkel el-
telve fölnézett az égre, és látta az Isten dicsőségét, és Jézust 

Hunn Íjász a Nílus-delta nádban gazdag vidé-
kének volt korlátlan ura. Számos település, és 
még több vízi út tarkította ezt a termékeny te-
rületet, a szakirodalom elnevezésében Alsó Egyip-
tomot. Megítélésünk szerint a nád népe alatt az itt 
élő (h)unokat értették, akiket esetleg további 
magánhangzókkal feltöltve (h)annyiaknak, vagy 
(h)oniaknak is nevezhetünk.3 A Nílus-delta bejá-
ratánál, a folyam keleti oldalán épült a Bibliából 
is ismert Un/On, görög néven Heliopolis vagy 
Nap-városa, ahonnan a nádi népek atyáikat a túl-
partra vitték eltemetni. 
Odaát Szakkarában, a Nílus nyugati partján 
építették piramisát, s készítették fel Hunn Íjászt a 
nagy útra. Piramisának sírkamrája sátortetőre em-
lékeztet, melynek mennyezetét telestele festették 
kék alapon arany csillagokkal. Ez a csillagszoba. 
A Fohászok általunk tárgyalt első része (Sethe 
beosztása szerint 247-253 sorszámúak) a ravata-
lozó nyugati oromzatán olvasható, így a halotti 
szertartás közepénél csatlakozunk a gyászolókhoz. 
 

A király ekkor már a Szám arája, akit a Csa-
bák sólyma fedez fel, tőle, pontosabban segítsé-
gével kéri az élő keresztutat.4 Megtudjuk, hogy 
udvart, azaz csillagot kapott a Nagy Élőtől, oda 
igyekszik. Sólyomfejű őse, a Hírős/Kőrős volt a 
körverője/hírverője, ő kántálta az útra kész király 
nevét, szavait, tetteit. Kikiáltotta Kelet és Nyugat 
nagyurának, hogy Hunn Íjász él, és ereiben Árpád 
akarata folyik. Tudatta, hogy nincs egyedül, mert 
vele van az Atya, a Sütő, és az Un-ból (Ihunból) 
való nádasok népének sólyma is. Útravalóként az 

                                                                               
az Isten jobbján. 56Felkiáltott: „Látom, hogy nyitva az ég és 
az Emberfia ott áll az Isten jobbján.” Számára is fel-
ragyogott az út. 
3 Ugyanezt a gondolatot vetette fel Baráth Tibor is (A 
magyar népek őstörténete, NY,USA, 1993), aki a Nílus-
deltát dél felöl megközelítőket már a múlt század közepén 
magyaroknak nevezte. Állandó hadban állva a delta hunn 
népével Ménes fáraó vezetése alatt legyőzték őket, majd a 
két birodalmat egyesítették. 
4 Vö.: A denderai képpel: Függelék X. A térdelő sólymok 
tartják az égboltot. 
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elhunyt király ételt-italt kapott, gyógyították, és 
eltakarták arcának ráncait, így megifjodva léphet 
teremtője elé.  
Egyébként azt is megtudjuk, hogy ő az élő magyar, 
hogy a csősz (a Hírős) utasa, aki egyúttal a Há-
rom-szék ítéletére vár. 
Hunn Íjász ekkor leborul. 
 
A következőkben feléled a keresztút, mely bizo-
nyára jó út lehetett, hiszen erre mentek a Kilen-
cek. A királyt az élők nemének szava költi, s útját 
Árpád magyar népei vigyázzák. Éled a Hunn 
Íjász, miközben kivilágosodik a csillagszoba. Út-
juk először keletre tart. 
Kezdetben még sötétben jár, így segítségül kéri 
Csaba szavát. 
Majd átnyújtja a nádi nemzetek üzenetét, mely 
szerint ő a beteg. Különbséget érzünk a beteg és a 
halott fogalma között. A megméretésnél dőlt el, 
hogy az elhunyt megérdemli-e a beteg ’titulust’, 
vagy földi életében elkövetett bűneiért meg kell 
halnia. A halott véglegesen megszűnik létezni, 
mert a nagy krokodilfejű végrehajtó az Ősúr íté-
lete után azonnal felfalja; a beteg viszont meggyó-
gyul, visszatér akarta, és megifjodva csatlakozhat 
az örök élők népéhez.1 
Nos, Hunn Íjász csak beteg, lám a földi nemzet 
szavait, azaz bizonyítványát a kötényén hordja, 
ezeket mérlegeli az úr. 
Közben néhány próbatételre kerül sor, a pokol vi-
zeiben vihar támad, a nagy kígyó kavarja a hullá-
mokat. Összesülnek a habok/hibásak ezrei, de 
Hunn Íjász jól kormányoz, s kivezeti hajóját az égi 
élők vizeire.  
Ott aztán az égi-lábú élők fogadják, s merthogy 
Hunn Íjász virulva jön, felismerik; eközben teste 
gyógyul. A térdelő nagyurak vigyáznak a Szám-
arájára/urára. 
 

Csak ezután kezdődik meg a párbeszéd Hunn 
Íjász és a napnyugati Nagy Gyógyító között. 
A beteg király először elpanaszolja, hogy a pokol-
ban sok sebet kapott, hogy a tímár ápolására szo- 
rul, viszont neme, származása királyi. 
Napnyugatról megérkezik a válasz, jöhet már 
Hunn Íjász. Sőt, a tímár is engedélyt kap mes-
tersége folytatására. Ezután ismét Hunn Íjászon a 
sor, kéri az úr szavát, hogy világítsa meg előtte a 
                                                 
1 Vö.: a Függelék XVIII-as és a    XXI-es tábláival. 

keresztutat, s hogy számára viruló sólyomfejet ad-
jon. Valószínűleg ez a beteg király ismertetőjele. 
Ismét panaszkodik, hogy sok a sebe, mert az élő 
nem szava hibás volt... 
Nos, megérkezik a végérvényes engedély, választ-
hat Csaba hadából sólyom fejű virulót, sütő fejet. 
Elmondja, hogy ő a királyi hunn, aki a csillag-
szoba tápját fogyasztja, akinek a Számúr ajánlotta 
a várat/udvart. Ő az, aki a Nílus menti nádi 
világból származik, akit a hírverő már bemutatott, 
ő a harcoló nem jó íjásza. Dicsérte őseit, így az 
Élő védelmét élvezi. 
A Nagy gyógyító ezután megjelöli, pontosabban 
bekeni haját az élő nem nedűjével. Eközben a lá-
badozó király a tanokat ismétli. A nád nemének 
üzeni, hogy visszatért étvágya, s mint hím bika 
egy egész hadat/gulyát akar. 
Jó hozzá az úr,    mert kékülnek a tengerek. Közben 
megméretnek nemének szavai: kiderült, hogy 
nincs ellene vád. 
Ezután furcsa módon megjelennek az ava-
rok/várók és a csángó/csengő nagyurak. Megtud-
juk, hogy Hunn Ijász a csángó mása lett, aki 
egyúttal az Élő mása is. Különleges kezelésben 
részesül, mert a lábára gyógyírt sodornak, így ő is 
jó (égi) lábú lesz. Már a nádból kántálta, hogy 
éled, azaz jó a lába, ezért kéri, hogy vegyék be a 
birodalmukba. Elmondja Annak, hogy ő az élő 
magyar. Nos, a fentiekből félreérthetetlenül kide-
rül, hogy két neme van, a hunn mellett az íjászok 
királya magyar is! A Szám neme vele, a Hám (?) 
szava óvja, majd felragyog a keresztút, s az égi 
nem, személyében élő evezőst ad Annak. Így lett 
Hunn Íjász a Nap hajósa. 
Keleten utolérte a felkelő Napot, tehát együtt 
utazhatnak. Ott már az élet száma óvja, őt, a kirá-
lyi nagyurat. 
Érdekes fohásszal végződik a ravatalozó oromzati 
felirata. Letérdel a neme, a Nap neme, s miközben 
szavait ismétli az uralkodó, letérdel maga a Hunn 
Íjász és az atya neme is. Az Az Az Az úr pedig dörögve ad 
esőt/nedűt, szava végigsusog a nádason. 
 

* * * 
 

A ravatalozó nyugati falának megtekintése 
után kövessük Hunn Íjászt utolsó földi útján a lát-
szólag végleges nyughelyéhez, a piramisban elhe-
lyezett kősírhoz, közismert nevén a szarkofághoz. 
Viszonylag alacsony átjárón, melynek falait ismét 
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feliratok díszítik, jutunk be a szarkofágszobába. A 
csillagok itt is uralják a mennyezetet, de a fal-
feliratok csak a szoba közepéig futnak. A kősírt 
alabástrom bélés veszi körül, melyen csodálatos 
díszítések, festmények láthatók. Ez alól csak a 
nyugati fal oromzata a kivétel, itt ismét feliratok-
kal találkozunk. Tekintve, hogy ezeket a fohászo-
kat közvetlenül a kősír fölé helyezték, olvasásakor 
várhatóan az ősi hitvilág legfontosabb elemeivel 
találkozunk, melyek várakozásunk szerint egyúttal 
az utazó király égi útjának beteljesüléséhez ve-
zetnek. 
 
Sethe, a jobbára rövid szövegeket a 226-243-ig 
terjedő sorszámmal látta el. 
 
Az előzőekhez képest újdonságokkal ismerkedhe-
tünk meg, nevezetesen el kell fogadnunk, hogy az 
itt található fohászok két nemről (226-os Fohász), 
két névről (228-as Fohász), két testről (230-as 
Fohász), két útról/csapásról (230-as Fohász), 
valamint a két körről (243-as Fohász) szólnak, 
szinte mindenről páros formában tudósítanak. Ez, 
a keresztény tanoknak ma már idegen fordulat, az 
apokrif Tamás-aktában az ógörög (kopt változat) 
és szír nyelven olvasható Gyöngy-himnuszra em-
lékeztet.1 Tábori László és Kiss Irén az „Apokrif 
gondolatok egy apokrifról” című munkájukban ezt 
így foglalják össze; „Királyi öltözékéről kiderül, 
hogy voltaképpen a saját égi tükörképe az: isteni 
Énje, akivel - miután földi feladatát sikeresen tel-
jesítette - most újra egyesülhet. Így a kettőből egy 
lesz - a szintén apokrif Tamás-evengélium diktá-
lója kívánalmainak is megfelelően. /.../ A történet-
ben tehát két szülőhazáról van szó: a földi Párthia 
az éginek csupán anyagi tükre. Az igazi Atya nem 
emberi személy, hanem fénylő láng, amely az örök 
tájakat világítja be.” 15. oldal. Ezek után már az 
is kérdéses, hogy a földi létét életnek nevezte-e?2 
 
Maga a Fohászok elrendezése is azonosítható a 
Tamás-evengélium felépítésével. Beate Blatz/W. 
Schneemelcher bevezetőjében a következőket írja: 
„Die Gattung des Thomasevangeliums ist eindeu-
tig zu bestimmen: es ist eine Spruchsammlung. 

                                                 
1 A Gyöngy-himnusz az Ókeresztény Írók második kötetében 
(Szent István Társulat, Budapest, 1980) Ladocsi Gáspár 
fordításában látott napvilágot. 
2 Vö.: a 236-os Fohász sárgolyó meghatározásával. 

Das Werk ist also ein Beweis für die Existenz de-
rartiger Sammlungen (als literarischer Gattung). 
Einleitung und Log.1 machen deutlich, dass diese 
Sammlung von Jesusworten  Heilbotschaft  sein 
will  und  diese  Textsorte  daher  als „Spruch-
evangelium” bezeichnet werden kann.”3 Ugyanitt 
a következöket olvassuk: „Nur Stichwortverknüp-
füngen verbinden manche Sprüche zu kleineren 
Gruppen. Gerade in dieser Aneinanderreihungen 
von Einzelsprüche macht das Thomasevangelium 
einen sehr altertümlichen Eindruck.”4 
 
Ebben az összefoglalásban nem célunk a Tamás-
evengélium párhuzamainak részletes bemutatása, 
csupán a későbbiek megértéséhez szükséges 
egyik Spruchot mellékeljük: „(Log. 23) Jesus 
sprach: Ich werde euch auswählen, einen unter 
tausend und zwei unter zehntausend, und sie 
werden dastehn, als wäre sie ein einziger.”5 
 
Úgy tűnik, hogy az őskeresztény jövendölések, 
próféciák gyökerei a Nílus-völgy hitvilágának ho-
mályába nyúlnak vissza. Minden esetre Hunn 
Íjász piramisának falfeliratai erre utalnak. 
A szakirodalom szerint a halottaknak két lelke 
van, az egyik a ká, a másik a bá nevet kapta. A 
különbség a lelki és a szellemi tulajdonságaiban 
rejlik, bár mai racionális gondolatvilágunk ezt a 
kettősséget nem tudja pontosan szétválasztani. 
Sőt, a Nílus-völgyiek a testiséget is szemmel 
láthatóan megosztották. Tutankhamon királysírjá-
ban - de további királysírokban is - két feketére 
festett fából készült szobor vigyázza a bejáratot, 
így a halott király mindkét lelke távozásakor 
                                                 
3 Das Thomas Evangelium, Einleitung. Verändert nach 
Beate Blatz/W. Scheemelcher: Bezeugung. Internet címe: 
http://-user.uni-bremen.de/~wie/texteapo/thom-einleit.html 
Fordításunkban: ’A Tamás-evangélium műfaját egyértelmű-
en meghatározhatjuk: a Fohászok/Példabeszédek gyűjtemé-
nye. Ez a munka tehát ilyenfajta gyűjtemények létezésének 
bizonyítéka (mint irodalmi műfaj). A bevezetés és a Log.1 
alapján világos, hogy Jézus szavainak ez a gyűjteménye az 
üdvözüléshez vezető üzenet, melyeket, mint Spruchevangeli-
um/Fohászevangélium jelölhetünk meg. 
4 Fordításunkban: ’Néhány Fohászt csak a vezérszavak 
kötik össze kisebb csoportokba. Éppen ezeknek a különálló 
fohászoknak egymáshoz-illesztése kelti a Tamás-evangélium 
ősi benyomását.’ 
5 Fordításunkban: ,Jézus így szólt: ki foglak benneteket vá-
lasztani egyet az ezer közül, kettőt a tízezerből és ők ugy 
fognak szerepelni, mintha ők az egyetlenegy lennének.’ Vö.: 
az Egy az Isten tanulmányunkkal. 
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külön testbe költözhetett. Ezt látszik alátámaszta-
ni Budge álláspontja is, aki Unast egyrészt, mint 
istent, a hatalom képviselőjét mutatja be - „king 
Unás as a god”, más szavakkal „Unás, the Ashem 
of Ashemu, the Great Power” -, másrészt, mint 
cselekvő személyt tünteti fel „slayer and eater of 
the gods”. Összefoglalva megjegyzi: „/.../; in fact, 
shall have a double existence, the one heavenly 
and the other earthly.”1 
 
A fent bemutatott kettősség jegyében vizsgáljuk 
meg a befejező fohászokat. A ravatalozóhoz képest 
Hunn Íjász ’besorolását’ megváltoztattuk, a Szám 
arája helyett itt már a Szám ura/birtokosa nevet 
kapta. 
 

A sírkamra nyugati oromzatának fohászai a 
két nem üzenetével kezdődnek. Kétszer is figyel-
meztet arra, hogy eljött a kavaró kígyó ideje, A 
továbbiakban megtudjuk, hogy a láb neme elfo-
gadta a felajánlott fiatal bikát - találóan bogos 
névre hallgat -, melyre felkötve a Hunn Íjász a 
zúzóban vezető veszedelmes utat kénytelen meg-
tenni.2 Piankoff felfedezte a majom mellett a bikát 
is a piramis lejáratában: „Entrance to the an-
techamber. Here are found two recurring symbols, 
that of the baboon and that of the bull, which are 
both allusions to regained sexual power and fer-
tility.”3 Halottaikat székely őseink a Szent Mihály 
lovára kötötték. 
Figyelmeztet arra, hogy ott a körkarú úr lába 
darálja, így útján sietnie kell. Egyébként hozzá 
már korábban is fohászkodott a királyi utazó. 
A másik ágon is újabb események történnek. Zúgó 
lábon lejön a király/kerülő/körülő, így a Sólyom 
utasával biztos kikötőbe érkezhet. Csakhogy a cél 
előtt itt is a kavaró kígyó állja útját, és felkorbá-
csolja a hajózó székelő vizeit. Egyébként a 
királyról megtudjuk, hogy ő már a Szám ura, ő a 
székelő, aki hajójával megfordul/felfordul. Ismét 
fohászkodik a Sólyomhoz: „ments meg Nap sóly-
ma”. 

                                                 
1 Budge, The Gods Of The Egyptians (London, 1904) Vo-
lume I, 33 - 44 - 45. Fordításunkban: ’/.../; gyakorlatilag 
(Unasnak, sic!) két lénye van, az egyik égi a másik földi.’ 
2 Lásd a Függelék    XI.... mellékletét. 
3 Piankoff, op. cit., 11. Fordításunkban: ’Itt két megismét-
lődő szimbólummal találkozunk, a majommal és a bikával, 
mindkettő utalás arra, hogy visszanyeri szexuális erejét és 
termékenységét.’ 

Ekkor az ég szavát kérdezik tőle. A Szó hatalmát 
nem lehet kétségbe vonni. Az ég szava pedig, 
hogy tépő/tápláló hímet, azaz bikát vár. Közben a 
Kör-nagyúr elűzi a szeleket, a Hunn Íjász fordítja 
hajóját, és üzeni Annak, hogy él. 
A perelőről megtudjuk, hogy eleget tesz a kívánal-
maknak, valóban hímnemű, szarva hajolt, szügye 
öles, tehát jó bika. Egyébként ő az, aki egyúttal 
két nevű, ő a Hunn Íjász. 
A Kör-élő tehát eljön zúgó lábon, s mutatja az 
utat, a királyok útját. Az ő lábának sugarába 
igyekszik utazónk. 
A szakirodalom a teremtésről a következőképpen 
vélekedik: Atum egy piramis alakú kövön egy 
napsugár segítségével leszállt a Földre. Un/On/ 
Heliopolisz-nak nevezték el ezt a helységet. Itt 
teremtette meg az isteni Kilenceket. A zuzó/zugó 
láb sugara esetleg ezt a mozzanatot sejteti. 
 
Ezek után kérdésekre kell válaszolnia. Már a 
megszólítás is meglepő: parázs ló! Pontosabban 
nem is egy, hanem két parázs/vérző ló ! Kik azok, 
akik a szobákat készítik? - hangzik a kérdés, 
melyet ismét egy újabb megszólítás, és azonosítás 
követ: két Árpád ! Kik azok, akik a barbárok / két 
goj atya szózatát éneklik? Kik azok, akik a 
Számost keresik/nézik? 
A válasz: a két magyar élő teteme nézi a számost, 
őket viteti a jó nem. Tehát    két alakban látjuk az 
utazó királyt. Megtudjuk, hogy övé az égi szó, 
hogy a lába goj, a neme pedig nádadó tekergő. S, 
hogy minden kétséget eloszlasson, meg is nevezi 
őt/őket: a nád ura, a buzogány Hunn Íjász megtér. 
Egyébként jó úton halad, bár még mindig a zú-
zóban buzog. Nem csak ő, hanem    az    élő neme is 
vele van, mindkét csapáson segítségére sietnek. 
Itt már a Szám urak is óvják. 
Ismét kérdések érkeznek, de ezek inkább a tör-
ténet folytatását célozzák. Ki az, aki a csáklyát 
nyújtja a „fuldoklónak”? - ki az, aki az élet ne-
dűjét keveri számára, s tölti poharába? Nos, a vá-
lasz ismét az ezerarcú teremtőhöz vezet. Ő az, aki 
most a nádadó, nedűadó képében jelent meg. Üze-
ni, hogy majd betakarja, hogy hozzá térhet az uta-
zó, akiről az a hír járja, hogy hím, sőt barát. Ő, az 
út nagyura tudja róla, hogy Csaba, a szép-táp óvja, 
és hogy felkészült a fogadására. 
Az atya susogja a szeleket. Ő az élő kereszt, aki 
azonos az élő nem ősurával. 
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Ezután megtörténik a két test átnyújtása, melyet a 
mérő lábú, a három-szék szolgája végez. Való-
színűleg itt egyesül a Hunn Íjász két lénye. Lám a 
nem sólyma övezi testét! 
Ezzel a körlábú király megérkezik Sütő atyjához. 
A körlábról már megjegyeztük, hogy nagysága a 
méterrel/matarral vethető össze. 
 
Többszörös azonosításnak vagyunk tanúi. 
Tapasztalhattuk, hogy szinte minden fohászban 
másképpen szólítja meg az Úr az érkezőt. Szoros 
összefüggést érzünk a fentebb tárgyalt Spruch-
evangéliummal. 
Mondd kos, mi a király ékes szava? Mondd, hogy 
magyar a hím atyja! Mondd magyar kör! Mondd 
útfia, vérző ló! Mondd perelő! 
 
De a Teremtő is más és más formában jelenik meg 
előttünk. A fent említetteken kívül a királyok ki-
rálya, az élő jótevő, a csat ház ura, az igazak kirá-
lyi csősze, a gyógyító, a jó szél, és a szkíta névvel 
is találkozunk. 
 
Nos, a király megérkezik a két láb házába, itt kap-
ja meg mindkét nem nedűjét. Ó maga őrködik, 
vigyázza a pillanatot, hogy kaput nyithasson, ami-
kor a végtelenek apja, minden élő atyja érte jön. 
Közben szorgalmasan ismételgeti az ég szavát, 
elmondja, hogy él a magyar teteme, hogy jó lábú 
ő, hogy a körön székel, hogy ő a palota nyila, hogy 
a népét is magával hozta, hiszen ő a húzó ló, a 
székelő. 
 
Tekintve, hogy számos alaki és tartalmi hason-
lóság fedezhető fel a történet és a székely mon-
dák/helynevek között, a székelő olvasatát székely 
formában is elfogadjuk. Érdekes lenne megismer-
ni a Háromszék vármegye elnevezésének valódi 
hátterét. A várakozó király nemcsak élővé, 
magyarrá vált, hanem férfiassága is visszatért. Áll 
a tatár, ő a bika, s mint a Napba jutott égi gulya 
kanja ki-be susog. 
Ozirisz, a szétdarabolt ősúr is csak akkor vált iga-
zán élővé, amikor ismét bizonyította férfiasságát. 
A szakirodalom szerint Ízisz, aki hol a testvére, 
hol a feleségeként szerepel, szárnyával megérinti, 
és teherbe esik tőle. A monda szerint gyermekük, 
a fiatal Hórusz áll majd bosszút apja haláláért. Az 
obeliszkek is a termékenység kétségbevonhatatlan 

jeleként merednek az égre. További tanulságként 
jegyezzük meg, hogy csak a teljes test birtokában 
képes valaki feltámadni. Ezt akarta gyilkos bátyja, 
Szét megakadályozni, ezért szórta szét Ozirisz da-
rabjait a Nílus völgyében. 
Kegyet - esetleg hidat - a naphegy ad, olvassuk a 
239-es Fohászban, sőt itt már elhagyta a viruló 
Hunn Íjász a szánt/szent széket. Ez a harmadik 
szék lehetett az ítélőszék, melyen az érkező király 
és népe foglalt helyet (feltevésünkben az Atya és 
jobbján a Fiú ülnek a másik két széken). A nap-
hegy kegyes volt hozzá, nincs már a Szám ura 
atyja trónusán. Befogadást nyert. 
Ezután a gyógyító betakarja és elhelyezi a bikát, 
így a Hunn Íjász a kör királya lesz. Az atya, az ős-
tér ura fogadja a keresztúton. Él íme a ház lova, és 
a Háromszék zúzó lábú neme. A szkíta költi, és a 
palota királya a Napba jutó utat nyitja. 
 
Befejezésül imájában az ég szavát mondja, s a két 
kör kulcsát kéri. Ő, aki a turulok jó ura, a nádi 
hím atya, a vérző ló az Élő lakója lett. 
 
Az ősi hittételek számunkra legmeglepőbb eleme 
az Élő Keresztút volt. A Fohászok olvasata alapján 
fel kell tételezzük, hogy a Nílus partján elhunytak 
az örök élet eléréséhez a keresztutat keresték. 
 

* * * 
 
A magyarázatokat a könnyebb kezelhetőség érde-
kében ábécés sorrendbe rendeztük, ám az össze-
függések megértéséhez ajánlatos teljes egészének 
áttekintése. 

 
 � ANANANAN 
 

AN az Isten maga. Elméletileg Mezopotámiában 
vált ismertté, fia EN-Lil és En-Ki, az En-lélek és 
En-Kő a monda szerint fokossal választotta el az 
eget a földtől. Az olvasatokban gyakran találkoz-
tunk vele, neve a Nílus völgyében is az Istent je-
lentette. Megjelenésének különböző formáit 
sorakoztatták fel, ő az Atya , aki egy személy-
ben a Sütő, azaz a Nap , nevezték őt éppen ezért 
Körnek is. Általánosan elfogadott az N alakja 

(a szakirodalom ezt az Alsó Egyiptom királyi 
jelvényének tartja), melynek megfelelője a közön- 
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séges  ’n    ’ (a papiruszokon a hieratikus kicsit 
meghajolt vonalat látjuk). Ez utóbbi a középkori 
ikonográfiában is gyakran felbukkan. Eredeti je-
lentéséről megfeledkezve ott a rövidítés jelének 
tekintik. 
A legismertebb egyiptomi AN jel az ún. élet jele, 

az , melynek transzliterációja anx közvetlenül 
is az AN hangokat tartalmazza. 
 
Teremtőnk fogalma számunkra is megfejthetetlen. 
Hivatkozásainkat ezért csak a hieroglifás olva-
satokra, és nyelvünk mindmáig megőrzött szó-
kincsére korlátozzuk. A 247-es Fohász első mon-
data alapján AN az úr, akihez a Szám folyamod-
hat. Csak feltevésünknek adunk hangot, amikor 
úgy véljük, hogy az Atyához a fiú folyamodik. A 
szakirodalom hiedelme szerint az Isten jele a 

zászló:  nTr. Sajnos ezt az értelmezést még 
akkor sem tudjuk elfogadni, ha az egyiptológia ezt 
már az egész világgal elismertette. Baráth meg-
fogalmazásában a zászló a NaGyúR hangzósítással 
azonos. Számunkra is ez a helyes olvasat. Egyéb-
ként alig hihető, hogy a valóságot oly híven 
megörökítő Nílus-parti emberek ne tudták volna, 
hogy az isten/istenek nem hordanak semmiféle 
zászlót. Az effajta megkülönböztetésre csak a 
nagyurak csapatainak lehetett szüksége. Felte-
vésükben minden településre - a közismertek 
mellett - néhány saját zászlóval is jelzett isten vi-
gyázott volna. Hannig, szótárában 69 oldalon 
keresztül több száz istennevet különböztet meg! 
Sokkal elfogadhatóbb a nagyúr olvasat. Jelölésük-
höz valóban szükséges a zászló, és a sok külön-
böző név is. 
Érdekes megfigyelni, hogy a Teremtőnk általunk 
olvasott hieroglifával írt nevei mind ’kisbetűsek    ’, 
nincsenek kartusba helyezve, esetleg más meg-
különböztető jelekkel ellátva. Az sem lehet vélet-
len, hogy imáinkban még ma is tegezzük az atyát. 
Hozzá tartozunk, egy család vagyunk, mindany-
nyian a gyermekének számítunk. Mi Atyánk, ki 
vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te 
neved, jöjjön el a Te országod, „fiat voluntas tua” 
legyen meg a Te akaratod stb. 
 
Felmerült az isten szavunk származása is. Olva-
sataink alapján úgy látjuk, hogy az egyiptomiak 
nem az istenben, esetleg istenekben hittek. Ők az 

ősökhöz igyekeztek. Az ősök tanították őket, vi-
gyázták útjukat, intézték sorsukat. Így az isten 
szavunk számukra az ős(ök)-tanát jelenthette. A 
teremtő AN, számukra nem lehetett más, mint a 
heliopoliszi ON, azaz az ENNEADE → KI-
LENCe, mely azonos a KÖRrel, de az EGY-gyel 
is. Vö. az Egytől a körig című tanulmányunkkal. 
 

Nyelvünk takarékos, nem szószátyár, s kin-
cseit megőrzi. A van létezést kifejező szavunk 
elméletben tovább bontható v+an alakban. A ’v’ 
védő hang óvja, takarja a magánhangzóval kez-
dődő (esetleg végződő) tövet. A ’v’ hanggal kez-
dődő szavaink 67%-a a ’v’ nélkül is értelmes 
(ős)magyar szót alkot, pl. víz→v-íz, vér→v-ér, vi-
rul→v-irul-pirul, v-imádkozzunk (Halotti Beszéd) 
stb. Kiss Barnabás ezirányú vizsgálati eredmé-
nyeit, táblázatát a Függelékben közöljük. A V,    ’zzzz’,,,, 
és ’zs’ segéd-hangokról a Mássalhangzók, Betűk 
című fejezetben bővebben szóltunk. Ha elfogad-
juk ezt a feltevést, belátható, hogy nyelvünk tisz-
tán megőrizte teremtőnk ősi nevét: v-AN. 
Létezésüket őseink még AN-hoz kötötték. 

 
 � Árpád Árpád Árpád Árpád     
 

Teljes fejezetet szántunk bemutatására 

 
 � A betegA betegA betegA beteg    

 

A halottról feltehetően azt hitték, hogy csak beteg, 
de majd fel fog éledni, fel fog támadni. A hal szó-
tól viszont irtóztak az egyiptomiak - állítja a szak-
irodalom -, ám pontos magyarázattal nem szolgál-
nak. Ez annál inkább feltűnő, mert egyik fő elede-
lük éppen a hal volt. Megítélésünk szerint maga a 
szó alakja a halálra emlékeztette őket (ez a gondo-
lattársítás csak magyar nyelven követhető). A ha-
lál végleges, utána már nincs feltámadás. Mindez 
a megméretéskor dőlt el. Ha a jó tettek túlsúlyba 
kerültek, akkor a nagy útra (olvasatainkban ke-
resztútra) készülőt felavatták matarnak, a szakiro-
dalom szerint igazmondónak, de ha valaki a meg-
méretéskor könnyűnek találtatott, a reliefek, fal-
festmények tanúsága szerint nem sokat teketóri-
áztak vele, mint azt már bemutattuk, egy krokodil-
pofájú szörny azonnal felfalta.1 

                                                 
1 Vö. a Függelék XXI-es képével 
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Tehát a másvilági útjára készülő nem a mai érte-
lemben volt beteg, viszont felépüléséhez szüksége 
volt a szokásos földi javakra, ételre, italra, olajra 
stb. Ezeket helyezték a ma (arabul) szerdabnak 
nevezett oldalsó sírkamrába. 

 
 � CsabaCsabaCsabaCsaba 
 

Teljes fejezetet szántunk bemutatására 

 
 � Az ÉlAz ÉlAz ÉlAz Élõõõõ 
 

„Esküszöm Az Egy Élő Istenre”. Ez napjaink is-
teni négyességének alapja. Ő az ŐS, az eskü szö-
vegében AZ/AN. Másrészt ő az EGY, sőt, az 
Egyetlenegy is. Megérkeztünk, mert ő az Élő, a 
széttárt karjaival jelzett Ölelő. Végezetül ő az Ős-
tan. Tanait még ma is valljuk. Szinonímák! 
A Nílus-völgyi őslakók nem csak a jelenüket, ha-
nem a jövőt is másképpen látták. Megítélésünk 
szerint - utalunk az igeidők elemzésére - jövő ide-
jű igéket nem képeztek. Hitük szerint a jövő az 
ÉLŐ kezében van. Több ezer évvel később Jézus 
tanítása így hangzik: 
„Én vagyok az út, az igazság és az élet - válaszolta 
Jézus. - Senki sem juthat el az Atyához, csak álta-
lam.”1 
Nyelvünkben az egyedüli jövő időt kifejező igénk 
a lesz / lészen hozzá vezethető vissza: (é)Lő-őS. 

 
 �    Az égi lábú urakAz égi lábú urakAz égi lábú urakAz égi lábú urak    
 

Visszatérő gondolat. Valamilyen különleges tulaj-
donsággal rendelkezők csoportja, neme, égi nem-
zete. Kik lehettek ők? Minden esetre lábuk mi-
lyensége határozta meg összetartozásukat. A ké-
telkedőknek ajánljuk, tekintsék meg Sennedjem 
sírjában talált (Thebe, XIX. dinasztia) falfest-
ményt. Az égi hajós előtt ott látható az égi, jó láb 
is.2 
 

Két irányba kutathatunk: 
a)  A láb nagysága 
b)  A láb milyensége 

 

Ad  a)  A láb nagyságát a Királykörök című  
  munkánkban már részletesen ismer- 
                                                 
1 Biblia, Szent István Társulat (Budapest 1979),  
János 14/ 7.  
2 Vö.: Függelék IX. képpel 

  tettük. Röviden összefoglalva a 31,6 cm-
es láb (Fl. Petrie elnevezésében északi 
láb) a szokásos méreteknél jóval na-
gyobb. Ezzel a mérettel, mint átmérővel 
képezett kör kerülete 1 méter: 31,6 cm 
x 3,16 (πA) ≈ 100 cm. A méter szót 
ebben az értelemben leírva sehol sem 
láttuk, helyette az ’f’ hieratikus jeléhez 
hasonló jellel találkoztunk. Övnek ne-
veztük el. Másrészt a méter mélyhangú 
változatát, a matart (vö.: már matar/ 
makar, azaz igazmondó) népünk nevével 
azonosítottuk, elképzelhető, hogy az 
igazmondókat lábuk nagysága is megkü-
lönböztette másoktól. A Rhind Mate-
matikai Papirusz 42-41-50-es példáiban 

a  a körlábúak, azaz a matarok 
nagyságrenddel találkoztunk. Megállapí-
tottuk, hogy a méter fogalom olyan idős, 
mint a kör maga, mert aki ismerte a 31,6 
cm-es északi lábat és birtokában volt az 
akkori alapszám a (8/9)2-nek, az játszi 
könnyedséggel kiszámolhatta a körkerü-
letet méter mértékegységben is. Ezek 
alapján feltételeztük, hogy egymás mel-
lett két méretet ismertek. Az egyik a 
testméretből levezetett különleges láb-
méret - a kétszerese az AN-lábaival 
(Nbi) azonos -, a másik a π nélkül adó-
dó, a lábmérethez tartozó körkerület 
volt... méterben. 1 láb hosszúság ≈ 1 
méter körkerülettel; 2 láb hosszúság ≈ 2 
méter körkerülettel stb. azonosítható. 

 

Ad  b)  A láb milyensége olvasatainkban a jó, az 
élő, a zúzó esetleg a zúgó láb formában 
jelentkezik. Furcsa módon a tímár 
„ápolja” bőrét, valószínűleg bekenték az 
élő nem nedűjével is, és ezzel be is feje-
ződik ismereteink rövid felsorolása. A 
mohamedánok, de a keresztények láb-
mosására sehol sem találtunk utalást. A 
szakirodalom ezt a rituális tisztálkodást 
purifikatio és libatio latin szóval jelöli, 
ez utóbbiban érdekes módon a láb sza-
vunk vázát fedezhetjük fel. Bakos sze-
rint italáldozatot jelent.3 

                                                 
3 Bakos, op cit., 495. 
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Csak hangosan gondolkodunk, amikor a Szent Ko-
rona apostolképeinek, de mindkét Pantokrátor re-
keszzománc képeinek mezítlábas alakjait össze-
kötjük az élö/jó láb fogalmával. Szinte kilépnek a 
képből, mutatva ezzel a lábak fontosságát. 
 
„Megfogta az Isten lábát” szólásunk szintén ide 
kanyarodik vissza. A mezítlábas Jézusképen lát-
ható királyi pár késő-középkori ábrázolása még 
mindig a láb fontosságára utal.1 
Görög forrás nyomán arról értesülünk, hogy a Ní-
lus folyam istenei óriás emberpár alakjában idő-
ről-időre megjelentek.2 Számos festmény, falikép 
tanúskodik Hapi (számunkra HaB) isten külön-
leges tulajdonságairól. Az emberpár felső teste 
szabályos emberi alakot mutatott, lábuk helyett 
viszont pikkelyekkel borított kígyókat észleltek. A 
képeken gyakran ezek akár körbe is veszik 
testüket.3 A Münchener Residenz udvarában meg-
csodálható reneszánsz szökőkút - die Perseus-
brunnen -alakjait is ilyen lábakkal domborították. 

    
 �    Az élAz élAz élAz élõõõõ Négy Négy Négy Négy 
 

Pontosan nem ismerjük jelentését. Gardiner  
Aa27-es jele közelíti meg legjobban ezt a hierog-

lifát: . A falon látható eredeti jel függőlegesen 
elhelyezett szára a bemutatottnál vastagabb. Végül 
is ez is kereszt formájú, csak a keresztléc jóval 
rövidebb és a függőleges szár felső harmadába 
esik: 

 
Ha elfogadjuk Gardiner jelét, akkor a bizonytalan 
nD transzliterációval kell számolnunk. Hangzósí-
tása NaGY - NéGY lehetne. 
 
Csak találgatni tudjuk értelmét. NaGY-Négy 
alakban a piramisokra gondolhatnánk, négy oldala 
egy csúcsban végződi, ám erre külön jelük volt. 
Hórusz fiai is négyen voltak, őket is külön névvel 
                                                 
1 Vö.: Függelék XII. képével, II. Hendrik és Kunigunda áb-
rázolásával. 
2 Heraclius (610-641) bizánci császári titkár Mauricius 
uralkodása alatt jegyezte le Menas nevű prefectusának 
egyiptomi történetét az óriás emberpárról. Stricker, De 
geboorte van Horus II (Leiden 1968), 119. 
3 VI. Ramszesz sírkamrájának bejáratánál látható ez a kí-
gyólábú óriás lény, melynek feje helyét a Napkorong foglalja 
el. 

látták el. A mezopotámiai isteni négyes is szóba 
kerülhet: An, Enlil, Enki és Ninhursag, de egyip-
tomi jelenlétük nagyon valószínűtlen. Isten an-
gyalai is négyen voltak, de az ősi hitvilágban 
anakronisztikusnak tűnik ez a bibliai történet. Ezt 
a kérdést további adatokra várva itt nyitva 
hagyjuk. 

    
 �    A goj, a gólya, a golyó A goj, a gólya, a golyó A goj, a gólya, a golyó A goj, a gólya, a golyó     
    és a bagolyés a bagolyés a bagolyés a bagoly 
 

Furcsa sort, ismeretlen összefüggést jelzünk a 
fenti címben. Értelmük annyira szerteágazó, hogy 
első látásra a közöttük lévő kapcsolatokat ma már 
nem érzékeljük. Pedig hajdan szorosan összetar-
toztak. A goj/goly szótő képezi mind a négy eset-
ben az összeköttetést. 
Tekintsük meg először hivatalos ’besorolásukat’: 
 
TESZ I. 1068.: „ „ „ „gójgójgójgój 1843 /.../ Jiddis eredetű; vö. 
jidd goj ’nem zsidó személy’. A jiddis szó héber 
eredetű; vö. héb. göj  ’nép, pogány nép’.” 
TESZ I. 1069.: „ „ „ „gólyagólyagólyagólya 1333 /.../ Bizonytalan ere-
detű. Talán hangutánzó szó, és a ’gólya’ jelentésű 
N. gagó, gagólya, góga, gógó szavakkal függ 
össze./.../ Finnugor szavakkal való egyeztetése és 
török származtatása téves.” 
TESZ I, 1070.: „ „ „ „golyógolyógolyógolyó 1629 /.../ Bizonytalan ere-
detű. Talán az olasz coglione, coglion ’here’, N. 
coió ’ua’ átvétele.” 
TESZ I. 217.: „ „ „ „bagolybagolybagolybagoly 1211 /.../ Ismeretlen ere-
detű. Valószínűleg az ly-es tőalakok az eredetib-
bek.” 
 
Mindenesetre érdekes. A héber pogány népet 
jelentő goj szó kivételével tudós nyelvészeink nem 
tudták meghatározni a további három szavunk 
eredetét. Pedig nemcsak alakjuk, hanem jelenté-
sük is azonos tőre vezethető vissza. 
 

� A héber goj szó jelentése, a „nem zsidó, 
keresztény” az összekötő szál.4  

� A bagolyról már korábban megállapí-
tottuk, hogy az egyiptomi hieroglifák kö-
zött az egyetlen madár, amelyik szembe 
néz velünk. Ha a jelek között találko-
zunk vele meg kell állnunk, mert önma-

                                                 
4 Bakos, op. cit,, 305 
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gunkkal nézünk szembe. Elmondottuk 
azt is, hogy nemcsak gondolatokat, mon-
datokat választ el egymástól, hanem a 
madár általános jeleként népünk nevét, 
a magyart is jelöli (vö. a 232-es és 235-
ös Fohászokkal).  

� A gólya, talán a ’legmagyarabb’ ma-
darunk, költöző, költő madár. Ősszel 
elköltözik délre, Egyiptomba, viszont 
minden tavasszal visszajár hozzánk köl-
teni. Útja során mindenhol „költi-kelti”, 
esetleg „felkelti” a magyarokat. Furcsa 
gondolat a másik véglettel, a vészmadár 
jelentésű bagollyal összekötni. Ebben az 
értelemben a bagoly a gólya ellentéte, ő 
a bú-, az egyiptomi megfogalmazásban a 
bá-gólya. Búcsúztat. A szakirodalom 
szerint a halottakat makarrá avatták, így 
váltak a túlvilági nép nevének hordo-
zójává, magyarrá, az egyiptológia megfo-
galmazásában igazmondóvá. 

 
Mindhárom esetben - Bakos nyomán - a nem 
zsidó, keresztény népről, illetve a madarakkal jel-
zett hasonmásaikról beszélünk. 
 
Összefoglalva: a Nílus-völgyi őslakósság saját el-
nevezését és hittételét ismerjük fel a gólya és a 
bagoly jelekben, mely szavak tövét egy má-
sik/külső nép (héber/jiddis) goj alakban vett át. 
Megítélésünk szerint nemcsak nevüket, de a sze-
mükben pogány hitüket is ezzel a szóval jelölték, 
különböztették meg. Ők voltak a gojok, az őske-
resztények. 
Adósak maradtunk a golyó szavunk értelmének 
elemzésével. A sárgolyó (236-os Fohász) elne-
vezés mellett a legtökéletesebb kör-alakú idomot 
jelöli. A kör és a golyó közötti összefüggést még 
nem látjuk tisztán, pontosabban nem egészen vilá-
gos, hogy a közismert  Aa1-es, hivatalosan pla-
centa jelentésű jel három kiterjedésű-e? Olva-
satainkban a kör mellett, a golyó/gömb jelentéssel 
is rendelkezik. A bizonytalanságot egyébként a 
másik szembenéző jel okozza: , melynek Hr 
transzliterációja szintén a kör hangzósításhoz ve-
zet. Pontosításukra itt nem vállalkozunk.  
Mindenesetre a körlábúak népére (bővebben lásd 
ott), azaz a méter/matar kerületű körök hordozóira 
utal a golyó/gömb szavunk is. 

 � Kántáló, körverKántáló, körverKántáló, körverKántáló, körverõõõõ, hírviv, hírviv, hírviv, hírvivõõõõ 
 

Megítélésünk szerint mindezek a megnevezések a 
görög eposzokból is ismert herold, hírnök ősi fog-
lalkozást takarják. Ő az, aki kikiáltja, beha-
rangozza, kidobolja a híreket, olvasatainkban kán-
tálja a hunn király jövetelét. Természetesen só-
lyomszárnyakkal rendelkezik, másképpen nem 
lenne képes tisztét betölteni. 

 
 � A kavaró, a kígyA kavaró, a kígyA kavaró, a kígyA kavaró, a kígyóóóó 
 

Ő az egyik főellenség, aki az éledező király égi út-
ját megnehezíti. Felkavarja az égi hajós vizeit, 
amikor a fohászok szerint időről-időre megjelenik. 
Felfordult csónakkal jelölték a veszélyt, melyről 
nem teljesen világos, hogy a megfordulást vagy a 
hajótörést jelenti. A szakirodalom egyöntetű véle-
ménye szerint Apophis, a rettenetes tengeri kígyó 
állja a Nap és az éjszakai égbolton hajózók útját.1 
Érdekes, hogy írásában a szerpent-nek nevezett 
hieroglifa sehol sem látható. Gardiner viszont I14-
es jelét,  snake, pontosan meghatározta: 

,HfAw.2 Mi továbbra is neki hi-
szünk, olvasatunk transzliterációja alapján így a 
Ka-V-aR-Ó lett. A későbbiekben látni fogjuk 
milyen találó ez a megnevezés.3 
A kígyó nyelvünkben gyűjtőfogalom, sokféle lehet. 
Betró szerint a Későkorra az egyiptomiak több 
                                                 
1 Vö. A Függelék    XX.... mellékletével. 
2 Gardiner, op. cit., 476. 
3 A sírkamrákban ábrázolt tengeri kígyóról, Apophisról szin-
te semmit sem tud a szakirodalom. Csak az esnai templom 
feliratai utalnak származására. Állítólag Neith istennő köpte 
volna ki, így került az ősóceánba, ahonnan a többi istenek 
nem engedték eltávozni. Azóta lázadó, rosszindulatú tengeri 
szörnyként tartják számon. Szép történet, kár, hogy sehol 
sem lehet alátámasztani. A reliefek, sírokban talált festmé-
nyek ennél többet mondanak el róla. Ezeket a képeket néz-
ve születhetett meg az azóta is érvényes elmélet, mely sze-
rint Seth a Naphajó órában állva a felbukkanó szörny fejét 
levágja. Hasonló helyzetben a Középbirodalmi sírokban 
késsel felszerelt macskát is ábrázoltak, ő is a kígyó fejét 
vágja le. További ábrázolása más tulajdonságokkal is össze-
köti, az egyik thébai sírban a kígyó feje a kobra fejében vég-
ződik és sólyom szárnyak övezik (Princ Amon-Chepsef, III 
Ramses fiának csodálatosan épen maradt thébai sírjában 
látható). Megállapíthatjuk, hogy Apophis-ról - velünk együtt 
- a szakirodalom vajmi keveset tud. 
Érdemes lenne párhuzamot vonni a középkori sárkány mon-
dákkal, és a Tejút (mint égi sárkány) mondabeli szerepével 
is. 
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mint 20 különböző csúszómászót különböztettek 
meg. Védő, gyógyító tulajdonságaikat a kezdettől 
fogva ismerték. 
 
A királykobra a fáraók fejdíszének központi helyét 
foglalta el. Szerepe kettős lehetett, hieroglifái a 

közvetlen gyógyító szavunkat írják:   
(240/3-5-ös jelek). Másik hieroglifával jelölve je-
lentése védö szerepről tanúskodik. Bemutatására 

ismét Gardiner transzliterációját választottuk:  

ia(rt) ’ureaus’ cobra: ”1 Tanulságos 

a hangzósítása: ia → éL-eD/eLéD,  
rt → Lá-T. Eled-lát - Eléd-lát 
 
Másik változatát, és Nesret istennőről alkotott 
véleményünket a 242-es Fohász Megjegyzései 
között bővebben tárgyaljuk. 
A 241-es Fohászban az előkelőket a kígyászokkal 
lehet azonosítani. A kobra tehát a királyok jelvé-
nye. 
A kígyók között gyakran szereplő szarvasvipera 
jele  nem terheli az egyiptomi hitvilágról al-
kotott képet. 

    
 �    A keresztút, az élA keresztút, az élA keresztút, az élA keresztút, az élõõõõ kereszt kereszt kereszt kereszt 
 

Ez a fogalom meglepő mélységeket takar. A fal-

felirat a  jelekből áll, melyek transz-
literációja í-ímí-t. Így nagyon hasonlít a szakiro-
dalom által Nisbé határozószónak nevezett 

csoporthoz  → az ’ő, aki benne 
van’ fogalomhoz.2 Más szóval valaki valahol belül 
van. Részletes elemzésre csak a kereszt alakba 
helyezett hasábok szorulnak, ti. az ’i’ olvasata 
éLő, esetleg Jó formában már ismert, másrészt a 
’t’ jelről a Betű fejezetben már kimerítően meg-
emlékeztünk. 

Gardiner Z11-es jele: „  two planks crossed and 
joined. /.../ imy ’who is in and derivatives’.”3 Ér-

                                                 
1 Gardiner, op. cit., 476. 
2 Zonnhoven, Middel-egyptisch Grammatica  
(Leiden 1992), 22. 
3 Gardiner, op. cit., 539. 

dekesen írja le a jel képértékét: két egymást ke-
resztező léc, egymáshoz illesztve. Meglepő módon 
a függőlegesen álló É-D irányú út/hasáb azt a be-
nyomást kelti, hogy a K-NY-i fölé került, illetve 
azt két részre osztja. A ma ismert hieroglifa 
kereszteződése tehát nem egy síkba esik. A falon 
ez az elválasztás nem követhető ennyire tisztán, a 
rendelkezésünkre álló fényképlenyomatok élessé-
ge sajnos határozott állásfoglalásra nem jogosít fel. 
A szakirodalom értelmezése szerint az egyik még-
is a másikban van. 
Úgy is felfoghatjuk, hogy két út keresztezi egy-
mást, annál is inkább, mert az útra utaló ’t’ jel is 
szerepel a hieroglifák között. Kérdés: hova vezet a 
keresztút? Gyakorlatban mind a négy vége befelé 
visz, a kereszteződés közepébe vezet. Ha ragasz-
kodunk az egyiptológia felfogásához, akkor ott van 
az a pont, ahol valaki valamiben belül van. Ez a 
központ, itt egyesül a négy út, itt lesz belőlük Egy.  
Ez az út nincs mindenki előtt nyitva, a Fohászok 
szerint ezt kérni kell. Erre mentek a Kilencek 
(sejtésünk szerint a Kör-Isten) is. Ez tehát a jó út, 
az Élő(k) útja. 
 
Érdemes a következő meghatározásokat figyel-
mesen követni, egymással összehasonlítani: 
„„„„sacrsacrsacrsacrõ sacrāre, sacrāvi, sacrātus; (sacer) 1. (is-
tennek) szentelt, felajánl, felavat; 2. prédául 
odavet, kiszolgáltat; 3. megszentel, sérthetetlenné 
tesz; 4. (istenséget) szentként tisztel; 5. szentel, 
ajánl; (meg)ad vkinek [tiszteletet] ; megörökít, 
halhatatlanná tesz. 
sacrumsacrumsacrumsacrum,,,, ī, n. (sacer) 1. szentelt tárgy; szent hely; 
transl. szentség; 2. áldozat, áldozati szertartás, is-
tentisztelet ünnep; 3. transl. misztériumok, tit-
kok.”4 
os sacrum, sacrum, sacrum, sacrum, orv keresztcsont. 
„„„„ssssāāāānctusnctusnctusnctus,,,, sāncta, sānctum; 1. → sancio; 2. adi-
ect. comp., a. szent, megszentelt, sérthetetlen; b. 
tiszteletre méltó; c. tiszta erkölcsű, feddhetetlen, 
ártatlan, jámbor”5 
sacramentumsacramentumsacramentumsacramentum [e: szakramentum] lat, vall 1. 
szentség (általában; pl. utolsó kenet stb.) 2. oltári-
szentség (katolikusoknál).6 

                                                 
4 Györkösy Alajos, Latin-Magyar Szótár Akadémia Kiadó 
(Budapest, 1986), 493. 
5 Györkösy, op. cit., 496. 
6 Bakos, op. cit., 747 
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A latin nyelv tehát különbséget tesz a sanctus és a 
sacrõ szavak között. A mai magyar köznyelv mégis 
mindkettőt szentnek nevezi. A szakrális jelző a 
felkent jelentéssel (is) azonosítható, így királyaink 
egész sorát szakrális királynak nevezzük. Való-
jában az orvostudomány őrizte meg eredeti jelen-
tését (os sacrum): kereszt (csont), das Kreuzbein 
stb. A felkenés, az áldáshoz hasonlóan kereszt 
alakban történt. Királyaink tehát nemcsak fel-
kentek voltak, hanem a keresztet is viselték (sacra 
corona = kereszt korona). Úgy érezzük, hogy a 
szakrum meghonosodott szavunk elveszítette az 
eredeti kereszt jelével felkent jelentését, és a 
rövidebb felkent, felavatott, illetve szent jelentés-
sé alakult át. 
Számunkra sokkal többet mond a szakramentum 
helyett a keresztmenet magyar szavunk. Az áldo-
záskor, de az utolsó kenet alkalmával is (a katoli-
kusok) az oltári szentséget, azaz a keresztmenet 
jelét veszik magukhoz. 
 
Csak hangosan gondolkodunk, amikor a következő 
sorokat jegyezzük. A fentiek elemzésekor akarat-
lanul is a názáreti Jézus keresztútja, alakját te-
kintve a Szent Kereszt jut eszünkbe.1 Ha Ő a Kör, 
a Szám, az Egyetlenegy, akkor a keresztút alatt 
nem a Golgotára vezető utat kell értenünk, hanem 
a halott/feltámadott útját teremtőjéhez. A kereszt 
jelének mélyebb értelmét senki sem ismeri. 
Egyszerűen elfogadtuk vallásunk, a kereszténység 
alapismérvének, lám megváltónk, Jézus Krisztus 
is így halt meg. A kereszt valójában a rómaiak 
megszégyenítő, kivégző eszköze volt, köztudott, 
hogy a szemita népek helyette mindmáig a meg-
kövezést választják.  
Feltehetjük a következő kérdést: valóban csak 
Jézus kereszthalála az oka a keresztény vallás 
névadásának, vagy távolabbra nyúló más háttere 
is van?2 
 
Gondolati képeink között szerepel a Szent Korona 
is. A kupolájának keresztútja a zárlemezre helye-
zett Pantokrátorhoz vezet. Ő valóban az EGY. A 
kupola útjai nem keresztezik egymást, nincs egyik 
                                                 
1 A mondavilág megítélésénél nem elsődleges szempont, 
hogy a Szent Kereszt valóban a fenti formához hasonlított-e, 
vagy inkább a római kor T alakú keresztjének felelt meg. 
2 A görög χριστινóς, -ή, -ó kereszténység jelentésű szó mesz-
szebbre nyúlik, származása sajnos ismereten, illetve további 
magyarázat szorul. 

sem a másik fölé helyezve, viszont a képzeletbeli 
É-D vonal a hieroglifához hasonlóan hosszabb, 
mint az ugyancsak képzeletbelí K-NY-i út. A ke-
resztutat kívülről is kör övezi, a Szent Korona ab-
roncsa. 
(Felülnézetben ez mégsem azonos a  níwt hie-
roglifával.) A keresztút É-D-i bejáratát az orom-
zati Pantokrátor képében Isten fia és átellenben 
vele valószínűleg földi helytartója, a harmadik 
szánt/szent szék birtokosa (?) őrzik, tehát őket kö-
vetve lehet oda bejutni. 
 
Ha a kupolát visszaforgatjuk eredeti helyzetébe (a 
Bertalan pánt kelet felé néz), akkor az atya a Nap-
pal együtt a K-NY irányú úton mozog.3 Itt lát-
szólag mindenki közvetlenül csatlakozhat teremtő-
jéhez. 

    
 �    A két körA két körA két körA két kör 
 

A Fohászokban folytonosan visszatérő fogalom. 
Valójában ma már senki sem tudja, hogy mi le-
hetett az eredeti jelentése. A körről, köreinkről, a 
királyok köréről stb. valamivel többet tudunk. 
Emberi gyülekezetek, csoportok zárt védőrendsze-
re lehetett. Körvédelem. Az avar korban (ha volt 
ilyen?) gyűrűnek, győröknek is nevezték. A körön 
belül lévők azonos egyedeknek tekinthetők, össze-
tartoznak. 
    

A körkörkörkör tisztelete az emberiség ősvallása le-
hetett. Nem véletlenül építettek kör alakú szent-
élyeket már a Kőkorszakban, lásd a Robin Hood’s 
Ball kör alakú sáncait (i.e. 4000-3500), a 
közismert Stonhenge sziklatömbjeinek elhelyezé-
sét, vagy az ókori épületek egyikét, az épségben 
ránk maradt, az istenek számára épített római 
Pantheont. Ez utóbbi belső kialakítása nemcsak 
kör alakú, hanem a kupola képzeletbeli folytatá-
saként gömbnek is felfogható. Teteje nyitott, a 
nyílás ugyancsak kör alakú. De nem változott meg 
a kör tisztelete a kereszténység első évezredében 
sem. Az Európa-szerte épített körtemplomok soka-
sága, valamint az Árpád-kori Magyarország kör 
alakú szentélyei (rotundái) mind erről tanúskod-
nak... 

                                                 
3 A Szent Korona kupolapántjainak égtájak szerinti megje-
lölése természetesen önkényes, csak a Nap - a kupolán kö-
vethető - feltételezett útjának követése tette szükségessé. 



ŐSTÖRTÉNET, HITVILÁG 

 13 

Ha a nyelvészet oldaláról közelítjük meg ugyanezt 
a kérdést, és a szóeredeztetés gyakran kigúnyolt 
berkeibe merészkedünk, kiderül, hogy a temp-
lomok mai nemzetközi elnevezése szintén a kör-
ből, illetve az egyből vezethető le. A német Kir-
che, a holland ker-k, az angol chur-ch, de az orosz 
серкоbъ → cer-kov isten házát jelentő szavak a    
kkkkörrrr szó vázára vezethetők vissza. Ide sorolható az 
ószláv c ’r-kvi, a szlovén cer-kev, vagy akár a len-
gyel cer-kiew változat is (a kötőjel természetesen 
’műtermék’, csak a könnyebb érzékelhetőség ked-
véért használtuk). Nos, a Vasmer-féle etimológiai 
szótár szerint forrásuk a kikövetkeztetett „gót-
arián *kiriko” szó lehetett. Másrészt az ősi bajor 
„kirko” szóból származik a „chirichha”, számos 
bajor helységnévben ma is fellelhető változat. 
Többek szerint a görög „khirikhon” a forrás...1 Mi 
leginkább a kerék-karika szavunkra gondolunk. 
Az ősi saxon nyelvben egyébként a „kirika”, az 
ősskandinávban a „*kirka”, a vulgáris latinban a 
cyrica lehetett az alap. Kluge szótára is érdekes 
adatokkal szolgál (23. kiadás, 443. oldal); „ki-
rihha, kilihha, kirika, ősi szász: kirika, kerika, 
ősfríz: kerke, zerke, óangol: cirice, amely a népi 
görögből (sic!) kyriké származik. Az Újszövetségi 
görögben a kyriakos szó jelentése  ”zum Herrn 
gehörig”2 A holland nyelvű van Dale szótára 
ehhez még hozzáfűzi: „...het zelfstandig gebruik o. 
van kuriakos (van de Heer), van kurios (heer) 
(vgl. kyrie-eleison)”3 Fordításunkban: ’önálló 
használata a kuriakos szónak az ’úrtól’, a kurios 
(úr) szóból származik a ma is használatos uram ir-
galmazz könyörgés’. A mai görög a kyriakatikos→ 
κυριακάτικοξ szóval a vasárnapi-(istentiszteletet), 
illetve a lelkiséget nevezik meg. 
 

Ám a kör egyházi vonatkozásait tovább lehet 
sorolni. A katolikus papok cölibátust fogadnak 
(c↔k és l↔r), a misét ce-leb-rálják, ahol sej-
tésünk szerint a kör és a láb szó egymásba ékelve 
jelenik meg: Ce-LáB-Rál (a magyarba a TESZ 
szerint 1600 körül jelenik meg először, 417. ol-
dal). Ismertebb változatának a cere-mónia nem-
                                                 
1 Max Vasmer, Russisches Etymologisches Wörterbuch 
(Heidelberg 1950-58), 300. 
2 Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der 
deutschen Sprache (Berlin 1999) IV. 443. A fenti gyűjtésért 
Skoda Zoltánt illeti köszönet. 
3 Van Dale, Etymologisch woordenboek  
(Utrecht 1989), 451. 

zetközi szónak első magyar lejegyzése 1416-ra 
esik. Jelentése: „áldozat, szentség, ünnepélyes 
szertartás” (TESZ, 422. oldal). Van Dale ugyan-
csak meglepő levezetéssel szolgál: „cérémonie < < < <    
lat.lat.lat.lat. caerimonia [heiligheid, eerbied, godsdienstig 
gebruik, plechtigheid], waarschijnlijk afgeleid 
van de plaatsnaam Caere in Italië, waar 
Etruskische pristers riten voltrokken”, 147. oldal. 
Fordításunkban: ’caerimonia [szentség, tisztelet, 
hitvallási használat, ünnepélyesség] valószínűleg 
az itáliai Caere helység nevéből származik, ahol 
etruszk papok áldozatokat mutattak be’. Itt már 
nem szükséges a kommentár. Érdekes a szó má-
sodik tagját képező latin mónia → ’monitus, ûs, 
m. (moneo) intés, figyelmeztetés’ szó jelentése is. 
Összeolvasva a körintése! 
A teljesség kedvéért itt is megemlítjük a latin ala-
pú nyelvek azonos jelentésű egyből kiinduló sza-
vait: a francia èglise, a spanyol iglesia, de a latin 
aedës is a magyar egy-ház szóhoz hasonlóan a 
templomot jelenti. A templom szó etimológiája 
tisztázatlan, a TESZ szerint: „<valamely istenség 
számára> fölszentelt hely, madárjóstól kijelölt 
megfigyelőkör./.../ A ném. Tempel, fr. temple: 
’(nem keresztény, illetőleg nem katolikus) temp-
lom’.”4 A templom - a TESZ szerint, de van Dale 
szerint is - azonos a madárjós (augur) megfigyelő-
körével.5  
Az AN bekezdés alatt az egyházról bővebben is 
megemlékezünk. 
 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy megle-
petésünkre az indogermán nyelvek templom jelen-
tésű szavai a kereszténység előtti idők ker/kir/kör 
gyökéből származnak, eredete tudós nyelvész-eti-
mológusok szerint az ó-görögökig és az etrusz-
kokig követhető. 
 
Nos, ennyit a körről. 
 
Másrészt ilyenből kettő van, illetve a vele azonos 
urakból, nemekből szintén kettőt láthatunk a pira-
mis falain. Párosak! A kérdés az, hogy miért? 
                                                 
4 TESZ III, 886. 
5 Van Dale, op. cit., 875: „templum [ruimte door de augur 
afgebakend om daar de vlucht van de vogels te interpre-
teren, gewijde ruimte, heilige plek.” Fordításunkban: 
’templum [olyan tér, melyet a madárjós (augur) körbevett, 
hogy a madarak reptét megfejtse (interpretálja), felszentelt 
tér, szent hely.’ 
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Ilyen távolságból természetesen lehetetlen pontos 
választ adni. Az alábbi változatokban igyekezni 
fogunk a logika szabályait követve sejtéseinket 
több oldalról megvilágítani. 

1) Kézenfekvő a Nílus-völgyi kettős biro-
dalom egyesítés előtti országaira gondol-
ni. Ha ezeket különálló köröknek fogjuk 
fel, akkor máris választ kaptunk kérdé-
sünkre. A látszat most is csal. Két orszá-
got egyesíteni nem olyan könnyű, külö-
nösen akkor, ha különböző népek lak-
ják. Ilyen irányú kísérleteknél a törté-
nelem számos kudarcot ismer. Még azo-
nos nyelvű, de különböző vallású népek 
esetében sem számíthatunk gyors siker-
re. 
Nos, hogyan is alakulhatott a Nílus völ-
gyében mindez? Több mint 5000 év 
távlatából nézve úgy véljük, hogy kisebb 
tömegek, körök egyesítésére kell gon-
dolnunk. Az uralkodó réteg kiiktatása 
nem lehetett gond, sokkal inkább a 
nyelv, az írásbeliség, a hagyományok 
’harmonizálása’ képezhette az első aka-
dályt. Nem ismerjük az egyesítés időbeli 
lefolyását sem, bár a szakirodalom mai 
álláspontja szerint ez a fegyvertény Me-
nes fáraó számlájára írható, aki pár év 
leforgása alatt nyélbe ütötte volna a két 
kör, a két birodalom összeolvadását.1 A 
továbbiakban az ásatási adatok antro-
pológiai vizsgálataiból megtudjuk, hogy 
délen nagyobb testalkatú, erősebb em-
berek éltek, míg a Deltát vékonyabb 
csontú, kisebb emberek lakták. 
Ezzel körülbelül el is értük a tudomány 
mai eredményeinek határait. Számunkra 
viszont a Fohászok szövege további tám-
pontot nyújt. Mint azt látni fogjuk, a Nád 
népét, a Delta lakóit, On városról elne-
vezve (h)unnoknak, omiaknak, vagy 
(h)oniaknak nevezték. Feltevésünkben 
ők alkották az egyik kört. Akaratlanul is 
az ungar/hungár népelnevezésünk tola-
kodik elénk, melynek az O/UN-KöR 
lehetett az alapja. Innen a (h)O/UN-
K/GaR népnevünk.  

                                                 
1 Menés fáraóról vajmi keveset tud a szakirodalom. Nevét, 
személyét további fáraókkal is összekötötték. 

A másik a déliek köre lehetett (Ménes 
királlyal az élén), akikről viszont azt ol-
vassuk, hogy ők voltak a makarok, a 
madarak, az igazmondók, egyszóval ma-
gyarok. Itt utalunk a két úr népe és a két 
nem(zet) népe kifejezésekre is. 
 

Mindez könnyen elfogadható lenne, 
hiszen népünk megnevezésében ma is 
őrzi mindkét ősi kör népének nevét, ám 
etnikai összefüggésekkel a történelem-
tudomány mai állása szerint senki sem 
szolgálhat. A mai magyar akadémiai fel-
fogás szerint csak délibábos, magyar-
kodó áltudósok tollából olvasható efféle 
badarság. S bár a fenti jelzőket lassan 
már kitüntetésnek tekintjük, most sem 
állítjuk, hogy az etnikailag is kevert né-
pünk közvetlenül a Nílus-völgyéből 
származna.2 
Ahhoz tehát, hogy két népet egyesíteni 
lehessen alapvető feltétel a nyelvazo-
nosság. Nyelvjárási eltérések természe-
tesen elfogadhatók, a nyelvtani szerke-
zetek azonossága viszont kötelező. 
(Nyelvészek feladatának tekintjük a 
nyelvazonosság mértékének megállapí-
tását.) Népeket természetesen ki is lehet 
irtani, darabokra szakítani, szálláshelye-
ikről elűzni, de ilyenkor már nem be-
szélhetünk két birodalom egyesítéséről, 
hanem hódításról, a másik birodalom 
bekebelezéséről. 
Megítélésünk szerint mind a Delta hun-
jai, mind a felsőbb folyás magyarjai 
azonos hitvilággal rendelkeztek. A szak-
irodalom „sok-istenhívő” Nílus-lakói az 
egyesüléskor csupán őseik nevét egyez-
tették. Csak azonos hitűek férnek meg 
egymás mellett. (Ez persze a hittételek-
től is függ, de a történelem folyamán ta-
pasztalt, s napjainkban is dúló háborúk 
egyik indítóoka a vallás előírta térítés 
volt.) 
A Nílus-menti két kör tehát nemcsak 
azonos nyelvű, de azonos vallású népe-

                                                 
2 Az áltudósok sorát a legnagyobbak egyike nyitotta meg: 
„Eppur si muove”.    Az akkori „tudós” társadalom szemében 
csak a ptolemaioszi világnézet lehetett tudományos. 
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ket jelenthetett. Csakis így képzelhető el 
több ezer év egységes birodalma. Ter-
mészetesen a hatalmi súlypontok a di-
nasztiák váltásakor többször is eltolód-
tak, sőt az újbirodalmi vallásháborúról 
(Echnaton fáraó, Amarna kor, ha volt 
ilyen), könyvtárakat írtak tele, mégis 
ezeket belső villongásoknak tekintjük, 
mely nem azonosítható valamelyik addig 
leigázott nép elszakadási kísérletével. 
 

2) A földi körök mellett égi körökről is be-
számolhatunk. Valójában ez sem lehet 
más, mint a földi körök folytatása, a ha-
landó ember örök életre törekvése. A te-
remtőjéhez igyekvő, a földről távozó lé-
lek visszatér az elődök útján földi köré-
nek égi változatába, megtér őseihez. Vö. 
az apokrif Tamás aktával.  
Erre utal a szakirodalom már makar ő, 
azaz igazmondó kifejezése.1 A halott ki-
rályokról állították ezt a hithű egyipto-
miak. Megítélésünk szerint a  
mdA(t) papirusztekercs a M-AGY-aR, 
M-eGy-eR hangzósítást takarja, és köz-
vetlenül a halott bizonyítványát képezte. 
Halálakor az arra érdemes távozót ma-
gyarrá avatták. Ez a fordulat látszólag 
ellent mond a fent tárgyalt népek földi 
egyesítésével. Valójában minden attól 
függ, hogy melyik oldalról vizsgáljuk ezt 
a kifejezést. Röviden: magyarnak nem 
elég születni, hanem lenni is kell. 

A két úr, a két kör, látszólag azono-
sítható lenne az Atyával és a Fiúval, de 
így ismét elvész a Magosságos, a Te-
remtő fogalma. Ezért van aztán az, hogy 
Isten lényét ember ma már nem értheti 
meg, így keresztény hittételünk szerint 
több alakban is megjelenhet előttünk. 
Kérdés, hogy ez a zűrzavar jellemző 
volt-e a Nílus-völgyi emberek hitvilágá-
ra is? 

A szem-szám kettősség is ide tar-
tozik. Látószervünk egyúttal képessé-
günket is jelenti, számok leszünk, szá-
mítunk valakinek. Bővebben szólunk er- 

                                                 
1 Borbola, Olvassuk együtt magyarul 
(Budapest, 2000), 25-28.  

ről a Szám bekezdés alatt. 
 

3) A Szent Korona váza két körből áll. 
Részletes elemzését a Szent abroncs című 
tanulmányunkban közöltük2 itt csak any-
nyit emelünk ki, hogy két egymásba il-
leszkedő gyűrű alkotja a földi kör(ab-
roncs) és a teremtönkhöz vezető keresztút 
(a kupola), az égi kör vázát. Mindkettő 
teljes felszínével látható. 

 

4) A legmeglepőbb a Szent Korona mindkét 
Pantokrátor képén ábrázolt páros körök je-
lenléte. Mint azt már több helyen jeleztük 
az oromzati képen IC - XC Jézus Krisztust 
jelenti, másrészt ő a Szám is: 99 + 90 = 
189, Ő az Élő Ölelő. A fedőlemez trónusán 
ülő Atya feje mellett jobb oldalon a Nap, 
azaz Rá/Ré/ ÚR köre látható, melynek jel-
legzetes kettőssége egyúttal a küllők szá-
mában folytatódik. Ő a 8 x 8 = 64, azaz 
Hírős/Kőrős/Hórusz-szal azonos. A balol-
dali kör Hold alakja a termékenység ősét 
példázza, Erpat/Árpád nevét olvassuk, 
ugyanakkor kosár alakja a nép-olvasattal 
azonosítható: Árpád népe. 
A kettősség itt is követhető, hiszen a 
körülötte lévő kilenc köröcske a Kilenc Úr 
Népét, On-t jelölheti.3 
Így állt össze a Fohászokban olvasható 
napnyugati nagy négy, azaz az Úr - Hírős 
és az Árpád - (h)On kettős köre. A Szent 
Korona rekeszzománc képeinek készítője 
ezzel még tisztában volt. 

 

5) Érdekes hasonlóság mutatkozik Niccolo 
Fontana Tartaglia (1500-1557) itáliai ma-
tematikus La nuova scientia című mun-
kájának fedőlapján ábrázolt két kör és az 
ősi körök között (Magyar Tudományos 
Akadémia könyvtára).4 Az alsó nagyobbik 
kör bejáratánál Eukleidész nyitja a kaput, 
a körön belül sorakoznak a tudományokat 

                                                 
2 Borbola, Szent abroncs (Ősi Gyökér, XXXI. Évfolyam  
2. szám, 2003, április-június), 6-18. 
3 Bővebben a 228-as Fohász tárgyalásánál térünk ki erre a 
gondolatra. Lásd még Günther Roeder megjegyzését a 406-
os lábjegyzetben. 
4 Simonyi, A fizika kultúrtörténete, Akadémia kiadó 
(Budapest, 1998), 105. A ritka falenyomat képét a Függelék 
XV. táblájaként közöljük. 
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megtestesítő alakok, sőt a ballisztikát ku-
tató Tartaglia ágyúi is. A felső, kisebbik 
kör ajtaját Arisztotelész nyitja, de a filo-
zófia magaslataihoz csak Plátón keresztül 
lehet bejutni. Nemo huc geometriae ex-
pres ingrediatur –’nem léphet be, aki nem 
tudja a geometriát’, áll a körbe helyezett 
feliraton. 

 
Ezek lennének a keresett kör-ős-tanok?1 

    
 � A LóA LóA LóA Ló 
 

Viszonylag könnyű dolgunk van meghatározásá-
nál, ugyanis a piramisépítők korában kizárhatjuk 
későbbi vándorlásaink négylábú tárasát, a mai ér-
telemben vett lovat. Ha hinni lehet a szakirodalom 
értékelésének (valóban, miért is tennénk), akkor a 
lovat először a hykszoszok hozták magukkal a 
Nílus völgyébe, úgy i.e. 1500 körül, kb. ezer évvel 
a falfeliratok készítése után. 
A ló kezdetben mást jelenthetett a Nílus-völgyi 
őslakósság számára. (Nyelvjárásaink között szá-
mosak még ma sem lónak, hanem lúnak ejtik.) 
Gardiner E23-as jele:  recumbent lion, Ideo. 

in  var Pyr  rw ’lion’; /.../ 
Phon, rw.”2  Tehát a fekvő oroszlán középbirodal-
mi hangértéke RÚ. Nos, már a hangtani táblá-
zatokban jeleztük, hogy a  hieroglifa óbiro-
dalmi értéke kifejezetten ’l’ volt, így a heverő 
oroszlánt legalább egy évezreden keresztül L-Ú / 
L-Ó-nak kellett ejteni. Sőt, korábbi munkáinkban 
bővebben rámutattunk arra, hogy a Későkorban is 
ez az érték (pontosabban az ’l’ hang) volt hasz-
nálatos, tanú rá a két Ptolemaiosz kartusa.3 

Valami nincs rendben a középbirodalmi szemita 
’rēsh’ hanggal.4 Az oroszlán kezdeti LU kiejtése a 
Középbirodalomban és az Újbirodalomban a szak-
irodalom szerint RÚ-ra változott, majd a Későkor-
ban ismét LÚ-vá alakult vissza. Ezt örökölték meg  

                                                 
1 A Köristenről, a Kör-Ős-Tényről alkotott elképzelését Be-
rényi László Géza előadásaiban már korábban bemutatta, 
melyben teljesen eltérő alapokról elindulva hozzánk hasonló 
eredményre jutott. Vö.: Berényi László Géza, A Magyar Val-
lás és a Mandala, VI. Szittya Kongresszuson tartott előadá-
sával. 
2 Gardiner, op. cit., 460, 
3 Borbola, Olvassuk együtt magyarul! (Budapest, 2000), 29 
4 Gardiner, op. cif., 27. 

mai modern európai nyelveink is: LiOn, LŐwe, 
LeÓ, LeV stb. 
A LÚ/LÓ hangalak tehát azonos az oroszlánnal. 
Mindez eddig könnyen követhető, ám a nehéz-
séget az éLŐ hangzósítási változat okozza. A gar-

dineri gyűjtésből származó jelek  hang-
zósíthatók éL-Ő-nek is. A fohászokban azonban 
ezeket rendre Ló-nak olvassuk (megítélésünk 
szerint a  jel már önmaga is éLő-t jelent). 
Ide tartozik a már többször említett mezopotámiai 
változat is, mely szerint a ló/lú az embert jelenti.5 
Feltevésünk szerint eleinte a királyi ló az orosz-
lánt, a 243-as Fohászban a királyt magát jelen-
tette. 

    
 �    A nád nemzeteA nád nemzeteA nád nemzeteA nád nemzete 
 

Látszólag értelmetlen gondolattársítás, viszont ha 
a térképre nézünk, azonnal megvilágosodik a ke-
resett összefüggés. Heliopolis (Napváros), azaz 
Tell Hisn, más néven On, a Hunn Íjász szülő-
városa, a Nílus deltájának bejáratánál fekszik. 
Ebben a magasságban válik három fő ágra a nagy 
folyam, hogy további keresztágakkal összekötve 
nádasok áthatolhatatlan világává növekedjen, de 
egyúttal termékeny területté változtassa a sivatag 
homokját. Számos ősi település került itt az ása-
tások során napvilágra, ezt a területet nevezték 
Alsó Egyiptomnak. Az itt élők a nád neme nevet 
valószínűleg a Nílus-deltát uraló növényről, a pa-
pirusznádról kapták. Megjegyezzük, hogy a me-
zopotámiai nagy folyamok is nádasban gazdag 
deltában egyesültek. 

    
 �    A nemA nemA nemA nem 
 

A fohászokban előforduló nem szó ritkán a taga-
dást, de sohasem a nemiséget jelenti, viszont 
rendre a nemzet fogalmát takarja. 

    
 �    A nem(zet) nedA nem(zet) nedA nem(zet) nedA nem(zet) nedûûûûjejejeje 
 

Első hallásra meglehetősen furcsa fogalomnak tű-
nik, így a gondolattársítás széles tárházának nyújt 
lehetőséget. Valójában sokkal egyszerűbb tevé-
kenység húzódhat meg a nem nedűje mögött. A 
                                                 
5 Labat, Manuel d’ Epigraphie Akkadienne  
(Paris, 1988), 151: „LÚ, (LÚ-U17 -LÚ) - amilu homme;” 
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szöveg szerint    ezt a beteg király hajára kenték 
(251-es Fohász). Megítélésünk szerint nem hajnö-
vesztő    szer volt, hanem valószínűleg szent/szánt 
olaj, mellyel a beteget bekenték, megjelölték. A 
fohászok értelmében az összetartozás, az egy 
nemhez tartozás jele volt. 
A katolikus hittétel ma is ismer hasonló szent-
séget. Újabban a betegek szentségének nevezik, 
korábban az utolsó kenet néven volt ismert. A 
bűnbánó beteg, a haldokló homlokát, száját mel-
lét, kezeit, sőt a lábait is bekenik szentelt olajjal. 
V.ö.: a Keresztút alatt elmondottakkal. 

 
� Az Az Az Az õõõõskeresztényekskeresztényekskeresztényekskeresztények    

 

Érdemes ezt a fogalmat közelebbről is meg-
vizsgálni. Mai ismereteink szerint Jézus születését 
megelőző és közvetlen utána következő idők 
keresztényeit nevezzük őskeresztényeknek. Ké-
sőbbi követőinek egyszerűen csak a keresztény 
név jutott. Keresztelő Szent János a Jordán vízébe 
merítette a megtérőket, így az anglo-saxon nyel-
vek az (ein)tauchen, dopen (onderdompeling), 
sop, dunk, (baptize), más szóval az alámerítés sza-
vakat használja a kereszt szentségének felvéte-
lére. A megtisztulást látják benne. Többek bána-
tára nyelvünk mégis a kereszt szóhoz ragaszkodik. 
Kérdés, hogy miért? Mi (szentelt)vízzel keresz-
telünk. 
 

Mikor is kezdődött a kereszténység? 
 

Hitünk szerint teremtőnk megtanította az embe-
reket helyesen élni, megmutatta a számukra kije-
lölt utat. A tévelygő utódoknak ezeket a tanokat 
ismételte meg fia, názáreti Jézus, követőit ma ke-
resztényeknek nevezzük. Feltevésünkben a tanok 
azonossága a megnevezés azonosításához vezet. 
Ha a fiú követői a keresztények, akkor az azonos 
intelmeket tanító atya követőit is keresztényeknek 
tekinthetjük. Őskeresztényeknek. Másrészt, ha az 
atya tanaival megismerkedhetünk, akkor egyúttal 
megismertük a fiú tanításait is. A szakkarai falfel-
iratok tanúsága szerint a keresztutat, a két kör 
tanát, kulcsát kell az égen utazó királynak el-
nyerni. Ez volt az akkoriak hite, ősismerete. Kér-
dés, hogy ezt hirdette-e évezredekkel később ná-
záreti Jézus is? A számos kör alakú ősi építmény, 
az Árpád kori rotundák sokasága, de a Szent Ko- 

rona képi üzenete is ez irányba mutat. 
 
Természetesen mindez csak feltevés, hiszen 

az evangélisták nem írnak semmit a körről. Lehet, 
hogy az ötödik-hatodik dinasztia királyai tévhitek-
kel temetkeztek a piramisokba? 

 
 � A SzámA SzámA SzámA Szám 
 

A történet folyamán központi helyet foglal el. Ne 
tévesszen meg senkit a szem hieroglifa 
nyilvánvaló képe , jelentése így csak SZ-M. 
Ha valóban szemet kívántak vele jelölni, mögé 
húzták az IDjelet is: . Vázát a mélyhangú 
’á’-val feltöltve a SzáM hangzósításhoz jutunk. 
Nos, mit jelent, kit takar a szám szó. A válasz lát-
szólag egyszerű, a mennyiségeinket kifejező sza-
vakat nevezzük számoknak. Ez eddig rendben is 
van, de még távolról sem fedi a teljes értelmét. A 
bonyodalom ott kezdődik, hogy a szám személy is 
lehet, sőt ez a személy ragozható: szám-omra, 
szám-odra stb.1 Anyanyelvünk számos formában 
megőrizte számszerűségünket. Felsorolásuk he-
lyett csak a bennünket érintő jelentéseivel fog-
lalkozunk. 
Megítélésünk szerint a szám rangot, menedéket 
jelentett. 
Ha az egyes szám első személyénél maradunk mai 
nyelvünk három formában is ugyanazt    fejezi ki: 
számomra - részemre - nekem (Kiss Dénes). Érde-
kes módon a részemre is szám, az egész töredéké-
nek ragozott alakja. (A nekem változat meghono-
sodását valószínűleg nyelvünk tömörségre törekvő 
különleges képessége eredményezte. A magyar 
nyelv - de az ősmagyar nyelv is - a névszók rag-
jait szintén tudja ragozni. Nak-én → nekem, nak-
te → neked vagy től-én → tőlem, tól-te → tőled, 
val-én → velem stb. A rag ilyenkor a személyes 
névmás elé kerül.) 

Amíg valaki csak a sokaság egyike, addig ő 
számtalan. A fosztóképző jelzi, hogy nem tartozik 
a számosak közé. Számba venni, számolni valaki-
vel ma is rangot jelent. Ő már számít, közénk tar-
tozik, tehát számon tartjuk, tőle csak úgy lehet 
’megszabadulni’, ha szám-űzzük, szám-kivetjük. 
NB.: valahol tehát belül volt, ott, ahol a számosok 
léteznek, számon kérték, majd onnan vetették ki. 
                                                 
1 Bővebben elemzi ezt a kérdést Kiss Dénes Az ősegy titka 
és hatalma (Budapest, 1995) 43-44.  
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A szám szó gyökereit tehát nyelvünk legmélyebb 
rétegeiben is megtaláljuk. Bizonyára nem vélet-
lenül! 
Érdemes kis kirándulást tenni a törtek világába 
is. A törteket gyakorlatilag háromfelé osztjuk. Mai 
értelemben felül a számláló, középen a törtvonal, 
alul a nevező foglal helyet. Persze nem volt ez 
mindig így. Az egyiptomi törtek számlálója a Ké-
sőkorig mindig egy volt.1 Az ún. törtvonalat 
felfoghatjuk a középkori epigráfia rövidítési je-
lének: ’n’, azaz AN-nak. Más szóval ez a hierati-
kus jel nem a törtet, ellenkezőleg, az Egyet, azaz 
az egészet jelenti! A Középbirodalom idején a nyi-
tott száj jelével jelölték az egészet, és alá írták az 
ún. törtrészeket. Kimondva ma egy-tizednek, egy-
huszadnak, stb., esetleg az egy elhagyásával tized-
nek, huszadnak stb. hangzik. A hellén kultúra vi-
rágkorában robosztus egyéniségek sora emel-
kedett ki az algebra, geometria történetének ho-
mályából. Olyan nevekre gondolunk, mint Arisz-
totelész, Eratoszthenész, Püthagorasz, Thalész és 
Eukleidész, akik a mai napig érvényes tételeket, 
általános érvényű levezetéseket állítottak fel. 
Másrészt a Természettudományi kis-enciklopédia 
Gondolat Könyvkiadó, (Budapest, 1987), 794-ik 
oldalán a következőről értesülünk: „A nulla jelét 
tartalmazó legrégebbi emlék a gwaliori falfelirat  
i. sz. 870-ből származik (a helyértékszerű írás-
mód, egyelőre még a nulla nélkül az írásos doku-
mentumokban a 6. századig nyúlik vissza)”. 
 
Elgondolkodtató tényközlés.  
 
Hogyan értsük mindezt? Kinek van igaza? 
 
Létezhet-e az, hogy az algebra, geometria szülő-
atyjai nem ismerték a nullát, mi több a helyérté-
ket sem? Hogyan emeltek négyzetre, hogyan von-
tak gyököt, hogyan szoroztak, osztottak? Egyál-
talán, Püthagorasz ki tudta-e számolni matema-
tikai formában felírt egyenletének eredményét? 
Emlékeztetőül: a2 + b2 = c2! Ha csak majd ezer 
évvel később fedezik fel Indiában a nullát, akkor 
nem ismerhették a mai értelembe vett racionális 
számokból álló számsorunkat sem!2 

                                                 
1 Borbola, Királykörök (Budapest, 2001), 157. 
2 Az eddigi feltételezések csak a mezopotámiai párhu-
zamokat említik (Simonyi). Az ékírásos táblák bizonytalan 
olvasata mellett a 60-as számrendszer alapvető eltérései már 

De visszatérve a törtekhez, tudtak-e a tizedesvesz- 
sző hiányában törtekkel számolni? Felfoghatták-e 
a törteket a mai értelembe vett osztásnak? Aligha. 
Tekintve, hogy a számláló kisebb, mint a nevező 
az osztás eredménye mindig nulla egésszel és a ti-
zedesvesszővel kezdődik! 
 
A fenti kérdésekre a tudomány nem tud elfo-
gadható választ adni. 
 
Megítélésünk szerint akkortájt még másképpen 
közeledtek a törtekhez! Először is alul öntöttek 
tiszta vizet a pohárba, mert ott nevezték meg azt a 
mennyiséget, amelyből az egész áll. Ez lett a 
’gyermek’ neve, mai értelemben vett nevező. 
Ugyancsak erre utal a csukott száj, az ’n’ hie-
roglifa ún. törtvonala, mely valójában az alatta 
lévő egyet, az egész fajtaját/nemét jelzi, pontosan 
úgy, ahogy évezredekkel ezelőtt a Nílus partján 
azt lejegyezték. Az egész jele fölé ma már oda-
írjuk, hogy az alsó megnevezettekből hányat is 
számlálunk. (A korábbiakban már láttuk, hogy a 
Középbirodalomban a törtek számlálója csak egy 
lehetett.) A 63/64 tehát annyit jelent, hogy a hat-
vannégyből alkotott egészből csak hatvanhárom 
van jelen. Kezdetben a tört három alkotóelemét, a 
Számot → az Egész jelét →- és a Nevet esetleg 
nem is egymás alá írták. Mai nyelvünk viszont 
összefűzi őket: számnév! A Szám törvényszerűen 
mindig kisebb a Névnél, mert amikor a Szám 
mennyiségében eléri a Nevet, akkor az egész 
rendszer egy-egész lesz, így nem beszélhetünk 
többé törtről. Név osztva névvel = Egy-egész. 
Nyelvünk tehát félelmetesen pontos megfogalma-
zásában, amikor a számomra szavunkat azo-
nosította a részemre fogalommal. A szám tehát 
sohasem lehet egész, annál mindig kisebb, a fenti 
példa alapján csak rész. Szám = rész! 
 

A számosok egymással mindig egyenlőek 
voltak. Nevüket a nevező hordozza, pl. a 64-esek 
Hórusz népével azonosíthatók. Egyedenként szá-
mukra nem kellett külön nevet adni, mert ők 
Hórusz népét képezik, tehát a nevét hordozzák. 
Elképzelésünk szerint ez lehetett az oka annak, 
hogy ha valakit száműztek, számkivetetté vált az a 
nevét is elveszítette. Az egyiptológia hiedelme 

                                                                               
önmagában véve is kétségbe vonják a Nílus-völgyi korai 
tízes számrendszerű helyérték és a nulla párhuzamát. 
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szerint, aki a nevét elveszítette, azt törölték az 
élők (számosok) sorából. 
A nevező szó kialakulása külön tanulmányt érde-
melne. Sejtésünk szerint származása visszavezet-
hető arra az időre, amikor a számokat még be-
tűkkel írták, tehát a rómaiakhoz és a görögökhöz, 
sőt jóval korábbra is.1 A betűvel írt szám egyúttal 
név is volt! Hórusz, a Hírős/Kőrős egyik jele a 
szem volt (közismertebb a sólyom ábrázolása). 
Sőt, ez a hieroglifa    számotszámotszámotszámot jelentett, mégpedig    
tört számottört számottört számottört számot:::: 63/64. Részeit, a szem alkotóele-
meit, a hívő egyiptomiak a törtek jelzésére hasz-
nálták: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 = 63/64, 

. Kiss Dénes mit sem sejtve az egyiptomi 
háttérről ugyanezt jegyezte le: számomra – ré-
szemre – nekem! A 247-es Fohászban is ezt ol-
vassuk: „Csabák sólyma szavadra kivirul, ő már a 
Szám ura, aki...”. Csaba volt az akkori idők 
megváltója, ő az, aki már ismeri a Számot, ebben a 
feltevésben Hóruszt.2 
 

Isten mindent látó szeméről a keresztény 
tanítás évszázados hagyománya bőségesen tájé-
koztat. Gyakran csak egy háromszögbe rajzolt kör 
jelzi teremtőnk jelenlétét. Kérdés, hogy jól értel-
mezzük-e? Jelenthet-e ez a jel az esetleges szem 
értelme mellett számot is? 
Ebben az értelemben ő az a Szám, akihez tartozni 
szeretnénk, akihez igyekszünk. Nem a mindenlátó 
ellenőr, akitől reszketni kell, ha vétkezünk, ha-
nem a mindig jelenlévő, oltalmazó felsőbb lény. 
Utunk végén szeretnénk, ha számba venne, hogy 
így mi is a számosok birodalmához tartozhassunk. 
 
A keresztények számára Jézus Krisztus az Isten 
fia a megváltó. Korábbi munkáinkban már jelez-
tük, hogy ő az egyetlenegy, aki eredetileg ugyan-
csak számot hordozott. Nevét IC - XC formában 
jelöli az epigráfia, mégis nevének latin betűi 
alkotják a tízes számrendszer 99 - 90 számait.3 
                                                 
1 Hogyan jelölte a négyzetgyökvonást Püthagorasz? 
2 Vö.: a Csaba a megváltó? című dolgozattal. 
3 Tekintve, hogy a 99-et ma római számokkal helyesen 
XClX-nek írják, felmerülhet az IC = 99 olvasatának 
jogossága. Hivatkozunk a többi között Petro Bongo Mysticae 
Numerorum Significationis című, kifejezetten a számírás 
történetével foglalkozó munkájára (Bergamo, 1583-1584). 
Az 1614-es újranyomat alapján készült angol nyelvű válto-
zatát David Smith, Rara Arithmetika, Bostonban 1908-ban 
hozta nyilvánosságra. P. Bongo néhány idevágó gondolatát 

Összességében 189-et alkotnak, mely megegye-
zik kiterjesztett ölelő karjai között mért távol-
sággal. Ez mindmáig az öl mértékegységünkkel 
azonos (két Láb = egy Nyaláb; három Nyaláb = 
egy Öl; 2x31,5 = 63; 3x63= 189). Ő az Élő, az 
Ölelő, az (ős)magyar keresztények számára Ő a 
Szám. 

 
 � A Szám arája, a Szám uraA Szám arája, a Szám uraA Szám arája, a Szám uraA Szám arája, a Szám ura 
 

A fentiekhez képest csak az ara szó jelent újat. 
Nyelvújítási változatként a mennyasszonyt nevez-
zük manapság arának. Eredeti jelentése a nőrokon 
fiatalabb férfi-testvére volt.4 Már korábban je-
leztük, hogy a monda szerint a haragvó Isten az 
ellene lázadó emberek büntetésére leküldte a  

                                                                               
végül is Christopher Handy így szólaltatta meg (Roman 
Numeral Year Dates, A Conversion Guide, 1997): „Even 
the subtraction principle, perhaps the most conspicuous 
feature of Roman numerals as we know them today, was 
applied only sporadically by the Romans themselves.” 

Fordításunkban: ’Sőt, a kivonásos alapelvet, mely mai for-
májában (ahogy ma mi őket ismerjük) a római számok talán 
legnyilvánvalóbb jellemzője, maguk a rómaiak csak szórvá-
nyosan használták.’ Továbbá: „Any number of variant or 
alternative forms may also befound, especially in the 
imprint dates of books from earlier centuries. These forms 
include the use of the long versions of the numbers 400 
(CCCC) or 40 (XXXX) - these were actually the preferred 
forms in ancient times and still appear in 20th-century 
books - as well as XXC for LXXX, IC for XCIX XCIX XCIX XCIX,,,, VIX for 
XVI, or IIXX for XVIII, to mention only a few of the more 
obvious variant patterns.” Fordításunkban: ’Más variációk 
sokasága vagy alternatív formája szintén megtalálható, külö-
nösen a korábbi századok könyveinek keltezésénél. Ezek az 
alakok a számok hosszú változatának használatát jelentik 
400 (CCCC) vagy 40 (XXXX) - ezek voltak tulajdonképpen 
az ókorban ténylegesen leggyakrabban használt alakok, 
melyek a 20. századi könyvekben még mindig fellelhetők -
csakúgy mint a XXC azonos az LXXX-al, az IC azonos az az IC azonos az az IC azonos az az IC azonos az 
XCIXXCIXXCIXXCIX----elelelel, a VIX azonos a XVI-tal vagy a IIXX azonos a 
XVIII-al, hogy csak néhányat említsünk a legkézenfekvőbb 
sémák változataiból.’ A vastag betűs kiemelés tőlünk szár-
mazik. A római számok írásának mai rendszere, az ún. kivo-
násos alapon nyugszik, melynek egységesített használata 
valószínűleg az arab számok elterjedése utánra tehető. A 
Szent Korona készítésének idejében (?), ez a rendszer még 
nem uralkodott. 
4 TESZ    I,,,, 169.:    ”    araaraaraara 1475. /.../ a nyelvtörténeti adatok arra 
mutatnak, hogy a magyar szó eredetibb jelentése ’leánynak 
vagy asszonynak (fiatalabb?) férfitestvére’.” 
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mindent széttipró égi tehenet.1 Kiengesztelésére 
fiatal fiút, a Csabát áldozták fel. Valószínűleg 
később az emberáldozatot fiatal bikával helyette-
sítették. Csaba az emberek megváltójaként a Szám 
arája lett. 
A Szám ura megtisztelő kifejezés a befogadottak-
nak járó titulus lehetett. Aki, megméretett és jó-
nak találtatott, azt befogadták a számosok közé. 
Ezzel az ara, a jelölt, előlépett úrrá, a Szám urává. 

    
 �    Az udvar és a csillag-szoba 
 

Csak népi hagyományunkra támaszkodunk, ami-
kor a csillagokat túlvilági lakhelyünkként fogjuk 
fel. Valószínűleg erre gondolhattak a Nílus völ-
gyében is a kapott udvart (kör, benne csillag) ki-
fejezéssel. A készül a csillagszoba leírásakor vi-
szont a piramis sírkamrájára gondolhattak, mely-
nek mennyezetét díszítették csillagokkal. 
 
Nem lehet véletlen Petőfi gondolatsora sem: 

„S választottunk magunknak csillagot. 
Az országúton végig a szekérrel 
A négy ökör lassacskán ballagott.” 
Ki tudja, talán a négy ökör is mélyebb jelen-
tést takar? 

 
Ide kívánkozik Wass Albert versszaka is: 

„És lészen csillagfordulás megint  
És miként hirdeti a Biblia: 
Megméretik az embernek fia,  
S ki mint vetett, azonképpen arat.  
Mert elfut a víz és csak a kő marad,  
De a kő marad.” 

    
 �    A virulóA virulóA virulóA viruló 
 

A fogalom további egyeztetésre vár. Mai isme-
reteink szerint sólyomfejű maszk, esetleg halotti 
maszknak is nevezhetjük, mellyel letakarták a ki-
rály fejét. Feltehetően ezzel ő is az ősére hason-
lított, így a viruló Sólyom isten mása lett. Ismer-
tetőjelként is felfoghatjuk. A szakirodalom a Nap-
ról állítja, hogy ő kettősisten, melyből az egyik a 

                                                 
1 V.ö az Égi Tehén Mítoszával. (E. Hornung, Der ägyptische 
Mythos von der Himmelskuh. OBO 46. Freiburg, Göttingen, 
1982, 6-9, 39-40) Az égi tehén a szakirodalom szerint Hat-
hor lehetett. A legismertebb Hathor templom Denderában 
található. 

Ré-Hor-Achti, azaz Hórusz.2 Korabeli falfestmé-
nyeken gyakran találkozunk vele, az égi vizeken 
hajózó királyt a csónakban sólyomfejjel ábrázol-
ták.3 

A virul ige megítélésünk szerint a mai ragyog, 
sugárzik, fénylik fogalmakkal helyettesíthető je-
lentését ma még csak sejtjük. 
(A Betű című fejezetben már kifejtettük, hogy a 
’v’ hang nem ’valódi’ mássalhangzó, nyitott szó-
tagú szavaink lezárására használjuk. Ebben az 
esetben az irul-pirul ikerszavunk élvezi védelmét. 
Jelentése is érthető: a viruló nélkül az utazónak 
irulni-pirulni    kell.    Nincs aki/ami védje.)4 
Érdekes lehet honfoglaló eleink temetkezési szo-
kásának egyik elemét összehasonlítani a fenti vi-
ruló fogalommal. A szkítákhoz hasonlóan a halott 
szemére érmet helyeztek (a jobb szemére arany 
lapot/érmet, a bal szemére ezüstöt). Ez volt a sze-
mérem. Ez a szemérem sütött. (A szemérmes le-
ány is „lesüti” és nem lezárja, lecsukja a sze-
mét.5) Tehát a szemérem a virulóhoz hasonlóan 
sütött, ragyogott, virult. 

 

 
 

Unas piramisának szarkofágszobája 
 

                                                 
2 Günther Roeder, Ägyptische Mythen und Legenden 
(Düsseldorf, 1998), 27. 
3 Vö.: a    IX.... és a XIX-es számú melléklettel. 
4 V.ö.; Kiss Barnabás dolgozatával. Függelék XXII. Szóháló 
5 V.ö.: Kiss Dénes, Bábel előtt (Miskolci Bölcsész Egyesü-
let), 240. 
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FüggelékFüggelékFüggelékFüggelék    
 
IX. 

Sennedjem sírja Thebe, 
a 19. dinasztia idejéből 

 

 
 

Rose-Marie and Rainer Hagen, Egypte (Köln, 1999), 171. 
 

 
 

Nagyítás 

 
X. 

Denderai mennybolt    
 

 
 

Rose-Marie and Rainer Hagen, Egypte, Mensen, Goden, Farao’s 
(Köln, 1999), 199. ISBN 3-8228-6830-2 

 
Astronomische hemelkaart uit de Hathor-tempel in 
Dendera. Het origineel is nu in het Louvre; gekopieerde 
tekening door Domenico Valeriano 1835. 
 
A denderai Hathor templom asztronómiai mennyboltja. 
Az eredeti ma a Louvre-ban látható. Domenico Valeriano 
által 1835-ben másolt rajz. 
 

 
XI. 

Az Ápisz bika és szerepe 
 

 
 

Rose/Marie and Rainer Hagon, Egypte, Mensen, Goden, Farao’s 
Benedikt Taschen Verlag GmbH (Köln, 1999), 144. 

 

Het was de wens van iedere Egytenaar om als mummie op de 
rug van de stier Apis naar de dodengod Osiris gebracht te 
worden. De hiërogliefen noemen Nesamoen,priester van de god 
Month in Thebe, als oprichter van stèle. Gafstèle, Wenen, 
Kunsthistorisches Museum 
 

’Minden egyiptominak az volt a kívánsága, hogy az Ápisz 
bika hátára kötve kerüljön Ozirisz színe elé. A hieroglifák 
Nesamunnak nevezik azt a thebai papot, aki ezt a sírkövet 
felállítatta. Wien, Kunsthistorisch Múzeum.’ 

 
XII. 

Hendrik II. és Kunigunda Jézus lábánál 
 

 
 

69 Basler Antependium: Heinrich und Kunigunde zu Füßen 
Christi (Kat.-Nr. 11) 

 
1002-1024 Kaiser Heinrich II. Haus der Bayerischen 

Geschichte, (Augsburg, 2002), 85 
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XV. 
A tudományok két köre 

 

 
 

N. Tartaglia, Nova Scientica Venice 1537. Fransispie 

 
XVIII. 

Részlet a Papyrus Ani-ból.  
A megméretés 

 

 
 

 
 

R és R Hagen, op. cit., 166, 167 
 

Papyrus Ani, London, British Múzeum, XVIII. Dinasztia. 
 

 

XIX. 
A viruló 

 

 
 

R és R Hagen, op. cit., 177 
 

Falfestmény Nefertari sírjából XIX. Dinasztia, Theba, a 
királynők völgye 

 

A szakirodalom szerint Re-Harachte és leánya Hathor 
látható a képen. Véleményünk szerint az égen utazó király 
ül a három-széken, fején a viruló Solyóm-maszk látható 

 
XX. 

A kavaró kígyó 
 

 
 

Rose-Marie, és Reiner Hagen, Egypte, 178 
 

Festmény Nacht-Amon sírjából, Théba nr. 335,  
XIX. Dinasztia 

 
XXI. 

Az ítélet végrehajtó 
 

 
 

Részlet az Ani Papiruszból, London, British Múzeum,  
XVIII. Dinasztia 

 

A képen Toth (Tudó) és a ’nagy végrehajtó’ , a 
krokodilfejű big- eater látható 
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Kovács Piroska 
 

ÖRÖKSÉGÜNK: A SZÉKELYKAPU 
 

 
 

MI A SZÉKELYKAPU? 
 

A nagy, fedeles, kötött, többnyire díszített ka-
puépítmény általánosan használt megnevezése: 
SZÉKELYKAPU. 

Nyírő József, a székely nép életét, történetét, 
hagyományait, észjárását és lelkiségét bemutató 
írónk, talán a leghívebben foglalta össze, mi is va-
lójában a székelyföldi székelykapu: 

A székely ház mértékadó dísze és koronája a 
székelykapu, melyet valósággal családtagjának te-
kint a gazda. Levágja az erdő fáját, de az elpusz-
tult élet helyébe újat teremt, mert az a székely-
kapu tényleg él, és részt vesz mindennapi küzdel-
mes életének vérkeringésében; élővé válik azáltal, 
hogy a székely a lelkét leheli belé, amikor kifa-
ragja, és az Isten nevét vési rá szelíd és áhítatos 
betűkkel... 

A székelykapu nem valami székely talál-
mány. Változataival Erdély más vidékein (pl. Bi-
har, Máramaros), Bákó vidékén s Olténiában is 
találkozunk vele, és számos adatunk van arra, 
hogy a XVII-XVIII. században a Székelyföldön kí-
vül is, pl. Kisküküllő, Aranyosszék, a Mezőség, 
Kis-Szamosmente, Kalotaszeg, szórványosan Vaj-
dahunyad, Nagyküküllő és Fogaras vidéke nemesi 
udvarházai előtt is elterjedtek voltak - Írja Kós 
Károly. 

A leírások szerint e kapufajta legszebb példá-
nyai a Székelyföldön keletkeztek és őrződtek meg. 
Valószínű ezzel magyarázható, hogy a fedeles, kö-
tött nagykapu székelykapuként rögzült a köztudat-
ban. 

Azt, hogy e kapufajta legszebb példányai mi-
ért őrződtek meg éppen a Székelyföldön, Viski 
Károly, néprajzos (1929) három tényezőnek tulaj-
donítja: a székely nép kiváltságos helyzete, kato-
nai foglalkozása, faragó kedve. 

A Székelyföld tájrajzát sík-, domb-, és hegy-
vidéki jellegű tájak változatos szövedéke alkotja. 
A nyugat irányból érkező látogató rögvest tapasz-
talja: messze van még a Székelyföld, azaz számos 
„hepe-hupás” dombsort, hegyekké púposodó, 

egymást érő magaslatot kell még áthágnia, tetőket, 
nyergeket megmásznia ahhoz, hogy rövidke (szé-
kelyesen „ehelyt) útszakasz megtétele után újból 
a tetőn érezze magát A sorozatos gyepűk leküz-
dése meghozza a jutalmat: nemsokára feltárulko-
zik Székelyföld teljes pompájában, természeti ru-
hájában, szellemi frissességével, népi és népmű-
vészeti hagyományaival. (Vofkori László – Szé-
kelyföld útikönyve I. 1998.) 

Tájegységeit képezik a Keleti-Kárpátok nagy 
medencéi: a Gyergyói-, Csíki-, Háromszéki-, Ud-
varhelyszéki medence. 

E vidékek hegyeit lomb- és tűlevelű erdő-
ségek borítják. Az itt élők számára sokáig a fa, az 
erdőlés jelentette a fő megélhetési forrást. A fa az 
anyagi műveltségre is rányomta bélyegét. A fában 
gazdag vidékek parasztfaragói, a jelentkező legki-
sebb igényt is művészi színvonalon oldották meg. 
Márpedig igény volt bőven. Fából építették a há-
zat, a gazdasági épületeket, a kaput és a kerítést, 
fából készültek a gazdasági szerszámok, a háztar-
tási eszközök is. Az egyik kapufelírás így szól: 

 

Nekem első házam az bölcső deszkája, 
A második pedig ezen háznak fája, 
A harmadik lészen koporsóm deszkája. 

 

A székely famesterségek közül a 
legjellegzetesebb és legművészibb a 
kapufaragás. A kapufaragó mesterek a 
népi díszítő művészetnek sok ősi ele-
mét és formáját megtartották. Joggal 
állíthatjuk, hogy a galambbúgos szé-
kelykapuk egy hajdani kultúrának, 
népi műveltségnek máig élő tárgyi és 
szellemi értékeit képviselik. Változa-
taikban, összetettségükben a magyar 
népművészet sok, nagyon régi hagyo-
mányának hordozói. 

E kapuk, a mellettük húzódó 
deszka és léckerítések sora, a fából 
készült hatalmas csűrök, s a még itt-
ott fellelhető kékre meszelt boronás-
falú házak teremtik meg a székely fal-
vak sajátos utcaképét. 

 

Nagykapu lábának reliefje 
Kápolnás-Oláhfaluban (Huszka 1895) 
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A SZÉKELYKAPUK ÜZENETE 
 

A székelyföldi falvakban álló galambdúcos 
székelykapuk az emberi környezet tárgyi, funkcio-
nális világának részét képezik, a mindennapi élet 
tartozékai. Két világ határán állnak: az enyém - a 
másé, a kint - a bent, az otthon - és a nagyvilág. A 
kapun belül van az „élet”: az életszer, az udvar, 
az otthon. 

Funkcionalitásuk mellett többletjelentésük, 
üzenethordozó értékük is van. A népi hiedelem a 
kapunak bajelhárító szerepet tulajdonít, megvéd-
het a boszorkányok rontásaitól. 

Orbán Balázs szerint: E kapuk inkább ékít-
ményül, mint szükségből állnak ott, mert a hagyo-
mányos székely vendégszeretet nemigen engedi 
meg a kapu bezárását, tárva van az boldog, bol-
dogtalan előtt, mint a székelyeknek nyílt, ember-
szerető szíve, s ezt akarják kifejezni a kapuszem-
öldökre felvésett feliratok. 

Az Oklándi Unitárius Egyház 1809-ben ké-
szült kapuján ma is olvasható: Az egyenes szívűt 
ezen kapu várja, kétös szívűt pediglen kizárja. 
Isten akaratját hirdető és szólló lakik itt, ne meny 
bé prédálós kobolló. 

Napjainkban, a székelykapu a köztudatban a 
magyar etnikum identitástudatának jelképe, a szé-
kelység szimbólumává nőtte ki magát annak bi-
zonyságául, hogy „folyamatos létében a székely-
ség századok értékes hagyományaihoz ragaszko-
dik.” (Sütő András) 

 
Székelykapukon olvasható felírások: 
- Kerítések háta tolvajok járása, becsületes 

ember a kaput használja. 
- Az áldás az Istené, a szerencse és munka a 

gazdáé. 
- Ti kapuk, jószívű gazdát ajánljatok, gazdag-

nak, szegénynek egyaránt nyíljatok. 
- Isten áldása legyen mindazon, ki békésen 

be - s kilép e kapun. 
- Útban lévő testvér, ha igaz ügyben jársz, e 

kapun belül mindig otthont találsz, de ha a szán-
dékod rossz s hamisság vezet, ne kívánd, hogy ab-
ban nyújtsunk segédkezet. 

- E kapu gazdája az igaz embert szeretettel 
várja. 

- Ezen kapu nem akar kizárni, csak azt mu-
tatja, merre kell bejárni. 

- Isten segedelme hogy vala énvelem, azért 

ezt a kaput én építettem Magyari János és nejem 
Lőrincz Therézia 
 

 
 
 

AZ UDVARHELYVIDÉKI KAPU 
 

 
 

Idézzünk néhány szakvéleményt e kapukról: 
 

„Az udvarhelyi kapuk alakjukat 
tekintve nem a legtökéleteseb-
bek közül valók. A mindent be-
töltő ornamentum azonban elfe-
ledteti velünk az ívek hiányos és 
felületes alakítását... A kapulábak 

és a kisajtó fölötti négyszög díszítése azonban 
olyan szép, és olyannyira jellegzetes, hogy az ud-
varhelyi kapukat méltán a legszebbeknek mond-
hatjuk.” (Huszka József - 1895) 

 

„A székelykapuk legdísze-
sebb és legszínesebb változata, 
mely kb. a századforduló (19. 20. 
sz. K P) idejében érte el virágzá-
sa csúcspontját Udvarhelyszéken, 
Székelyudvarhelytől északkeletre 
fekvő falukban ma is a legnagyobb számban talál-
hatók ezek a faragott és festett kapuk (Fenyéd, 
Máréfalva, Zetelaka, Keményfalva, Fancsal, Ülke, 
Oroszhegy, Szentegyházas stb.” 
(Haáz Ferenc - 1942) 

,,A székelykapuk őshazája Fenyédnél kezdő-
dik: onnan északra (Zetelaka) és keletre (Máré-
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falva) valóságos szabadtéri, élő mú-
zeumban jár az ember, lépten-nyo-
mon elgyönyörködhet régi, XIX. 
századbeli és ma faragott kapukban 
egyaránt.” (Erdélyi Lajos - 1979) 

 

Az udvarhelyi mesterek a kapu 
faragásának sajátos technikáját alkalmazzák. A 
mester megtervezi a mintázatot, beosztja a dí-
szítendő felületet, majd előrajzolás nélkül, a kü-
lönböző körívű vésők beverésével alakítja a 
mintát. Utólag kiszedi, kimélyíti a mintaközöket. 
Így alakul ki a domborminta. Úgyszólván a vésők 
ügyes forgatásával írja a mintázatot, ezért „írott” 
kapunak is mondják. 
 

 
 

A római katolikus plébánia kapuja Máréfalván. Hsz. 179 
Épült 1858-ban (Rajz Kovács P.) 

 
Ha e kapukra építészeti szempontból a kötött, 

a galambdúcos jelzők a meghatározóak, úgy díszí-
tésüket illetően, a legtalálóbban virágos kapuknak 
kellene neveznünk. A virágok, a növények, a ma-
darak a természetnek nem puszta utánzását mutat-
ják, nem naturalista ábrázolásban, hanem stili-
záltan, megálmodva kerülnek a tárgyra, és nem 
ötletszerűen, hanem szigorú szabályok szerint, al-
kalmazkodva a térséghez, ahová kerülnek. 

Udvarhelyi terminológia szerint a kapu a kö-
vetkező díszítési mezőkre tagolható: a zábék, a 
könyökkötések vagy fesztámasz, a kaputükör, a 
kontyfa és a galambdúc. 

E térségek kínálják a díszítési formákat. 
Mindenik területnek sajátos ornamentikája 

van, mégis minden kapu külön kompozícióként 
fogható fel, nincs két egyforma díszítésű kapu. 

 
A lábazat mintája egy vaskos rozettából indul 

ki, majd egy, két vagy három indasor ritmikus 
ismétlésével folytatódik, és palmettában végződik. 
 

 
 

Udvarhelyi pálmaalakok (palmetták) 
(Huszka 1895) 

 
Sajátos díszítési módot kívánnak a könyök-

kötések. A körívek mentén szalagszerű sávot al-
kotva domborulnak - homorulnak a virág-, levél-, 
kacskompozíciók. A felette levő háromszögben 
van a naprózsa, rozetta helye. 

A kaputükör központi dísze az egy tőből kiin-
duló dús virágzat, ami keretben van foglalva és 
babérral koszorúzott. Ezen gyakran madarak ül-
nek, csőrükben ágacskát tartanak, fejükön hármas 
bóbita. Az öreg kapuk madarai nem galambok, ta-
lán a népmesék tűzlehozó madarai. Egyes vélemé-
nyek szerint a székelykapu magasba törő indázat-
tal díszített lábakkal, felette a tündöklő napko-
ronggal, mellette a csillagokkal, a madarakkal a 
népmesék égígérő fájának a jelképe, a kékre fes-
tett kontyfadísz az égboltot szimbolizálja, hiszen a 
magyar jelképrendszernek egyik ősi szimbóluma 
az égigérőfa, világfa, életfa, tetejetlen fa, aminek 
ágai közt a Nap, a Hold, a csillagok, a madarak 
láthatók. 
 

 
 

Kaputükör minta 
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Kaputükör minták 
 

Isten segedelméből állíttatta... Minden kapun 
olvasható az építtető gazda, nője, esetleg „fija” 
neve és a készítés dátuma. 

A korábbi századokban készült udvarhelyi 
kapuk mind festettek voltak. A faragás sekélyebb 
volt, festéssel fokozták a művészi hatást. Csak a 
mintázatot festették, az alap a fa természetes szí-
nében maradt. Állandó színeik: a piros, kék, zöld, 
és visszafogottan a fehér. 
 

 
 

Épült 1818-ban, a szejkei kapusorban látható, 
kívülről a 4. kapu 

Udvarhely vidékének van egy másik típusú 
székelykapuja is, „amely a legművészibb... és ki-
zárólag Udvarhely megye sajátja”. Ez az osz-
lopdíszű kapu. Csigás, orsós kapunak is mondják. 
Ez az ősibb. A zábé saját fájából egy féldombor 
oszlopot faragnak, a két vége elkeskenyedik, osz-
lopfőben végződik, föléje kerül a pálmadísz. Eze-
ken a kapukon kezdetben kevés volt a virágdísz, 
később az oszlopok mellé is felkerült az indasor. 
Ezek az Udvarhely vidéki kapuk legszebb pél-
dányai. Sajnos, ilyen kapukat ma nemigen készí-
tenek. 

A székelykapuk - „tekintélyt követelő mél-
tóságukkal minden időben kivívták és ma is kivív-
ják az alkotójuk iránti elismerést és tiszteletet. 

 

 
 

A Szejkén látható. Kívülről a 7. kapu 
 

Kapunéző utunkat, hadd fejezzük be egy 1906-ból 
származó felírással: 

 

ISTEN HOZOTT,  
HA MÉSZ, ISTEN LEGYEN VELED! 
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MOLNÁR FERKÓ 
 

Népmese 
    

    

Hol volt, hol nem volt, még az üveghegyeken 
is túl, volt egyszer egy molnár, s annak egy fia 
Molnár Ferkó volt a neve. 

Ez a Molnár Ferkó egyszer a pajtásaival ki-
ment a tenger partjára, mert éppen arra felé volt a 
malmuk, s elkezdtek dobálózni a tengerbe. Egy-
szer csak nagy buggyot vet a víz, s kiugrik belőle 
egy macska: 

Molnár Ferkónak erősen megtetszett a macs-
ka, kérte a pajtásait, hogy adják neki. Azt mon-
dották a gyerekek: 

— Dehogy adjuk, nem adjuk bizony, drága 
tengeri macska ez. 

Volt Ferkónak két pénze, s azt mondta: 
— Gyerekek, nektek adom ezt a két pénzt, 

csak adjátok ide ezt a macskát. 
Hát jól van, a gyerekek oda is adták a macs-

kát két pénzért, Molnár Ferkó pedig hazaszaladt 
nagy örömmel. Örültek a szülei is, mikor a macs-
kát meglátták, s dicsérték Ferkót, hogy macskát 
vett, mert úgyis sok volt az egér a háznál, majd az 
elpusztítja. 

Másnap megint kimentek a gyerekek a tenger 
partjára, követ dobálnak a tengerbe, a tenger 
buggyot vet, s kiugrik belőle egy szép kutyácska. 
Ez is megtetszik Ferkónak, s kéri a gyerekeket, 
bogy adják neki. 

— Ó, a kutya drágább, mint a macska — 
mondták a gyerekek —, fizess négy pénzt, s akkor 
neked adjuk. 

Éppen négy pénze volt Ferkónak, azt is a ku-
tyáért adta, aztán szaladott haza nagy örömmel. 
De bezzeg örültek a szülei, azoknak is tetszett a 
kutyácska s mondták: 

— No, Ferkó, ez is jó vásár volt, legalább 
lesz, aki őrizze a házunkat. 

Harmadnap is kimentek a gyerekek a tenger 
partjára, kővel dobálnak a tengerbe, s egyszer 
csak nagy buggyot vet a tenger, kiugrik belőle — 
ugyan bizony mit gondoltok, mi? — egy szép kicsi 
kígyó. 

Megtetszett ez is Ferkónak erősen, kérte a 
gyerekeket, hogy adják neki. 

— Hej — mondták a gyerekek — drágább ez 
a macskánál is, meg a kutyánál is, van-e hat pén- 

zed, akkor neked adjuk. 
Volt Ferkónak hat pénze, mindjárt lefizette, s 

szaladott haza a kígyócskával. De bezzeg ennek 
nem örültek a szülei, szidták Ferkót, mint a bok-
rot: hol volt az esze, mikor ezért pénzt adott, nem 
csinál ez hasznot, csak kárt. Úgy megszidták sze-
gény Ferkót s úgy elkeserítették, hogy kebelébe 
dugta a kicsi kígyót, s elment világgá. 

Megy, mendegél Molnár Ferkó hetedhét or-
szág ellen, s egyszer elér a király városába. Amint 
éppen a király palotája előtt menne el, az ablak-
ban könyökölt a királykisasszony, megtetszett ne-
ki az ügyes legényke, s szólott az apjának: 

— Édesapám, ehol megy az úton egy ügyes 
legényecske, jó volna, ha felfogadná valami szol-
gálatba. 

Mindjárt felhívatják Ferkót, megy a király 
elé, s kérdi a király: 

— No. fiam, beállanál-e hozzám szolgálatba? 
— Be én, felséges királyom, hogyne állanék. 
— Hát jól van, fiam, megteszlek kertészinas-

nak. 
— Nem értek én ahhoz, felséges királyom. 
— Nem baj, fiam, ha nem értesz, majd meg-

tanulod. 
— De felséges királyom — mondja Ferkó —, 

van nekem egy kicsi kígyócskám is, hát azzal mi 
lesz? 

 

 
 

— Nem baj fiam, csináltatunk neki egy hat- 
akós hordót, azt megtöltjük tejjel, beletesszük a 
kígyócskádat, majd megél az ottan. 
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Hát jól van. Ferkó beáll a szolgálatba, ugyan-
csak jól viseli magát, megszerette a király is erő-
sen, ott volt a kicsi kígyócska is a hatakós hordó-
ban. De uram, teremtőm, egyszerre csak úgy el-
kezdett nőni a kígyó, hogy már nem fért a hordó-
ban. Látja ezt Ferkó, felmegy a királyhoz s jelenti: 

Felséges királyom, a kígyó kinőtt a hatakós 
hordóból. 

— Kinőtt, fiam? No, nem baj, csináltatunk 
neki tizenkét akósat. 

Csináltattak a kígyónak tizenkétakós hordót, 
azt is teletöltötték tejjel, s beletették a kígyót. 

Eltelik egy hét, eltelik kettő, hát a kígyó kinő 
a tizenkétakós hordóból is. 

Éppen fel akar menni Ferkó a királyhoz, hogy 
más hordót csináltasson, de a kígyó megszólítja: 

— Édes gazdám, ne csináltass nekem más 
hordót, csak menj a királyhoz, s mondjad neki: 
köszönöd a szívességét, de többet nem maradsz 
itt, menjünk tovább egy házzal. 

Felmegy Ferkó a királyhoz s mondja: 
— Felséges királyom, köszönöm a szívessé-

gét, de én tovább megyek, eleget voltam már egy 
helyben. 

Hiába marasztotta a király, nem maradott 
Ferkó. Hát jól van, a király kifizette a bérét, s 
Ferkó tovább ment a kígyóval. Mikor kimentek a 
városból, azt mondja neki a kígyó: 

— Édes gazdám, eddig te kínlódtál velem, 
most én kínlódom veled. Ülj fel a hátamra, s 
egyéb gondod ne legyen. 

Felül Ferkó a kígyó hátára, az pedig nekiira-
modik, s mint a villám, olyan sebesen csúszott ke-
resztül erdőkön, mezőkön, azután egy nagy tenge-
ren, tengeren túl bevitte egy kis erdőbe. Ott azt 
mondta Ferkónak: 

— Most szállj le rólam, édes gazdám, ehol 
van egy odvas fa, ebbe állj bele. Nesze, adok 
neked egy sípot, ezt fuvintsd meg, s mindjárt itt 
lesz a tizenkétfejű sárkány, az én édesanyám, Ha 
majd kérdi az édesanyám, hogy mit kívánsz tőle, 
nézd meg jól, az ujján van egy aranygyűrű, egye-
bet ne kérj tőle. 

Belefújt Ferkó a sípba s hát abban a 
pillanatban elkezdett zúgni, búgni az erdő, s le-
száll a földre a tizenkétfejű sárkány. Ott mindjárt 
meglátta a fiát, s rákiált nagy mérgesen: 

— Hol voltál, ebadta kölyke? Mondta a 
kígyó: 

— Édesanyám, ne haragudjon, de az udva-
runkon felkapott egy sas, s repült velem erdőkön, 
mezőkön át, s azután beleejtett a tengerbe, onnét 
vett ki egy fiú. 

— Hol van az a fiú, álljon elém! 
Kibúvik a fa odvábó1 Molnár Ferkó s mond-

ja: 
— Itt vagyok, tízenkétfejű sárkány. De bez-

zeg most nem haragudott a sárkány, mondta szép 
csöndes szóval: 

— No, te fiú, megmentetted a fiam életét, mit 
kívánsz tőlem? 

— Nem kívánok én semmi egyebet — mond-
ta Ferkó —, csak az ujjadról azt az aranygyűrűt. 

— Kívánj akármit — mondotta a sárkány —, 
csak azt a gyűrűt ne; adok neked aranyat, ezüstöt, 
amennyit elbírsz, még annál is többet. 

— Nem, nem — mondotta Ferkó —, azt a 
gyűrűt add nekem, vagy semmit se adj. 

— Hát jó1 van, nesze nekedadom a fiamért. 
Azt mondta akkor a kígyó: 
— No, édes gazdám. mi most egymástól 

elválunk, menj most már magad. Ha ezt a gyűrűt 
háromszor megforgatod az ujjadon, egyszeribe 
három óriás ugrik elő, s azok, amit parancsolsz 
mindent megtesznek. 

Azzal a kígyó is, a sárkány is elbúcsúzott Fer-
kótól, mentek hazafelé, Ferkó is indult hazafelé. 
Amint megy hazafelé eszébe jut, hogy megpróbál-
ja, vajon igazat mondott-e neki a kígyó. Há-
romszor megfordítja a gyűrűt az ujján, s hát abban 
a pillanatban eléugrik három óriás. s kérdi tőle: 

— Mit parancsolsz, felséges királyom?  
Ferkónak a szeme-szája elállott a nagy csodál-

kozástól, s azt mondta nagy rökönyödve: 
— Nem parancsolok semmit, csak menjetek, 

amerre tetszik. 
 Azzal az óriások elmentek. Ő is ment tovább 
a maga útján, de megint meggondolta a dolgot, ő 
bizony mégis parancsol valamit az óriásoknak ha 
csakugyan az ő szolgái. Fordít hármat a gyűrűn, s 
ím csakugyan ott termettek az óriások, s kérdezték 
másodszor is: 
 — Mit parancsolsz, felséges királyom? 
 — Azt parancsolom — mondotta Ferkó —, 
hogy az apám háza helyére építsetek egy olyan 
gyémántpalotát, hogy különb legyen a királyénál 
is. 
 A három óriás közül kettő mindjárt előre 
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ment, a harmadik pedig felvette Ferkót    az ölébe, s 
úgy cammogott a másik kettő után, s mire a faluba 
értek, már ott ragyogott, tündökölt a gyémánt-
palota. 
 Bemegy Ferkó a palotába, köszönti az öre-
geket. 
 — Adjon isten jó napot, édes szüleim! 
 — Adj isten, édes fiam, hát te hol s merre 
jártál? 
 — Jártam, ahol jártam, elég az, hogy gyé-
mántpalotát szolgáltam, mert úgy tudják meg 
kigyelmetek, hogy ezt a palotát az én szavamra 
építették. 
 No jól van, hitték is, nem is az öregek a 
Ferkó beszédjét, elég az, hogy azt mondja egyszer 
Ferkó az apjának: 
 — Édesapám, menjen el a királyhoz, s mond-
ja meg, hogy adja nekem a leányát, mert most én 
is éppen olyan király vagyok, mint ő kegyelme. 
 Eleget mondja a szegény ember, hogy így 
meg úgy, ne tréfáljon, mert a király karóba húzatja 
a fejét, de Ferkó csak biztatta: 
 — Menjen, apámuram, ne féljen semmit, 
amíg engem lát, azután pedig úgy se. 
 Hát jól van, elmegy a szegény ember, felkerül 
a király színe elé, s elmondja, hogy mit üzen a fia. 
Nagyot kacag a király, akkorát, hogy megcsendül 
belé az egész palota. Azt mondja a szegény em-
bernek: 
 — Hát jó, te szegény ember, én a fiadnak 
adom a leányomat, ha két próbát kiáll. De ha ki 
nem állja, karóba kerül a feje. 
 — Mi legyen a próba, felséges királyom? — 
kérdezte a szegény ember. 
 — Az lesz az első próba — mondja a király 
—, hogy az ő palotájától az én palotámig; holnap 
reggelre tizenkét regement katona álljon glédába, 
s mind a tizenkét regimentben szóljon a muzsika, 
de úgy, hogy még a fö1d is sírjon belé. 
 Hazamegy nagy búval, bánattal a szegény 
ember, s mondja a fiának, hogy mit akar a király. 
 — Egyet se búsuljon. apámuram — mon-
dotta Ferkó —, kisebb búja is nagyobb legyen 
annál. 
 Ahogy beesteledett, kimegy az udvarra, há-
romszor az ujján megcsavarintja a gyűrűt, jönnek 
az óriások s kérdik: 
 — Mit parancsolsz, felséges királyom? 
 — Én azt parancsolom, hogy holnap reggelre 

a palotámtól a király palotájáig tizenkét regement 
katonát állítsatok glédába. s mind a tizenkettőben 
szóljon a muzsika, de úgy, hogy még a föld is 
sírjon belé. 
 — Jól van, felséges királyom, csak feküdjék 
le s aludjék. Lefekszik Ferkó, elalszik, s hát már 
pitymallatkor felébredt, mert zúgott, zengett a 
helység a katonamuzsikától. De bezzeg felébredt a 
király is a nagy muzsikaszóra, kinézett az abla-
kon, a szeme is káprázott a szertelen nagy fényes-
ségtől, ragyogástól. Aranyos, gyémántos csákója 
volt minden katonának. Mondja Ferkó az apjának: 
 — No, édesapám. most menjen a királyhoz, 
hadd tudjam, mit akar még, mert sokáig nem 
akarok legénysorban maradni. 
 Felmegy a szegény ember a királyhoz, szeren-
csés jó reggelt kíván s kérdi: 
 — Meg van-e elégedve felséged az első pró-
bával? 
 — Meg vagyok, szegény ember, s ha a másik 
próbát is kiáll]a, még a holnapi napon fiadnak 
adom a leányomat. 
 — Mi légyen az a második próba, felséges 
királyom? Mondja a király: 
 — Nézz ki az ablakon, te szegény ember, lá-
tod-e azt a rengeteg nagy puszta hegyet? Csupa 
szikla, fű, fa nincsen rajta. Holnap reggelre szőlő-
hegy legyen ez, s annak a szőlőnek a terméséből 
még holnap reggel bort akarok inni. 
 De vagy búsult, vagy nem a szegény ember 
azelőtt, búsult most szörnyen. Lekonyult a feje, 
mintha az orra vére folyt volna, s mondta nagy 
búsan a fiának, hogy mit üzen a király. 
 — Jól van, édesapám, kigyelmed csak egyék, 
igyék, egyéb gondja ne legyen, majd lesz, ahogy 
lesz. — S ahogy besetétedett, megfordította há-
romszor a gyűrűt, jöttek az óriások, várták a pa-
rancsolatját. 
 Hej, teremtőm, mi volt akkor éjjel! A három 
óriás felkapálta a sziklahegyet, szőlővel teliültette, 
reggelre már volt bor is, de annyi, hogy a hordók 
nem fértek a pincébe. S még a nap fel sem sütött 
az égre, ment a szegény ember a királyhoz, vitt 
neki két pint bort. 
 — Igyék, felséges királyom, ilyet még nem 
ivott világon való életében. 
 — No, te szegény ember, ez igazán jó bor —
mondotta a király. — Eredj, küldd el a fiadat, én 
is szólok a leányomnak, megtartjuk a lakodalmat. 
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 No, jött is Molnár Ferkó mindjárt, aranyos 
gúnyában, hatlovas hintón. Bezzeg hogy megtet-
szett a királykisasszonynak, igaz. királyfiban sem 
látott ilyen szép legényt. Ott helyben összees-
kették, akkor aztán megszólalt a tizenkét rege-
ment bandája, s szólott a muzsika, hogy zengett 
belé a helység. Hét nap s hét éjjel folyton fújták, 
aztán abbahagyták. 
 Én is ott voltam, egyet jót táncoltam. Ettem is 
volna, de enni nem kaptam, ittam is volna, de inni 
sem kaptam. Egyet gondoltam, s azzal hazasza-
ladtam. 
Így volt, vége volt, mese volt. 

 
 

 
 

GYÁRFÁS ÁGNES 
 

Molnár Ferkó útja a Világmindenségben 
 

 
Mikor a természetről értekezett, akkor mond-

ta Jung, hogy a kandalló parazsán duruzsoló vizes-
üst hangjában a Világmindenség zenéjét hallja. 
Mintha, az energia működése zizzenne a hol csen-
des, hol fel-felszisszenő forró és párolgó víz hang-
jában. 

Pláton meghallotta a szférák muzsikáját, a ré-
vülő középkori szerzetesek le is kottázták ezt a 
hangzatot. Rameau reneszánsz muzsikus Kasztor 
és Pollux című operájában a lélek által észlelt 
szférák zenéjének énekelhető és zenekari dalla-
mait írta le és adta tovább élményét az utókornak. 

Molnár Ferkó, a népmesék hőse eljutott a 
Világmindenség középpontjába, a sárkány kis er-
dejébe. Mikor a sárkány a sípszó fuvintására meg-
jelent, az erdő elkezdett búgni. Ez a búgás nem a 
nagyszülők intim szerelmi légyottjairól szólt, mint 
a Bécsi Erdő meséje. Ezek nem a polgári Bécs 
illemtudásával hangzottak. Az erdő búgása    az 
öröktől fogva létező világról szólt, az örökkévaló-
ságról, amely az örökélet ideje. 

Tér és Idő szükséges ahhoz, hogy az élet való-

ságát észlelhessük. A rovásírás  aTy betűjébe 
bekódolta Isten a teremtés minden mozzanatában  
meg-megújuló Tér-Idő egységet. A betű forgómoz-
gásra utaló alakja jelzi a malmot, Isten malmát, az 
örökélet jelenvalóságának mérőműszerét. 

Az örökélet jelen van. Hangja a sárkány meg- 

jelenését előrejelző erdő b ú g á s a. A hosszú 
U a révülés hangja, s révüléssel, imádsággal kere-
sünk kapcsolatot Istennel, a Világmindenség urá-
val. A mesében Molnár Ferkót a csillagok között 
utazó kis hőst a nagy fa odvába bújtatta el barátja 
a kiskígyó, mert tudta, hogyha megjelenik édes-
anyja a sárkány, nagyon mérges lesz. A fa odva és 
a barlang a befelé fordulás szimbolikus helye. Itt 
találunk rá saját lelkünkre, itt tudjuk lelkünk által 
megérezni Isten valóságát. A nagy fa éppúgy pél-
dázza a Világmindenséget, mint az ég tudományos 
térképe. Molnár Ferkó éppúgy, mint a legtöbb ma-
gyar mesehős az önmegismerés és a felnőtté érés 
útját követi a mese kalandok mögötti belső mon-
danivalójában. 

A nagy fa, melynek odvában révülve várja a 
sárkány anya megjelenését a mesehős a Világmin-
denség fája, az égig érő fa, a mindenttermő fa, a 
világfa, az istenfa. Ez a fa felülről nézve megfelel 
a Világmindenség valóságának. 

 
 

    

A Világmindenség szerkezete 
 

A valóság két letisztult képén, a világfán és a 
csillagászok égabroszán mutatjuk be a Világmin-
denség szerkezetét, s azt a meglepő azonosságot, 
amely a kettő között fennáll. 
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A világfa gyökerei a vizenyős, sötét alsó régi-
óba nyúlnak, oda, ahol a kígyók, békák, kágyilók, 
vízi lények élnek. A törzse a mi élő valóságunk, 
miként az alacskai templomban láttuk, a karzat 
női és férfi oldaldeszkái mutatják az örökkéva-
lóság emberi oldalát. A fa lombozata az égi világ. 
Itt megtalálhatók ugyanazok a csillagképi ősele-
mek, mint az égabroszon, vagyis a mesék sztereo-
tipikusan visszatérő helyszínei és tartalmi elemei. 
Mind a helyszínek, mind a tartalmak változéko-
nyak, miként az égen lévő csillagképek is átraj-
zolhatók, sőt tartalmi elemeik vonatkozásában át 
is minősíthetők. 

Ha megnézzük a precessziós világkép törté-
neti égabroszát 1 akkor mintegy felülnézetből lát-
juk ugyanezeket a feltételeket. 

A szélső régióban nagy folyóvizeket, Erida-
nus, Indus, s velük tovább úszó hosszú víziálla-
tokat Cet, Hidra, hajót, Vela, melynek orrán a 
Puppát a hajódíszt, stb. találunk. 

A belső körben helyezkedik el a 12 Állatövi 
csillagkép. Ezek formavilága szinte minden égab-

                                                 
1 HEIFETZ, Miltont, D :Precession of the Equinoxes 
Historical Planisphere. 1997. 
 

roszon más- és más, aszerint, hogy a csillagászok 
hogyan kötik össze a vonalakat. Viszont a jelké-
pük változatlan és ugyancsak változatlan a Világ-
mindenséget átölelő tartalmi elemrendszerük. 

Ismerjük a nyugati és keleti Zodiákust /Állat-
övi csillagkép rendszert/. A nyugati magát a csil-
lagképet jelöli. Például a Kos állatövi jel a Kos 

csillagképre utal. Jelképe:  
A keleti Zodiákus ugyanebben a csillagképben 
más-más állatot lát. A dekanátusok az évkör tizen-
kettesének a meghatározott csillagképtől számított 
hármas felosztása. Például a Rák csillagkép há-
rom dekanátusa a Rák, Skorpió, Halak. Ezt úgy 
számíthatjuk ki, hogy az első dekanátus maga a 
csillagkép. Esetünkben a Rák. A második deka-
nátus a Ráktól jobbra lévő negyedik csillagkép, 
vagyis a Skorpió. A harmadik dekanátusa a Skor-
pióhoz képest negyedik csillagkép, vagyis a Ha-
lak. Innen négyet számolva újra a Rákba érünk. A 
Holdházak a Hold természete szerinti megosztás-
ban lépnek elő és elnevezésük a Keleti Zodiáku-
son alapszik, kiegészülve meseelemekkel. Ilyen 
például a Kos csillagkép harmadik Holdháza a 
Griffmadár. 

Réges-régi csillagnézők hajdanvolt látásai, s 
a hozzájuk tapadt tartalmi elemek élnek az el-
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nevezésekben, melyek még ma is visszaköszönnek 
a szemlélődőnek az Állatövi csillagképek mögötti 
formavilágból és tartalmaiból. Ehhez példaként a 
Mérleg /Sárkány/ és a Skorpió /Kígyó/ csillagkép 
viszonyát emelném ki. A Mérlegre szinte ráborul a 
Világmindenség középpontját uraló Sárkány /Dra-
co/ csillagkép, a Skorpió mögött pedig a Kígyó 
/Serpens/, és maga Kígyóemelgető /Ophiochus/ 
látható. A Molnár Ferkó című mesében a kígyó  

édesanyja a sárkány, s a mesehős személyes útke-
resése révén sikerül a Sárkány - Kígyó családnak 
újra egyesülnie, a világfát őrző k i s  e r -
d ő b e n  a Világmindenség közepén, a sár-
kány méhében. 

A mesehős segítségével a világ rendje helyre-
áll. A Kígyó megtalálja édesanyját a Sárkányt és a 
mesehős Molnár Ferkó immár nélkülük, de az ő  
s e g í t s é g ü k k e 1  folytatja útját. 
 

 

 
 

Csillagtérkép 
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DekanátusokDekanátusokDekanátusokDekanátusok 

 

    
NyNyNyNy----i Zodiákusi Zodiákusi Zodiákusi Zodiákus    

 

    
BolygókBolygókBolygókBolygók 

 

    
KKKK----i Zodiákusi Zodiákusi Zodiákusi Zodiákus 

 

    
HoldHoldHoldHold----házakházakházakházak    

 

KosKosKosKos    
OroszlánOroszlánOroszlánOroszlán 
NyilasNyilasNyilasNyilas    

 

    
KOSKOSKOSKOS    
 

    
Mars otthonMars otthonMars otthonMars otthon    
Nap erőbenNap erőbenNap erőbenNap erőben    

 

    
KUTYAKUTYAKUTYAKUTYA    

 

KutyaKutyaKutyaKutya    
FarkasFarkasFarkasFarkas    

GriffmGriffmGriffmGriffmaaaadárdárdárdár    
 

BikaBikaBikaBika    
SzűzSzűzSzűzSzűz    
BakBakBakBak    
 

    
BIKABIKABIKABIKA    

 

    
Vénusz o.Vénusz o.Vénusz o.Vénusz o.    
Hold e.Hold e.Hold e.Hold e. 

 

    
DISZNÓDISZNÓDISZNÓDISZNÓ 

 

    
DisznóDisznóDisznóDisznó    
GalambGalambGalambGalamb 

 
IkrekIkrekIkrekIkrek    
MérlegMérlegMérlegMérleg    
VízöntőVízöntőVízöntőVízöntő 

 

    
IKREKIKREKIKREKIKREK 

 

Merkúr o.Merkúr o.Merkúr o.Merkúr o.    
Sárkányfej e.Sárkányfej e.Sárkányfej e.Sárkányfej e.    

(V(V(V(Véééénusz rejtett e.)nusz rejtett e.)nusz rejtett e.)nusz rejtett e.) 
 

    
PATKÁNY PATKÁNY PATKÁNY PATKÁNY     
(EGÉR)(EGÉR)(EGÉR)(EGÉR) 

 

    
Patkány (Egér) Patkány (Egér) Patkány (Egér) Patkány (Egér) 

BagolyBagolyBagolyBagoly 
 

RákRákRákRák    
SkorpióSkorpióSkorpióSkorpió    
HalakHalakHalakHalak 

 

    
RÁKRÁKRÁKRÁK 
 

    
Hold o.Hold o.Hold o.Hold o.    
Jupiter e.Jupiter e.Jupiter e.Jupiter e. 

 

    
BIVALY BIVALY BIVALY BIVALY     
(ÖKÖR)(ÖKÖR)(ÖKÖR)(ÖKÖR) 

 

Bivaly (Ökör) Bivaly (Ökör) Bivaly (Ökör) Bivaly (Ökör)     
GólyaGólyaGólyaGólya    
PárducPárducPárducPárduc 

 
OroszlánOroszlánOroszlánOroszlán 
NyilasNyilasNyilasNyilas    
KosKosKosKos 
 

    
OROSZLÁNOROSZLÁNOROSZLÁNOROSZLÁN    

    

Nap o.Nap o.Nap o.Nap o.    
---- e. e. e. e.    

(Mars rejtett e.)(Mars rejtett e.)(Mars rejtett e.)(Mars rejtett e.) 
 

    
TIGRTIGRTIGRTIGRIS IS IS IS 

(OROSZLÁN)(OROSZLÁN)(OROSZLÁN)(OROSZLÁN) 
 

    
Tigris (Oroszlán) Tigris (Oroszlán) Tigris (Oroszlán) Tigris (Oroszlán) 

RókaRókaRókaRóka 
 

SzűzSzűzSzűzSzűz    
BakBakBakBak    
BikaBikaBikaBika 
 

    
SZŰZSZŰZSZŰZSZŰZ    

    

    
Merkúr o.Merkúr o.Merkúr o.Merkúr o.    
Merkúr e.Merkúr e.Merkúr e.Merkúr e. 

 

    
MACSKAMACSKAMACSKAMACSKA 
(NYÚL)(NYÚL)(NYÚL)(NYÚL) 

 

    
Macska (Nyúl) Macska (Nyúl) Macska (Nyúl) Macska (Nyúl) 

MedveMedveMedveMedve 
 

MérlegMérlegMérlegMérleg    
VízöntőVízöntőVízöntőVízöntő    
IkrekIkrekIkrekIkrek 
 

    
MÉRLEGMÉRLEGMÉRLEGMÉRLEG 

 

    
Vénusz o.Vénusz o.Vénusz o.Vénusz o.    

SzSzSzSzaaaaturnusz e.turnusz e.turnusz e.turnusz e. 
 

    
SÁRKÁNYSÁRKÁNYSÁRKÁNYSÁRKÁNY 

 

SárkánySárkánySárkánySárkány    
SzarvaskígyóSzarvaskígyóSzarvaskígyóSzarvaskígyó    

Giliszta (Kobász)Giliszta (Kobász)Giliszta (Kobász)Giliszta (Kobász) 
 

SkorpióSkorpióSkorpióSkorpió    
HalakHalakHalakHalak    
RákRákRákRák 
 

    
SKORPIÓSKORPIÓSKORPIÓSKORPIÓ 

 

Mars o.Mars o.Mars o.Mars o. 
---- e e e e----    

(Szatu(Szatu(Szatu(Szaturrrrnusz r. e.)nusz r. e.)nusz r. e.)nusz r. e.) 
 

    
KÍKÍKÍKÍGYÓGYÓGYÓGYÓ 

 

    
KígyóKígyóKígyóKígyó    
SzarvasSzarvasSzarvasSzarvas 

 
NyilasNyilasNyilasNyilas    
KosKosKosKos    

OrosOrosOrosOroszzzzlánlánlánlán 
 

    
NYILASNYILASNYILASNYILAS 

 

Jupiter o.Jupiter o.Jupiter o.Jupiter o.    
SáSáSáSárrrrkányfarok e. kányfarok e. kányfarok e. kányfarok e. 
(Merkúr r. e.)(Merkúr r. e.)(Merkúr r. e.)(Merkúr r. e.) 

 

    
LÓLÓLÓLÓ 
 

    
LóLóLóLó    

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

BakBakBakBak    
BikaBikaBikaBika    
SzűzSzűzSzűzSzűz 
 

    
BAKBAKBAKBAK 
 

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

 

    
KECSKEKECSKEKECSKEKECSKE    
(JUH)(JUH)(JUH)(JUH) 

 

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

 
VízöntőVízöntőVízöntőVízöntő    
IkrekIkrekIkrekIkrek    
MérlegMérlegMérlegMérleg 

 

    
VÍZÖNTŐVÍZÖNTŐVÍZÖNTŐVÍZÖNTŐ 

 

SzatuSzatuSzatuSzaturnusz o.rnusz o.rnusz o.rnusz o.    
---- e. e. e. e.    

(Jupiter r. e.)(Jupiter r. e.)(Jupiter r. e.)(Jupiter r. e.) 
 

    
MAJOMMAJOMMAJOMMAJOM 

 

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

HollóHollóHollóHolló 
 

HalakHalakHalakHalak    
RákRákRákRák    

SkoSkoSkoSkorrrrpiópiópiópió 
 

    
HALAKHALAKHALAKHALAK 

 

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

 

    
KAKAS KAKAS KAKAS KAKAS     
(MADÁR)(MADÁR)(MADÁR)(MADÁR) 

 

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

PávaPávaPávaPáva 
 

 
Az Állatöv tizenkét jegyének kétféle továbbosztása, a Nap-, illetve a Hold-

„járás” ritmusa szerint – a bolygóuralmi helyzetek feltüntetésével 
 

/Pap Gábor alapján/ 
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Sárkány ősképe a magyar lélek 
világában. Az Idő 

 

A magyar mesék abból az ősrégi korból szár-
maznak, melyet a mesék világának, a Boldogság 
korának, Hamvas Béla szerint Archaikus kornak 
nevezünk. Ez valójában a történeti időszámítást 
megelőző évek, évezredek, százezredek kora. Ek-
kor még nem működött a lineáris idő, mert Isten-
nek volt ideje, Istené volt az idő és az ember Isten 
tenyerén élt. Az ősmeséink ennek az Időnek kü-
lönböző fázisait mesélik el. A Molnár Ferkó című 
mese a mi történeti időszámításunkat is figyelem-
be véve múltban és jövőben játszódik le. 

Múltbéli esemény maga a kiskígyó története, 
mint invokáció. A Sárkány udvarán játszott kis 
gyermeke a kígyócska. Őt felkapta a Sas, elrepült 
vele és beledobta a tengerbe. Nem is akármilyen 
tengerbe, hanem a Világtengerbe. Ez a Világten-
ger a csillagos égen a Tejút, ahonnan valamennyi-
en származunk. A Tejútnak ez a pontja, a Nyilas 
csillagkép, népünk téridejének eredő állomása. A 
Nyilaskép öreg királya a molnár, kinek malma a 
Tér és Idő ügyét járatja. Az Ő portája határos a 
Tengerrel, a Tejúttal, hiszen itt érinti a királyi 
porta a Tenger partját. Az öreg király Molnárának 
fia hivatott arra, hogy helyrehozza a Világmin-
denségben félrebillent egyensúlyt. Ő a kígyóeme-
lő, aki oly szeretettel emeli fel kebléhez a kiskí-
gyót és neveli naggyá, hogy hatalmas kígyóvá ne-
velve annak hátán érkezzen meg a Földkerekség 
és a lélek középpontjába a Sárkány kis erdejébe. 

Ez az epizód elénk tárja a Világmindenség és 
a molnárferkóság közös ügyét. A mindenkori Mol-
nár Ferkót megjelenítő magyarság közös ügye a 
Világmindenség ügye. A mi vállunkra helyezte Is-
ten a kígyók, sárkányok,    az Idő, a Tér, a boldog-
ság, tehát a világ helyes mederben tartásának fel-
adatát, egyensúlyban tartását, a rend felügyeletét. 
Ahol a rend valahol félrebillen, nekünk kell hely-
retenni azt, mert Isten munkájának részesei va-
gyunk. 

A Nyilas téridejéhez, a Tejút kezdetéhez, a 
Világtenger partjához helyezte Isten a magyarság 
földi létének indítását. Amikor a mese kezdetén 
Ferkó és a barátai kimennek a tengerpartra, és 
úgy játszanak, hogy köveket dobnak a vízbe, az 
ember földi életének első, ösztönös mozgásmintáit 
mutatják be. Könnyen eljutott Ferkó a tenger part-
jára, mert „éppen arrafelé volt a malmuk”. A 

Hidasjátékok elemzése kapcsán is rámutattunk a 
Boldogasszony kismalmának helyére és jelentő-
ségére, s láttuk annak a Nyilas csillagképpel, a 
Világmindenség kapujával való azonosságát. A 
malom Santillana és Dechend szerzők2 szerint is 
az Idő malma. Ők Hamletet hívták elő mintának 
annak bemutatásához, hogy a kizökkent Idő téve-
teg emberi cselekedetek forrása. Shakespeare ész-
revette az Időnek és a Térben elhelyezett emberi 
tevékenységnek közös rúgóra történő moccanását. 
Azt, ami a mai időfizikusok szerint az Idő    és a Tér 
teremtéselvűsége. Mindkettő egyazon kozmikus 
mikropillanatban születik, vagyis pereg le a te-
remtés malmán, csak éppen gyorsabban, mint 
amit az ember észlelni képes. Az ember a fény se-
bességének mérésénél gyorsabb ütemre képtelen. 
Márpedig a Tér és az Idő gyorsabban pereg le a 
malmon, mint azt érzékszerveinkkel vagy műsze-
reinkkel érzékelni tudnánk. Így a létünk ideje és 
tere teljesen transzcendens, valószínűtlen, ezért az 
emberi minőség léptékét csak Istenközeli felna-
gyított léptékekkel, égi méretben a Világminden-
ség színpadán tudjuk megfogalmazni, leírni és le-
játszani. 

A mesék története ezért nem más, mint Isten 
színpadának remekmű halmaza, ahol a főszereplő 
nem egy szimpla ember, hanem az Ő gondola-
tának hordozója. A mese pedig Isten elveinek és 
céljának tezaurusza, kincsesháza. A csillagos ég, 
ahol lejátszódik, Isten színpada. Előadását min-
denki nézheti, de megérteni azok tudják, kiknek 
lelkében kinyílt a magasabb értelem befogadásá-
hoz nélkülözhetetlen szent kíváncsiság. 
 
 

Egyszer csak nagy buggyot 
vet a víz…. 

 

s első nap kiugrott egy szép kis tengeri macs-
ka, másnap pedig egy kutyuska. Mindkettő na-
gyon tetszett Ferkónak, s meg is vette a pajtásaitól 
két, illetve négy pénzért. Ferkónak mindig pont 
annyi pénze volt. Nagy tanítás: az embernek min-
dig annyija van, amennyi szükséges. Erről több 
szó ne is essék. Ez az Uri imádság törvénye is a 

                                                 
2 Santillana, Giorgio de – Dechend, Hertha von: Hamlet 
malma.  
Értekezések a mítoszról és az idő szerkezetéről. Pontifex, 
1995. 
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mindennapi kenyér megemlítésekor. Annyi kell, 
amennyi az aznap gondját megoldja. 
 
 

A macska és a kutya szerepe a 
mese bölcseletében 

 

A kiskígyót csak harmadnap vette meg Ferkó, 
először a macska és a kutya szerepével kellett fog-
lalkoznia. Őket a keleti Zodiákus szereplői között 
találjuk meg, egymásnak éppen ellentétes póluso-
kon. A macska a Szűz csillagkép állata. A Szűz 
megtanít beosztani, tervezni, megtanít a banyaság 
és a babaság tiszteletére és a nehézségek legyű-
résére. Közel hozzá az Oroszlán a boldogság szige-
te és az Aranykori idő színhelye. Másik szomszéd 
a Mérleg, a döntések helye és ideje. 

Velük szemben a keleti Zodiákus szerinti ku-
tya a Kos csillagképnek felel meg. Nem habozik, 
cselekszik, fejjel megy a falnak, mégis eljut kettő-
ről háromra. Ferkó is ilyen fajta legényke. Midőn 
harmadszorra hazaviszi a kiskígyót, és a szüleinek 
nem tetszik, se szó, se beszéd, útnak ered és el-
megy hazulról. 

A Kos /Kutya/ egyik szomszédja a Bika, ez a 
Vénusz otthona. A mi Ferkónk is a párját keresi, 
áthatja őt a szerelem áhítata. A másik szomszéd a 
Halak, mintegy jelzésszerűen adja tudtunkra a ke-
leti Zodiákus szerinti Madár fogalom fontosságát. 
Madár /Aquilla, Sas csillagkép/ vitte el a kiskí-
gyót, s Ferkó a madár nép sarja, ezért élet-halál 
tengelye az Oroszlán-Szűz-Mérleg és szemben a 
Bika-Kos-Halak tengely nyolcasában zajlik. 
 
 
 

 
 
 

Sorsának ez a fekvő nyolcasa válik létének 
talpkövévé. Itt történnek a küzdelmei, s fö1di ja-
vaihoz is itt jut hozzá. A nyolcas középpontjában a 
Sárkány /Draco/ csillagkép kis erdejében meg-
kapta a gyűrűt, és ettől kezdve három óriás enge-
delmeskedik neki. 
 
 

A gyűrű 
    

A Világmindenség kerek, a gyűrű kereksége, 
kör alakú volta szimbolizálja számunkra a teljes-
séget. Két összefont karika a szerelmesek szét-
bonthatatlan egysége. Ferkó a kiskígyótól kapott 
gyűrű által a mindenséggel jegyezte el magát és ez 
az esemény a Sárkány erdejében, a mindenség kö-
zéppontjában zajlott le. Nem a szerelmese, hanem 
egy kígyó adta az ajándékot. Ferkó nem csak a 
földi emberekkel, hanem a teljességgel kapcsoló-
dott össze a karika révén, s ez azt jelenti, hogy 
ezentúl már nem csak a Sárkány és a kígyó, ha-
nem Ő maga is felelős a Világmindenség létét ille-
tően. Ez a gyűrű anyagi jólétet hozott neki, hiszen 
az előugró három óriás /Herkules, Medveőrző és 
Orion/ gyémántpalotát épített a szüleinek, ahová 
őt a harmadik óriás ölbe vitte haza. Ezentúl király 
lett, mert az óriások királyuknak szólították. 

Megkapta tehát a földi javakat jóságáért, ami-
ért megmentette a kiskígyót és kifizette érte a hat 
pénzt a pajtásainak. Megkapta azért is, mert el-
bujdosott vele, szüleinek ugyanis a kiskígyó nem 
tetszett, nem akarták befogadni. Megkapta további 
jósága okán is. A király udvarában, ahová kertész-
ként helyezkedett el, helyet kért a kiskígyónak is, 
s a király hat akós hordót csináltatott neki, tele-
öntette tejjel és még meg is ismételte ezt a művet 
12 akós hordó csináltatásával. Ferkó tehát talált 
olyan megértő gazdát, aki a „kígyóemelgető” dol-
gában segítségére sietett. Megjegyzendő a belső 
indíttatás kérdése. Ferkónak semmi sem kellett 
ahhoz, hogy a kiskígyón segítsen, magától, a biz-
tos szülői házat is maga mögött hagyva óvta a kí-
gyó életét, etette, nevelte, úgy ahogy a szíve dik-
tálta. Tetteink rúgója a szívünkben van. Amit a 
szív diktál, az a belső impulzus válik a cselekedet 
kiváltó okává, innen ered minden elhatározás. 
Ferkó a szívére hallgatott és elnyerte az élet ko-
ronáját. 
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A koronák 
 

A Nyilas csillagkép alatt, mintegy megelőle-
gezve a család királyi státuszát megtalálható a Co-
rona Australis c. csillagkép kis félköre. Ez az elő-
jel, a megálmodott jövő, Isten részéről az ígéret. 
Ferkó kalandjai során a gyűrűvel megkapta a Vi-
lágmindenség zálogát, s a gyűrű segítségével elő-
ugró három óriás tisztelete királlyá avatta. Ezen a 
ponton található a Corona Borealis, a három óriást 
összekötő képzeletbeli vonalon. 

Van gyűrűje, van koronája. Gyémántpalotát 
építtet szüleinek. Apja és anyja mégis kételked-
nek elhivatottságában. Krisztusi sors. Senki sem 
lehet próféta a saját hazájában. Nekünk minden-
esetre    az a dolgunk, hogy különbek legyünk a me-
sebeli szülőknél és lássuk meg gyermekeink kü-
lönleges képességét, hagyjuk, hogy népünk érde-
kében kifejthessék királyi munkásságukat. Hall-
juk meg a mese intő szavát. 
 
 

A próbatételek 
 

A feljegyzett és összegyűjtött mithogémák a 
Herkules csillagkép meséit kapcsolják össze a 
próbatételek sorozatával. A magyar mesekincs 
mértéktartóbb e téren és nem 7 próbáról beszél, 
mint a görögök Herkules mítosza, hanem csak 
kettőről. És királyi módon nem magának a hősnek 
kell a próbákat végrehajtani, hanem a királyi álla-
potát megalapozó óriásoknak. Ha innen nézzük a 
kérdést, az óriások számára 3 volt a próbatételek 
száma, mert elsőként meg kellett építeniük a 
szülők számára a gyémántpalotát, másodjára Keve 
király számára 12 regement katonát előállítani, 
akik mind muzsikáltak, harmadjára felásózni, el-
ültetni a szőlőt, és bort préselni egy kopár dom-
bon, s mindezt egy éjszaka alatt. 

A muzsikáló katonaság a legszebb vízió, amit 
ember megálmodhat. „Megszólalt a 12 regement 
bandája, s szólott a muzsika, hogy zengett belé a 
helység”. Igen, zengett a Világmindenség muzsi-
kája. Isten óriási hangereje pisszre intette a sok 
decibeles hangfalat, amivel az ember megkísérli 
túlharsogni a mindenség szavát. Királyi esküvők 
az égben köttetnek, a csillagok a vendégek és a 
Tejúton zajlik a nászmenet. 

A kopár dombot is megmívelték az óriások és 
lett a lakodalomra jó bor. 

— No, te szegény ember, ez igazán jó bor — 
mondotta a király. 
— Eredj! Küldd el a fiadat, én is szólok a 
lányomnak, megtartjuk a lakodalmat. 
No, jött is Molnár Ferkó mindjárt, aranyos 

gúnyában, hatlovas hintón. Bezzeg, hogy megtet-
szett a királykisasszonynak is. Ott helyben össze-
eskették őket. Akkor aztán megszólalt a 12 re-
gement bandája... 
 
 

A fordulópont és a hazatérés 
    

A mese szavai alapján láthatjuk, hogy nem a 
Cepheus /keveházi/ királyról és leányáról van szó, 
hanem arról a királyról, aki a Molnár Ferkóék 
gazdája, vagyis a Nyilas csillagkép öreg királya. 
Az előző király Keve és leánya az ablakba kikö-
nyöklő királykisasszony /Cassiopeia/ mindössze a 
kalandok egyik állomása volt. Ferkó a Sárkány kis 
erdejében gyűrűvel, koronával és az óriások hatal-
mával visszatért szüleihez a Nyilas csillagképhez, 
és ott nyerte el a megígért koronát a Corona Aust-
ralist és a fajtájabeli király leányának kezét. 

Eszembe jut a hét görög bölcs egyikének in-
tése: házasodj a saját fajtádból. A görögök minden 
ismeretüket az előző korok emberének köszön-
hették, sok jó gondolatot megőriztek. Ferkó a haj-
danvolt korok hőse születési jogon tudta, hogy ne-
ki nem az idegenek leányát kell elvennie, hanem 
haza kell menni a Nyilas király palotájába, és a 
saját fajtájabeli királykisasszony kezéért kell a 
próbákat kiállni. 

Útja, mint egy vitézkötés folytatódott, s most 
újra a kiinduló pontnál vagyunk, de magasabb mi-
nőségben. Ferkó már nem követ dobáló kisfiú, ha-
nem Ő a fiatal király, akit tettei a Nyilashoz, jövő-
je, vagyis a sorsa viszont az Ikrekhez köti. 
 
 

A lelki társ, mint jövőkép 
 

Mikor az óriás felemelte Ferkót    és az ölében 
hozta haza, azalatt a másik két társa a gyémánt-
palotát építette. Az óriás talán éppen az Orion fel-
emelte őt, lelkéhez húzta, s nemcsak vitte, de lé-
lekerővel is feltöltötte kis hősünket. Méghozzá az 
óriások lélekerejével. Ferkó lélekben óriás lett, 
királyságra érett felnőtt férfivá vált. Mégis meg-
kérdezhetjük, miért tudta olyan könnyű szerrel 
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megkapni a királykisasszonyt, az apja puszta be-
mutatására? Lehetséges lenne a „meglátni és 
megszeretni egy perc műve volt” magyarázat és 
biztos, hogy ez is közrejátszott a frigy megkö-
tésében, hiszen a királykisasszony „még király-
fiban sem látott ilyen szép legényt”. 

Az egymásra találás tényét ennél magasabb 
szempontok támasztották alá. 

A Tejút körbejárja a Világmindenséget, és egy 
spirális vonalat alkot. A körív egyik szelete a mi 
égboltozatunkat szeli át, a másik szelete távolabb 
esik az égboltozaton. Ez a szelet éppen a Nyilas 
csillagképnél indítja vonalát, annál a világten-
gernél, ahol Ferkó és barátai köveket dobáltak. 

A Nyilas csillagképnél megindul, és az Ikrek-
ben fejeződik be a hozzánk közel eső Tejút sza-
kasz. Az Ikrek két ember egységének csillagképe. 
Az Ikrek lehetnek ikerhősök, mint Hunor és Ma-
gyar, de lehetnek égi mértékű szerelmespár is, 
mint Ferkó és a királykisasszony, akiknek sorsa 
e g y é n i  é s  k ö z ö s s é g i  szin-
ten így volt megírva a csillagokban. Lélekben 
ikrekké váltak, mert szerették egymást. 
 
 

 
 
 

Nyilas öreg király után a fiatal királyokra, a 
nimródokra száll a királyság feladata. Orion a 
csillagos ég tündöklő csillagképe. Amikor a Nyi-
las csillagkép december 21-24. között befejezi 
uralmát, átadja a hatalmat a fiatal királynak, 
Nimru-Nefrót-Ménrót-Orionnak, aki teljes fénnyel 
delel a téli égbolt tetején. Kitűnő vadász és nyi-
lával a Tejút közepébe képes betalálni. A minden-
kori fiatal királyokban az Ő lelke és „csillagképe” 
ölt testet. Ő az, aki ölbe veszi, felemeli, magához 
húzza a magyar embert,    és királyi lelket lehel be-
lé. A nimródi örökös királyság ura volt Álmos, 
Árpád, Szent László, Mátyás Király, Rákóczi Fe-

renc, a 48-as, az 56-os hősök és minden hazáját 
önfeláldozóan szerető magyar ember kifogy-
hatatlan erőtartalékokkal. Az Orion hóna alatt go-
molygó diffúz köd az élet tartalékenergiája, az a 
fénytömeg, amely a megújulásunk biztosítéka. A 
mindenkori Nimrud viszi ölben, saját lelkéhez fel-
emelve a mindenkori kiskirályt a párjához, a sziri-
uszi szépségű ikerlélekhez az Ikrek csillagkép 
ölébe. 

Az Aranyhajú ikrek című mese kapcsán /Tur-
án népének nyelvén3/ megismertük az égboltozat 
két nyilas csillagképének és a Sziriusz király-
asszony csillagnak égbolti és lelki kapcsolatát. A 
Molnár Anna című magyar népballada elemzé-
sekor az Évkört járó magyar természetistennő sor-
sát és hivatását elemeztük. Akkor még nem is-
mertem a Sárkány ősanyai világszülő és bíró sze-
repét. Ahhoz, hogy ezt megértsem és elmond-
hassam az alacskai templom sugárzó háromszö-
géhez és az Urasztalát őrző sárkányaihoz kellett 
fölemelkednem. Molnár Ferkó útja a csillagos 
égen a továbbélés módját rendezte el lelkemben. 
A mindenkori molnárferkók sorsát sugárral pe-
csételte meg az Uristen. Nekünk segítenünk kell 
Isten munkáját, fel kell segítenünk őket az isteni 
lélek magasságához. Rá kell vezetni őket a nem-
zeten belüli helyes párválasztáshoz, a szerves mű-
veltség felismeréséhez és továbbadásához. Ugye, 
hogy az kapta meg a koronát, aki segített a kis-
kígyón! Gondoljuk át, hány kiskígyó vár segítség-
re, s milyen kevés az, aki lehajol érte és felemeli, 
kebelébe teszi, lelkével melegíti és képes átlel-
kesülni tőle. Talán ezek lennének a legfontosabb 
tennivalóink ebben a valószínűtlen világban. 
 
 

Fuvintástól a muzsikáig 
    

    A sípszó fuvintása az élet lehelete a lél hívta 
elő a létet, s annak első teremtményét a sárkányt, 
a világot szülő ősanyát, ősanyagot, aki megjele-
nésekor felhívta magára a kozmikus környezet 
figyelmét: az erdő elkezdett búgni! A teremtés fo-
lyamata megindult. A búgás hosszan tartó folya-
matos hangzás, mint maga a teremtés, mely mint 
az aTy betű kódjelénél láttuk, folyamatos cselek-
vés, és ma is tart. 

                                                 
3 TUR-ÁN népének nyelvén. Gyárfás Ágnes és hallgatói. 
Miskolc, MBE kiadássa 2004. 
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 Az élet igenlése a kacagás. Anatole France ír-
ta le a mulató király kacagását, melynek vészjósló 
előjele volt. A magyar mesék királya jóízűen ka-
cag és akkorát, hogy megcsendül belé a palota. 
Kacag a hihetetlenül merész gondolat felett, hogy 
még ilyet! — a szegény ember fia és a király-
kisasszony! — De kacag örömében is, hogy ilyen 
bátor legényke kérte meg a leánya kezét. Ettől a 
kettős érzéspártól az ember lelke megtágul, kinyí-
lik. Voltunk már mindnyájan ilyen furcsa, am-
bivalens lelkiállapotban, amikor nem tudtuk, sír-
junk-e, nevessünk-e, hát inkább jól kikacagtuk 
magunkból az ámulatot. Az öreg király nevetésétől 
megcsendült a Tejút partján álló nyílás, a Nyilas 
palotája és a Tejút hullámai végigvitték a han-
gokat az IKREKIG. Királyunk jókedvű! Rajta, ör-
vendezzünk mi is! És felderült az ÉG, mert az 
öröm hulláma megérintette az églakókat. Nosza, 
befogtak a szekeresek és hordták a Nyilas nemzet-
ségét a kacagó király palotájába. A Kis Göncöl, a 
Nagy Göncöl, a Fuvaros, a Társzekeres alig lát- 

szott ki a munkából. Cammogott az ezüst medve, 
hátán Cassiopeiával, a korcsmáros kisasszonnyal, 
a három óriás alig győzte a sok ételt, italt előva-
rázsolni. Mindenki a legszebb formáját hozta, ki-
derült az ég, a bársonyos, kék égbolton kisuvic-
kolva, kifényesítve ragyogtak a csillagok. Tudták, 
hogy a király örül, ennek lagzi lesz a vége. Jól 
sejtették, mire odaértek, már „rázendített a ti-
zenkét regement bandája, s szólott a muzsika, 
hogy zengett bele a helység”, a mi szép kerek 
udvarunk. A 12 regement katona védelmével őr-
ködő 12 állatövi csillagképünk. Ez a mi égi ott-
honunk, nekünk is szól a zene, mi is hivatalosak 
vagyunk a királyi vendégségbe. A Pegazus háta 
még üres. Nosza, rakjuk rá gyermekeinket, uno-
káinkat, nehogy lemaradjanak a velős csontról, és 
csak a zöldsége maradjon nekik. El ne felejtsék, 
sarkantyús csizmával menjenek a táncba, hogy 
érezze meg a Mindenség a magyarok ritmusát és 
teremjen új életet ott, ahol megromlott a régi. 
 
 

 
 

 
 

 

 

Népmesei elemek teremtéstanra vonatkozó jelentései: 
    

 
Hol volt, hol nem voltHol volt, hol nem voltHol volt, hol nem voltHol volt, hol nem volt    
    

Talán ez a kifejezés a legtalálóbb a manduból bin-
duvá, avagy a megnyilvánulatlan megnyilvánulttá 
válásának szimbolizálására. 
 
A legkisebb fiúA legkisebb fiúA legkisebb fiúA legkisebb fiú    
    

A téridő hatos rendszerében a legelöl lévő, azaz a 
legfiatalabb forrás végzi a visszacsatolást azzal, 
hogy beleszáguld az előtte lévő tachionba. 
 
Szerencsét próbálniSzerencsét próbálniSzerencsét próbálniSzerencsét próbálni    
    

Mivel a szer szóelem valamilyen helyet, rendsze-
rességet, illetve mozgást jelent, az encs(e) pedig 
azt a réteget jelöli, ami két-két téridőszelet között 
van, így valószínűleg azon mesebeli ifjak, akik el-
indultak szerencsét próbálni, azok a téridő rend-
szer rétegei között kirándultak egyet. 
 

Óperenciás tengeren túlÓperenciás tengeren túlÓperenciás tengeren túlÓperenciás tengeren túl    
    

Az enc(s) szógyök ebben a szóban is szerepel, te-
hát az előző magyarázathoz hasonlóan itt is a tér-
idő rendszerben való közlekedésről lesz szó. 
 
Szárnyas paripaSzárnyas paripaSzárnyas paripaSzárnyas paripa    
    

Ez és minden szárnyas szimbólum a Levegő alap-
elemet, azaz a téridőt jelöli. 
 
Parazsat evParazsat evParazsat evParazsat evõõõõ ló ló ló ló    
    

A parázs a Tűz (tachion), a parazsat evő ló pedig a 
téridő rendszer. 
 
Hetedhét (ország)Hetedhét (ország)Hetedhét (ország)Hetedhét (ország)    
    

A Tórem-mitológiában lévő hét égbolt, a hét 
mennyország a téridő rendszer hat tachionja, vala-
mint az anyatachion, amiben ezek benne vannak. 
Az ötödik ég mindig hangsúlyosabb szereppel bír, 
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mivel a rendszerben valójában csak öt forrás van, 
hat helyen. 
 
HétfejHétfejHétfejHétfejûûûû sárkány sárkány sárkány sárkány    
    

Csakúgy, mint az előző népmese elem, ez is a tér-
idő rendszert, és az őt magában foglaló tachiont 
jelzi. A mesékben ez a sárkány, csak akkor pusz-
tul el, ha vagy egyszerre levágják minden fejét, 
vagy ha szíven szúrják. Ez a téridő rendszerre is 
igaz: ha nem szüntetjük meg az összes tachiont 
egyszerre, akkor az újra tudja magát keletkeztetni. 
 
Világfa, égig érVilágfa, égig érVilágfa, égig érVilágfa, égig érõõõõ fa fa fa fa    
    

A fraktális rendszer szimbóluma. 
 
Aranylánc, ezeröles láncAranylánc, ezeröles láncAranylánc, ezeröles láncAranylánc, ezeröles lánc (amivel az égből lee-
reszkednek) 
 

Fluidszál, másnéven időszál, azaz binduk egymás-
ba ágyazódott láncolata. 
 
Kacsalábon forgó palotaKacsalábon forgó palotaKacsalábon forgó palotaKacsalábon forgó palota    
    

A forgó hatos téridő rendszer. Ahol ezt kacsázva 
jelölik, ott az öt forrás hat helyen történő billegé-
sére utalnak. 
    
LáncmesékLáncmesékLáncmesékLáncmesék (pl. A kóró és a kismadár) 
 

A múlt tágulását és a jövő összehúzódását a jelen-, 
avagy forráspontba szimbolizálja. 
 

Egy kis tökölõ IDÕ-töltögetõ 
 

avagy 
    

minden meggy EGY-re megy 
    

---- egy gyermekmondóka idõfizikai elemzése - 
 

1 - megérett a meggy 
2 - csipkebokor vesszõ 
3 - te vagy az én párom 
4 - biz' oda nem mégy 

5 - megérett a tök 
6 - hasad a pad  
7 - dörög az ég 
8 - üres a polc 
9 - kis Ferenc 

10 - 10 tiszta víz 
ha nem tiszta, vidd vissza 
ott a szamár, megissza! 

Annak idején magam is számtalanszor elmondtam 
a gyermekeimnek a fenti sorokat, de valójában so-
hasem gondolkoztam el a szavak esetleges rejtett 
értelmén. Első ránézésre nem is úgy tűnik, mintha 
bármi mondanivalója lenne, ám akit már egy kissé 
kezd „megfertőzni” az időfizika, az olyan dolgok-
ban is értelmet vél látni, mint ez. Lehet, hogy a 
gyerekeknek annak idején a Tudást próbálták to-
vábbadni, amit nekünk azóta már sikerült rende-
sen ledegenerálnunk? Lássuk csak: 
 
 

„ 1 - megérett a meggy ” 
 

A meggy formá- 
ja, geometriai  
alakja feltűnően hasonló a 
mellékelt ábrán látható 
manduéhoz. Ez a Pont. A 
„megérett” szó arra is utal-

hat, hogy valami új minőség jött létre, vagyis ért-
hetjük ezalatt azt a folyamatot, amikor a két létező 
észreveszi egymást, kontaktus jön létre köztük, s 
így az öntudatára ébred a Pont. Ez a mandu 
binduvá, azaz a megnyilvánulatlan megnyilvá-
nulttá válása. A Renum 11-ben [1] a „meggy” 
számértéke 103. Ez éppen megegyezik a „mandu” 
(54) és a „bindu” (49) számértékek összegével. 
Ekkor születik meg tehát a Víz őselemünk. Talán 
azért éppen a meggyet (s mondjuk nem az almát) 
választották ehhez a versikéhez, mivel ez a gyü-
mölcs többnyire párosával, két szemenként talál-
ható a fán is, mint eme kis képecskén. Ráadásul 
milyen az érett gyümölcs? Édes! Böhme is ezt a 
jelzőt használja a Vízre. 
 
 
„ 2 - csipkebokor vessző ” 
 
A csipkebokor vessző jelen eset-
ben egyrészt az időszálat is stili-
zálhatja, lévén, hogy a bokor levélkés ága kicsit 
emlékeztet az itt látható motívumokra, azaz az idő-
szálakra. Másrészt tovább asszociálva az „égő 
csipkebokor”-ról a Tűz, azaz a tachion jut 

eszünkbe. A teremtés 
folyamatának logikai 
sorrendjét illetően is 
ez következik az 
előbb említett Víz 
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után. Ha pedig jobban megnézzük a tüske alakját, 
feltűnő hasonlóságot vélünk felfedezni a tachio-
néval. Ráadásul a tachion az „egyhegyűség álla-
potát” is jelenti, s lám milyen hegyes a tüske is. A 
Renum 11-ben pedig a „csipkebokor” számértéke 
megegyezik mind a „tüske”, mind pedig az „ős-
tachion” szavakéval, mindegyikük értéke 161. 
 
 
„ 3 - te vagy az én párom ” 
 
Ez nem lehet más, mint az Anya és az Apa te-
remtő tachionok egymásra találása. Ezt látszik 
alátámasztani a Renum 11-ből származó alábbi 
szó-, illetve kifejezésértékek: 
 
„Három, te vagy az én párom” = 518 = „egy-
másbahatolás a teremtés”  
 
„Te vagy az én párom” = 453 = „a teremtés rea-
lizálása” „a valóságos teremtés” 
 

 
 
 
„ 4 – biz’ oda nem mégy ” 
 
A két tachion párhuzamos egymásba csúszásakor 
bizony nem az eredeti irányukban folytatják út-
jukat, vagyis nem arra mennek, amerre akarnak, 
hanem amerre a másik forrás múltterei késztetik a 
tachion belső gömbszféráinak vonzó tulajdonsága 
következtében. Maga a 4-es szám is magyarázza 
ezt, hiszen mindkét tachion kétfelé szakad, azaz 
összesen négyen lesznek. A Renum 11 is ugyanezt 
támasztja alá, hiszen a „biz oda nem mégy” kife-
jezés a „kettéválik” szóhoz hasonlóan egyaránt 
249 számértékkel bír. 

 

 

 
 
 
„ 5 - megérett a tök ” 
 
Talán ez az a pillanat, amikor a 
körpályán álló tachion utoléri a 
saját múltterét. Gondolkodtam, 
hogy miért éppen tök, s eszembe 
jutott a Halloween ünnepi szo-
kás, mikor töklámpást gyújtanak. Itt tehát megje-
lenik együtt a tök és a Tűz. De van itt egy másik 
érdekesség is. Az angolban a tök marrow, pump-
kin, DE: a kártyánál használt tökre azt a szót 
használják, hogy „diamonds”. Ebben a spirál-
gömbszerű önkeltő rendszerben a mozgás pályája 
pedig éppen ilyen oktaéderes, „gyémánt” alak-
zatú. ÖT forrás hat helyen, nem jut ÖTről a hatra, 
ÖTöl-hatol, azaz TÖK-öl! 
 
És egy Renum 11-beli érdekesség: „Öt, megérett 
a tök” = 332 = „Az alkotó Isten” = „Működik 
az Isten” 
 
 

„ 6 - hasad a pad ” 
 
Hasad, azaz a körpályán haladó és az önmaga 
múltterébe belépő tachion ismét kettős idősű-
rűséggel találkozik, s ismét kettészakad, elhasad. 
Ebben az önkeltő rendszerben a forráspontok te-
hát minden újabb kör megtételénél hatszor ha-
sadnak ketté, azaz a forráspontok megkettőződ-
nek. Ha a PAD szót betű-elemeire bontjuk 
(PAD=P+AD), a P a Pontot (forráspontot), az AD 
pedig a kiárADását is jelentheti. 
 
A Renum 11-ben „hasadó pad” számértéke 104, 
vagyis ugyanannyi, mint a „tér” szóé. Ez nem is 
lehet véletlen, hiszen valóban ebből a rendszerből 
születik meg a tér. 
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Más szemszögből vizsgálódva a pad kapcsán még 
egy régi gyermekjáték is felvillanhat az emlékeink 
közül, mikor is az adott ülőhelyek számánál egy-
gyel több gyerek szalad (tachionok módjára) kör-
be-körbe a padok vagy székek körül (az önkeltő 
rendszerben), s bizonyos jelre igyekeznek elfog-
lalni maguknak egyet közülük. Akinek nem jut 
hely, az pedig kiesik a játékból és elhagyja a tere-
pet - akárcsak a körpályáról leváló tachionok a 
rendszert. 
 
 
„ 7- dörög az ég ” 
 
Dörög, azaz zeng az ég. A ZENGÉS, s eleve a dör-
gés, mint HANG, a Levegő őselem másik elneve-
zései. A Renum 11 szerint a „dörgés” értéke 111, 
míg az „ég” szóé pedig 9. A kettő összege 120, 
ami azonos a „levegő” szó értékével, így ez is egy 
utalás lehet erre az őselemre. 
 
 
„ 8 - üres a polc ” 
 
A Renum 11-ben az „üres a polc” számértéke 
182, ami megegyezik a „zengés”, illetve, „a gyé-
mánt” szavakéval. Ezek mind a téridőre utalnak, 
mint ahogyan maga az „üres” szó is, hiszen ebben 
a teremtési fázisban még nincs semmi anyagi 
dolog, sőt még fény sem. Ugyanakkor – lévén, 
hogy az eddigi „építőelemekből” dolgozik a to-
vábbiakban is a Teremtő - minden ezt követően 
megszületendő forma, mint későbbi lehetőség már 
itt is megjelenik. 
 
 
„ 9 - kis Ferenc”  
 

A Renum 11 szerint a „Ferenc” 
számértéke 72, ami megegyezik 
a kerubok számával. A teremtés 
folyamatát tekintve ez logikusan 
be is illeszthető, hiszen a levegő 
elem szintjén álló Isteneket kö-

vetően a 6 x 4 = 24 triál lélek, azaz 72 Istenség 
születik meg. Majd őket követi - az előbbi ponthoz 
is kapcsolódva, mint távolabbi lehetőség - a fo-
lyamatban a Ferenc névvel jelzett emberi lélek 
születése. 

„ 10 - 10 tiszta víz, ha nem tiszta, 
vidd vissza, ott a szamár, megissza! ” 
 
A „tiszta víz” szóösszetételt vizsgálva a „tiszta” 
nagyjából megfeleltethető az „üres”-nek, a „víz” 
pedig egyúttal a téridő emanációs tulajdonságára 
utal. Böhme elnevezésével élve ez a Vízszellem. 
 
De talán egyfajta konklúziót is rejt ezen utolsó 
szakasz. Visszakapcsolódunk a folyamat legelejé-
re, a 10 originális forrásponthoz, illetve az ezekből 
keletkező tiszta Vizekhez, hiszen ha ezek nem 
lennének, az egész folyamat nem jöhetett volna 
létre. S minő véletlen: a Renum 11-ben a „sza-
már” számértéke 203, ami megegyezik az „ősfor-
rás” szóéval! 
 

 
 

A mondóka vagy soroló igen réginek mondható, 
ami szájhagyomány útján terjedt, s mint ilyen per-
sze többféle változatban is fennmaradt. Azonban 
nagyon nehéz lenne megállapítani, hogy mi volt 
ezek közül az eredeti, meglehet, hogy nem ez. Az 
itt bemutatott verzió az általam leggyakrabban 
hallott, s mondhatni legelterjedtebb változat, de 
nem kizárt, hogy a változások során az eredeti 
információtartalmából valamennyit már ez is ve-
szített. 
 
[1] A Renum 11 rendszer egy magyar (ékezetes) 
ABC-re épülő számmisztika, ami egy médiumi 
közlemény részeként érkezett a szellemi világból a 
90-es években. A magyar nyelv szavainak szá-
mokká alakításával, és ezek normál összeadásá-
val, majd a szavak számértékük szerint való cso-
portokba rendezésével érdekes logikai összefüg-
gések tárulnak fel.  
 
A magánhangzók számértékei: 
A=l, Á=2, E=3, É=4, I=5, Í=5, O=7, Ó=8, 
Ö=9, Ő=10, U=20, Ú=30, Ü=40, Ű=50  
 
A mássalhangzók számértékei: 
B=l, C=2, D=3, F=4, G=5, H=6, J=7, K=8, 
Q=8, L=9, M=10, N=20, P=30, R=40, S=50, 
T=60, X=70, Y=80, V=90, W=90, Z=100. 
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Gyenes József 
 

ŐSTÖRTÉNETÜNK/ŐSÍRÁSUNK TANULÓINAK/TANITÓINAK 
 

A hun-magyar rovás/írás kozmikus periódusos rendszere -  
magyarságtudatunk erősítésének hatékony eszköze 

 

 
Mottó:Mottó:Mottó:Mottó:    
A finnugorizmus dogmája barbár nomád népként 
mutat be bennünket Európának. Tettekkel harcol-
junk ellene: táltos őseink írásának azonnali hasz-
nálatba vételével! 
 

BevezetésBevezetésBevezetésBevezetés    
Az ősi, „jobbról-balra” hun-magyar írást 1000 
évvel ezelőtt Magyarországon I. István király ren-
deletére „pogány írásnak'” bélyegezve betiltották. 
Használatát szigorúan büntették és a felbecsül-
hetetlen értékű írásos emlékeket tűzzel-vassal ir-
tották... Minden bizonnyal ez lett a sorsa az írni-
olvasni tanítás céljára készített tanító tábláknak 
is. Rögtön idekívánkozik a megjegyzés, hogy csak 
azt lehetett betiltani, ami létezett, tehát a Kárpát-
medencébe visszatérő őseink nem voltak művelet-
len barbárok, hanem írástudó nép voltak már ak-
kor, amikor Európa nagy részében még általános 
volt az analfabétizmus. 
 

A kozmikus, periódusos betA kozmikus, periódusos betA kozmikus, periódusos betA kozmikus, periódusos betûûûûrendszer rerendszer rerendszer rerendszer re----
konstruálásának feltkonstruálásának feltkonstruálásának feltkonstruálásának feltételeiételeiételeiételei    
Ősi írásjegyeink számára ezeréves rabságot je-
lentett a latin ABC-betűrend fajtaidegen, szűk 
tömlöce. Rend helyett rendezetlenséget, kozmosz 
helyett káoszt, a cselekvésre készség szabad ener-
giája helyett a tehetetlenség növekvő entrópiáját 
jelentette, és a jegycsaládok végzetes szétszaka-
dását eredményezte. (1. táblázat). (1. táblázat). (1. táblázat). (1. táblázat).     
Mostanra azonban elérkezett a szabadulás ideje, 
mert - Wass Albert szavaival élve - „csillagfordu-
lás történt megint”. Az un. Precessziós Kalen-
dáriumról (2) leolvashatjuk, hogy már vége van a 
Halak Világhónapjának, a Nagy Napév legsöté-
tebb hónapjának. Újra hajnalodik, elkezdődött a 
Vízöntő Világhónap ígéretes 2160 éves ciklusa, a 
Világosság és Igazság új világkorszaka, midőn a 
rejtett titkokra fény derül és a hamisság leleple-
ződik... Szól a kakas már! 
Elképzelhető, hogy őseink agyagtáblákat vagy pa-
latáblákat használtak oktatás céljára, melyek ha-
sonlítottak a mostanában felfedezett „Somogyi ro-
vástáblákhoz” (3). Ezek egyikén szerepelhetett 

soktitkú nyelvünk, a magyar nyelv valamennyi 
fontos hangzójának, összesen 41-nek írásjegye, 
éspedig olyan sorrendben, mely fontos ismeret-
anyagot, üzeneteket is tartalmaz az írni-olvasni ta-
nulók számára - „rejteki nyelven”. Joggal mond-
hatjuk tehát, hogy írásunk is soktitkú, miként 
csodálatos, kristály-tökéletes nyelvünk. Sokan és 
sokszor próbálták már ezt a sorrendet, betűrendet 
rekonstruálni, de mindig sikertelenül. Ezért írta 
Fischer Károly Antal 1889-ben - Telegdyre hivat-
kozva, hogy „a betűk ősi, eredeti sorrendjét nem 
ismerhetjük” (4), ez számunkra talán örökre el-
veszett... Ez eddig valóban lehetetlennek bizo-
nyult, mivel ehhez négy feltétel egyidejű teljesíté-
sére van szükség - a szinkronicitás törvénye sze-
rint. Ezek a feltételek a következők: 
1. A Fényt hozó Vízöntő Világhónap beköszönté-

se, mint kozmikus feltétel. 
2. A Tatárlakai Amulett felszínre kerülése a Föld 

és az Idő mélyéből, mint tárgyi feltétel. 
3. Megfelelő természettudományos és humán 

műveltség a jelek hólisztikus értelmezéséhez, 
mint emberi feltétel. 

4. Képzelőerő és intuíció az Amulett „meditációs 
objektumként” történő kezeléséhez. 

Ez utóbbi feltétel tökéletes megértéséhez Hamvas 
Bélát kell idéznünk, aki az Anthológia Humana c. 
könyvében a következőket írja erről a majdnem 
misztikus lelki-szellemi folyamatról a rejtett dol-
gok „ráérzéses” meglátásáról (5): 
„Az az egészen kevés gondolat, amelytől sohasem 
válik meg az ember, amely minden időben gon-
dolkodás tárgya, örök és kimeríthetetlen forrás, 
vezető irányelv: az meditációs objektumaz meditációs objektumaz meditációs objektumaz meditációs objektum. Objek-
tuma állandó szemlélődésnek, mindig újból és új-
ból való megrendült csodálkozásnak. Az ember 
megtanulja százféleképpen alkalmazni. Úgy tudja 
nézni, esetleg órákhosszat, mint a kelet aszkéták 
mandaláikat.. Mint a misztikusok a világ nagy jel-
képeit: a csillagot, a kört, vagy a háromszöget. 
Meditációs objektum a kép, vagy gondolat, amely 
az emberbe állandóan visszatér, amely mindig új 
és új alakban, de mindig sajátságosan egyformán 
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ugyanaz tud maradni… 
 

Nos, számunkra ilyen meditációs objektum lett    a    
Tatárlakai AmulettTatárlakai AmulettTatárlakai AmulettTatárlakai Amulett és vele szoros összefüg-
gésben a hun-székely-magyar írás és rovásírás 
minden írásjegyével egyenként, periódusaikban, 
hármas tagoltságukban és a makrokozmoszt tük-
röztető mikrokozmikus teljességükben. Így érzé-
kelhettük az írásjegyek mértani alakzata mögött 
azok képi és jelképi dimenzióit is, és így tudtuk 
megérteni „rejteki üzeneteiket”. 
 

A hunA hunA hunA hun----magyar írás hármas tagolmagyar írás hármas tagolmagyar írás hármas tagolmagyar írás hármas tagoltságú, periótságú, periótságú, periótságú, perió----
dusos FDCdusos FDCdusos FDCdusos FDC----rendszerének megszerkesztéserendszerének megszerkesztéserendszerének megszerkesztéserendszerének megszerkesztése    
Szent meggyőződésűnk, hogy a 7200 éves Tatár-
lakai Amulett, régészeti nevén a Tatárlakai 
Agyagkorong, az egyik legfontosabb magyar írás-
történeti és őstörténeti lelet (6, 7), melynek saj-
nálatos sorsa az agyonhallgatás. Pedig erről Or-
szágnak, Világnak tudomást kellene szereznie. 
Számos információt, üzenetet hordoz, melyek kö-
zül itt most csak néhányat emelünk ki, elsősorban 
azokat, melyek segítségével megszerkeszthettük, 
helyreállíthattuk a magyar írásjegyek eredeti, 
vagy az eredetit legjobban megközelítő, természe-
tes sorrendjét, sok-információt hordozó rendsze-
rét, az un.    FDCFDCFDCFDC----rendszertrendszertrendszertrendszert (8). 
 

Szemlélődés közben kérdéseket tettünk fel az 
Amulettnek, s az válaszolt is nekünk, a mostanáig 
rejtett igazságra „ráérző” amatőr íráskutatóknak a 
következőképpen: 

− A magyar írásjegyeket írott alakjukban kell 
szemlélnünk, hiszen a fára rótt alak ennek a 
fa erezése miatti torzított változata. Ezért 
lesz a „késsel-íráskor” körből ellipszis, a 
vízszintesből ferde vonal, ami megnehezíti 
az írásjegyek helyes értelmezését. 

− Írásjegyeink nemcsak mértani alakzatok, 
hanem sokat mondó képjelek és jelképek is. 

− Írásjegyeink természetes sorrendjében az 
alapbetű minden bizonnyal az „FFFF” a Tatár-
lakai Amulett mértani alakzata, vagyis a kör 
vízszintes és függőleges átmérőivel, ami 
őseink hitvilágának megfelelően Nap-szim-
bólum. 

 

Ezek után, ahogyan a magyar betűrend első be-
tűjét a helyére tettük - a Tatárlakai Amulett által 
„sugallt” útbaigazítás alapján -, a többi betű is 
rátalált „fenntartott helyére” egyfajta önrendezönrendezönrendezönrendezõõõõ----
désseldésseldésseldéssel.... Nem kellett mást tennünk, csak a latin 

ABC-betűrendben szerteszét szórt írásjegyeinket 
alaki és jelképi tulajdonságaik figyelembe vételé-
vel egymás mellé helyeznünk, „periódusokba”, 
jegycsaládokba sorolnunk. Így kilenc jegycsaládot 
és ezek helyes elrendezésével három jegy-nemzet-
séget sikerült azonosítanunk. Mindegyik nemzet-
séghez három jegycsalád tartozik (2. táblázat).(2. táblázat).(2. táblázat).(2. táblázat). 
 

Valójában minden magyar írásjegynek, jegycsa-
ládnak és nemzetségnek jelképi értelme, üzenete 
van számunkra, de itt most csak néhánynak „sza-
vát” ismertetjük, annak bizonyítására, hogy ezek 
valóban soktitkú „meditációs objektumok” szoros 
kapcsolatban nyelvünkkel és őstörténetünkkel. Az 
Égi jegyek közül négyet, az Összekötő jegyek kö-
zül ötöt és a Földi jegyek közül szintén ötöt „szó-
laltatunk meg” - az egész betűkészletnek mind-
össze egyharmadát... („Az egésznek egyharmadát” 
- nem tehetünk róla, nekünk öregeknek erről fáj-
dalmas asszociációval Trianon jut eszünkbe...) 
 

Az FDCAz FDCAz FDCAz FDC----rendszer megszólaltatja rendszer megszólaltatja rendszer megszólaltatja rendszer megszólaltatja az ABCaz ABCaz ABCaz ABC----rendrendrendrend----
del elnémított írásjegyeinketdel elnémított írásjegyeinketdel elnémított írásjegyeinketdel elnémított írásjegyeinket    
 

F és F és F és F és ÛÛÛÛ............ Az hun-magyar betűrendszerben az Égi 
vagy Csillag-jegyek nemzetségének első periódusa 
a Nap-család, természetesen Nap-szimbólummal 
kezdődik, melynek betűjele az „FFFF”, a Fény szó 
első hangzója. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
őseink „pogány” Nap- és Tűz-imádók voltak, aho-
gyan ezt ellenségeink tanítják. Jól tudták (s nem 
hitték!), hogy a Napot, a Holdat s a Csillagokat 
mind egy Nagy Úr, az Ős-Űr Ura tartja mozgás-
ban, életben örökérvényű kozmikus törvényeivel. 
Az Ős-Űr Urának betűjele a hosszú ,, ,, ,, ,,ÛÛÛÛ”””” és kép-
jele a galacsinhajtó bogár, az egyiptomiak Szent 
Szkarabeusza. Erről a tudásról, a meggyőződéses 
monoteizmusrólmonoteizmusrólmonoteizmusrólmonoteizmusról ad félreérthetetlen tájékoztatást 
a magyar betűrend első két betűje. Ezért fontos 
ezeket jelképi összetartozásukra való tekintettel 
egymás mellé helyezni. Így lesz világos és érthető 
számunkra, hogy írásteremtő őseink a Napot csak 
teremtett objektumnak tekintették, és ennek tuda-
tosítását már az írás-tanítás legkezdetén is alapve-
tő fontosságúnak minősítették... 
 

Ë………… A Nap-család legtalányosabb betűje a két-
pontos ,,Ë”, melynek képjele meglátásunk szerint 
az üres kör. Magyar Adorjántól tudjuk, hogy őse-
ink a Napot természetes megjelenéséhez híven ke-
rek aranytükörrel ábrázolták, amit egyben a lélek, 
a lelkiismeret jelképének is tekintettek. Magyar 
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Adorján szerint ugyanis „amiként az anyagi tükör 
a test szépségben tartásához szükséges, ugyanúgy 
szükséges a lelki tükör, azaz a lelkiismeret a lélek 
szépségben tartásához” (9). Ez őseink erkölcsta-
nának, a magyar vallásnak egyik alaptanítása... 
És ehhez az üzenethez az is hozzátartozik, hogy a 
hun-magyar írás tanulásakor és tanításakor nem nem nem nem 
elég csak írni/róni a betelég csak írni/róni a betelég csak írni/róni a betelég csak írni/róni a betûûûûket,ket,ket,ket, azokat értelmezni 
is kell. Ezért az írással párhuzamosan őstörténetet 
is tanulni/tanítani kell, éspedig mindig olyan szin-
ten, ami megfelel a tanulók életkorának és mű-
veltségének... 
 

O…O…O…O… Ez a szép magyar betű meglátásunk szerint a 
Kárpátok koszorújának földrajzi piktogramja,    a    
Szent Korona Országának, a Történelmi MaSzent Korona Országának, a Történelmi MaSzent Korona Országának, a Történelmi MaSzent Korona Országának, a Történelmi Ma----
gyarországnakgyarországnakgyarországnakgyarországnak szimbóluma úgy, ahogyan azt 
Bobula Ida sumirológus megfogalmazta „A mi ha-
tárunk” c. versében (10): 
 

Midőn az Úr ez Országot teremté,  
Gránit-hegyekből vont köré határt. 
Határt, amit el nem mozdíthat senki,  
Falat, minek emberkéz nem árt. 

 

Ez a határ az igazi, és nem az, amit emberkéz 
rajzolt „piros irónnal”... Ezt tette velünk Trianon-
ban a hálátlan Európa! 
 

A CsillagA CsillagA CsillagA Csillag----nemzetség átfogó üzenete:nemzetség átfogó üzenete:nemzetség átfogó üzenete:nemzetség átfogó üzenete: A Csillag-
jegyek képjelei arról tanúskodnak, hogy írás-
teremtő őseink jól ismerték a csillagászatot (aszt-
ronómiát), valamint a szorosan hozzátartozó mate-
matikát, kozmológiát és kozmogóniát. Ismerték a 
Föld mozgás-törvényeit. Tudták, hogy a Föld ke-
ring a Nap körül az óramutató járásával ellentétes 
írányban, és tudomásuk volt arról is, hogy a Föld-
nek saját tengelye és Nap körüli mozgásán kívül 
van egy harmadik mozgása is, az un. precessziós precessziós precessziós precessziós 
mozgásmozgásmozgásmozgás, vagyis a Föld-tengely kör-körös mozgása 
az óramutató járásával egyező irányban, ami csak 
hatalmas időtávlatokban (25920 éves Nagy Nap-
ciklusokban) érzékelhető. Elkészítették az un. 
Precessziós Kalendáriumot, hogy figyelemmel kí-
sérhessék a Világhónapok egymásra-következé-
sének rendjét. Erről is „beszél” a Tatárlakai 
Amulett képjele, a magyar „F” betű, a termé-
szetes FDC-rendszer alapbetűje. De nemcsak tu-
dományágakról, hanem foglalkozási ágakról is 
beszélnek ezek az Égi jegyek. Világos utalás tör-
ténik ősi foglalkozásokra, így a kerékgyártásra, az 

íjgyártásra és közvetve a szíj- és húrgyártásra. 
Erre vonatkoznak a régi családnevek; Kerékgyár-
tó, Íjjártó, Szíjjártó. A kerékgyártástól elválasztha-
tatlan a kocsigyártás, régészeti leletek igazolják, 
hogy őseink voltak a kocsi feltalálói. Minden bi-
zonnyal az íjat is először a szkíta-pártus népek 
használták. 
 

*** 
 

D…D…D…D… Az Összekötő- vagy Kereszt-jegyek alapbe-
tűje a sumír „Dingír” (Tündér, Angyal) szóból le-
vezethetően. Központi helyet foglal el az FDC-
rendszerben, ami arról tanúskodik, hogy őseink 
vallásában központi helyet kapott a Világanyának, 
a „Bau-Dug Asan”-nak, vagyis a Nagyboldogasz-
szonynak tisztelete (7). Minden bizonnyal ezért 
ajánlotta a vezeklő István király Magyarországot a 
Boldogasszony oltalmába, és ezért kérik ma is a 
székelyek Csíksomlyón az Ő segítségét. 
 

RRRR----CsCsCsCs----ZZZZ----dZ...dZ...dZ...dZ... A négy Létra-jegy üzenete hasonló a 
Piramis jegycsalád üzenetéhez, de részletezőbb. 
Fokról-fokra egyre feljebb kell emelkednünk az 
önismeret és öntökéletesítés „égig-érő lajtorjá-
ján”. Jézus Urunk parancsa így hangzik: Legyetek 
tökéletesek! És ezzel összhangban hirdeti meg a 
magyar feladatot és egyben küldetést Sinka István 
„Tűzmadár” c. költeményében: „Égig-magyarok-
ká kell lennünk!” A magyar nép Istentől kapott 
küldetése, hogy példakép legyünk Európa és a Vi-
lág számára. Ám népünk, nemzetünk csak akkor 
tudja küldetését teljesíteni, ha végbemegy az 
egyénekben, a családokban a tökéletesedés folya-
mata helyes célkitűzéssel és helyes erőfeszítéssel, 
ahogyan azt a sakják (szkíták?) földjén született 
Sakjamuni Buddha hirdette a Dharmában (11), és 
Jézus Urunk, a Pártus Herceg (12) a Hegyi Be-
szédben. 
 

Az Összekötõ-nemzetség átfogó üzenete. Az ide-
tartozó jegycsaládokhoz is kapcsolódnak tudo-
mányágak, melyek közül emeljük ki a legfonto-
sabbat, az építészetet. Rendkívül magasfokú mér-
nöki ismeretekre volt szükség a monumentális pi-
ramisok megépítéséhez és ezeknek csillagásza-
tilag tökéletes betájolásához (geodézia). Meg kel-
lett oldani a kőbányászás és megmunkálás, vala-
mint a szállítás és anyagmozgatás (logisztika) ren-
geteg problémáját. Feltehetően olyan energia-faj-
tákat és velük működtetett különleges gépeket is 
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használtak, amelyekről úgyszólván semmit sem 
tudunk, legfeljebb remélhetjük, hogy a Vízöntő-
korszakban olyan régészeti leletek is napvilágra 
kerülnek, melyek fellebbentik a fátylat ezekről az 
őstörténeti titkokról is. 
 

*** 
 

C…C…C…C… A nyílvessző hegye a Földi jegyek nemzetsé-
gének alapbetűje a Cél szóból levezethetően. Eh-
hez a nemzetséghez azok    az írásjegyek tartoznak, 
melyekhez írásalkotó táltosaink a nyílvessző he-
gyét, szárát és végét használták felezéses válto-
zataikban is. A Cél-család első betűje arra figyel-
meztet, hogy rendkívül fontos földi életünkben a 
helyes célkitűzés. 
 

Zs...Zs...Zs...Zs... A nyílvessző tollas vége viszont arra figyel-
meztet, hogy még ennél is fontosabb a választott jó 
irány megtartása következetességgel és az eltérítő 
erőkkel szembeni éberséggel, hatékony felké-
szültséggel. 
 

Ty...Ty...Ty...Ty... Ez a hindu szvasztikához (Nap-szimbólum!) 
hasonlítható írásjegyünk a Nyílszár-családban 
központi helyet foglal el (ahogyan az Atya szó-
ban), és arról „beszél”, hogy Hunor és Magor Né-
pének Ősatyja Nimród, a nagy vadász, kinek 
Csillagképe is van, az Orion. Fontos támpont ez 
igaz (!) eredettörténetünk megismeréséhez (7). 
 

M...M...M...M... A Félnyílvesszős családban a két háromszög-
gel vagy félkörrel rajzolt írásjegyünk szintén köz-
ponti helyet kapott rendszerünkben. Jelképként 
ugyanis ezen írásjegyünk vitathatatlanul az anyát, 
a Föld-jegyek között a földi édesanyát ábrázolja, 
kit első kimondott szavunkkal „mamának” szólí-
tunk. De jelképezheti Föld-anyánkat is, illetve 
pontosabb helymeghatározással MU-anyánkat 
(13)... Fontos bizonyíték mindez arra nézve, hogy 
írásteremtő őseink nagy tisztelettel övezték az éle-
tet létrehozó-megszülő édesanyát, éspedig nem-
csak földi viszonylatban, hanem az egész Uni-
verzumban is. Hiszen a nő- vagy anya-szimbólum 
háromszorosan is jelen van betűrendszerünkben: 
az Égi jegyek közt mint „Ny” (anya), az Összekötő 
jegyek közt mint ,,D” (Világanya) és a Föld-
jegyek közt mint ,,M” (mama). Ez azt jelenti, hogy 
az anya a végtelen kozmosz minden régiójában 
jelen van. Az anya viszont a feltétel nélküli sze-
retet szimbóluma. Más szavakkal: a Világegyetem 
fenntartó ereje az önmagát mindig újrateremtő és 

megsokszorozó Őserő. A szünet nélkül kiáradó 
Végtelen Szeretet, melynek forrása az Egy Igaz Is-
Ten, kinek betűjele a magyar „GY”. 
 

T...T...T...T... Ez a hun-magyar betűrendszer utolsó betűje, 
az Út, az Út-elágazás képjele és rendszerünkben 
az eddig megtett „Jó útnak” a végét jelképezi. Jó 
úton, „magyar úton” - Magor útján jár az, aki fia-
tal vagy öreg fejjel megtanulja a magyar írásje-
gyeket, éspedig mind a negyvenkettőt! És ennek 
az útnak a végéhez, a magyarbetmagyarbetmagyarbetmagyarbetûûûûs írás sokréts írás sokréts írás sokréts írás sokrétûûûû, , , , 
alapos megismeréséhezalapos megismeréséhezalapos megismeréséhezalapos megismeréséhez akkor jut el tanár és ta-
nuló a leggyorsabban, legkönnyebben és legmé-
lyebbre gyökerezően, ha a magyar írásjegyeket 
alaktani és jelképi tulajdonságaik figyelembe vé-
telével természetes sorrendjükben jegycsaládokba 
és nemzetségekbe sorolva sajátítja el. Más sza-
vakkal megfogalmazva, ha nem ragaszkodik gör-
csösen a latin ABC-rend (írásjegyeink számára 
rendezetlenség!) dogmájához, és ha az írással egy-
idejűleg őstörténeti alapismeretekre is szert tesz... 
 

A Földi jegyek átfogó üzenete.A Földi jegyek átfogó üzenete.A Földi jegyek átfogó üzenete.A Földi jegyek átfogó üzenete. Ezeknek az írás-
jegyeknek jelképi értelmezésével szintén kapha-
tunk táltosi tudományos és erkölcsi tanításokat. A 
nyílvesszős írásjegyek zöme az alkotó és díszítő 
emberi munka ősidők óta létező mindenütt jelen-
valóságát hirdeti a fokos és véső használatától a 
vízi kerék és az útépítés kézi és gépi munka-
eszközeinek felhasználásáig... De utalást tartal-
maz a magasfokú öntökéletesítés, önfegyelmezés, 
figyelemösszpontosítás testi síkon történő megva-
lósítására is az „íj ösvényén” (14). Minden mun-
kánkat, tevékenységünket teljes odafigyeléssel és 
azonosulással kell végeznünk (ahogyan a zen-
buddhizmus tanítja), és mindig a helyesen megvá-
lasztott célok szem előtt tartásával. 
 

Befejezés:Befejezés:Befejezés:Befejezés: F e l h í v á s   F e l h í v á s   F e l h í v á s   F e l h í v á s  ----     cselekvésrecselekvésrecselekvésrecselekvésre 
Az egyik sorsdöntő célunk a magyar rovás/írás 
azonnali gyakorlati alkalmazása kell, hogy legyen! 
A latin betűk mellett jelenjenek meg a mi betűink 
is először a névtáblákon, aztán az utca- és helyi-
ség-névtáblákon, majd a középületek homlokza-
tán! Ha ezt a gyönyörű célt elérjük, megvalósul a 
nagy magyar szobrász,    Fadrusz János látomása. Őt 
idézzük: 
„… minden magyar büszkén, fönndobogó szívvel 
fogja az idegeneknek (Európának s a Világnak!) 
mutatni a rótt fölírást és magyarázni, hogy őseink 
évezredek óta ezekkel a betűkkel írtak. És ez a 
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miénk volt, mi fönntartottuk és fönntartjuk immár 
mindörökre a magunkénak, magyarnak!” (15) 
 
Ezért zárjuk e kis tanulmányt a következő felhí-
vással: 

Magor Népe! Írjuk ki mindnyájan ajtónkra Magor Népe! Írjuk ki mindnyájan ajtónkra Magor Népe! Írjuk ki mindnyájan ajtónkra Magor Népe! Írjuk ki mindnyájan ajtónkra 
nevünket nevünket nevünket nevünket õõõõseink seink seink seink õõõõseinek betseinek betseinek betseinek betûûûûivel is!ivel is!ivel is!ivel is!    

Legyenek ezek a névtáblák nagy magyar Legyenek ezek a névtáblák nagy magyar Legyenek ezek a névtáblák nagy magyar Legyenek ezek a névtáblák nagy magyar 
télben picike tüzek!!!télben picike tüzek!!!télben picike tüzek!!!télben picike tüzek!!!    

Aki hallja, adja tovább Aki hallja, adja tovább Aki hallja, adja tovább Aki hallja, adja tovább ---- másik kett másik kett másik kett másik kettõõõõnek!nek!nek!nek!    
 
 
 
 

  
 

TÁBLÁZATOKTÁBLÁZATOKTÁBLÁZATOKTÁBLÁZATOK    
    

 
    

1. táblázat. A 1. táblázat. A 1. táblázat. A 1. táblázat. A „Tatárlakai bet„Tatárlakai bet„Tatárlakai bet„Tatárlakai betûûûûsor” ABCsor” ABCsor” ABCsor” ABC----betbetbetbetûûûûrendben,rendben,rendben,rendben, ---- írásjegyeink számára áttekinthetetlen,  írásjegyeink számára áttekinthetetlen,  írásjegyeink számára áttekinthetetlen,  írásjegyeink számára áttekinthetetlen, 
megnémító/bénító kaotikus rendezetlenségbenmegnémító/bénító kaotikus rendezetlenségbenmegnémító/bénító kaotikus rendezetlenségbenmegnémító/bénító kaotikus rendezetlenségben    
 

Megjegyzés: Ez a „betűrend” írásjegyeinket ábrá-
zolja helykihasználás szempontjából praktikus, 
ám az egyes írásjegyek jegycsaládok, nemzetségek 
és a rendszer egészének értelmezhetősége szem-
pontjából kaotikus csoportosításban. Jól használ-
ható viszont (kezdők számára)    „latinról„latinról„latinról„latinról----magyarmagyarmagyarmagyar----

ra”ra”ra”ra”,,,, vagyis latin betűs feliratok, szövegek magyar-
betűs átírásához, mivel a latin betűket saját ABC-
rendjükben lehet a leggyorsabban megtalálni. Ez 
a táblázat segít a minden magyartól elvárható első 
lépés, - neve kiírása - megtételében… 

 
    

2. táblázat A „Tatárlakai bet2. táblázat A „Tatárlakai bet2. táblázat A „Tatárlakai bet2. táblázat A „Tatárlakai betûûûûsor” FDCsor” FDCsor” FDCsor” FDC----betbetbetbetûûûûrendben, rendben, rendben, rendben, ---- írásjegyeink számára a jól áttekinthet írásjegyeink számára a jól áttekinthet írásjegyeink számára a jól áttekinthet írásjegyeink számára a jól áttekinthetõõõõ    
kozmikus, periódusos kozmikus, periódusos kozmikus, periódusos kozmikus, periódusos rendszer „megszólaltató” rendezettségében.rendszer „megszólaltató” rendezettségében.rendszer „megszólaltató” rendezettségében.rendszer „megszólaltató” rendezettségében.    
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Megjegyzés: Ez a táblázat a Tatárlakai Amulett 
adta mértani, képi és jelképi útbaigazítások figye-
lembevételével megszerkesztett kozmikus, perió-
dusos FDC-betűrendszert ábrázolja. Jól használ-
ható (kezdők számára) „magyarról„magyarról„magyarról„magyarról----latinra”latinra”latinra”latinra”, azaz 
magyarbetűs feliratok, szövegek olvasásához, mi-
vel bármely írásjegy könnyen/gyorsan megtalál-
ható az alaktani (morfológiai) tulajdonságai alap-
ján neki megfelelő betűcsoportban/nemzetségben. 
És kiválóan alkalmas (haladók számára is!) írás-
jegyeink értelmezésére, jelentéstartalmuk megfej-
tésére egyenként és jegycsaládok, nemzetségek 
szerinti csoportosulásaikban, valamint teljes egé-
szükben. 
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FENYVESI ATTILA 
 

CSAPONGÓ GONDOLATOK? (2) 
 

 
A teremtésnek születésnek értelme, s 
célja van. Az élet küzdelmes, de 
nagyszerű küldetés, egy olyan út, 
amelyet mindenkinek végig kell jár-
nia. A Földi élet véges, de a halállal 
nem ér véget. 
A születéssel megkezdjük küldeté-
sünket. Mindenkiben ott lakozik a jó, 
és egyidejűleg jelen van a rossz. Éle-
tünk során a kettő közül melyik ér-
vényesül, az csakis rajtunk múlik. 
A jók cselekedetei segítenek a rosz-
szak mutatják árnyoldalainkat. 

 
Az ember éltében csak egyszer és egyetlen csil-
lagot választ magának. Ez a választás elkíséri 
egész földi valóját és azon túl is megmarad. Senki 
sem tudhatja, hogy mikor és mi alapján választ, ez 
mindenkinél más és más „szempontok” alapján 
történik. Van, aki a legfényesebbet kedveli, azt, 
amelyik mindig ragyogva mutatja önmagát. Sokan 
nem gondolnak arra, hogy a valódi csillagok rejtik 
magukat, még születőben vannak, halványnak sej-
lenek, néha a szürkeségbe burkolódznak, de annál 
tisztábban mutatják a helyes utat. Valójában a 
„csillagválasztásnál” nem a mi kívánságunk telje-
sül, mert földi létünkkel magunkba hordozzuk 
csillagunkat, és megérkezésünket a csillagunknak 
köszönhetjük. A csillagok is élnek, mint az embe-
rek: keletkeznek és megszűnnek, de az ő életük 
más léptékkel van elrendelve. 
Ha az ember a csillagához felnéz, és a kezét a sze-
me és a csillaga közé helyezi, úgy érzi, megfog-
hatja a saját fényességét. Határozottan tudja, hogy 
ez érzéki csalódás, mégis jó érzéssel tölti el az 
elérhetőség reménye. 
Sokszor előfordul, hogy kimegyünk az éjszakába, 
keressük az égi fényt, de nem láthatjuk, mert fel-
hő takarja, és nem láthatjuk akkor sem, ha a föld 
másik oldalán tartózkodunk. Az igazi csillagok 
előtt ilyenkor sem létezik akadály, mert a lát-
hatatlan sugarai áttörnek mindent, és éjjel-nappal 
követnek bennünket, és mi földiek bármerre is 
járunk, a kiválasztott örökké velünk van, karöltve 
haladunk, együtt érez vélünk: örömünk láttán 
szikrázva mosolyog, míg bánatunk újabb és újabb 

barázdát váj felszínén. Ha a felhők takarásban is 
tartják a „kedvencünket”, ott belül, a lelkünkben 
mindig láthatjuk. Az idő változik, és előbb vagy 
utóbb szemünkkel csodálhatjuk azt a mennyei 
fényt, amely folyton táplál. 
Én is megtaláltam a csillagom. Megmondta, mit 
tettem jól és mit cselekedtem rosszul. Nagyon sok 
mindenben meggyőzött. Mint, minden földi halan-
dó én is azt hittem, hogy megfoghatom a csilla-
gom, és már testközelben volt, amikor rá kellett 
ébrednem, a csillagomat láthatom, de soha nem 
érinthetem, mert valóban érzékeim csalárdsága az 
eredmény. A csillagokra csak felnézni lehet, előt-
tük nem kell meghajolni, mert mindent tudnak, 
elegendő a pillantásunk, mely maga a tisztelet. 
Nincs jó és rossz csillag, abból csak angyali léte-
zik, az meg Égi eredetű. 

 
Van egy nagyon fontos, amiről mindannyian meg-
feledkezünk. A földön sok milliárdan élünk és 
gyakran előfordul, hogy egy csillagot többen is ki-
választunk magunknak, de a kiválasztott soha 
nem fog cserbenhagyni, mindenkinek ugyanazzal 
a ragyogással tündököl. Csupán észre kell ven-
nünk a sugarakat, és a csillagunk megmutatja a 
helyes utat, örökké velünk van: jóban és rosszban, 
örömben és fájdalomban, bezártságban és szabad-
ságban. 
 

*** 
 

Nem új gondolat, mikor azt állítom: a sza-
badságnak több jelentése is van, és bátran kije-
lenthetem, hogy e szó (vagy fogalom) hallatán 
mindenkinél más képzet jelenik meg. 
A harc béklyójában mi fogalmazódik meg első-
ként? – a béke, a békesség iránti vágy. Ez egyes 
nép, vagy nemzet esetében azonos lehet (adott 
időben, és helyzetben) a szabadság iránti vággyal. 
 
A fogságban, vagy börtönben lévő, vagy onnan 
szabadult ember számára a szabadság mozgásteret 
jelent, a kötöttségek nélküli helyváltoztatás lehe-
tősége válik fontossá. 
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Léteznek sokan, akik már azt is szabadságnak élik 
meg, amikor a napi munkájuk befejezése után, vi-
szonylagos kötöttség mellett a családjuk körében 
tevékenykedhetnek.  
 
Sajtószabadság, szólásszabadság, cselekvés sza-
badsága, stb.! Szerintem ezek mögött rengeteg kö-
töttségnek kellene rejtőznie, amelyben nagyon sok 
etikai, erkölcsi normáknak szükségeltetne eleget 
tenni, olyan elvárásoknak, amelyekkel nem jog-
szabályi elvárásoknak, hanem más embernek, em-
bercsoport minimális érdekeinek kellene meg-
felelni. Nem lehetne olyan írásokat közzétenni, 
nem tisztességes olyan szónoklatokat elmondani, 
nem becsületes olyan tetteket végrehajtani, ame-
lyekkel egyes emberek, egyes társadalmi rétegek, 
csoportok érzületeiben sérelmet ejthetünk. 
Az én értelmezésemben mit jelent a szabadság? – 
Azt, hogy kedvem szerint cselekedjek: tegyek va-
lamit, vagy ne tegyek, kívánalmaim szerint visel-
kedjek. Tehetem ezt? – Nem! Nem, mert csak ad-
dig „terjeszkedhetem”, amíg más élőlény érde-
keit, értékeit nem sértem meg, az önként vállalt 
köteléket nem rúgom fel, ugyanis ha megsértek 
valakit a saját szabadságjogomon, akkor annak a 
valakinek – közvetve, vagy közvetlenül – a lelki 
léte sérül. Ez pedig, a VALAKI szabadságjogát 
veszélyezteti. Az egyéni szabadságot csak megha-
tározott kordák között élvezhetjük. A korlátok 
sokszor nincsenek megfogalmazva, de az ember-
nek tudnia illene, de leginkább éreznie kellene, 
hogy mit, mikor és hogyan engedhet meg önma-
gának. Ebben az igazi csoda akkor jelentkezik, ha 
úgy tudjuk betartani a korlátozottságot, hogy nem 
érezzük, nem látjuk ezek meglétét. 
 
Vajon létezik-e „igazi” szabadság? Válaszom: 
IGEN. Létezik a GONDOLAT SZABADSÁGAGONDOLAT SZABADSÁGAGONDOLAT SZABADSÁGAGONDOLAT SZABADSÁGA, 
amikor szabályok nélkül, az észlelésem, és a meg-
szerzett tudásom alapján azt gondolok, amit aka-
rok. (Ez sem tiszta szabadság, mert ezekkel is el 
kell számolni a Teremtőnél, de ha nem ártok vele 
lénynek, már „kockázatmentesen” kijelenthetem: 
EZ MÁR MAJDNEM SZABADSÁG!EZ MÁR MAJDNEM SZABADSÁG!EZ MÁR MAJDNEM SZABADSÁG!EZ MÁR MAJDNEM SZABADSÁG!    
Mi van akkor, ha gondolataimat lejegyzem? – Ez 
még nem sérthet semmit, és senkit – csak akkor, 
ha elolvassák, és mivel nem tudhatom előre, hogy 
az olvasó érdekeit sérthetem, nem tudhatom, hogy 
kinek, s mivel árthatok, így az írásokat is átgon-
doltan, felelősséggel kell fogalmazni, és lehető-

séget biztosítani a másik vélemény kifejtésére. 
Végül kijelenthetjük: ez sem valódi szabadság. 
Az igazi szabadságot a LÉLEK SZABADSÁGALÉLEK SZABADSÁGALÉLEK SZABADSÁGALÉLEK SZABADSÁGA 
nyújtja. A léleknek parancsolni nem lehet! Hogy 
az egyik ember mit érez a másik iránt, azt senki 
sem irányíthatja, tilthatja meg, és senki sem fejt-
heti meg. Az érzelmeket sok minden alakítja, él-
tünk során különböző hatások befolyásolják, de 
meggyőződésem, hogy a valós érzelem velünk valós érzelem velünk valós érzelem velünk valós érzelem velünk 
születikszületikszületikszületik, amelyet különböző tudományos mód-
szerekkel sem tudunk megmagyarázni. Az érzel-
meket magyarázhatjuk, de soha senki, egyik em-
ber sem lesz képes megfejteni a másikban lakozó 
lelki rejtelmeket. Azt csakis az Égiek ismerhetik 
és ismerik.  
Valódi szabadságot, csakis a LÉLEK SZABADValódi szabadságot, csakis a LÉLEK SZABADValódi szabadságot, csakis a LÉLEK SZABADValódi szabadságot, csakis a LÉLEK SZABAD----
SÁGA jelenthet!SÁGA jelenthet!SÁGA jelenthet!SÁGA jelenthet!    
 

*** 
 

Mindenfajta szabadságkorlátozás bűn! (Ki-
vételt képez a többség érdekeit szolgáló, és a 
többség egyetértésével elrendelt korlátozás.) Az 
emberiség a bűnöket többféleképen sorolja be, az 
egyik fajtát tételesen szabályozza (bünteti), a má-
sik fajtát csak erkölcsileg ítéli el, s vannak bűnök, 
amelyekről tudomást sem akarunk venni.  
Most az erkölcsi bűnöket próbálom megítélni, 
amelyek miatt nem kell az emberi törvényszék elé 
állni, de a Mindenható előtt felelnünk kell csele-
kedeteinkért. 
 
Mit lehet megbocsátani? Minden bűnt, amelyet él-
tünk során elkövetünk. Folyamatos „bűnelköve-
tők” vagyunk! (Már a fogantatásunk is bűnben ke-
letkezett.)  
Éltünk során egyikünk kevesebb, másikunk több 
vétket halmoz fel. Vétkezünk a természet ellen, 
szennyezzük a környezetünket, bántjuk az élőket 
(néha a holtakat is sértjük), ártunk embertársa-
inknak, ismerőseink bensőjében vájkálunk, és 
gyakran szeretteink becsületébe gázolunk. A meg-
bocsátás művészete Isteni adomány, melyet na-
ponta gyakorolhatunk. Embertársainknak felmen-
tést adhatunk az ellenünk elkövetett rosszasá-
gokért, de ez nem jár együtt Isteni „jóváha-
gyással”. Mikor, és miként bocsátunk meg az 
„ellenünk vétkezőnek”? – rajtunk múlik. 
Megbocsáthatunk-e önmagunknak? – Személyes 
véleményem: NEM! A megbocsátás Isteni kegye-
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lem! Önmagunkat nem oldhatjuk fel tetteink, ha-
nyagságaink által másoknak keletkeztetett ártal-
mak alól, még akkor sem, ha megbántott ember-
társunk megbocsátja tettünket. Ha bűneink alól 
saját magunkat felmenthetnénk, akkor még na-
gyobb gaztettek elkövetésének nyitnánk szabad 
utat. (Természetes vannak emberek, akik megbo-
csátanak önmaguknak, és ezzel megtisztulásukat 
elintézettnek tekintik, és elölről kezdve, csele-
kedeteik eredményeinek előrelátásával, folytatják 
tovább ártalmas tetteiket.) Hasznos tettekkel eny-
híthetünk lelkünkön, de ettől a bűneink meg-
maradnak, feledni azt soha nem szabad, de le-
tisztult értékítéletünkkel, „méltóan” kezelhetjük. 
 Bűn-e az, ha valaki lelki- és szellemi tu-
dattal bír, olyan bekövetkezendő eseményről, for-
dulatokról, amely hátrányosan befolyásolhatja 
több ember életét, és ezeknek az ismereteknek 
birtokában nem tesz meg mindent a veszedelem, 
károkozás kivédésére?!!  
Ezt a kérdést a körülmények ismerete nélkül nem 
lehet tisztességesen megválaszolni. Konkrét példa 
illusztrációja nélkül, kísérletet teszek az álláspon-
tom kifejtésére. Ha az előre látott ártalmas ese-
ményt önerőből, vagy a rendelkezésre álló lehető-
ségek kiaknázásával sem sikerül elhárítani, és en-
nek érdekében mindent megtettünk, akkor nem 
beszélhetünk bűnről. De mi van akkor, ha a „ve-
szedelem” kivédése csak annyit követel meg, 
hogy a szánkat kinyissuk, és az „illetékesek” tu-
datára kellene bocsátani a felismerést! Itt a hall-
gatással már vétkezünk, és vétkünk annál na-
gyobb, minél több élőnek keletkezik baja emiatt. 
Sajnos emberi gyarlóság, hogy véleményünket 
azok irányába nem merjük megfogalmazni, akiktől 
egy picit is függünk, mert félünk az erkölcsi és az 
anyagi megbecsülés elmaradásától. Az igazi ve-
zető a kritikát, a véleményt, a javaslatot nem tá-
madásként fogja fel, hanem annak segítőszán-
dékát értékeli. Nem elég „hangokat” kibocsáta-
nunk, értelmező „fülekre” is szükségünk van. 
„Bűnösök közt cinkos, aki hallgat!” 
 

*** 
 

Az emberi természet velejárója, hogy az 
általunk elkövetett rosszat (a bűnt) mielőbb fe-
ledésbe burkoljuk, míg a saját jónkkal állandóan 
kérkedünk, azt előtérbe helyezzük, és emlékeink 

közül a kellemeset szívesebben hívjuk elő. Min-
denki különbséget tud tenni: mi a kedvező neki, 
és mi a káros számára, de nehéz dolgunk van, 
amikor mások életébe, érdekébe igyekszünk ezt 
megfogalmazni. 
Ami jó az egyik embernek! - az jó a másiknak is? 
Ez nem ilyen egyszerű. Gondoljunk egy „minden-
napos” természeti jelenségre, a csapadékra. A si-
vatagi eső majd’ minden ott honos élőlény óhajtott 
öröme. De ne ténferegjünk el távolba, maradjuk 
meg hazánknál. Az eső egyszerre lehet „átok” és 
öröm. A földműveléssel foglalkozó embereknek a 
szárazság utáni esőzés manna, míg a termés beta-
karításánál hosszan jelentkező csapadék már ká-
rokat tud tenni. Egyazon időben lévő csapadék a 
napozni vágyó egyénnek Szent Péter bosszújának 
tűnhet, és a vele egy helyen élő kertésznek Égi 
áldást jelenthet. Így van ez a tetteink megítélé-
sénél is. Van, aki ugyanazon körülmények, és 
helyzetek között elkövetett cselekedetet rossznak, 
más semlegesnek, de van, aki jónak ítéli. Ez a 
különbség élő-élő között, ezért van az, hogy lel-
kületünktől függően ugyanazon hatásokat tragi-
kusnak, humorosnak és közömbösnek is megél-
hetjük. Életünk során mindenki más utat jár be, 
különböző természeti, társadalmi, és kisebb em-
bercsoportok hatásainak vagyunk kitéve, de eze-
ket másként éljük meg. A különbözőségek egy-
velege alkotja az egészet. Egy családon, egy tele-
pülésen, egy országon belül is eltérő egyedek 
vagyunk. Eltérő gondolkodással, más értékekkel, 
különböző erkölcsi normákkal vagyunk megáldva, 
ebből adódik, hogy érzelmeink is különfélék. 
Egyikünk nappal aktív, kedveli a fényt, másikunk 
éjszakai bagolyként szeret élni, többségünk a ki-
csinek is örül, amíg mások a sokat is keveslik. 
HálaHálaHálaHála!!! Amikor ezt a szót kiejtjük, és köszönetet 
mondunk valakinek, nem biztos, hogy komolyan is 
gondoljuk, vagy ha tiszta érzésből tör elő ez az 
érzelem kifejezés, nem biztos, hogy másnap is 
hasonló érzülettel tudnánk kiejteni. Az ember el 
sem tudja képzelni, hogy mennyire hálásnak kel-
lene lenni, egy-egy boldog percért, pillantásért. 
Meg kell fognunk a piciny örömöket, meg kell 
kapaszkodnunk az apró adományokba, és ezek 
összességéből tudunk meríteni a nehéz napokon, 
ezek segítségével tudjuk elviselni a folyton ránk 
zúduló nehézségeket. 
Végre fel kellene ébrednünk, és jól bevésni a lel- 
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künkbe, hogy egymásból élünk!egymásból élünk!egymásból élünk!egymásból élünk!    Furcsának tűnő 
kifejezést írtam le, ami magyarázatra szorul.    A 
saját érdekeink érvényre juttatására felhasználjuk 
mások gondolatait, alkotó munkáját. Tanulunk 
mások hibáiból, igyekszünk alkalmazni a mások 
által elért eredményeket, és az ahhoz vezető mód-
szereket. Bele sem tudunk gondolni, hogy őseink 
az idők folyamán mennyi értéket halmoztak fel. 
Nekik köszönhetünk mindent, hogy jelenleg kész-
ség szinten alkalmazzuk azokat az ismereteket, 
amelyeket ők több évezredes tapasztalás útján 
gyűjtöttek össze. Mégis primitívséggel illetjük a 
korai társadalmak embertömegeit. Akkor, és azok 
között a viszonyok között is voltak zsenik, és vol-
tak szerényebb képességűek. Nincs jogunk, hogy 
velük szemben a primitív jelzőt használjuk, hiszen 
belőlük élünk. Primitív embereket saját magunk 
között kell keresni, amikor azonos társadalmi vi-
szonyokban, azonos feltételrendszer mellett igyek-
szünk értékrendet felállítani ember és ember kö-
zött. Az emberi érték megítéléséhez ez is kevés, 
mert az egyikünk nagyobb adományt kapott a 
Mindenhatótól, míg a másikunknak szerényebb 
képesség jutott. Így nincs jogunk pálcát törni a 
gyengébb teljesítmény felett. Véleményem szerint 
primitív az, aki a körülmények, az adottságok, és 
lehetőségek sutba dobásával mond véleményt, 
vagy hoz döntést mások fölött. 
 
Nemrégiben hallottam egy kifejezést: megosztott megosztott megosztott megosztott 
adományadományadományadomány. . . . Ezt a kifejezést az adakozással kap-
csolatban említették. Az adakozást mindenki jó-
nak ítéli meg, de az adakozás mértéke mögött mi-
lyen különbségek mutathatók ki! Ki ad többet, aki 
a több milliós vagyonából kínál fel töredéknyi 
részt, vagy az, aki a saját megélhetési gondjai 
mellett nyújt „minimális” segítséget? Ha mennyi-
ségben fejezzük ki, akkor természetesen több a 
milliókból adományozott 100 ezer forint, mint a 
40 ezres nyugdíjból adott 100 forint. De! – me-
lyiknek van nagyobb erkölcsi értéke? Szerintem 
egyértelmű, de a válaszomat nyitva tartom. 
 

*** 
 

Nem ismerem pontosan a „rendszerváltozással” 
járó kárpótlás jogi szabályozásait, de arra még ha-
tározottan emlékszem: az államosított ingatlanok 
után „széles körben” jutottak kárpótlási jegyek- 
hez.  

Az ingatlanoknak két nagy csoportja volt, az egyik 
a szántóföldek, legelők, és erdők, a másik a gyá-
rak, üzemek, lakóépületek, stb.  
Az első csoporthoz tartozók jelentős része a haj-
dani földosztások révén jutottak tulajdonhoz. Igaz-
ságos volt-e földosztás? Erről megoszlanak a tör-
ténészi vélemények. Ha alaposan utánanézünk 
vegyes képet kapunk. Az igazságosság teljességé-
ről nem beszélhetünk, ugyanis ocsmány eseteket 
ismerhetünk meg. „Azé a föld, aki megműveli” el-
viség mindenki számára tökéletesen hangzott, 
mégis az osztás mértékében eltérések mutatkoz-
tak. Emberi természetből, kapzsiságból eredően 
az osztási elvet felrúgta a földosztó biztosok rész-
rehajlása. Számomra megdöbbentő, hogy olyanok 
nem kaphattak földet, mint a kepések, vagy akik 
idényjelleggel mezőgazdasági bérmunkások voltak 
és a legnehezebb mezőgazdasági munkát végez-
ték. Ha most alaposan elemeznénk az ország me-
zőgazdaságát, ráébrednénk arra, hogy a mező-
gazdasági kárpótlással nem azok tollasodtak, akik 
megérdemelték volna, hanem olyanok jutottak 
földhöz, akik még a kapát sem tudnák szaksze-
rűen megfogni. Ezek az új földbirtokosok kihasz-
nálták a kárpótlási jegyek alacsony árfolyamát, és 
azt bagóért felvásárolva fillérekért szereztek tulaj-
donjogot. 
Az ingatlanok esetében a volt tulajdonosok, vagy 
utódaik nyújthatták be igényüket. Itt is előjön utó-
pisztikusnak ható gondolkodásom: - a gyári, nagy-
üzemi dolgozók miért nem részesülhettek kárpót-
lásban, ’hisz a tulajdonosok nemcsak a tulajdon-
joguk révén gyarapodtak, hanem a kizsákmányolt 
munkások termelték meg számukra a „gyümöl-
csöt”, teremtették meg a tulajdonosok vagyoni 
jólétét. 
 
A háború okozta személyi veszteséggel, illetve 
személyi szabadság megkárosításával kapcsolat-
ban alkotott kárpótlási jogszabály esetén egyetlen 
kérdésre kerestem a választ! 
 

� A háború alatti és az azt követő zűrza-
varban ártatlanul kerültek emberek bör-
tönbe, vagy „élvezték kiruccanásukat” 
Szibéria égi takarója alatt.  

� Akaratuk ellenére emberek százezreit 
kényszeríttettek munkaszolgálatra, soroz-
tak be katonának és hagyták őket idegen 
földön meghalni. 
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Míg az első csoportba tartozók a lehetőséghez 
mérten méltányos kárpótlásban részesültek, addig 
a második csoportba tartozók közül sokan csak az 
„idegen föld szeretetét” kapták meg. Természe-
tesen, megítélés dolga, melyiket tartjuk nagyobb 
szenvedő félnek, azt, aki több évet „lenyomott” 
távol a családjától, de élve visszatérhetett, vagy 
aki végleg otthagyta a „fogát”, és ezáltal örökre 
éhes szájakat, szeretteket hagyott hátra, okozva 
ezzel nem kevés embernek lelki fájdalmat, megél-
hetési csődöt! 
Ezt valósághEzt valósághEzt valósághEzt valósághûûûûen megítélni nehéz, mert A SZEen megítélni nehéz, mert A SZEen megítélni nehéz, mert A SZEen megítélni nehéz, mert A SZE----
RETETNEK, A SZENVEDÉSNEK, A FÁJDARETETNEK, A SZENVEDÉSNEK, A FÁJDARETETNEK, A SZENVEDÉSNEK, A FÁJDARETETNEK, A SZENVEDÉSNEK, A FÁJDA----
LOMNAK NINCS MÉRTÉKEGYSÉGE, és töLOMNAK NINCS MÉRTÉKEGYSÉGE, és töLOMNAK NINCS MÉRTÉKEGYSÉGE, és töLOMNAK NINCS MÉRTÉKEGYSÉGE, és tö----
kéletes igazság csak egy helyen létezik, az pekéletes igazság csak egy helyen létezik, az pekéletes igazság csak egy helyen létezik, az pekéletes igazság csak egy helyen létezik, az pe----
dig „odaát van”!dig „odaát van”!dig „odaát van”!dig „odaát van”!    
    

Én akkor is, és most is úgy ítélem meg, hogy a 
kárpótlást mellőzni kellett volna, vagy mindenkit 
részesíteni benne, de utóbbinak semmi értelme 
nem lett volna, csak akkor, ha az „újraosztás” le-
hetőségét megteremtették volna, aminek még a 
gondolata sem fogalmazódott meg egyetlen dön-
téshozóban sem.  
A legfontosabb elvnek az egyenlő esélyt kellett 
volna tekinteni, de ezzel egyenértékűen hatott vol-
na az erkölcsi kárpótlás.  
    
 
 

Miskolc, 2005. október 08. 
 

 

 
 

 

    

ANTAL ISTVÁN 
 

TÜNDÉRES, DERENGŐ 
 

(Villanatok az égről) 
 
 

Hogy a magam életútján egyre fontosabbak a tün-
dérek, sőt, hogy egyre inkább úgy tűnik, mindig is 
ebbe az irányba haladtam, az azon kívül, hogy 
kellemes érzés, merthogy jó szükségesnek érezni 
magam, meg funkciómat betöltöttnek, valójában 
nem fontos, vagy legalábbis csak a magam számá-
ra fontos, pontosabban mások számára nem fontos, 
nem érdekes, gondolhatnánk, csakhogy. Csakhogy 
azt is érzem, a szálak, az életutak, az életterhek, 
kutatói ösvények összefutnak, és nem mindenki 
fog az összefonódó utakon továbbjutni. Sok min-
dent feladtam, leadtam az életemből, feláldoztam, 
többnyire másokat, leginkább azokat, akiket sze-
retek és akik szeretnek, belső kényszereknek en-
gedelmeskedve, és nem tudhatom, meddig jutok 
még. Nincs bérletem isten tenyerére. Kénytelen 
vagyok, legalább így, szaggatottan, valamit rögzí-
teni az eddig megértettekből, a jelenleg már sej-
tettekről. 
 

* 
Úgy hiszem, utóbb-előbb egybefutnak a követke-
zőkről gyűlő ismeretek: tündérek és boszor-
kányok, szerelem, idő szerkezete, típusainak sok-
félesége, energiafolyamatok, a szerelem energia-

jellege, a szeretet intézményrendszere, valóság, 
álom és halál, folyókutatás, folyékony közegben 
lezajló, azaz analógiás változások nyomon követé-
se, tudatkutatás, érzések áradása, viszonyok fo-
lyamatos metamorfózisa, káosz-elemzés, élet, szü-
letés, genetika, király-tenyésztés, nyelv, történe-
lemlátás az érzelmek mentén. És Asszonyunk, 
magyar ország királynője. (Látható, nehezen tudok 
határvonalat húzni a különböző területekként em-
lítettek között, nem is szétszabdalni akarom az 
összetartozókat, csak jelezni, sokkal inkább össze-
tartoznak a dolgok, mint tanultuk, vagy mint hin-
nénk.) 
 

* 
Az itt következők látszólag nem tartoznak a tün-
dérekhez, mégis, rögzítenem kell, hogy általában 
mennyire vehetők komolyan az elméletek — vagy 
éppen mennyire kérhető számon rajtam a saját 
„elméletem” bizonyíthatósága. 
 
Úgy tapasztalom — a káosz és rend kérdését fe-
szegetve —, minél nagyobb méretű a vizsgált va-
lóságszelet, annál nagyobb valószínűséggel fedez-
hetők fel benne a rend elemei, s így a rend lézése. 
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Minél bonyolultabb szerkezetű rend elemeit kere-
sem egy kaotikusnak tűnő valóságdarabban, annál 
valószínűbb, hogy találok ilyeket. És minél általá-
nosabb szinten keresem a rendet, annál való-
színűbb, hogy megtalálom. A górcső alá vont való-
ság mérete és a rend bonyolultsága, összetettsége, 
általánossága teremti meg az átjárhatóságot a ká-
osz és a rend között. Ha a vizsgálódás a létező leg-
nagyobbra terjed ki, a végtelen egészre, végtelen 
nagynak látszik benne a káosz, de végtelen nagy a 
benne felfedezhető rend is. Tökéletesen fedi egy-
mást a káosz és a rend, mint ahogy a legkisebben, 
a mindössze egyetlen elemet tartalmazó valóság-
szeletben is megkülönböztethetetlen a rend és a 
káosz. 
A káosz és a rend viszonyát futtában áttekintve, és 
persze a van-e véletlen vagy nincs kérdését is sú-
rolva, úgy látom, bármennyire is furcsának tűnik, 
a káosz és a rend, már amennyiben a világegye-
tem egészét tekintjük, a kettő egy és ugyanaz, 
csak hol így, hol úgy szólítva. 
Úgy tűnhet, talán rend nincs is, csak rendezem, 
értelmezem a káoszt. Kezelem. S így én magam, 
az értelmező teremtem — összefüggéseket tételez-
ve, elméletek útján — a rendet. Valójában persze 
a világrendező erők, összefüggések léte avagy 
nemléte független elméleteinktől. És fordítva, el-
méleteink is függetlenek a valóságot átjáró össze-
függésektől. Elméleteink ugyanis technikai jelle-
gűek — esetleg is —, arra jók, hogy a számunkra 
felfoghatatlan szintről — hisz mi magunk sosem 
vagyunk az egész, annak mindig csak része — le-
húzzuk a valóságot a számunkra értelmezhető 
szintre, a teljesről a modellre. 
Az elméleteket én csak ideiglenes eszköznek te-
kintem. Amennyiben segítik a megértést, haszná-
lom őket, de nem veszem túl komolyan, sőt dobom 
is el azonnal, amint a továbblépést nehezítik. A 
cél ugyanis sosem a modell, hanem a teljesség. 
Azt hiszem, ha akarok, bármilyen elméletet fel-
állíthatok, tetszés szerint, s ha elég szorgalmasan 
gyűjtöm hozzá az adatokat analógiákat, előbb-
utóbb be is bizonyítom azt. 
 
Kicsit zavaros lett, kinyilatkoztatásszerű, de talán 
érthetővé teszi, miért nem tartom sokra az elmé-
letteremtő képességet, sem a bizonyíthatóságot, a 
bizonyosságot nyújtó adatolást, de még az ellent-
mondás-mentességet sem. Zárjuk talán azzal ezt a 
részt: nem érdekel, hisz-e nekem valaki, nem ér-

dekel, bizonyítottak-e állításaim: megérteni sze-
retnék dolgokat, mozgásukban, lendületükben, a 
rendelkezésemre álló, szűkre szabott, életnek ne-
vezett kis időben. 
 

* 
(Talán nem ártana a négy elemi minőség mentén 
rendeződő ismeret-minőségekről sem beszélni, de 
erre most nincs tér — és persze kifejthető mon-
dandóm se, hehe —, egyszerűen csak megemlí-
tem a földszerű tulajdonságokat mutató biztonsá-
gos, stabil adatolás mellett a légnemű, felszínes, 
pletyka avagy internet néven ismeretes bizonyta-
lan értékű ismerethömpölygést, a lángoló hit per-
zselő erejét, magabiztosságát, és a vízszerű, ka-
nyargós, megfoghatatlan, megismételhetetlen, 
mégis kitartó, megállíthatatlan tudásminőséget — 
ez utóbbiról mintha Németh László is szólt volna 
már.) 
 

* 
A káosz a felismert rend hiánya, negatív jelenlét 
(nem a világ két térfelű, homályos meg világos, 
csak a szemem nyílik fokozatosan), míg a rend, az 
eligazító, többszintű: geometrikus, fizikai, élő, 
vagy ki tudja hány és még hatványozottan mennyi. 
(A Napút plö geometrikus rendbe szerveződött élő 
minőség, a Tejút élő rendbe szerveződött élő mi-
nőség.) 
(Megint kinyilatkoztattam magam. De meg is 
könnyebbültem. Hol is hagytam a papírt abba... 
— Bocs az illetlenkedésért, de kellenek illen 
élesztő elemek, apró energialöketek, fárasztó len-
ne egybambán végigolvasni.) 
 

* 
Az égi rend, a csillagokban rögzült fogalmi rend-
szerek, mint például a Napúthoz kötött fogalmak 
variációs rendje, vagy akár az a rend, amit a Tej-
úttal kapcsolatban említek-feltételezek, vagy van-
nak, vagy nincsenek. Eldönthetetlennek tűnik lé-
tük, hisz lehet a csillagos ég egyfajta demonst-
rációs tábla, melyre feltűzzük fogalmainkat az 
áttekinthetőség kedvéért, de lehet akár valóban 
létező-élő-működő fogalmi erők működésterepe, 
melyek működéséről tapasztalati vagy sugallatos 
úton tudomást szerezhetünk (végül is, akár helye-
sek tapasztalataink, akár helyesek okoskodásaink, 
ha a kettő lényegileg, modell-lényegileg fedésben 
van, nyugodtan alhatunk, együtt az eldönthetet- 
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lennel). 
 

* 
Nagy felelősséggel, önuralommal, önmérséklettel 
kell mozogni az analógiás gondolkodás világában, 
hisz bármily két valóságelem között lehet találni 
átvezető, összekapcsoló, köztes állapotot, mint 
mondjuk sárkányölő Szent György és a termé-
szetjárás között a toklásszal átlőtt cipőfűzőt, külö-
nösen veszélyes az állatövi jegyek fogalmi gyöngy-
sorát, rózsafüzérét morzsolgatni (egyszer kiszámol-
tam, ha csak a jegyek között kimutatható kapcso-
latok alaptípusait vesszük is, bármely jegy a 
tizenegy másik közül minimum hattal azonnal 
összekapcsolható, ami azt jelenti, hat a tizenegy-
ből, mindig nagyobb a valószínűsége valami kap-
csolat létének, mint a nemlétének, ráadásul ele-
gendő, ha mindösszesen két valóságelem egy-egy 
jellemzékét vesszük, s mivel a valóságszeletek rit-
kán csak kételeműek, az meg teljességgel elkép-
zelhetetlen, hogy valami csak egyetlen tulajdon-
sággal bírjon, így hát az ilyetén elemzés korlátlan 
lehetőséget kínál, s hogy ki mire jut, csak intel-
ligenciafüggő, analógiás közegben a kapcsolat 
nemlétének kimutatása az igazán nagy falat — de 
az meg épp az alapelvvel, a minden mindennel 
összefügg elvvel kerülne szembe), szerencsére a 
Tejút, a maga csillagképeivel, mint fogalmi rend-
szer, meglehetősen ismeretlen világ, itt nem a le-
hetséges gondolatpanelek nagy száma, hanem épp 
a kötetlenség, bejáratlanság, a szabad, szabados 
elméletalkotás veszélye fenyeget. 
 

* 
Ha fenyeget, fenyegessen, nem olyan családból 
származom, adta rusnya banyája, otthon vagyok én 
az égen, nem az itteni sziporkázás érdekel, sem a 
gravitáció, elméletet se akarok kiizzadni magam-
ból, földhözragadtan bizonygatni se. A tündérek 
létének bizonyítása sem fontos, fikarcnyira sem, 
számomra. Elég, ha működésüket megtapaszta-
lom, és — talán — értem is. Mert most a tündé-
rekről lesz szó, s a tündérek útjáról, a Tejútról. 
Először arról, hogy mik is a tündérek, hova sorol-
hatók. Azt hiszem, azt kellene nagyon komolyan 
feltételezni, hogy ha a teljességet keresem, annak 
közelébe akarok kerülni, a nyelvtani kategóriák 
fölötti szintek létezését is legalább feltételez-
hetőnek, megengedhetőnek kell tartanom. A 
tündérek ugyanis, úgy tűnik, kilógnak a sorból, 

nem sorolhatók sem a tárgyak, sem az élőlények, 
sem a fogalmak körébe. A tündér: egyszerre tárgy, 
élőlény, fogalom. Egyszerre csillag, isten, szere-
lem. 
 

* 
Sokat tanultam a gombáktól, egy időben jártam 
utánuk, erdőt járni nagyon kellemes, könnyű bele-
csúszni valami önkéntelen meditatív állapotba, 
természetes meditáció, amihez nem kell szek-
rénybe bújni, elhatározni, meditálni fogok, követ-
kezetesen, vasakarattal végig vinni az elengedett-
séget, az erdőn ez csak mellékesen, élelemszerzés 
közben történik, mint a levegővétel a víz felett, de 
nem is erről akarok most.  
Orwell az általa kitalált újbeszél nyelvben a jelzők 
erőteljes csökkentését javasolja, oly mértékben, 
hogy még a jó-rossz szópárból álló szókincset is 
túlburjánzónak tartja, csak a jó-nem jó megtartá-
sát nevezi ésszerűnek. 
Azért ez nem ilyen egyszerű. Mert a jónak ellen-
téte a nem jó és ellentéte a rossz is, de a rossz 
nem azonos értékű a nem jóval, mint ahogy a nem 
rossz sem azonos értelmű a jóval, bár a nem rossz 
is, a jó is ellentétes a rosszal. (És meg ne feled-
kezzünk a nem rossz és a nem jó ellentétéről, 
mely mint ellentét sem azonos értékű a jó és a 
rossz ellentétével.) Az ellentétes jelentések nem 
egy egyenes két végpontján, inkább kereszt alak-
ban rendeződnek. Két dimenzióban. A gombák 
egyértelműen erről beszélnek: egyik ellentétpár az 
egészséges-mérgező, és másik az ehető-ehetetlen 
tulajdonságpár. Sokan mondták már galócavacso-
ra után, utolsó mondatukként: Köszönöm, asszo-
nyom, finom volt. 
 

* 
(Egy technikai jellegű tudnivaló: a Tejutat általá-
ban egyenes, vagy hullámosodó, görbülő, lényegé-
ben egyenes alakban ábrázolják, általában a kör-
be rendezett Zodiákus-csillagzatokon átmetszőn. 
Én nem így kezelem. Én a Tejutat rajzolom kör 
formában, amiben lapos ellipszis, szilvamag a 
Napút. A teljesség ugyanis nem átmetsző része a 
részlegességnek, fordítva, a nagy egész kívánja a 
teljességet idéző kör formát.) 
 

* 
Úgy tűnik, mintha egyfajta keresztbe rendeződés a 
Tejúton is kimutatható lenne. Pontosabban látok 
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egy keresztet, aminek három végén három külön-
böző jellegű férfi-nő viszony érzékelhető, míg a 
kereszt negyedik, alsó végénél semmi. Itt lenn na-
gyon sötét van. 
 
A kereszt egyik vízszintes végén, a keletin, ahol a 
Bika és az Ikrek között a Tejút és a Napút talál-
kozik, ott az Orion. Az Orion hatalmas, óriás csil-
lagkép, maga a mesebeli óriás, Nimródhoz kap-
csolható, atyai, családfői minőség. Mint nagy va-
dász, a klasszikusan férfias szerep képviselője. A 
keresztény, konzervatív családmodellben ugyanis 
a férfi jár a külvilágban, megszerzi, levadássza a 
családnak mindazt, ami szükséges, míg a nő, a 
kicsi asszony odahaza ül, és neveli a kicsinyeket. 
Ez a női szerep is érzékelhető ezen a tájon, sőt, 
több hasonló jellegű női szerep is. A legnagyobb, 
s nyilvánvalóan anyai szerep a Rák csillagképhez 
köthető, de két kisebb csillagcsoport, a Fiastyúk 
és a Méhkas is az anyai tulajdonságokat idézi, az 
egyikben a fészkén ülő, kis csibéit pátyolgató 
tyúkanyó, a másikban a méhkirálynő, minden 
állat édesanyja-nővére. (A méh szó anyanyelvün-
kön szólva nemcsak rovarkát, de az anyai testen 
belüli „fészket” is jelenti.) És mindhárom csillag-
közösség, de különösen a két utóbbi, méretében 
sokkal-sokkal kisebb, mint az Orion. 
Itt a női szerep neve: asszony. 
 
A kereszt átellenes vízszintes végén, ahol a Skor-
pió és a Nyilas között fut a Tejút s keresztezi a 
Naputat, a Kígyótartó csillagkép a tengelyjelölő. A 
Skorpió legfényesebb, legvörösebb csillaga a ma-
gyar hagyományban Szépasszony névre hallgat. A 
szépasszony olyan természetű, mint a neve alap-
ján gondolnánk, azaz kikapós menyecske, félre-
félrehúzódó, úgy is mondhatnánk, nagy vadász a 
szerelemben, aminek természetesen nem örül — 
bár megakadályozni sem tudja — férje, a bicegő 
Sánta Koldus. A Sánta Koldus a Nyilas csillagkép 
egyik névváltozata, a Nyilasról pedig köztudott, a 
konzervatív értékeket kedveli. Nem cserélődnek 
fel a szerepek az orioni állapotokhoz képest, de 
jelentősen megváltoznak, kiegyenlítettebb az erő-
viszony, megnövekedett önállóság, kis erőfölény 
érzékelhető női oldalon. 
Itt a női szerep neve természetesen: szépasszony. 
 
A kereszt álló szárának felső vége a Sarkcsillagnál 
böki az eget. Itt a Kassziopeia és Cefeusz kettős, 

mint etióp királyi pár, uralkodik. Ám a pár női 
tagja, a királynő uralkodik. Teljes az összhang, de 
a nő uralkodik. 
A magyar népi csillagnevek — Cefeusz: Részög-
ember; Kassziopeia: Korcsma — is ugyanezt jel-
zik: teljes az összhang közöttük, de a kocsma pia-
ci értéke magasabb, mint a részeg emberé.  
Itt a női szerep neve: nagyasszony, bábaasszony. 
 
A kereszt alsó végéről már elmondtam, nem tu-
dom, mi van itt. Valójában az égboltnak ez a része 
soha nem látható, ez az égi alvilág. Baráthosi-
Balogh Benedektől (Turáni regék és turáni mon-
dák a világ teremtéséről) úgy tudom, az ördög nő-
nemű. De a mesékben is gyakran olvasni kopo-
nya-kunyhóban ücsörgő vén boszorkányról. 
Ha igen, akkor itt a női szerep neve: banya, vén-
aszszony. 
 

* 
Valójában ez a kereszt csak annyiban az, hogy 
három végpontján jól kirajzolódó különbségek lát-
hatók a férfi-nő viszonyban, de a kereszt végpont-
jai nem fix állapotok. Folyamatos az egymásba 
alakulás, egyikből következik a másik, a másikból 
a harmadik, majd belép egy negyedik állapot, 
amiről még nem szóltam, és ismét kialakul az első 
állapot. Ez egy folyamat, ahol a viszonyok folya-
matos átalakulása érzékelhető, ami azt is jelzi, a 
világ egésznek valamennyi típusra szüksége van, 
tulajdonképpen csak a megfelelő arányuk fontos. 
Ez a viszony-folyamat nem körbejárja a kereszt 
végpontjait — más, furcsább az út —, de önmagá-
ba visszatérő, önmagát újrakezdő. 
 

* 
A viszony nem feltétlenül harc. 
 

* 
Egy önmagába visszatérő folyamat bemutatása el-
vileg bármely pontján elkezdhető. Ha bárhol, ak-
kor kezdjük éppen ott, amely a keresztény, klasz-
szikus, konzervatív férfi-nő viszonyt mutatja eb-
ben a letűnőfélben lévő patriarchális világban. 
Az isteni családkép, a szent család felállása a 
következő: a legnagyobb, nagyságrendekkel na-
gyobb főség az Atya, a megtermékenyítő. Mellette 
a kicsi, otthonülő anya, Mária, karján a Gyermek-
kel, akikre vigyáz a József névre hallgató férj. 
Ez földi, mindennapi körülmények között leegy- 
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szerűsödik, háromszereplőssé válik: a családfő a 
férj, aki egyben atya is, mellette az anya és a 
gyermek. (Vagy gyermekek, de egy éppúgy jelez-
het egyet, mint több hasonlót.) 
Számomra egyértelmű, ez a helyzet az Orion köze-
lében rajzolódik ki, ő az isteni Atya megfelelője 
is. És máris jeleznem kell, ebben a folyamatban 
az a személy, akit a keresztény világkép a leg-
főbbnek tételez, csak egy szereplő a három 
(négy?, hét?, nyolc?) legfőbb közül, és nem is a 
legmagasabb méltóság. Kis türelmet kérek, erre 
még visszatérek. 
 
Nem véletlen, hogy az Orion legerősebb ellenfele, 
a Skorpió, a sarkába mar: mert a következő állo-
más a folyamatos átmenetekben az Orionnal szem-
közti, Skorpió-Nyilas párosnál van. A nő ugyanis, 
ha a férj rosszul bánik vele, kettőt tehet: elsorvad, 
vagy kitör. 
A kitörési lehetőség az önállósulásban, önboldo-
gításban, önboldogság-keresésben jelentkezhet. 
Ez mai körülmények között elképesztő méretek-
ben felerősödött, emancipálódás, szinglisedés, 
karrierépítés a család helyett. Már leírtam: a 
Szépasszony a saját személyes boldogságát, örö-
mét kergeti, s a férj, a Sánta Koldus mozgás-
korlátozott, nem tekereghet el oly mértékben ott-
honról, mint Orion-korában tette, valakinek vi-
gyáznia kell a családra, a taligára, a vagyonra. 
 
A kitörést lecsillapodás követi, összebékülés, a 
férfi a család vezető erejévé válik, a Cefeusz van 
közelebb a Hattyúhoz, de a Kassziopeia sem 
hatalom nélküli: övé a Kisgöncöl, Tündérasszony 
társzekere, avagy a Tündérek palotája, s ő ural-
kodik a férfi, Cefeusz felett is. Valójában ő fogja 
össze az egész családot, ő irányít és dönt élet és 
halál kérdéseiről. 
Ebből az állapotból kerülnénk vissza a kezdő-
állapotba, és ezzel egy szimpla háromstációs 
körbe-körbe pörgő változást kapnánk, kihagyva a 
legalsó, sötét negyediket, de a helyzet korántsem 
ilyen egyszerű. Azt hiszem, ez azzal van össze-
függésben, hogy a Sarkcsillag közelében járunk, a 
Föld forgástengelyénél (a sark-csillag régi magyar 
neve Bábaasszony Matullája — itt a rokka. 
Csipkerózsika meséjében, itt áll meg az idő), és ez 
a pörgő örvénytengely az élet vizének és a halál 
vizének a forrása. Innen kerül át az élő a kereszt 
alsó végéhez, és ide röppen fel a mélyből valami 

újabb, friss erő. 
Generációváltás ez, hosszabb kapcsolatokban 
gyakran előfordul, hogy az idősödő férfi „lecse-
réli” „öregecske feleségét” valami fiatalabbra, de 
az idősödő nő is, régebben nyíltan, ma inkább 
bújva, gyakran keres magának valami zsengét. 
Régen ez szinte intézményesült: az új király a 
korona mellé gyakran a király özvegyét is meg-
kapta, árukapcsolásos formában, Pénelopé sem 
csak nő volt, királyság is, Koppánynak sem csak a 
korona kellett, kellett Sarolt is. 
Hogy épp itt van generációs feszültség, azt az 
Androméda-történetből is érezhetjük: Kasszio-
peia, a mostohaanyja Andromédának, különö-
sebb szívfájdalom nélkül áldozná fel a lányt a 
tengeri szörnynek. De azt hiszem, ide sorolható a 
Hófehérke és a szépséges gonosz királynő vetélke-
dése is („Tükröm, tükröm, mondd meg né-
kem...”), sőt, szerintem a Piroska és a nagymama 
között is van ilyen küzdés. 
 
Ez az új, felfrissítő szerelem ideje. Itt kap erőre a 
férfiminőség a fiatal és erős férfiemberben, az ifjú 
hímben. Ez a generációs frissülés az, amikor a 
fiatal férfi visszaélhet fiatalságával, és szépen 
lassan átveheti a hatalmat a nő felett — amely 
folyamat végén ismét eljutunk az orioni álla-
pothoz, a matriarchátust legyűri a patriarchátus. 
(Vigyázz, leány, ha megcsókolod a békát, ural-
kodni fog feletted!) 
De mielőtt befejeznénk a kört, a folyamatot, néz-
zük meg jobban ezt az úgynevezett orioni álla-
potot: ez valójában két, egymáshoz igen közeli 
állapot, úgy is mondhatnám, ugyanaz, csak két 
oldalról, belülről keresztény szemmel, és kívülről 
régi, esetleg keleti szemmel, ferdén rásandítva. 
Ugye a férfi Orion mellett három csillagcso-
porthoz, a Rákhoz, Fiastyúkhoz, Méhkashoz is 
hozzá tudtuk kapcsolni a női szerepet. Márpedig 
ha egy férfihez több nőt csatolunk, azt többnejű-
ségnek hívják. Ez valaha általános volt, Attiláról 
tudjuk hogy több felesége volt, Kínában is volt 
első feleség, második és így tovább feleség, sőt 
ágyasok is, ez így volt a Közel-Keleten, afrikai 
királyságokban, az Inka birodalomban, sőt az arab 
világban még ma is törvényes módja a férfi-nő 
kapcsolatnak. (Nem mondom hogy itt van, de ha 
keresném a melkizedeki Isten-képet, itt keres-
ném, az Orionnál, Nimródnál, de még a keresz-
ténység előtti, többnejű állapotban.) Ez a hárem, a  
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szentbáremség szakasza. 
 
Ahol sok a feleség, vigyázni kell rájuk, külön 
asszonyházakat hoznak létre, külön felvigyázó 
személlyel. A felvigyázó neve: herélt, eunuch. Itt 
tehát kettéválik a megtermékenyítő, atyai, és a 
felvigyázói, gondoskodói funkció. Mint a szent 
családnál: más az Atya, más a férj. 
 
Asszony, szépasszony, nagyasszony, vénasszony, 
kisasszony, és ismét asszony. 
 
(Azt hiszem, egy nő, aki szerelmes regényeken 
nevelkedett, csak nevetne ezen a döcögős folya-
matleíráson — én is nevetnék őrajta, ha akciófil-
met rendezne.) 
 

* 
A Napút házai a tudati állapotokról vallanak, az 
énről, abszolút értékben, a Tejút „állomásai” 
(nincs is állomás egy folyamatban) a viszonyokról. 
Itt nincs „önmagában mérhető”, csak „viszony-
lagos”, „valamihez képest”. Ez a relatív megmé-
rettetés, az én és az egész együttlétezése. Egy szép 
nagy padödő. 
 

* 
Érdemes kicsit közelebb kerülni — mondjuk az 
etióp királyi párra hivatkozással — az etióp ha-
gyományhoz: 
 

„Abesszínia története a sárkánnyal és a sár-
kányölővel kezdődik; a sárkánnyal, az ősi 
zűrzavarnak ezzel a szörnyű maradékával. 
Akkor az idő kezdetén — ha idő alatt a rend 
és törvény uralmát értjük a dolgok még bi-
zonytalan egymásutánja felett — az észak-
abesszíniai Tigré-vidék lakosait egy borzal-
mas sárkány, a föld megszilárdult kérge alatt 
kavargó őselemektől fiadzott barlanglakó 
tartotta rémületben. A sárkányt a népeknek 
emberhússal kellett táplálniok, ifjú szűzek-
kel, hogy tüze fel ne perzseljen minden élő-
lényt és növényzetet és hogy ne zárja el a föld 
alól fakadó vizeket, melyek nélkülözhetet-
lenek az élethez. Egy emberfia rendíthetet-
lenséggel és csellel megszabadította Tigrét a 
szűzek áldozatától, a felperzselődés és a ki-
szikkadás rémétől, feleségül vette azt a szű-
zet, akit utolszor vittek a barlang és a sárkány 

torkába. Tigré felszabadult népe a rendíthe-
tetlen és furfangos emberfiát királyának vá-
lasztotta. Kislányuk született, aki a Dél ha-
talmas uralkodónője lett, a tengeren innen, a 
hebesi felföldön és délebbre a sárkány kin-
csét, az aranyat rejtő hegyeken és a tengeren 
túl, Sába tömjént termő birodalmában. Fér-
jéről nem tud semmit a hagyomány; annyi bi-
zonyos, hogy szándékairól és akaratáról senki 
más nembelinek nem tartozott számot adni, 
egyedül ő uralkodott. Ez a szűz uralkodó, Sá-
ba királynője...” 

 
(Hoppá, sikerült kitapintanunk a Szabó család 
hihetetlen ősiségét, rálelni az ős-Szabó nénire — 
de lehet hogy most valamit elszabtam, inkább 
folytassuk az idézést, ugyanattól, ugyanabból — 
még akkor is, ha az idézetek későbbi állítások 
megerősítésére szolgálnak:) 
 

„...úgylátszik, a régi abesszíniaiak számára a 
király halála majdnem fontosabb volt, mint 
élete és legkedvesebb alattvalói erőszakos 
úton juttatták őket a halálnak ehhez a betel-
jesüléséhez. A vallásos, szakrális királygyil-
kosság ősi szokását idegen hatások kényel-
metlen kereszttüzében az abesszíniai történe-
lem féltékenyen igyekszik rejtegetni... A hold 
növekedik, mígnem a telihold teljes és mégis 
sohasem »erről a világról való« fényében tű-
nik fel, azután eltűnik, hogy ismét kisarjadjon 
a sötétség méhéből. Győzelme a sötétségen 
egészebb és tisztább, mint a mi esendő győ-
zelmeink, mert egészebb és tisztább a szen-
vedése. Úgylátszik, hogy egész pályája az égi 
vándorúton, halála és feltámadása valamely 
roppant áldozat, anélkül, hogy ennek termé-
szetét meg tudnánk magyarázni. De bizonyos, 
hogy erre az áldozatra szükség van, különben 
a világ elveszne, sötétben maradna, értelmét 
vesztené. Ezt az áldozatot csak az a valaki 
tudja meghozni, aki a hold útját tölti be a 
földi vándorúton, a király, az ősi zűrzavar 
sárkányának megölője, a rend kifejezője a 
földön. 
Ez ha nem is magyarázza meg, de mintegy 
jelzi a vallásos királygyilkosság értelmét... A 
holdkirály a rend megteremtője, a formátlan 
és gonosz sötétség legyőzője, a sárkányölő; 
ugyanakkor azonban ő az az áldozat, akinek 
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fel kell áldoznia magát a sötétség barlang-
jában... 
„Egy áldozattól a feláldozott királyért azon-
ban talán soha nem tekintett el ez a vi-
lágrend, a legkedvesebb feleség feláldozá-
sától. Ez a feleség, rendszerint a »második«, 
a legkevésbé »hivatalos«, egy bizonyos idő 
multán követte a férjét — miközben az »el-
ső« leghivatalosabb feleség, a jövendő anya-
királynő arról gondoskodott, hogy a nemze-
dékek nagy helycseréje zavartalanul menjen 
végbe...” (Juhász Vilmos: A holdkirály biro-
dalma — a tanulmány egy Abesszíniáról szó-
ló könyv előszava.) 

 
* 

Megragadván az alkalmat, honi mesénkből is 
idézék egy leány-áldozatos adalékot: 
 

„A Tündérvárban hatalmas Tündér lakott, a 
vár térsége előtt pedig minden héten vásár 
volt, s ezért, amiért megengedte a Tündér a 
vásártartást, egy szép szűz leányt kellett neki 
adni. 
A Tündér a leánnyal egy hétig mulatta magát, 
azután a vár ablakán a vár alatt lévó mély víz-
be lökte...” (A dubricsoni oltár keletkezése 
— Ipolyi Arnold népmesegyűjteményéből) 

 
(A meseválogatásokon is nyomot hagy a korszel-
lem, ebben a népmesegyűjteményben — tékápé 
Kálmány Lajos volt a szerkesztője, Ipolyi Arnold-
hoz annyi köze, ő kezdeményezte a gyűjtési fo-
lyamat megindítását és hozzá küldték be a gyűjtők 
a gyűjtött-átfogalmazott meséket, elnézést az is-
meretterjesztésért — sok olyan mesét találtam, 
amilyet mai válogatásokban nem lelni. A korszel-
lem — a mai is — olyan réteg, amit el kell távo-
lítani a mesékről, tündér-restaurálási kísérletek-
nél.) 
 

* 
Belekaptam Piroska meséjébe, bevágom egy ré-
gebbi változatát (úgy, ahogy Robert Darnton Lúd-
anyó meséi, A nagy macskamészárlás c. köny-
vében olvastam), elfoglalt szülők számára tanul-
ságos lehet: 
 

„Egyszer egy kisleánynak azt mondta az any-
 ja, vigyen kenyeret és tejet a nagyanyjának. 

Ment-ment a kisleány az erdőben, és össze-
találkozott a farkassal. Az megkérdezte tőle, 
hová megy. 
— A nagymamához — válaszolta a kisleány. 
— És melyik úton mész, a gombostűk vagy a  

varrótűk útján? 
— A varrótűk útján. 
Így a farkas a gombostűk útján ment, és ő ért 
előbb a házhoz. Megölte a nagymamát, vérét 
üvegbe töltötte, húsát tányérra szeletelte. Az-
tán belebújt a hálóingébe, és befeküdt az 
ágyába. 
— Kipp-kopp. 
— Gyere csak be, drágaságom! 
— Szervusz, nagymama! Hoztam neked egy 

kis kenyérkét és tejet. 
— Egyél te is, drágaságom! Találsz a kamrá-

ban húst és bort. 
A kisleány megette, amivel kínálták. Meglátta 
ezt a kiscica, és így szólt: 
— Né, a cafat! Eszik a nagyanyja húsából, és 

iszik a véréből! 
Ezután a farkas így szólt: 
— Vetkőzz le és bújj ide mellém az ágyba! 
— De hová tegyem a kötényemet? 
— Dobd csak a tűzre, úgysem lesz már szük- 

séged rá! 
A kisleány minden egyes ruhadarabról, az 
ingről, pendelyről, a szoknyáról és haris-
nyáról is megkérdezte, hová tegye, és a farkas 
minden alkalommal így válaszolt: 
— Dobd csak a tűzre, úgyse lesz már szük-

séged rá! Ekkor bebújt a kisleány az ágy-
ba. 

— Jaj, nagymama! Milyen szőrös vagy! —  
kiáltott. 

— Azért, hogy ne fázzak, drágaságom. 
— Jaj, nagymama! Milyen széles a hátad! 
— Azért, hogy elbírjam a tűzifát, drágasá- 

gom. 
— Jaj, nagymama! Milyen hosszú a körmöd! 
— Azért, hogy vakarózhassak, drágaságom. 
— Jaj, nagymama! Milyen hatalmasak a fo-

gaid! 
— Azért, hogy könnyen felfalhassalak, drága-

ságom. 
És ezzel a farkas be is kapta a kislányt.” 
 

Két okból idézem, túl azon, hogy tízparancsolat 
előtti erkölcsi állapotokat tükröz. 
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Egy: úgy vélem, lehetséges a mesének olyas értel-
mezése, amilyenhez hasonló alaphelyzetet Báthori 
Erzsébetről állítanak, azaz a környék úrnője szűz 
leányokat követel-rabol magának a környékbeli 
parasztoktól, fajtalan szándékkal. Lehetségesnek 
vélem, hogy az a bizonyos „nagymama”, akinek a 
szülők kénytelenek feláldozni gyermeküket, való-
jában palotaforradalom áldozata, merthogy intéző-
je, a farkas-ember, megkívánja a fiatal leányt, és 
arra gondol, ők ketten a „nagyi” nélkül is el tud-
nák vezetni a műintézményt. 
Ez csak egy feltehető feltevés, nem sok minden 
támasztja alá, tulajdonképpen önellentmondásos, 
hisz a farkas végül felfalta a kislányt, bár ha 
tényleg ez volt a szándéka, az erdőszélen is meg-
ehette volna. 
Az idézés másik oka érdekesebb: „És melyik úton 
mész, a gombostűk vagy .a varrótűk útján?” 
Pontosításomra váró közép-ázsiai felfogás szerint 
a ránk boruló égbolt hatalmas sátor, melyen a 
csillagok a varrás döféspontjain beszűrődő fények. 
(Ennyit pontosíthatok, Jankovics Marcell „Csilla-
gok között fényességes csillag” című könyvét 
használva:) 
 

„A Szitáslyuk elnevezés keletkezésére egy al-
táji hiedelem világít rá, mely az égboltot sá-
torhoz hasonlítja. Az égsátor csillagai a szöve-
ten átcsillanó fények, varrata a Tejút, a szitá-
vá kopott lyuk a szöveten pedig a Pleiades.” 

 
A hímes tojás kifejezés is — a hagyományos 
tojás-minták gyakran égmodellek — értelmezhető 
csillagmintás tojásként. Van egy kínai feng-shui-
eszköz, valami tájoló, ezoterikus boltokban néha 
lehet kapni, melynek egyik skálája szintén az ég 
és a varrás összekapcsolhatóságát engedi. Ennek 
megfelelően a varrótűk és a gombostűk útja az 
égnek csillagokkal sűrűbben-ritkábban megrajzolt 
jellegzetes részei lehetnek, mint mondjuk a Napút 
és a Tejút, hogy melyik melyik, ne kérdezzétek, 
nem vagyok én úriszabó. 
 

* 
Még két rövidebb idézetet idevágok, utána ismét 
én kavargatom a betűket: 
 

„...ha teszem azt az álmodó egy olyan női is-
tenséggel találkozik, amely a földanya min-
den vonását magán hordja, és olyan visz-

szataszító, mint Baubó a görög hagyomány-
ban, akkor azt egy katolikus neveltetésű sze-
mély bajosan nevezheti Szűz Máriának. Mivel 
azonban nálunk nincs más képviselete az 
isteni jellegű női figurának, annak az alaknak 
nehezen lehet más neve, mint mondjuk 
»anya«, vagy fantázianévvel talán »Örökzöld 
anyó«...  
Az a motívum is erősen elterjedt, hogy ha-
jadon figurát egy gonosz anyaistennő zaklat 
Az Ámor és Psziché című mesében Pszichét 
kegyetlenül üldözi kegyetlen anyósa, Vénusz 
istennő, aki ezúttal a Nagy Ősanya jellem-
vonásait viseli, mint különben mondjuk Istar 
és Atargatisz. Vénusz féltékenységből üldözi 
a leányt, mert az emberek azt mondták Pszic-
héről, hogy szebb őnála (akárcsak a Hófe-
hérkében)!... 
Ha megvizsgáljuk az emberi hasonmásaikat 
gyűlölő anyaistennőket, konfliktus rajzolódik 
elénk: ezek teljesen ösztöni-önkritikátlan nő-
iséget formáznak... Ám ugyanakkor teljesen 
jóságos volt: minden esetlent, sutát, nyomo-
rultat ölébe vett, szeretgetett és ápolt. Az ar-
chaikus, feltétlen irgalmasság jellemző az 
anyaistenségre. Az olyan szexuális magatar-
tás, mint a Baubóé, teljességgel természetes 
volt. Maga az anya volt a nagy szajha, aki 
papnőiben, a hierodulékban minden jött-
mentnek odaadta magát.” (Marie-Luise von 
Franz: Női mesealakok.) 
 
„...a mag egyben lélek is — és ez a szemlélet 
már egy feketealakos attikai vázaképen meg-
jelenik. A kép egy ithyphallikus szakállas 
férfit ábrázol, aki kettős fuvolán játszik. Négy 
ondócsepp hullik egy nagy, verdeső pillangó 
nyomában. Ebben a lélekölő szerepben egy 
germán ithyphallikus herma látható, melyet 
Priaposnak szoktak értelmezni, de ugyanúgy 
Hermés is lehet. A pillangó már ott verdes, s 
a lelki atmoszférát jelzi egy kúton ülő páva is. 
A kék-arany napmadár a régebbi itáliai gem-
mákon a halhatatlanság egyik szimbóluma, és 
szerepe van Ennius újjászületés-történetében 
is. A pillangót görögül, akárcsak a lelket, 
psyché-nek hívják, az éjjeli lepkét pedig 
egyenesen phallaina-nak nevezik, ami a 
phallos-ból képzett nőnemű alak... 
Az »apró népség« — kísérletképpen vissza 
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lehet így adni az eredeti szövegben álló oligoi 
andres-t — nyilván a halottak csapata, amely 
»puha surrogással«, sőt »cirpeléssel« (tetri-
gyidi) léttelenül lebeg tova; a halandók ár-
nyai, akár az Odysseiában. Itt céloz először a 
himnusz Hermésnek erre az alvilági olda-
lára.” (Kerényi Károly: Hermész, a lélek-
vezető.) 

 
(Meg sem próbálom értelmezni Kerényi szavait. 
Tartom magam annyira műveltnek, hogy felvállal-
hassam a műveletlenségem.) 
 

* 
A szülői minőségek és a nemiség szorosan össze-
tartoznak, égi szinten is, ennek alátámasztására 
két közkeletű kifejezést idézek fel, hárompontos 
töredékes formában: „k... anyád”, „Isten f...”. 
Pedig az anya is (a szülőanya s az ősanya is), az 
isten is, szent. És mégis. Szent a ká, és szent az ef 
is. 
 

* 
Férfi-nő viszonyról beszélek, a Tejutat emleget-
vén, nem felejtettem el, de nehogy azt higgyük, 
annyi csak a tét, hogyan viszonyul egymáshoz a 
tökös és a hasított, sokkal többről van itt szó, 
tökösség és hasítottság, jin és jang, ahogy a bagz  
ógörögök mondják. 
 

* 
Átélem, másokon is látom, a természetes kör-
nyezettel való érintkezés, természetjárás, virágok, 
felhők megfigyelése, a közvetlen megérintés köze-
lebb visz a hithez, valamiféle természetes áhí-
tathoz. (Ha nem lennék túl rajta, előbb-utóbb ke-
reszténnyé válnék.) 
 

* 
Molnár Géza szerint a nép és a nemzet jelentése 
között különbség van, és ez a különbség kifejtésre 
érdemes. 
A nemzet szót már régen összekapcsolta ő is, má-
sok is a nemzés, a nemző és a nemzett szavakkal, 
főleg ez utóbbival, a nép szót pedig a nappal. 
Felvetődött a napa, az anyós jelentésű napa szó. 
És érdekesnek tűnik a lehetőség. A nemzet fogal-
mába azok tartozhattak, akik az atyától származ-
nak, azaz vér szerinti tagjai a törzsnek-családnak-
etnikumnak, a nemzettek, míg a nép körébe tar-

toznak mindazok, akik tagjai a nagycsaládnak, de 
nem vér szerinti tagok. A hozottak, az érkezettek. 
Gondolok itt elsősorban a vér szerinti fiak felesé-
geire, akik idegen törzsekből-családokból szár-
maznak, s akik férjük családjához költöznek, az 
anyós uralma alá — és ez indokolná is, miért az 
általuk használatos megszólítás, a napa haszná-
latos az atya nőtársának megnevezésére, az élférfi 
mellett „uralkodó” élnő megszólítására, az atya és 
anya helyett —, valamint a velük érkezett, avagy 
más úton a törzshöz került szolgákra, letelepült, 
befogadott vendégekre. A törzs-nagycsalád körébe 
tartoznak tehát a nép és a nemzet tagjai. 
Mindenképpen átgondolandó a szibériai népek 
körében gyakori néptestvériség, népkettősség is, 
mely szerint az egyik nép fiai a másik nép lá-
nyaival házasodnak (a hozzáfűzött megjegyzések 
szerint mindez a vérfertőzés, a belterjesség, a ge-
netikai hibák az egymás között házasodás követ-
keztében fellépő halmozódásának elkerülésére 
történik). Érdekes volna megtudni, vajon e kettős 
nép-kapcsolat intézménye oda-vissza teremt lehe-
tőséget a házasodásra, avagy láncszerűen kapcsol 
össze népeket. 
Érdekes a felvetés tündér-vonatkozása is: egyfajta 
matriarchátus-patriarchátus együttélésről van szó 
tehát, a nép és a nemzet viszonyában, ami a mat-
riarchátus lappangó továbbélését mutatja, egészen 
a közelmúltig, vagy talán még a mai körülmények 
között is. (Egészen eddig nem értettem, hogy a fe-
nébe van az, hogy a Hattyú csillagképhez tartozik 
a had, a család, mégis a tündérkirálynő népe, a 
tündérek a Kismedvéhez, a Tündérek várához tar-
toznak. Így tiszta. A had a nemzet, a tündérek há-
zában pedig a nép van otthon. A ház népe. A 
fehérnép. 
Nem, nem tiszta. A tündérek gyakran hattyúru-
hában járnak. Ezt még ki kell bogozni. 
Lehet, hogy a tündérek népe is kétféle? Tündér 
nemzet, tündér nép? Vérszerinti tündér, és gyütt 
tündér?) 
Ebben az a gyönyörű, hogy a matriarchátus és a 
patriarchátus intézményrendszere egyszerre, egy-
más mellett is élhet, és hogy a kettő nem feltét-
lenül ellensége egymásnak, ez nyilvánvaló. 
Lehet, hogy ez az együttélés az ideális a földi 
közegben? 
 

* 
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„Peter Apianus... 1533-ban megjelent pla-
niszféráján 3 furcsa csillagkép jelenik meg, 
valószínűleg beduin tradíciókat tükrözve: az 
Ursa Minort itt egy hölgy és három fiatal 
lányka, a Draco-t 4 teve alkotja, a Cepheus-t 
pedig egy pásztor kutyájával és nyájával.” 
(Maignut Vera: Csillagképek és csillagtér-
képek az ókortól a XVIII. század végéig.) 

 
* 

A tündérmesékben gyakori, hogy a tóban fürdőző 
tündér madárruháját — általában hattyú képében 
jelenik meg, de a fekete tóban például kiskacsa 
fürdik — elrabolja a leselkedő legény, és a tündér 
itt ragad, emberi alakban. A későbbiekben emberi 
ruhát kap, és beilleszkedik a család életébe. 
Mint tudjuk, ember az, aki úgy néz ki, mint én — 
azaz aki a mi kisközösségünknek megfelelő ruhá-
zatot hord, a mi viselkedési szokásainknak megfe-
lelően viselkedik, a mi dalainkat dalolja, a mi éte-
leinket főzi... Közibénk való. 
Egy-egy faluban nemrég még három generációra 
visszamenőleg meg tudták mondani, kik az oda-
valók, és kik a gyüttek. És ez nagyon fontos meg-
különböztetés volt. 
 

* 
A Tejút, a folyó önmozgása és a genetikai vo-
nulatok, a leszármazások, családfák rendje ugyan-
olyan, víz jellegű mozgás. Időbeli lefolyásuk se-
bessége más. (Nagyságrendekkel más.) 
 

* 
Az idegen lányok, a hozott feleségek jelentik a ge-
netikus folyamatokban az energiát, az új geneti-
kus információt, a felfrissülést. Nyilvánvaló, hogy 
Tündérasszony társzekerén van a helyük, és nyil-
vánvaló, hogy az ősanyának kell ezeket szabá-
lyozni, beengedni vagy lefojtani. 
Ehhez annyit kell csak tudni, hogy amikor Göncöl 
szekeréről kérdezték a szegedieket, azok azt 
mondták, az a szekér nagyon nehéz, mert meg van 
rakva villámmal. (Aki emelt meg már akkumu-
látort, tudhatja, milyen súlyos tud lenni akár csak 
egy ládácska is, ha energiával megpakolt.) 
 

* 
Közlök egy balladát, Silling István Ismeretlen 
anyám című kötetéből, különös tekintettel a vil-
lám és a szekér kapcsolatára. Tulajdonképpen 

elegendő volna két-három versszakot idézni, de 
oly szép, szeretem, nem vagdosok ki belőle ré-
szeket. 
 

* 
„Ёgyszër egy asszonnak 
Tizenkét lánnya volt, 
A tizënkettedik 
Nándorvár Idor volt. 
 
— Idorkám, Idorkám, 
Ki ennek az oka,  
Zöld selem ruhádnak  
Hosszabb a hátuja? 
 
— Szabó nem jó szabta, 
Varó nem jó varta. 
Verje mëg meg az Isten, 
Aki elrontotta! 
 
— Szabó is jó szabta, 
Varó is jó varta, 
Kiráj kis Miklóska 
Erre irányozta. 
 
Hóhérok, hóhérok, 
Vigyétëk lányomat, 
Vigyétëk lányomat 
Az akasztófára! 
 
— Édes, kedves anyám, 
Kérnék még ëgy napot, 
Ёgy napot, ëgy órát,  
Vagy ëgy fél minútát! 
 
— Sem napot, sem órát, 
Sem ëgy fél minútát, 
Vigyétëk házamtol 
Ezt a hírës dámát! 
 
————    Fecskécském, fecskécském,  
Vidd el levelecském,  
Királ kis Miklósnak, 
Az én galambomnak! 
 
Ha ënni találod,  
Tëd a tányérjába,  
Ha alva találod,  
Tëd a paplannyára! 
 
————    Kocsisom, kocsisom,  
Fogjál be hat lovat, 
Fogjál be hat lovat,  
A legislegjobbakat! 

 
Tied a mennydërgés, 
Zenyim a villámlás, 
Ha élve találjuk 
Tied mind a ketté. 
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————    Jó napot, Jó napot, 
Ismeretlen anyám! 
Hol van az én babám, 
Nándorvár Idorkám? 
 
————    Lëmënt a kiskertbe, 
Virágokat szëdni,  
Virágokat szëdni,  
Koszorúba këtni. 

 
————    Nincsen ott, nincsen ott, 
Ismeretlen anyám. 
Hol van az én babám, 
Nándorvár Idorkám? 
 
————    Lëmënt a patakra, 
Fehér lábát mosni, 
Fehér lábát mosni, 
Magát fittogtatni. 
 
————    Nincsen ott, nincsen ott, 
Ismeretlen anyám. 
Hol van az én babám, 
Nándorvár Idorkám? 
 
————    Mit tírëm, tagadom, 
Ki këll már vallanom, 
Bent van a szobába, 
Fekszik hideg ágyába. 
 
Bemënt a szobába, 
Nagy búbánatába, 
Nagy búërëmébe 
Kést szúrt a szívébe. 
 
————    Vérém a vérëddel 
Egy patakba foljon, 
Testëm a testëddel 
Ёgy sírba nyugodjon! 

 
Nehogy félreérthető legyen, a változatokból egy-
értelmű, nem Nándorvár Idor követ el öngyil-
kosságot, hanem Kiráj kis Miklóska. A leány — 
és a meg nem született — haláláért „ismeretlen 
anyám” a felelős. Viselkedéséből egyértelmű, 
csak az ő beleegyezésével szülhetne a leány. „Is-
meretlen anyám” — élet és halál úrnője. (Akár 
egy agresszív bordélyházi madám, ha alkalma-
zottja méhe megtermékenyül, azaz ha „bekapja a 
legyet”. — Ezt a durva, „legyes” szólást csak 
azért használom, hogy elmondhassam, a régen 
„Méh”-nek nevezett csillagképet a csillagászok 
„Légy”-re kereszteltek át. Lelkük rajta.) 
Még egy apróság: nagyon örülök a „búbánat” el-
lentétpárjaként felvillant „búöröm” szónak. Na-
gyon jó, mert úgy tűnik, mindig a bú nem a bánat 

szinonimája lenne, hanem egyfajta bebújódást, el-
mélyülést, eltöltődést jelentene, akár a bánattal, 
akár az örömmel. 
 

* 
Az Idorka keresztnevet nem ismerem, a Dorkát 
igen. 
Árvadorka szerencséje (talán Árvacsillag néven 
is): csillag a Holló csillagképben, fekete minő-
ségben, a Cassiopeiával átellenes ponton. Az Ár-
valeány pillantása nevet a Szíriuszra, a Sánta-
katára is használják. „Két árva” nevezetű csillag-
zatunk is van, feltehetően az Ikrek csillagkép — 
bár ez nem bizonyosság —, szintén az Orion kö-
zelében. Az árvaság, mint tulajdonság olyan he-
lyeken bukkan fel, ahol a tündérkirálynő, a leg-
főbb anya nincs jelen. 
Dorka, Kata, Ilona, Kincső — női nevek a régi 
csillagnevek között. Tényleg csak a magam szóra-
koztatására, átfutom a régi magyar csillagneveket, 
melyek szólnak nőkről, női minőségekről. 
Keresztneveket tartalmazók: Szent Ilona pálcája, 
Sánta Kata, Sántakati, Árvadorka szerencséje, 
Kincső szekere. 
Lányokat, asszonyokat, tündéreket említők: Le-
ányszemű, Sántalány, Árvaleány pillantása, Árva-
leány szeme, Kisasszonyok öröme, Szépasszony, 
Szépasszony kútja, Szépasszonyok útja, Szépasz-
szony vászna, Sellő, Pálinkásasszony, Részegasz-
szony, Boszorkány szeme, Fehér lelkek útja, Tün-
dérek fordulója, Tündérek járása, Tündérek kútja, 
Tündérek tánca, Tündérek útja, Tündérfő, Tün-
dérszemű csillag, Tündérút, Tündérasszony csilla-
ga, Tündérasszony kútja, Tündérasszony palotája, 
Tündérkirályné Szekere, Boldogasszony matullá-
ja, Nagyasszony társzekere, Nagyboldogasszony 
csillaga. 
A női minőséghez szokás kapcsolni a Holdat, 
egyik régi nevén Istenkalácsát, a Vénuszt avagy 
Esthajnalcsillagot (ez utóbbi neve az idő mozgá-
sával foglalkozó csillagnevekre is ráirányítja a 
figyelmem), a Bikát, a Rákot, de idetehetem az 
egyik kedvencemet, a Mátra szerelme csillagot is 
(a mátra szó jelentése anyaméh is, köldök is, s így 
tulajdonképpen az anya-magzat kapcsolatot, a 
kismamaságot jelenti, és valljuk be, a legszebb 
nők mindig a kismamák). 
És akkor most nézzük az idő-szakaszolással, az 
idő-járással kapcsolatos neveket (egyébként régen 
nem választották szét a csillagos ég jelenségeit és 
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az időjárási jelenségeket, gondoljunk csak a me-
teorológia szóra): Hajnal hírmondója, Hajnal-
csillag, Virradócsillag, Délszakcsillag, Alkony-
csillag, Vacsoracsillag, Esteli csillag, Estvéli 
csillag, Virrasztócsillag, Éjfélcsillag, Éjszakai Szi-
várvány, Szélvészcsillag, Fellengércsillag (talán, 
amennyiben a felleghez van köze), Dérhagyó 
csillag, Zúzmaracsillag, Fagyhozó csillag, Kikelet 
hírmondója, Pünkösd csillaga, Őszi csillag, Tél 
Háta — néha nem könnyű a napszakot az évszak-
tól vagy az időjárási jellegzetességtől megkülön-
böztetni. 
Van ez a Vörösmarty, aki a Csongor és Tündéjé-
ben nemtőket szerepeltet, azt hiszem, nem lehet 
könnyű eljátszani, lehet hogy rosszul értelmezem, 
számomra élő, megszemélyesült fogalmak ezek, 
ilyes csillagneveket is találni a régiségben: Szere-
lemcsillag, Magános csillag, Szerencsecsillag, Ci-
gányok szerencséje, Szegényember szerencséje, 
Utasok szerencséje, Utasember öröme, Kisdedek 
öröme, Bánatcsillag, Elátkozott és Átkozott csil-
lag, Haldokló csillag, Özvegycsillag, Jámborok 
csillaga, Mérték és Rendcsillag. 
(Jámbor ember öröme. Az enyém, mármint ez a 
névfelsorolás.) 
 

* 
Szeretnék egyszer tündérnaptárt csinálni, amiben 
elsősorban női nevek vannak, nem kizárólag, de 
főleg, tündérnevek és virágnevek, mint teszem föl, 
magasra a mércét, magamhoz mérve... (Na ezt én 
sem értem. Inkább jöjjenek a nevek:) 
Tündéres, csillagszereplős keresztneveink: Tün-
de, Tündér, Villő, Vilma és társai (a villámra gon-
dolok), Nándor, Ilona és minden névvariációja, 
Manga a tréfa kedvéért (nem kakukktojás, létező 
név), anyánkat idézendő Anna és Kisanna és min-
den ami annás, Mária, szintén nem egyedül, Bó-
dog (ha asszony, ha férfi), Dóra, Kata, Kincső, 
Orsolya, a klasszikus érintettség okán Asztéria, 
Uránia, Vénusz, Orion, Moira, Szirén, Fáta, Nimfa 
és Nimród (vagy Nim-rúd? — ezt most nem kel-
lett volna), de a hazai mesékről, mitológiáról, tör-
ténelemről sem feledkezhetünk meg, nem csopor-
tosítom, csak sorolom a neveket: Délibáb, Csörsz, 
Árkos, s ha már itt tartok, közbeszúrok néhány 
folyónevet is, Ipoly, Száva, Iduna, és folytassuk a 
fényfolyamtól, Emese, Álmos, Turul, Attila, Me-
gyer, Hadúr, Lél, Mátyás, Táltos, Csikó, Lantos, 
Szenta, Szépa, Galamb, Hófehérke, Illangó, Csil- 

lag, Hódos, Napsugár. 
Vannak ilyen tündérkés nevek (entyempentye-
mesek és fickósok, az utóbbiak nyilván a Hadak 
Útjával hozhatók összefüggésbe — inkább az 
utóbbiakat sorolom előbb): Bajnok, Bátor, Erős, 
Levente, Kardos, Csatár, Sebes, Nemere, Sólyom, 
Kerecsen, Zengő, Dalia, Szilárd, Tömör, Vitéz — 
és akkor most jöjjenek a kicsit gügyögős, ked-
veskedős nevek, ahogy a Gyalog galoppból meg-
szokhattuk: Bíborka, Rubinka, Piroska, Fehérke, 
Zöldike, Életke, Angyalka, Evetke, Baranka, Bo-
gárka, Fürtike, Füzike, Őzike, Sudárka, Szellőke, 
Pintyőke, Szemőke, Ünőke, Szendike, Szörényke, 
Tavaszka, Szerénke, Üdvöske, Áldáska, Harmat-
ka, Reményke, Sugárka, Csendike, Havaska és 
Mátka, s az értékorientált Ezüst Út tiszteletére 
Arany, Boglár, Gyémánt, Kövecs, Korall, Gyöngy 
és Násfa, és minden Fodor és Bodor, és persze 
mindez Ajándék, Balzsam a szívre, és töltsön el 
benneteket a Béke (másképpen Irénke). 
Virágnevekkel, növényekkel is jól állunk: Virág, 
Szirom, Tűzvirág, Vadvirág, Akács, Alma, Ama-
rillisz, Aranka, Árpád, Árvácska, Bársonyka, Be-
gónia, Boglárka, Bojtorján, Borbolya, Borostyán, 
Boróka, Bors, Borsika, Buzád, Ciklámen, Cinna, 
Csiperke, Délia, Eperke, Erika, Ében, Gyopár, 
Gyöngyvirág, Györgyike, Hajnalka, Hanga, Hóvi-
rág, Ibolya, Iringó, Írisz, Jácint, Jávorka, Jázmin, 
Kamilla, Kála, Krizanta, Kökény, Leander, 
Levendula, Liliom, Magnólia, Mandula, Manna, 
Margaréta, Margit, Málna, Mályva, Menta, Mi-
móza, Nárcisz, Nefelejcs, Orchidea, Orgona, Őszi-
ke, Pálma, Peónia, Petúnia, Rezeda, Rozmarin, 
Rózsa, Som, Szederke, Szegfű, Szilvána, Tárkány, 
Tormás, Tulipán, Verbéna, Veronika, Viola, Zsá-
lya, Vadony... Elég ledeny. 
 

* 
S most a lányok után: alánok. 
A magyar, mint férfi-nép női párja talán az alán 
nép (a Hunor és Magor által elragadott tündérlá-
nyok, az alánok, Ilona, Tündér Ilona népe volt — 
Magyar Adorján felvetése A Csodaszarvas c. köny-
vében), s ha igen, érdekes lenne ebből a szem-
szögből megvizsgálni a hun és a magyar nép test-
vérségét — hisz nemcsak a magyarok, a hunok is 
alán leányokat szereztek maguknak. Lehet, hogy e 
testvérség azt — is — jelenti: nőágon rokon? 
(Egyébként — bár nem tartozik ide — régóta nem 
értem, hogy lehet az, hogy ugye Nimródnak van 
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két fia, Hunor és Magor, hunori ágon a legismer-
tebb Attila, a magori ág királyai az Arpád-házi 
magyar királyok — akik Attilától eredeztetik ma-
gukat, azaz a nagybácsi leszármazottai!? Ne tes-
sék rám haragudni, tényleg nem értem. Ezzel kap-
csolatban a legtöbbet egy szentendrei kocsma fa-
lán lógó festménytől kaptam: A kép a csodaszar-
vas-jelenetet ábrázolja, ahol Hunor és Magor ül-
dözi a csodaszarvast, látható a képen a mocsaras 
vidék, a csodaszarvas, és egy, azaz összesen 
egyetlenegy lovas.) 
Ha megpróbálnám e három népet a nagy kereszt 
végpontjaira elhelyezni, az alánok természetesen a 
Cassiopeiához, Tündér Ilonához, a magyarokat a 
Nyilashoz, a szépasszonyi végre, a hunok pedig, 
Attilán, az atyai minőségen keresztül vezetve az 
Orionhoz köttetnének. (De azt hiszem, ez csak egy 
mesterkélt rendszer.) 
 

* 
Testvérnépek, hun és magyar, férfi- és nőnépek, 
lengyel-magyar két jó barát, együtt isszák egymás 
borát, nyelvcsaládok — mintha a nyelvek, nemze-
tek, népek között is léteznének érzelmi, vérségi, 
családi kapcsolatok. 
(Közben előjött két fontos szó: érzelmi és vérségi 
kapcsolatok, nép és nemzet, és ezzel a kettő kö-
zötti összefüggés is előjött: az érzelem, a természe-
tes érzelem, vagy ahogy a szakkönyvek említik, a 
szerelem, vérségi kapcsolatokat teremt. Mert a há-
zasság érzelmi kapocs, de a gyermek már vérségi 
kapcsolatban születik. Mintha a nép burka, kérge 
lenne a nemzettestnek, s azzal folyamatosan egy-
beforr, miközben — honnan, honnan nem — nő 
helyette újabb burok.) 
Ilyen értelemben is érdekes lenne megkísérelni a 
népek, elsősorban, mivel számunkra a magyarság 
a legfontosabb, az ázsiai — európai népek nagy 
családrajzát. (Talán még a nemzetek-népek fölötti 
egységek, a nagynemzetek-nagynépek is kirajzo-
lódnának.) 
 

* 
Mindig igyekeztem kikerülni az aktuálpolitikai 
kérdéseket, azokat elfújja a szél, de mostanában a 
csontjaimban érzem, én is, nagy bajok vannak. És 
a legerősebb hatalom, amerika (kisbetűvel, meg-
érdemli, nem úgy, mint a hős Nemecsek), a hazát-
lanok népe (tényleg, nemzetük nincs is, hacsak a 
májusi virágszálakat nem tekintjük annak), a sze-

mét kultúrája, erőből, durván, eszetlenül csak fo-
kozza azokat. Kezdem azt hinni, bármennyire un-
dorodok az európai unió gondolatától, tényleg kell 
az összefogás, szigetet kell teremteni, a káros ten-
denciák lassítására. 
De hogyan lehet összefogni népeket? Nekünk már 
van tapasztalatunk, a monarchia két önálló ország 
részleges egybenövése, annak kísérlete volt, és 
végül is nem volt sikertelen, voltak élő elemek. 
De az összeszokáshoz kellett vagy száz év. 
Az európai unió összefogdosott államai, ha nem 
tévedek, huszonöten vannak — nem áll rá a szám 
a vagyunkra —, huszonöt ország között pedig már 
25! pár-kapcsolat van (a felkiáltójel nem a sikoly 
jele, matematikai jel, faktoriális, ha nem tévedek, 
azt jelenti, huszonnégyszer huszonháromszor hu-
szonkétszer satöbbi, le egyig), ami, ki se számo-
lom, igen nagy szám. (Matematikai tévesztés. Nem 
szorozni kell ez esetben, hanem összeadni: hu-
szonnégy plusz huszonhárom plusz le egyig, de így 
is nagy szám.) 
Ennyi kapcsolat összecsiszolásához igen nagy idő 
kell, annyi nincs, pörögnek az események, tehát 
marad a katonai fegyelem, a brüsszeli diktatúra. 
Csak hát ez meg hosszabb távon nem működik, az 
erős vaddisznók ugyan jól érzik magukat, de a ki-
csik, ahol lehet, ott dacoskodnak. 
Meg kell tehát gyorsítani a puha együttélési mó-
dok legalább megismerésének, de inkább működ-
tetésének szakaszát. Vannak tapasztalataink, talán 
nekünk a legtöbb, az ártéri gazdálkodás módsze-
rei, a szent korona összefogó ereje — és talán Má-
ria, királynőnk, segítene a medencén kívül is 
ebben. 
 

(Folytatjuk) 
 

 

 
 

Pecséthenger (Internet)Pecséthenger (Internet)Pecséthenger (Internet)Pecséthenger (Internet)    
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Tóth Sándor 
  

ABAÚJSZÁNTÓ, GYŰR-VÁR 
 

 

Mindig nehéz és izgalmas egy új, eddig is-
meretlen vár felfedezéséről beszámolni. Írásom 
ezért csak a legszükségesebb tényekre és a jól lát-
ható monumentális objektum bemutatására szorít-
kozik. 

 

 
 

A hatalmas földvárat a Gibárt - Abaújkér kö-
zötti országútról vettük észre Domoszlai Ernő ba-
rátommal. Mindketten lelkes várkutatók lévén a 
helyszínre siettünk. 
 

 
 

Az erődítés Abaújszántó és Abaújkér között, a 
műút és a vasúti pálya túloldalán a Gyűr-tető nevű 
helyen található. A hernádbüdi földváraktól mint-
egy 4 km távolságra keleti irányba. A több mint 
100 ha területű hatalmas oppidum sáncai igen 
meredek, több helyen látványos lépcsőzetes kiala-
kítással egyértelműen emberi munkára utalnak. 
Az északi oldalon hosszú egyenes szakasz után, 
nagyon látványos félköríves, majd ismét lineáris 
meredek oldalak váltakoznak. A több mint 1 km  

hosszan kígyózó erődítés nyugati oldalának végét, 
a mezőgazdasági művelés erősen lepusztította. A 
délnyugati háromszög alakú hatalmas szeglet már 
Abaújszántó területét is érinti. Ezen a részen egy 

mély árok szeli ketté a dombvonulatot, ami je-
lentős védelmet biztosított a déli erődvonal számá-
ra. A dél, dél-keleti részt az intenzív szőlőművelés 
tönkretette, de a felső peremvonalak még itt is jól 
megfoghatók. Az északi és nyugati oldalon végig 
jól láthatók még a völgy aljában kígyózó védőárok-
rendszer vonalai. Az árok szinte mérnöki pontos-
sággal egyenlő távolságra követi az erődvonal gör-
bületeit. A földvár legmagasabb tengerszint feletti 
magassága 172 m, de így is jelentősen kiemel-
kedik a környező dombok közül. Az északkeleti 
fal 170 m magas, rendkívül jól védhető pozíciójú, 
főleg ha hozzávesszük a mintegy 20 m távolságra 
tekergő árok védelmi erejét. A földvár tetején 
földművelés folyik, a peremeken és a centrum 
környékén igen sok cserépmaradványt figyeltünk 
meg. A cserepek vastag falú, nagyméretű, dísze-
sen vonalkázott és bütykös késő bronzkori típu-
sokra utalnak. Finoman iszapolt vaskori, kelta ke-
rámia darabokat is megfigyeltünk. A nagyszámú 
temetkezési urna és háztartási cserepek finomsága 
komoly műveltségű és társadalmi rangú népcso-
port létét bizonyítja a helyszínen. 

A Hernád folyó határvonal volt a Bükki és a 
Gávai kulturális közösségek között. Ebben a biz-
tos tudatban tehát bátran kijelenthető, hogy a 
Gyűr-tetői oppidum a Gávai kultúra egyik fontos 
védelmi központja lehetett ennek az egykori ha-
tárvidéknek. Az oppidum előtt mintegy előre tolt 
bástyák állnak a Hernád partján a hernádbüdi 
földvárak. Az igen fejlett Gávai kultúra értékes 
kerámia ipara azonosságot mutat a Gyűr-tető föld-
várának cserép maradványaival. 
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A Gyűr-tető nevének fogalma nyelvészetileg 
Győr nevet is takarhat, hisz öregjeink még a mai 
napig is sok helyen így ejtik ki a Győr nevű he-
lyiségeink nevét. Borsod megyében, mint tudjuk 
Diósgyőr, Kisgyőr szintén egykori erődítményeiről 
lett elnevezve. 

Sajnos 2005 évi látogatásunkkor döbbenten  

vettük észre, hogy a rendkívül szép és régészetileg 
feltétlen védelemre szoruló völgyben szeméttelep 
kialakítása miatt több helyen földgyaluk és mar-
kolók sebezték a tájat. Szerencsére a környékbe-
liek tiltakozása miatt e munkálatok leálltak, de 
azért figyelmeztetni kéne az illetékes hivatalokat, 
hogy ez a vidék ennél többre hivatott. 
 
 
 

 
 

 

 
 

SOMOGYORSZÁG ALAPÍTVÁNY BAJBAN VAN! 
 

Stamler Imre levele Dr. Sólyom László Köztársasági Elnökhöz 
 

 
Dr. Sólyom László 
Köztársasági Elnök Úrnak       
Budapest 
 
 
Tárgy: Millecentenáriumi Honfoglalási Emlékhely 
elismertetése és védelme 
 
 

Tisztelt Elnök Úr!Tisztelt Elnök Úr!Tisztelt Elnök Úr!Tisztelt Elnök Úr! 
 

Sokak megbízásából bizalommal kérem szíves 
segítségét egy felbecsülhetetlenül fontos nemzeti 
ügyben. Talán az Ön segítségével el lehet érnünk, 
hogy az 1995-96-ban nemzeti összefogással léte-
sített fajszi történelmi emlékhely és őskohászati 
múzeum törvényesen és hivatalosan is nemzeti 
emlékhely legyen az alapítás 10. évfordulójától. 

1.) Kérésem hitelesítésére három kiadvá-
nyunkat mellékelem. 
Az 1-es számú kiadványunkban dokumentumokat 
közlünk kutatásomról és közös munkánkról, alko-
tásunkról. Sok ezer ember munkája kellett ahhoz, 
hogy a jurta formájú épület és kisegítő létesít-
ményei, emlékművei elkészüljenek. Történészek, 
régészek, kohászok, építészek, művészek, külön-
böző foglalkozású tudósok, sok egyszerű ember 
adta a szívét, munkaerejét, becsületét és tehetsé-
gét alkotásunkba azért, hogy méltó módon, világ-
színvonalon épüljön fel    Európa elsEurópa elsEurópa elsEurópa elsõõõõ    õõõõskohászati skohászati skohászati skohászati 

múzeumamúzeumamúzeumamúzeuma    a fejedelmi vasüzem eredeti helyén. Ez 
egyben a magyarság    egyetlen millecentenáriumi egyetlen millecentenáriumi egyetlen millecentenáriumi egyetlen millecentenáriumi 
honfoglalási emlékhelye is!honfoglalási emlékhelye is!honfoglalási emlékhelye is!honfoglalási emlékhelye is!    

Az alkotást 1997-ben Szász Zoltán a MTA 
Történettudományi Intézetének igazgatója Glatz 
Ferenc elnök nevében így méltatta: 

„Megilletődve állok itt a somogyi erdők béké-
jében a magyar ipar, a magyar hadipar több ezer 
esztendős fellegvárában... Egy nagy ipari közpon-
tot, a modernkori Diósgyőrhöz hasonlítható vasko-
hászati centrumot veszünk ismét fokozatosan 
birtokunkba, valamit, ami elfelejtődött és ami 
ezzel a felejtéssel elveszett, de ami elhivatott és 
kitartó barátaink munkája nyomán ismét a nem-
zeté, ismét a miénk lett. 

Mit jelent a tudomány számára ez a hely? 
Mindenekelőtt az ismeretek tárházát. Több mint 
régészeti lelőhely, mint díszes fejedelmi lelet! Eu-
rópában talán egyedülálló kohótelep ami előttünk 
feltárul és ami ezután feltűnhet. A modernkor em-
bere érzi, hogy ezek a személyméretű kohók nem-
zedékek kemény munkájával fenntartott, működ-
tetett üzemüzemüzemüzem egyben üzenet is a mának. A tudoA tudoA tudoA tudo----
mány számára olyan ez, mintha egy több ezer mány számára olyan ez, mintha egy több ezer mány számára olyan ez, mintha egy több ezer mány számára olyan ez, mintha egy több ezer 
éves vaskos könyv került volna eléves vaskos könyv került volna eléves vaskos könyv került volna eléves vaskos könyv került volna elõõõõ,,,,    mely újra 
fellapozva az Árpád-kor komplex megismerését 
szolgálná... 

Ez a telep bizonyítja, hogy már a honfog-
laláskor is sokkal jobban össze volt nőve orszá-
gunk az akkori modem Európával.... 
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De van a tudomány számára e felfedezésnek 
más tanulsága is. Az amit Glatz Ferenc MTA el-
nöke írt a Históriában Somogyfajsz bemutatása 
kapcsán: a szaktudomány szűk szférájában, hely-
történészeknek és a tudomány külső köreinek ösz-
szetartozása. Helyi kezdeményezés nélkül sose 
lett volna feltárás, s DUNAFERR nélkül és kohá-
szok nélkül múzeum és emlékhely. Ez figyel-
meztet, hogy a túlszakosodás világában is mennyi-
re kell keresnünk egymás kezét.” / Első konfe-
rencia 25-27. o. / 

Hiába volt ez a példás akadémiai elismerés 
is, Magyarország születésének legfontosabb tárgyi 
tanújára és alkotásunkra a magyar állam legfon-
tosabb közjogi méltóságai közül senki nem volt 
eddig kíváncsi, de nem voltak itt akadémiánk el-
nökei, kulturális életünk legfontosabb vezetői 
sem, pedig hívtuk őket, szívesen megkondítottuk 
volna a diósgyőri vasasok által készített acél lé-
lekharangot a keresztény kultúra emlékművén. A 
harang azokért szól, akik nekünk hazát terem-
tettek és akik ezért az országért áldozatokat hoz-
tak, éltek és haltak... 

Vajon melyik demokratikus országban Vajon melyik demokratikus országban Vajon melyik demokratikus országban Vajon melyik demokratikus országban 
alázhatták volna meg az állami politikai és tualázhatták volna meg az állami politikai és tualázhatták volna meg az állami politikai és tualázhatták volna meg az állami politikai és tu----
dományos vezetdományos vezetdományos vezetdományos vezetõõõõk ilyen mértékben az alkotók ilyen mértékben az alkotók ilyen mértékben az alkotók ilyen mértékben az alkotó----
kat?kat?kat?kat? 

Kinek a szégyene ez? Miért történt így?... Ké-
sőbb leírom! 

2.) Ötödik konferenciánk kiadványában ala-
pítványunk elnöke ismertette eredményeinket és 
képekkel mutattuk be azokat a személyeket, akik 
megtisztelték alkotásunkat jelenlétükkel... Én a 
jövőről írtam, azt bizonyítottam, hogy miért kell 
európai értékként bemutatni az Európai Vaskul-
túra Útján a fejedelmi vasüzemeket és telepeket, 
lényegében ugyanúgy, ahogy ezt a norvégok tették 
a viking hajókkal és egyéb régészeti leletekkel... 

Bár 1998/99-ben a magyar régészeti tudo-
mány céhszemléletű erői tudományos háborút in-
dítottak ellenünk azért, hogy megállítsanak ben-
nünket és szakmailag, erkölcsileg megsemmisít-
senek minket, mi mégis bíztunk a jövőben, mert 
az ország legnagyobb, világszínvonalon termelő 
vállalata a DUNAFERR 2001-ben is kinyilvání-
totta további támogatási szándékát. Ezt közölte a 
konferencián Tóth László vezérigazgató. … /25./ 

Aztán minden megváltozott. A kormányzat le-
váltotta a DUNAFERR vezérkarát, aztán eladták 
külföldi tulajdonosoknak úgy a vállalatot, hogy 

nem kértek biztosítékokat a magyar kohászok és 
bányászok legősibb felszentelt emlékhelyének és 
múzeumának az eltartására, méltó működtetésére. 
Nyugdíjazták az alapítvány elnökét és dunaújváro-
si társát. Helyettük nem jelöltek senkit az alapít-
vány gazdasági, pénzügyi vezetésére. Ezzel alko-
tásunk, kutatási programunk végveszélybe került. 
Az állam nem akar gondoskodni rólunk, a megyé-
nek, a helyi önkormányzatnak nincs pénze, ereje 
a működés finanszírozására.... 

 

EbbEbbEbbEbbõõõõl a csapdából önerl a csapdából önerl a csapdából önerl a csapdából önerõõõõbbbbõõõõl kikeveredni l kikeveredni l kikeveredni l kikeveredni 
nem tudunk.nem tudunk.nem tudunk.nem tudunk.    

A legfőbb állami és kulturális vezetők érdek-
telensége elriasztja tőlünk a civil támogatókat, a 
vállalatokat! 

 

Mi sohasem a kormányzat és az Akadémia Mi sohasem a kormányzat és az Akadémia Mi sohasem a kormányzat és az Akadémia Mi sohasem a kormányzat és az Akadémia 
nélkül akartuk alkotásunkat világhírnélkül akartuk alkotásunkat világhírnélkül akartuk alkotásunkat világhírnélkül akartuk alkotásunkat világhírûûûûvé tenni, vé tenni, vé tenni, vé tenni, 
hanem teljes nemzeti összefogással! Ez az hanem teljes nemzeti összefogással! Ez az hanem teljes nemzeti összefogással! Ez az hanem teljes nemzeti összefogással! Ez az 
egyetlen járható út.egyetlen járható út.egyetlen járható út.egyetlen járható út. 

 

3.) 2004-ben írt tanulmányomban részlete-
sebben szólok vereségünk okairól. A XX. szá-
zadban a magyarság vezetői rosszul mérték fel a 
hatalmi erőviszonyokat és ezért utat tévesztettünk. 
Nem mentegetem a „jobboldali” fasiszta elkötele-
zettségű vezetés vétségeit, de a „baloldai” kom-
munista diktatúra rémségeit sem, egyetértek a 
szembenézéssel, az áldozatoknak és a hősöknek 
állított múzeumok és emlékművek létesítésével, 
de    jövjövjövjövõõõõnketnketnketnket    évezredes valós    értékeinkre kell értékeinkre kell értékeinkre kell értékeinkre kell 
alapozni.alapozni.alapozni.alapozni. 

Ellenfeleink, ellenségeink ettEllenfeleink, ellenségeink ettEllenfeleink, ellenségeink ettEllenfeleink, ellenségeink ettõõõõl az évezl az évezl az évezl az évez----
redes pozitív múlttól akarnak redes pozitív múlttól akarnak redes pozitív múlttól akarnak redes pozitív múlttól akarnak megfosztani megfosztani megfosztani megfosztani 
bennünket,bennünket,bennünket,bennünket, amikor azt követelik, hogy ismerjük 
el őseink bűnösségét a honfoglalás és államszer-
vezés történetében. 
A történelmi Magyarország szétdarabolása ugyanis 
legfőképpen azoknak a nacionalista nemzetálla-
moknak volt köszönhető akik szerint a barbár, 
nomád finn-ugor nyelvű magyarok éretlenek vol-
tak arra, hogy önállóan államot szervezzenek, 
minden magasabb kultúrát az itt talált népektől 
vették át... 

4.) Az ősi történelmi értékeinket tagadó céh-
szemléletű    magyar történeti és régészeti akamagyar történeti és régészeti akamagyar történeti és régészeti akamagyar történeti és régészeti aka----
ddddémiai dogma a proletárdiktatúra gyémiai dogma a proletárdiktatúra gyémiai dogma a proletárdiktatúra gyémiai dogma a proletárdiktatúra gyõõõõzelmével zelmével zelmével zelmével 
mindenben meg akart felelni ellenségeink kömindenben meg akart felelni ellenségeink kömindenben meg akart felelni ellenségeink kömindenben meg akart felelni ellenségeink kö----
vetelményeinek.vetelményeinek.vetelményeinek.vetelményeinek. Ezt a feladatot először Molnár 
Erik akadémikus végezte el 1945 után mégpedig 
a marxista-leninista államelmélet alapján, ezt 
utódai, legjobb tanítványai csak finomították, de 
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lényegén nem változtattak. Ezt tanultuk mindmáig 
az iskolákban. Ezt ismerik és fogadják el állami 
és tudományos vezetőink is, mint tudományos 
igazságot. Eszerint a barbár, nomád, termelő fog-
lalkozásra alkalmatlan finn-ugor nyelvű magyarok 
a besenyők és bolgárok elől menekültek el először 
Etelközbe, majd a Kárpát-medencébe. Innét indí-
tották azokat a céltalan rabló, kalandozó hadjá-
ratokat, amikkel pusztították, veszélyeztették a 
művelt keresztény népek feudális fejlődését és 
kultúráját. Ezzel veszélybe sodorták saját népük 
jövőjét, mert várható volt, hogy Európa nyugati és 
keleti fele összefog a barbár magyarok elpusztí-
tására, lényegében az avarokhoz hasonló módon... 
Szerencsére ezt a veszélyt felismerte Géza feje-
delem és Szent István király és a behívott idegen 
lovagok és szerzetesek segítségével, forradalmi 
harcban jó útra, új társadalmi rendre kény-
szerítették a barbár magyarságot, a lázadó törzs-
főnököket és nemzetségfőket pedig elpusztították, 
vagyonukat elvették. A végkövetkeztetést idézem: 

 

„Ezért Géza fejedelem és Szent István király 
a magyar történet első nagy forradalmárai, akik 
pedig intézkedéseikkel szembeszegültek, azok el-
lenforradalmárok, akik a történelem szekerét visz-
szafelé akarták fordítani.” 

Vagyis a X. század végén ugyanolyan forra-
dalmat vezetett Géza és Szent István, mint a XX. 
században Rákosi Mátyás és Kádár János. 

 

Tehát a    dogma a proletárdiktatúra legitidogma a proletárdiktatúra legitidogma a proletárdiktatúra legitidogma a proletárdiktatúra legiti----
málásamálásamálásamálása volt és az ma is. 

Ezt kellett szolgálnia minden magyar törté-
nésznek, régésznek, ha állami intézetben, intéz-
ményben akart dolgozni. Sokan erre nem voltak 
hajlandóak, ezért emigráltak. /Padányi Viktor, 
Vajay Szabolcs, Götz László, Badiny Jós Ferenc 
stb.../ Mások kiegyeztek a hatalommal és meg-
kísérelték a dogmát felfeszíteni, de a legtöbben 
behódoltak és védték a dogmát az „ellen-
forradalmárokkal”, a dilettánsokkal, az amatőrök-
kel, kontárokkal szemben... 

5.) A céhszemléletű akadémiai dogmát a 70-
es évekig én is tudományos igazságnak tartottam 
és elfogadtam, tanítottam iskolámban. Akkor vál-
tozott meg a felfogásom, amikor helytörténeti ku-
tatással vizsgálni kezdtem a hajdani Somogy-
ország hatalmi központja környékén a X. szá-
zadban adott vezéri személynevek mellékét. 
Jutas, Tarhos, Fajsz, Bogát, Lél, Bulcsu, Sur, Jutas, Tarhos, Fajsz, Bogát, Lél, Bulcsu, Sur, Jutas, Tarhos, Fajsz, Bogát, Lél, Bulcsu, Sur, Jutas, Tarhos, Fajsz, Bogát, Lél, Bulcsu, Sur, 

TarTarTarTar---- Zerind, Koppány Zerind, Koppány Zerind, Koppány Zerind, Koppány nevek megtalálhatók a  
X. századi írott forrásokban részben a magyar kró-
nikában is. Ők voltak a korabeli Európa legje-
lentősebb hadvezérei és államférfiai, akiket a csá-
szárok, a pápák ajándékokkal, kitűntetésekkel 
próbáltak lekenyerezni és persze adókkal is.  
Rangjukat általában rexnek, duxnak írták... 
Vagyis uralkodók voltak! Ezért keresni kezdtem 
hatalmuk bizonyítékait a szántóföldeken. 1986-
ban Bogát rex helyneve közelében véletlenül, is-
teni akaratra 5 hektárnyi területen rátaláltam az 
ősi kohászati telep bizonyítékaira... 

Amikor ezt jeleztem a megyei múzeum és az 
Akadémia illetékeseinek, akkor mindegyikük elu-
tasította a régészeti lelőhely vizsgálatát, ellenőr-
zését, mert „ dilettánsnak, amatőrnek, kontárnak” 
tartottak és „optikai csalódással” vádoltak. 

Ezért    rákényszerülrákényszerülrákényszerülrákényszerültemtemtemtem a terepbejáró kutatás 
elvégzésére és a bizonyítási régészeti munkára 
azoknak a régészeknek a segítségével, akiket meg 
tudtam legalább részben győzni. 

6.) Az első tudományos bizonyítások: 
1988-ban a sajtó segítségével sikerült ráven-

nem Költő László régészt, hogy fogadja el, hite-
lesítse a helyszíneken régészeti feltevéseimet. Áp-
rilis 15-19-én civil támogatással, Költő László ré-
gész szakmai irányításával feltártuk az első kohá-
szati telep egyik műhelyét 18 négyzetméternyi 
területen. Ott, ahol a helyet megjelöltem. Ekkor 
21 kohót igazoltunk sűrű sorban egymás mellett.    
Ilyen intenzíven mIlyen intenzíven mIlyen intenzíven mIlyen intenzíven mûûûûködtetett mködtetett mködtetett mködtetett mûûûûhelyt sehol helyt sehol helyt sehol helyt sehol 
elelelelõõõõttem nem táratott fel senki...ttem nem táratott fel senki...ttem nem táratott fel senki...ttem nem táratott fel senki... 

Ezt észlelve a 25252525 általam felkutatott    lellellellelõõõõhelyhelyhelyhely----
bbbbõõõõl kiválasztottam azt a kettl kiválasztottam azt a kettl kiválasztottam azt a kettl kiválasztottam azt a kettõõõõt,t,t,t, ahol ép kohós 
műhelyeket,    több ütöbb ütöbb ütöbb üzemes telepeketzemes telepeketzemes telepeketzemes telepeket valószínűsí-
tettem. Ezért hívtam április 26-án Fajszra és Bűre 
Költő László és Gömöri János régészeket. 

Bár kételkedtek szavaim igazában, de mégis 
rá tudtam venni őket ellenőrzésemre. 

Ekkor fogadtam meg, ha ép kohós mEkkor fogadtam meg, ha ép kohós mEkkor fogadtam meg, ha ép kohós mEkkor fogadtam meg, ha ép kohós mûûûûhehehehe----
lyeket, üzemeket tályeket, üzemeket tályeket, üzemeket tályeket, üzemeket tárunk fel, akkor ezeket berunk fel, akkor ezeket berunk fel, akkor ezeket berunk fel, akkor ezeket be----
mutattatom a világnak olyan módon, ahogy a mutattatom a világnak olyan módon, ahogy a mutattatom a világnak olyan módon, ahogy a mutattatom a világnak olyan módon, ahogy a 
norvégok tették viking norvégok tették viking norvégok tették viking norvégok tették viking õõõõseink hajóival. Így mi seink hajóival. Így mi seink hajóival. Így mi seink hajóival. Így mi 
is megváltoztathatjuk Európa hamis értékítéis megváltoztathatjuk Európa hamis értékítéis megváltoztathatjuk Európa hamis értékítéis megváltoztathatjuk Európa hamis értékíté----
letét a honfoglaló magyarok hatalmáról és kulletét a honfoglaló magyarok hatalmáról és kulletét a honfoglaló magyarok hatalmáról és kulletét a honfoglaló magyarok hatalmáról és kul----
túrájáról...túrájáról...túrájáról...túrájáról...    

Somogyfajszon 1988-ban megtörtént a szon-
dázó ásatás, de Bűn nem. Mivel a kutatási árkok-
ban a 17 kohó közt négy majdnem teljesen ép 
volt, ezért az őskohászati múzeumban történő be-
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mutatás érdekében két tanulmányt írtam, melye-
ket Gömöri János, László Gyula és Fodor István 
régészek a legnagyobb egyetértéssel lektoráltak. 

Könyveimet hiába küldtem el Kosáry Do-
mokos MTA elnöknek, nevében Bökönyi Sándor 
akadémikus azt válaszolta, hogy „Kontárokkal” 
nem állnak szóba és támogatásra ne is számít-
sak.... 

 

Nyolc év múlva gondolataim mégis testet Nyolc év múlva gondolataim mégis testet Nyolc év múlva gondolataim mégis testet Nyolc év múlva gondolataim mégis testet 
öltötöltötöltötöltöttek Somogyfajszon.tek Somogyfajszon.tek Somogyfajszon.tek Somogyfajszon.    

Ezért 1996 nyarán felkerestek bennünket az 
első magyar vaskohászati kutatók, hogy bizonyíté-
kainkat ellenőrizzék. Aztán Hegyi Klára és Szász 
Zoltán is meglátogatta alkotásunkat. Tájékoztató-
jukra 1997 áprilisában    Glatz FerencGlatz FerencGlatz FerencGlatz Ferenc MTA elnök 
úgy értékelte munkánkat, mint frontáttörést a céh-
szemléletű akadémiai kutatás frontján. „Ha a tu„Ha a tu„Ha a tu„Ha a tu----
domány nem tud megszabadulni céhes kordomány nem tud megszabadulni céhes kordomány nem tud megszabadulni céhes kordomány nem tud megszabadulni céhes kor----
látaitól, akkor maga is a céhek sorsára jutlátaitól, akkor maga is a céhek sorsára jutlátaitól, akkor maga is a céhek sorsára jutlátaitól, akkor maga is a céhek sorsára jut----
hat.”hat.”hat.”hat.” / História, 1997. 2. sz./ 

7.) A következő évben május 5-9-én alapít-
ványi ásatással igazolni tudtam a bűi fejedelmi 
vasüzem első műhelyének 4 ép kohóját... 

Ezért négy község önkormányzatának és a 
megyei vezetés segítségével kormányzati támoga-
tást kértem a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériumától. Támogatást kaptunk a teljes feltárásra, 
míg az építkezésre 220 millió Ft összeget ígértek. 
 A pályázatunk mégis elbukott, mert hiába ke-
rült elő a föld alól a négy műhelyes 41 kohós 
fejedelmi vasüzem 15 ép és 26 bontott kohóval, 
két kenyérsütő kemencével és a magyar írásbe-
liség első bizonyítékával, a céhszemléletű régé-
szek nem javasolták az üzem    bemutatását. Min-
denáron megbuktatásunkra, szakmai és erkölcsi 
megbuktatásunkra törekedtek. 

A történetet megyei múzeumunk igazgatójá-
nak felkérésére Hatalom és vas címmel megírtam 
az ünnepi évkönyvünkbe. 

Az általam leírtakat és a régészek állításait 
senki nem ellenőrizte, nem cáfolta, de nem is 
erősítette meg hivatalosan. Pedig az akadémiától 
és a kormányzattól    2001200120012001----ben hivatalos ellenben hivatalos ellenben hivatalos ellenben hivatalos ellenõõõõrrrr----
zést, vizsgálatot kértem.zést, vizsgálatot kértem.zést, vizsgálatot kértem.zést, vizsgálatot kértem. Hasztalan. 

 

8.) Glatz Ferenc 2001. végén távozott az 
Akadémia éléről. Ő kétségtelenül megértette 
szakemberként felfedezésem és kutatásunk, alko-
tásunk jelentőségét, ennek bizonyítékait adta 
többször is. 

2002-ben ismételten felkerestek bennünket 
az Európai Vaskultúra Útja szervezői, hogy a bűi 
fejedelmi vasüzemet is mutassuk be a világnak, 
mert ezt rendkívül fontos európai értéknek tartják, 
ezért    EU támogatást adatnánakEU támogatást adatnánakEU támogatást adatnánakEU támogatást adatnának,,,, ha a kormányzat 
adja az önrészt és az Akadémia a szakmai javas-
latot. Ezért támogatást kértem a kulturális minisz-
tériumtól ügyünk rendezéséhez és az Akadémia új 
elnökétől és a MTA Régészeti Intézet igazgatójá-
tól. Görgey Gábor miniszter nem ért rá válaszolni, 
Medgyessy Péter miniszterelnök sem... Az Akadé-
mia vezetőivel viszont négy-négy levelet váltot-
tunk. /2003-2004-ben./ 

Mindkét vezető elismerte kutatásom és alko-
tásunk fontosságát, érdemeinket! 

Ennek ellenére nem nézték meg bizonyí-
tékainkat, nem ígértek segítséget s megtagadtak 
velünk minden érdemi együttműködést, mivel 
kontároknak tartanak bennünket. Íme Elnök Úr 
indoka: 

„„„„Nem kNem kNem kNem kell Önnek meggyell Önnek meggyell Önnek meggyell Önnek meggyõõõõznieznieznieznie a honfoglaló 
magyarok kulturális fokáról a    magyar történémagyar történémagyar történémagyar történé----
szeket, régészeket a MTA illetékeseitszeket, régészeket a MTA illetékeseitszeket, régészeket a MTA illetékeseitszeket, régészeket a MTA illetékeseit,,,, mert azt    
mindegyikük jól tudja,mindegyikük jól tudja,mindegyikük jól tudja,mindegyikük jól tudja, ennek feltárásán,    nemnemnemnem----
zetközi elismertetésén munkálkodikzetközi elismertetésén munkálkodikzetközi elismertetésén munkálkodikzetközi elismertetésén munkálkodik.... Éppen 
ezért nem ismerek céhes szemléletű állami ku-
tatókat.” 

A mindentudást, a tökéletességet, a „ mundér 
becsületét” Elnök Úr a Régészeti Intézet tudomá-
nyos programjának ismertetésével akarta igazolni. 
Csakhogy ezek közt hiába kerestem a honfoglaló 
magyarok hatalmának és az ősi vaskohászat témá-
jának megnevezését!... Hiányzik. 

Ezért az egész helyzet abszurd....Ezért az egész helyzet abszurd....Ezért az egész helyzet abszurd....Ezért az egész helyzet abszurd.... 
Amikor újabb dokumentumokat küldtem, ak-

kor Elnök úr változtatott ugyan hangnemén, meg-
értőbbé, együtt-érzővé vált, de segítséget később 
sem ígért. Negyedik levelében közölte, ha újabb 
érdemi változást érünk el, akkor értesítsük. 

Az elnöki vélemény egyezik Bálint Csanád 
akadémikus álláspontjával. A különbség az, hogy 
a régész-igazgató konkréten megindokolta, hogy 
azért nem áll velünk szóba, azért nem támogatja 
kutatási és egyéb tudományos munkánkat, terve-
inket, mert az akadémiai céhtörvény ezt tiltja, 
mivel mi nem vagyunk régészek. E törvény sze törvény sze törvény sze törvény sze----
rint történész, kohász nem végezhet terepberint történész, kohász nem végezhet terepberint történész, kohász nem végezhet terepberint történész, kohász nem végezhet terepbe----
járó kutatást, ásatást,járó kutatást, ásatást,járó kutatást, ásatást,járó kutatást, ásatást, bemutatást, mert ezt csak 
azok tehetik, akik erre nem csupán diplomát kap-
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tak, hanem külön engedélyeket is. Ezért az a tu-
dományos háború amit a régészek folytattak el-
lenünk az törvényes és jogos és ezen nem változtat 
az eredményünk sem!...    Régészeti felfedezés Régészeti felfedezés Régészeti felfedezés Régészeti felfedezés 
ezért csak régészt illet meg,ezért csak régészt illet meg,ezért csak régészt illet meg,ezért csak régészt illet meg, kontárokat nem. 

Az érvelés hamis. A régészet ugyanis a törté-
nettudomány egyik segédága, melyben nem csu-
pán a tárgyakat kell vizsgálni és elemezni, hanem 
mindazt a mondanivalót is, amit ezek az emberek-
ről vallanak. 
Ezért demokratikus, normálisan működö orszá-
gokban gyakran történészek kezdeményeznek és 
szerveznek és vezetnek régészeti kutatásokat. Ter-
mészetesen ősi vaskohászati kutatásban a kohász 
szakemberek hitelesebben adnak a technikai, 
technológiai dolgokról szakvéleményt, mint a ré-
gészek. Nem minden régész jó történész és jó 
kohász!... Sajnos ez bizonyosodott be a bűi 4 mű-
helyes fejedelmi vasüzem feltárásakor. 

Míg Bálint Csanád igazgatóMíg Bálint Csanád igazgatóMíg Bálint Csanád igazgatóMíg Bálint Csanád igazgató 1996 óta min-
den    meghívásunkat, minden együttmmeghívásunkat, minden együttmmeghívásunkat, minden együttmmeghívásunkat, minden együttmûûûûködési ködési ködési ködési 
ajánlatunkat visszautasította,ajánlatunkat visszautasította,ajánlatunkat visszautasította,ajánlatunkat visszautasította, 1999 nyarán maga 
hívta meg    BudapestreBudapestreBudapestreBudapestre a minket kontársággal, 
tolvajlással vádoló régészeket. Ráadásul előadás-
ra, tájékoztatásra. Nélkülünk és ellenünkre.    Itt Itt Itt Itt 
úgy mutatták be a fejedelmi hagyatékot, mint úgy mutatták be a fejedelmi hagyatékot, mint úgy mutatták be a fejedelmi hagyatékot, mint úgy mutatták be a fejedelmi hagyatékot, mint 
egy akadémiai szervezésegy akadémiai szervezésegy akadémiai szervezésegy akadémiai szervezésûûûû nemzetségi kutatás  nemzetségi kutatás  nemzetségi kutatás  nemzetségi kutatás 
eredményét, amihez nekünk, a civil ereredményét, amihez nekünk, a civil ereredményét, amihez nekünk, a civil ereredményét, amihez nekünk, a civil erõõõõknek, knek, knek, knek, 
alapítványunknak alapítványunknak alapítványunknak alapítványunknak és nekem    nincs közünknincs közünknincs közünknincs közünk.... 
Ez hazugságuk lényege. 

Kirekesztésünk ellen a helyszínen Fodor Ist-
ván régész szakvéleményében tiltakozott a tanács-
kozáson. Hivatkozott arra, hogy 1988. XII. 19-én 
előtte jelentettem be akadémiai szervezésű konfe-
rencián a fejedelmi kohászati telepek, közte a bűi 
lelőhely felfedezését. Hivatkozott fajszi alkotá-
sunkra, kutatási programunkra is. Hiába... (PAB 
és Pécs) 

Ezzel Bálint Csanád ellenfeleinket és elEzzel Bálint Csanád ellenfeleinket és elEzzel Bálint Csanád ellenfeleinket és elEzzel Bálint Csanád ellenfeleinket és el----
lenségeinket legitimálta.lenségeinket legitimálta.lenségeinket legitimálta.lenségeinket legitimálta. 

Álláspontján 2004-ben sem változtatott. Sőt, 
azt állította, hogy én támadom az Akadémiát, a ré-
gészeket, a barátaimat „merő megszokásból, mint 
Rejtő Jenő Török szultánja.” 

Ez abszurd álláspont.Ez abszurd álláspont.Ez abszurd álláspont.Ez abszurd álláspont. 
9.) Őszinte örömömre szolgált, hogy 2005 

tavaszán    Dávid IbolyaDávid IbolyaDávid IbolyaDávid Ibolya az Országgyűlés alelnöke 
levélben érdeklődött fajszi ügyünk iránt. Tajé-
koztattam őt, „Államférfiként” tájékoztatta  Bozó-
ki András minisztert, Suchman Tamás államtitkárt 

és Kolber István turisztikai minisztert, hogy a 
fajszi honfoglalási emlékhelyet és őskohászati mú-
zeumot értékének megfelelően támogassák és hi-
vatalosan, törvényesen ismertessék el nemzeti em-
lékhelynek. 

A három politikus válaszát elküldte címemre. 
Egyedül    Suchman Tamás államtitkárSuchman Tamás államtitkárSuchman Tamás államtitkárSuchman Tamás államtitkár    járt a 

DUNAFERR-nél ügyünkben. 
Ennek eredményeként két hónapi késéssel az 

emlékhely és múzeum üzemel,    de jövde jövde jövde jövõõõõje kilátásje kilátásje kilátásje kilátás----
talan még, mert sem a talan még, mert sem a talan még, mert sem a talan még, mert sem a vállalat, sem a korvállalat, sem a korvállalat, sem a korvállalat, sem a kor----
mányzat mai vezetmányzat mai vezetmányzat mai vezetmányzat mai vezetõõõõi nem tették meg a szüki nem tették meg a szüki nem tették meg a szüki nem tették meg a szük----
séges intézkedésekct.séges intézkedésekct.séges intézkedésekct.séges intézkedésekct.    

Nem az a baj, hogy nem akarják, hanem az, 
hogy nem tudják, hogy mit kellene tenniük!... 
Suchman Tamás és    Kolber IstvánKolber IstvánKolber IstvánKolber István 1996-ban el-
évülhetetlen érdemeket szerzett az emlékhely és 
múzeum építésében, az ünnepségek, konferenciák 
indításakor. Horn Gyula miniszterelnökként az 
utolsó héten visszamondta ünnepi avatási beszé-
dét, ezt nevében Suchman Tamás mondta el, 
Kolber István még 1997-ben azt mondta I. kon-
ferenciánk megnyitásakor, hogy Somogyfajszot 
régészeti értékeink alapján olyan rangra kell 
emelni, mint ahol Pusztaszer van!.... 
Most azt írta Dávid Ibolyának, hogy jogászaik Most azt írta Dávid Ibolyának, hogy jogászaik Most azt írta Dávid Ibolyának, hogy jogászaik Most azt írta Dávid Ibolyának, hogy jogászaik 
szerint nemzeti emlékhely csak ott lehet, szerint nemzeti emlékhely csak ott lehet, szerint nemzeti emlékhely csak ott lehet, szerint nemzeti emlékhely csak ott lehet, 
ahova történelmi személyeket temettek el. ahova történelmi személyeket temettek el. ahova történelmi személyeket temettek el. ahova történelmi személyeket temettek el. 
Valóban?Valóban?Valóban?Valóban?        
Pusztaszeren nem temettek sem királyokat, sem 
más történelmi személyeket, de ahol első ural-
kodóink sírjai találhatóak, sajnos ott sincs olyan 
nemzeti emlékhely, amilyennek lennie kellene!  
/Székesfehérvár, Somogyvár, Tihany, Szekszárd, 
Pécs, Nagyvárad.../ 

Bozóki András miniszter minden felelősséget 
áthárít ránk. Szerinte a minisztériuma tökéletesen 
tette a dolgát, elismerték alkotásunkat, szakembe-
reik többször jártak a helyszínen és segítettek, 
engem az Akadémia dísztermében kitüntettek az 
idén, ha pedig a múltban pályáztunk volna, anyagi 
segítséget is kaphattunk volna... Mi az igaz? 

1999-ben pályáztunk, de a második és har-
madik ásatásra nem mi kaptuk a támogatást az 
alapítvány számlájára, hanem a megyei múzeum 
és a bodrogi önkormányzat. Az új őskohászati mú-
zeumra Hámory József minisztertől ígéretet kap-
tunk 220 millió Ft összegben, de ezt végül Kapos-
várnak adták „Szita Károly polgármester érdek-
érvényesítő ereje” hatására a szentjakabi nemzet- 
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ségi monostor restaurálására és egy szabadtéri 
színpad létesítésére... 

Hiába kértem eddig nem kapott semmiféle 
elismerést, kitüntetést sem a DUNAFERR, sem az 
alapítványa, sem az elnöke, kuratóriumának tag-
jai!… 

Én kaptam csupán kitüntetést, egy emlék-
érmet, amiért a saját költségemre felutazhattam 
Budapestre. Megköszöntem. 

10.) Hátrányos helyzetű megyénkben, önkor-
mányzatainknál nincsenek olyan erős civil erők, 
amelyek ebből a helyzetből ki tudnának segíteni 
bennünket.    Az országos hatású erAz országos hatású erAz országos hatású erAz országos hatású erõõõõs vállalatok s vállalatok s vállalatok s vállalatok 
támogatására csak akkor számíthatunk, ha támogatására csak akkor számíthatunk, ha támogatására csak akkor számíthatunk, ha támogatására csak akkor számíthatunk, ha 
meg tudjuk szüntetni azokat a bmeg tudjuk szüntetni azokat a bmeg tudjuk szüntetni azokat a bmeg tudjuk szüntetni azokat a botrányokat, otrányokat, otrányokat, otrányokat, 

amikramikramikramikrõõõõl írtam,l írtam,l írtam,l írtam, ha a vállalatok látják, hogy ez-
irányú támogató munkájukat nem csupán az egy-
szerű emberek ismerik el, hanem az Akadémia, a 
kormányzat, politikusaink is. 

11.) Elnézését kérem, hogy mondanivalómat,  

kérésemet ilyen hosszan tudtam kifejteni, megma-
gyarázni. 

Én is úgy gondolom, ahogy Ön, hogy a naci-
onalista és internacionalista túlzások helyett a ha-
zafiságnak kell áthatnia életünket. 

Gondolataim hatására ezért áll és működik 
még Európa első őskohászati múzeuma és a ma-
gyarság egyetlen millecentenáriumi honfoglalási 
emlékhelye. Meddig? Ez most a magyar állam 
vezetőitől függ már! 

Azt reméljük, hogy a magyar állam legfőbb 
közjogi méltóságaként elősegíti, hogy alkotásunk 
hivatalosan is védelmet kap és igazi nemzeti em-
lékhellyé válik. 

 

Figyelmét, segítségét előre köszönöm! 
 

Stamler Imre 
 

Somogyjád, 2005, augusztus 15. 
 

 
 

 
 
 
 

KISKUNDOROZSMAI 
JERNEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉVKÖNYVE 

2000-2005. 
 

 
A tudós, Ázsia-kutató 
1800. május 12-én szüle-
tett Kiskundorozsmán jó-
módú nemesi család har-
madik, egyetlen fiú gyer-
mekeként. Édesapja 15 
éven át a község főbírája 
volt. 
Elemi iskoláit és a közép-
iskola első, ún, latin osz-

tályát Dorozsmán végezte, majd Szegeden a pia-
ristáknál folytatta tanulmányait.  
A kiváló előmenetelű fiút apja 1815-ben a pesti 
egyetemre íratta bölcsészeti tanulmányok végzé-
sére. Ekkortájt bontakozott ki benne a magyarság 
őseinek keleti emlékei iránti érdeklődés. 
A bölcsészeti tanfolyamot elvégezve 1818/19 -ben 

Pozsonyban a jogakadémián tanult, majd Heves 
megyében volt joggyakornok. 
1820-ban lett táblai hites jegyző, rá egy évre ügy-
védi oklevelet kapott. Miután sikertelenül pályá-
zott a jászkun kerületi tiszteletbeli alügyészségért, 
idejét történelmi tanulmányainak és kutatásainak 
elmélyítésére fordította. Bécsbe ment, s ott az 
egyetemen régészetet, keleti irodalmat és nyelv-
tudományt tanult, olvasott, búvárkodott. 
1824-ben a Tudományos Gyűjtemény című folyó-
iratban pályázati hirdetés jelent meg olyan érteke-
zésre, mely választ ad a kérdésre: „Egy volt-e a 
régi kun nemzet nyelve a magyar nemzet nyelvé-
vel?” Jerney alapos kutatásokat végzett, s művét 
1825-ben a magyar szaktudósok bírálata alapján 
pályadíjnyertesnek nyilvánították. Sajnos e műve 
elveszett, s nem is jelent meg, csak a rövid tarta-  
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lomjegyzéke ismert. Jerney volt az első, aki a jász-
kun kerületek fiai közül tudományos munkáért 
pályadíjjal lett kitüntetve. 
Tanulmányával felhívta magára József nádor fi-
gyelmét, aki – megújított kérvényét elfogadva – 
tiszteletbeli alügyésznek nevezte ki. Félegyházára 
költözött a kiskun kerületi széképületbe (ma Kis-
kun Múzeum). Szabadidejét olvasásra, levéltári 
kutatásra fordította. Jászberényben, Bécsben is 
búvárkodott a levéltárakban. Kutatásainak ered-
ményeként jelentette meg „Gondolatok a jász-
kürtről” értekezését – 1827-ben Szegeden, 1828-
ban a Tudományos Gyűjteményben. 
Ezt további dolgozatok követték. Kimutatta, hogy 
a szeged-alsóvárosi templomon ma is látható év-
számot nem 1103-nak, hanem 1503-nak kell ol-
vasni. Azóta is ezt az évet tartják a templomépítés 
befejező esztendejének. 
1833-ban megírta szülőfalujának Dorozsmának 
régi – török előtti – történetét, mely Pesten a 
Hasznos Mulatságok című folyóiratban jelent meg. 
Így tehát ő Dorozsma első történetírója. A Magyar 
Tudományos Akadémia történettudomány osztálya 
a Czuczor Gergely halálával megüresedett tagsági 
helyre 1837. szeptember 7-én levelező tagul Jer-
ney Jánost választotta. Történeti munkásságáért 
több megye táblabírósággal tüntette ki. 1838. 
szeptember 7-én az MTA rendes tagja lett, szék-
foglaló előadását a magyarországi besenyőkről tar-
totta. Ekkor már Pesten lakott. A jászkunok közül 
Jerney az első, akit az Akadémia tagjai közé fel-
vett. 
1844. április 20. – 1845. április 23. között került 
sor régen tervezett keleti útjára, melynek célja a 
magyarság tárgyi emlékeinek felkutatása volt. Út-
jának főbb állomásai: Moldva, Besszarábia, 
Odessza, Taganrog, a Don-vidék. Az Akadémia a 
csángókra, Etelközre és Levédiára vonatkozó ku-
tatásait tartotta különösen figyelemreméltónak. 
1846-ban eladta dorozsmai birtokát, a kerületi ka-
pitányságnak ajándékozta a kiskunsági levéltár-
ban való megőrzésre gazdag oklevélgyűjteményét, 
s végleg Pesten telepedett le. 
1848-ban, a forradalom idején a belügyminisz-
térium országos statisztikai hivatalában volt alkal-
mazásban. 
1851-ben adta ki kétkötetes művét keleti utazá-
sairól. 
Szembaja miatt ekkor már arra kényszerült, hogy 

másokkal olvastasson fel, majd amikor a toll is 
kiesett kezéből, tollba mondta befejezetlen mun-
kái hátralévő részeit. 
1855-ben jelent meg A palóc nemzet és palóc kró-
nika című műve. 
Utolsó munkája „A magyarországi káptalanok és 
konventek, mint hielmes és hiteles helyek törté-
nete.” Ennek a művének forma szerinti előszava 
valójában utószó, tudományos munkájától való bú-
csúja: 
„Imádott nemzetem lábaihoz teszem ezen utolsó 
művemet, lelépvén a pályáról, mely részemre ke-
vés rózsát termett. Kimerült erőm, elhomályosult 
látásom végbúcsúvételre intenek. Miként futottam 
azon, mint töltém be hivatásom körét: ítélje meg a 
részrehajlatlanság. Én nyugodt kebellel nézek a 
jövendő bíráló széke elé, mert nem fajunkat becs-
mérlő divateszmék, hanem a való és igazság ki-
nyomozása valának iránytűm és fároszom műkö-
désem minden fázisában.” 
Kevéssel utóbb 1855. december 24-én karácsony 
estéjén szívszélhűdés oltotta ki életét.  
Életéről, munkásságáról Gyárfás István (1833.), 
Sztriha Kálmán (1938.) és Péter László (1987.) 
emlékezett meg tanulmányban. Színes olajképe a 
híres szegedi festő, Nyilasy Sándor alkotása, a 
Jerney János Általános Iskola tanári szobáját dí-
szíti. 

Lázár Zoltán 
Igazgató 

 
Köszönjük Nagy Ferenc kedves olvasónknak. 

 
 
 
 

Rózsás János:Rózsás János:Rózsás János:Rózsás János:    

LEVENTESORS 
Előszó 

 

 

A Moszkvából 1945. elején hazatért kommu-
nisták,    az úgynevezett „moszkoviták”, akik szov-
jet hadigépezet által megszállt országunkban, a 
szuronyok árnyékában uralomra kerültek, hala-
déktalanul meghirdették politikai programjuk és 
elméletük alapvető kiindulópontját, a magyar nép 
„kollektív bűnösségének” hangoztatásával. Meg-
győződésük és céljuk az volt, hogy a fasiszta Né-
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metország utolsó csatlósának, a magyarságnak 
kérlelhetetlenül bűnhődnie kell, nem feledve a 
Tanácsköztársaság 1919-es csúfos bukásának em-
lékét sem. A támadás ideológiai célpontja első-
sorban a nemzeti múltunk erkölcsi és emberi ér-
tékeinek, mint a társadalom szilárd tartóosz-
lopának megingatása lett, nem utolsó sorban az 
ifjúságnevelés marxista befolyásolása került elő-
térbe. A XX.... század második felében, minden 
téren tapasztalhattuk, hogy miként törekedtek az 
internacionalizmuson alapuló kommunista eszmék 
sulykolásával, a magyar társadalomban lerombol-
ni a nemzeti öntudatot. A nemzeti múlt valós té-
nyeinek elhallgatásával, meghamisításával, a 
nemzeti gyökerek elsorvasztásával igyekeztek 
megfosztani a magyarságot mind jelenétől, mind 
jövendőjétől. 
 

A levente intézmény történetével foglalkozó 
könyvem előszavát két negatív idézettel folytatom, 
hiszen ezek és az ilyen rosszindulatú történel-
mietlen állítások, ferdítések tájékoztatták félre év-
tizedeken keresztül a magyar és nemzetközi köz-
véleményt, a két világháború között felnövekedett 
ifjúságunk nevelésében oly jelentős és hasznos 
mozgalom lejáratására. 
 

    A Magyar nyelv értelmez Magyar nyelv értelmez Magyar nyelv értelmez Magyar nyelv értelmezõõõõ szótára szótára szótára szótára 1965-
ben a következőket írja a LEVENTE címszóhoz: 
„A Horthy-korszakban annak a militarista, sovi-
niszta ifjúsági szervezetnek a tagja, amelynek elő-
zetes katonai kiképzést és irredenta-fasiszta szel-
lemű nevelést nyújtó foglalkozásian minden 14-ik 
évét betöltött ifjúnak katonai szolgálata megkez-
déséig kötelezően részt kellett vennie. Sok leven-
tét nyugatra hurcoltak.” 
 

Az Új Magyar LexikonÚj Magyar LexikonÚj Magyar LexikonÚj Magyar Lexikon 1962-ben, ugyan-
csak a LEVENTE címszó alatt a következőket rög-
zíti: „... Mint szervezet 1944-ben széthullott, de a 
fasiszta-nyilas hadvezetőség a leventéket bevonu-
lásra kötelezte. A parancsot csak kevesen teljesí-
tették, a nyilasok azonban a fiatalok ezreit szedték 
össze, akiket 1944. végén, 1945. elején a Dunán-
túlon, Ausztriában és Németországban folyó had-
műveletek során harcba vetettek.” 
 

E féligazságokat, de egyúttal képtelen hazug-
ságokat is tartalmazó idézetek után szeretném a 
levente-intézmény történetét a történelmi tények-
nek megfelelően, korabeli dokumentumok, vallo-

mások alátámasztásával a kezdetektől a valóban 
tragikus végkifejletig követni, egészen a magyar 
ifjúság végzetes sorsának beteljesedéséig. Arra tö-
rekszem, hogy részletesen bebizonyítsam: a leven-
ték nem fasiszta ideológián nevelkedett szovjet-
ellenes partizánok voltak, hanem testileg-lelkileg 
egészséges, becsületes életre való nevelés mellett 
a honvédelem alapismereteivel is felvértezve, ka-
tonás fegyelmet elsajátítva készültek fel egy szebb 
magyar jövendő felépítésére. Hogy aztán az állam-
csínnyel hatalomra került szélsőjobboldali kor-
mány kalandor módon belevetette őket az 
1944/1945-ös évek fordulóján, a már elveszett há-
ború poklába, teljesen más fordulata a történe-
lemnek. 

 

E nagy munka összeállítása során rá kellett 
jönnöm arra, hogy ezen a téren csak úttörő mun-
kát végezhetek, a történelmi tények sorozata oly 
sokrétű, a több százezer fiatalember sorsát és vég-
zetét meghatározó események dokumentum anya-
ga oly hatalmas mennyiségű, hogy történész kuta-
tók egész csoportjának kell majd a jövőben elmé-
lyednie abban, hogy    az igazságot megközelítő va-
lóságot tárgyilagosan és pártatlanul az utókor elé 
tárja. 

 

Nagykanizsán, 2005. február 28-án. 
 

 
 

2005. nov. 27-én jelent meg a szerző 
Leventesors c. könyve 
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Tisztelt és Kedves 
Rózsás János Úrnak! 

 

 
Írásait több mint 20 éve ismerem, és a Sza-

bad Európában leközölt naplórészletek és írások 
rendkívül mély benyomást keltettek bennem, hi-
szen ez volt az első igazán reális feltárása az egy-
kori Szovjetunióbeli viszonyoknak. Azért is volt 
számomra megindító, mivel én is levente voltam, 
Kassán kaptunk kiképzést, ugyancsak páncél-
ökölre, és mellettem halt meg két levente baj-
társam is. Ugyanakkor mi azért kaptunk rendes, 
új ruhát is, de a szovjet hadsereg már Miskolcot 
támadta, mi pedig a Felvidéken, Tornaalján lak-
tunk, így a kilátástalan háborúból, és a németek-
kel való beszélgetés kapcsán is teljesen remény-
telen küzdelemből én kiléptem, és egy csomagban 
elküldtem a teljes felszerelést. Így sikerült 
megúsznom - mivel engem is behívtak Beszterce-
bányára - de már oda nem mentem el. 

Ez is nagyon felébresztette bennem ezeket az 
élményeket. Az írása, a tükörjelenet rendkívül 
szellemes megközelítése az emberi szenvedések-
kel szembeni önmaga meglátását vizsgáló, és ér-
tékelő magatartásnak, amikor az ember egy kicsit 
már kívülről látja magát, megdöbben, és lehet po-
zitív is, lehet negatív is ez, de minden esetre olyan 
viszonyok között, mint ahogy János élt, ez első-
sorban negatív. 

Igen reális a Horthy rendszerben misztifikált, 
úgynevezett, az Osztrák-Magyar-Monarchiában ki-
alakult katonai rendnek a felbomlását leíró sorok, 
és az a mód, ahogy még az utolsó pillanatokban is 
egy ilyen felelőtlen, rendkívül sok emberi életet 
feláldozó intézkedési sorozat született. 
 

Tekintettel arra, hogy nagyon sokan mosta-
nában misztifikálják ezt az időszakot – katonai 
szempontból is - azért ez az időszak, amikor már 
Magyarországon folytak a harcok, ezek a Maga le-
írásának feleltek meg valójában, ez volt a szomorú 
valóság. 
 

Gratulálok az írásaihoz, kiforrott, szépen fo-
galmazott, és igazi írói vénára vallanak ezek a 
megközelítések, mint például az említett tükör-
jelenet feldolgozása is. 

Tovább is nagy tisztelettel, nagyrabecsüléssel 
vagyok maga iránt. 
 
Nyíregyháza, 2005. december 14. 
 
 

Dr. habil Göőz Lajos 
emeritus professor 

 
 
 
 
 
 

Mario Alinei: Ősi kapocs 
 

Egy könyv a magyarEgy könyv a magyarEgy könyv a magyarEgy könyv a magyar----etruszk nyelvrokonságról, etruszk nyelvrokonságról, etruszk nyelvrokonságról, etruszk nyelvrokonságról, 
Kiss Dénes utószavávalKiss Dénes utószavávalKiss Dénes utószavávalKiss Dénes utószavával    

 

 

Allprint Kiadó, Budapest, 2005 
 
Mindig „gyanús a környező népek szemében, ha 
egy román, szlovák, német vagy magyar „tudós” ír 
saját népe ősi dicsőségéről, nyelve-földje-népe is-
teni eredetéről.  
Alinei könyve esetében azonban más a helyzet: 
egy elismert olasz nyelvész, az Utrechti Egyetem 
egykori professzora írt le nekünk, magyaroknak 
tetsző gondolatokat. Könyvéből kiderül, hogy a 
magyarok (ősei) már jóval a „honfoglalás” előtt je-
len voltak az európai térség nagy részén, s az is, 
hogy a régészeti kutatások szerint az etruszkok 
ősei a Kárpát-medencéből származnak. Arról a te-
rületről, amely egészen a bronzkor végéig Európa 
ipari szíve, motorja volt. Alinei véleménye szerint 
a fémkohászat, a csatornázás, a fazekasság, a 
kard- és lóhasználat is innen terjedhetett el s jut-
hatott el Itáliába is.1 
 
Alinei nem tudja elfogadni, hogy az Etruriában 
(mai nevén Toscanában) egykor beszélt etruszk 
elszigetelt nyelv lenne. Megállapítja: az etruszk 

                                                 
1 A probléma persze könnyen továbbgörgethető – ugyanis 
felmerül kérdés: honnan került az említett népesség a 
Kárpát-medencébe. Az egyik megoldás: nem kellett jön-
niük, ugyanis őslakók voltak. Kultúrájuk pedig szoros kap-
csolatban állt a nagyobb katasztrófák – vízözönök, meteorit-
becsapódások, tömeges vulkánkitörések – után fennmaradt 
isteni-emberi őstudással, melynek egy-egy darabját a Föl-
dön szétszóródott túlélők őrizték meg a maguk szűk kör-
nyezetében.  



KÖNYVEK 

 75 

nem a félsziget őslakosainak nyelve volt, hanem a 
betelepülteké. Ezzel elszakad Renfrew modelljé-
től, amely az indoeurópai invázió elmélete alapján 
az indoeurópai népek közel-keleti és újkőkori ere-
detét vallja. 
 
A szerző szerint az etruszk a magyar nyelv egyik 
ősi formája. A ragozó jelleg, a szó eleji hangsúly, a 
magánhangzó-illeszkedés és a névutók, valamint 
néhány tisztség etruszk és magyar nevének (gyula, 
kende), valamint a hat és az első számnevek egye-
zése támasztja mindezt alá. Az etruszk szövegek 
(főként sírfeliratok) részletes nyelvtani elemzései  
is igazolják állítását. 
Gondolatai a szóátvételek esetében is felvetnek 
egy lényeges kérdést. Ugyanis megállapításai nyo-
mán számos esetben szükségesnek tűnik az átadó 
és az átvevő szerepének újraértékelése. 
A könyv az előbbi lényeges megállapítások mel-
lett egy másik fontos szerepet is betölt: nemzet-
közi reklámot jelent a magyar nyelv és kultúra 
számára. Ugyanakkor felhívja figyelmünket egy 
hiányosságra is: manapság nemcsak nyelvünk ősi 
formáját, hanem a mai magyar nyelvet sem is-
merjük már úgy „Isten igazából”.2   
 
A felvetett kérdések tisztázásában remélhetőleg 
sokat segítenek majd a XX. század végén megin-
dult genetikai vizsgálatok, melynek eredményei a 
mutációk megjelenései révén sokkal biztosabb és 
ellenőrizhetőbb alapot nyújtanak a népek vándor-
lásainak, nyelveik kölcsönhatásainak a vizsgála-
tához, mint az íróasztal mellett született nyelv-
család-kategóriák és szóátvételek, no meg a hipo-
tetikus (régészeti adatokkal nem megfelelően alá-
támasztott, gyakran pillanatnyi politikai érdekből 
köztudatba dobott) „népmozgások”.3 

                                                 
2
 Ennek a hiányosságnak a pótlásában és a magyar-etruszk 
nyelvi párhuzamoknak a felismerésében sokat segíthet Be-
nedekfy Ágnes nemrég megjelent könyve, az Egy titokzatos 
nép holt (?) nyelve: az etruszk (Miskolci Bölcsész Egye-
sület, Miskolc, 2005).  
3 Alinei könyve alapján érdemes ismét újragondolnunk a 
honfoglalást és időrendjét is. Heribert Illig sok vitát kivál-
tott művét, a Kitalált középkort (mely kb. 300 év betoldását 
feltételezi a történelembe, a nyugat-európai kultúra dicső 
múltjának „megteremtése” végett) is érdemes lapozgatnunk: 
ugyanis Krónikáink időrendje válik általa hitelessé. Attila 
és Árpád uralkodásának idejét kb. 450 év választja el  
(900-450=450) – a Krónikáink leszármazási rendje szerint 
viszont csupán 5 generáció (azaz kb. 5x30=150 év). 

Ezúton szeretnénk megköszönni Alinei úrnak, 
hogy a világ nyilvánossága elé tárta kételyeit és 
felvetéseit az előbb említett, régóta megkövesült 
„történelmi-nyelvészeti dogmákkal” kapcsolat-
ban. Mindez sokat segíthet a világ valós őstörté-
netének megismerésében. 
 

Záhonyi András 
 
 
 
 
 

 

HOL VAGY, MEZOPOTÁMIA? 
 

 
2005 december 16-án mutatták be a Magyarok 
Házában a Hol vagy, Mezopotámia c. antológiát. 

 
 

Szerzők: 
 

ÁCS László, 
FARKASINSZKY Tibor, 

KISS Irén, 
TÁBORI László, 
ZÁHONYI András, 
ZÁSZLÓS Levente 

 
 
 

(Szerk.) 
 
 
 

 
 

 A lagaszi templom timpanonja 

                                                                               
Illig bajor – tehát ugyanúgy nem vádolható „magyar elfo-
gultsággal”, mint Alinei. És ugyanolyan, feltételezhetően 
félreértett-magyarázott kérdések nyomába ered, mint olasz 
kutatótársa.  
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Gömöry Katalin levele 
 

 

Szeretett Ágnesem! 
 

Ágnesem, csodálattal merülök bele újra, meg 
újra az ajándékul szánt Virágemberek Istenháza 
című műved birodalmába. 
 Bámulatos, hogy az alacskai hitvilági kincs 
megmaradt, s mutatja Bors és Miskolc törzsének 
állhatatosságát. Dicséret illesse a református egy-
házat, amiért épségben megtartották. 

Megható módon otthon találtad magad a ka-
zetták világában, s minden kis indát megértve köl-
tői ihlettel tolmácsolod üzenetüket. 

A Sorstáblák… a virágnyelv… a Nap évi pá-
lyája az Édesapád – mérte piskótaformában… a 
Szeretet anyag a teremtésben, az újrateremtő griff, 
a kétféle minőség tér-időben a jóságos sárkány… 
a virágemberek, s a száraz ágból való újrafakadás. 

 

A ZU madár nyugatról támad, s széttöretik az 
erkölcs védőhálója! Így van! A ZU /UZ… valaha?/ 
az amerikai ZUhanó repülők visítanak fel fülem-
ben. Most is a gyilkolással, kínzással, a ZUzással 
győznek. Ha ugyan győzelemnek lehet-e ezt mon-
dani… 

Vissza, haza kell térnünk, a magunk magyar 
igazságára. 

A könyvedet kézbe kellene adni minden ta-
nárnak, minden szülőnek. Tanítani, érettségi vizs-
ga anyagként, főiskolán, egyetemen. 

Köszönöm, Ágnes a könyvedet.  
 

Gömöry Katalin 
 

 
Kedves Katalin, örülök, hogy tetszett a köny-

vecském, de tudod, hogy nagy adósságod van: vá-
rom írásodat a következő számba. 

 
Gyárfás Ágnes 

 
 
 
 
 
 

 

Gróf Spanyol László levele 
 

 

Kedves Dr. Gyárfás Ágnes! 
 

 Visszatérve a szép magyar honból kaptam 
kézhez az Ősi Gyökér kettős számát. 
 Ugyancsak elszomorító, hogy a diadém meg-
fejtését a tévesen gépelt szöveggel hozták le, hol-
ott én észrevettem a hibát, és azonnal küldtem egy 
kijavított leírást róla. Az nem nevezhető tévedés-
nek, hiszen Ön és Önök tisztában vannak a kü-
lönbséggel. Nekem „nem tettek oda” sokat vele 
mert én nem vagyok szakavatott történész, inkább 
vélhető a dolog a szerkesztőség szegénységi bizo-
nyítványának. Mert a jelek szerint Önök elfogad-
ták a helytelen szöveget, tehát nem értik a szak-
májukat! Én az én szakmámban nem végeztem 
volna ilyen susztermunkát, - de ugyan mit is vár-
hatnék én Önöktől? 
Remélem a Jóisten is megáldja a tetteseket, és 
életük végére olyan szép állapotban és körülmé- 

nyek között fognak élni mint én, - aki elgépeltem 
a szöveget! Kívánom, hogy így legyen! 
 Ezen felül, nagyon nem érdekelheti a díszes 
társaságot az ősi hagyatékkincsek üzenetei meg-
fejtése! 
Akinek volt szíve akkor, hogy egy ilyen bonyolult 
képábrázolással ellátott diadém megfejtését tönk-
re tegye, az menjen árkot ásni, ne legyen tör-
ténész! 
Úgy látom Önöket gyötri a szakmai féltékenység, 
de mert nem képesek megfejteni a titkokat, hát 
inkább vesszen az egész ősmagyar kutatás, mint-
sem örülnének annak hogy a megfejtések által kö-
zelebb kerülnek a tényekhez. 
Rövidesen hazaköltözhetek, és megfejtéseimről ki 
fogok adni egy kötetet hamarosan, s majd be fo-
gom Önöket mutatni a közben már újjáalakuló 
Magyarországnak! 
 Láttam az 57. oldalon a határkőoszlopok ese-
tében, hogy egy kecskehal fekszik az előtérben, és 
nem csak kecske. Én nem láttam a figurát úgy, és 
majd korrigálni fogom a már megírt megfejté-
semet, bár nem sokat változtat ez a lényegen. A 
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jelek szerint nem csak zodiákus szerepe volt az 
ábrázolásnak, hanem totemállatként is ábrázolták. 
Annyi az egész. Címerállatuk lehetett. Az sem 
zárható ki, hogy a szárazföldi kecsketenyésztés és 
a halászat közös címerállata mivel tengerparti 
területről van szó. Ezek kielemzését későbbre 
hagyom. Értelmetlen, és érthetetlen dolognak 
tartom, hogy zodiákus jegyként vésték azt a kőbe. 
Mert ha úgy lenne, akkor annak folytatása lenne. 
De nincs. Egyéb helyeken is találkoztam hasonló 
megoldással, tehát nem is biztos, hogy zodiákus 
jegyről van szó, - noha magyarázható talán azzal 
is. A város olyan nagy kultúrával rendelkezett, ezt 
az épület tetején a hárfa jelképezi, de nem biztos 
hogy a csillagok állása, stb… alapján került oda a 
kecskehal. 
Mindenesetre a határkövek egyike sem utal az 
„Ég rétegeződésére” hanem a határon belépni 
szándékozó embereknek szolgáltatott információt 
a terület rendjéről. Az úgymond „jött-ment” ván-
dorok meg nem voltak csillagászok. 
 

További minden jót kívánva küldöm szívélyes 
üdvözletem: 
 

Gróf Spanyol László 
 
 
 
 
 

Kedves Olvasónk! 
 
Levelét közöljük, köszönjük a benne foglalt kri-
tikát, melyet átgondolunk. Szeretettel kérjük, hogy 
a fenyegetésein Ön gondolkozzon el, s ha lehet, 
vonja vissza. Az Ősi Gyökér táborát nemcsak a 
tisztelet, hanem a szeretet szálai fűzik egybe. A 
szeretet nem fér össze a fenyegetéssel. Ön termé-
keny író, s a leveleiben közölt anyag megtöltené 
az Ősi Gyökér minden számát. A lap azonban 
nyilvános fórum, másoknak is helyet kell adnunk, 
hogy tanuljunk írásaikból, vegyük figyelembe ku-
tatási eredményeiket, s így együttesen munkáljuk 
a magyarságtudomány területét. Kérem türelmét, 
megértését és hálásan köszönöm minden építő 
gondolatát.  
 
 

Szerk. 
 

 

 

Világszenzáció: 
Négyezer éves aranykincs Bulgáriában 

 
 

Magyarság 2005. aug. 7. 6. oldal 
 
Bulgáriában a híres trójai lelettel felérő arany-
kincsre bukkantak régészek egy ősi sírban az or-
szág középső részén – adta hírül a Magyar Rádió. 
A több mint 15 ezer, nagyon finoman megmunkált 
miniatűr aranygyűrű korát 4200 évesre becsülik. 
Némelyik ékszer olyan parányi, hogy a hegesztési 
pont közönséges mikroszkóppal nem is látható. A 
férfi, akinek sírjában az aranykincset megtalálták, 
minden bizonnyal a mai Bulgária területén a trá-
kok előtt élő nép uralkodó rétegéhez tartozott. 
 

A közelmúltban megtalált aranykincs alátámasztja 
azt, hogy a Szent Korona igenis a vízözön előtti 
korban készült! – Tekintettel a Pantokrátor kép 
írásjeleire, és megfejtésére. 
A jelek szerint a vízözön nem egyformán sújtott 
minden területet, a Kárpát-medencében sem talál-
ható nyoma, de sár és iszapáradatok azért voltak, 
és a folyók is medret változtattak, hiszen a föld 
tengelyvonala + 24 °- ban mozdult el. Hogy a ta-
lált kincshalmaz 4200 évvel ezelőtt készült-e va-
lójában nem tudni. Lehet, hogy az is a vízözönt 
átvészelt termék. 
Az otthoni sajtót böngészgetve azt tapasztaltam, 
hogy nagyon sok világosan látó ember lát hason-
lóan mint én, és ellenzik a történelemtudósok 
internacionalista begyepesedését. Annak véget fog 
vetni a Szent Korona igazsága. 
 

Gróf Spanyol László 
 

 
 
 

KÖSZÖNTJÜK 
A MAGYAR KÜLTÚRA NAPJÁT! 

 
 

Rövid köszöntő 
 

Ama célból kaptam a számomra megtisztelő 
felkérést, hogy az est bevezetéseképpen röviden 
szóljak a jeles évfordulón, amidőn arra emléke-
zünk, hogy Kölcsey Ferenc költő és politikus száz-
nyolcvankét évvel ezelőtt, 1823. január 22-én, 
hosszas vívódás után papírra vetette nemzetféltő 
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borús gondolatait, HIMNUSZ címet adva költemé-
nyének. Zengzetes szavaival „a magyar nép ziva-
taros századaiból” idéz képsorokat, és Isten előtt 
idézi egy egész nép küzdelmes sorsát. Mélységes 
hittel mondja ki, hogy „Megbűnhődte már a nép - 
A múltat s jövendőt!” - annak reményében, hogy 
az Isten megszánja a magyart, és hoz reá víg esz-
tendőt! 

    

Az utóbbi években, immár hagyománnyá vál-
va, - a szebb magyar jövendő reménységében, - 
ezen jeles naphoz időzítjük a Magyar Kultúra 
Napját! 

 

Miként korábban is, manapság még hangsú-
lyozottabban szükséges és időszerű, hogy féltőn 
szóljunk nemzeti műveltségünk megőrzéséről, 
ápolásáról, a következő nemzedékek számára való 
hiteles közvetítéséről, átörökítéséről. 

 

Anélkül, hogy a jelen kultúrpolitikai jelensé-
gek mélyebb taglalásába bonyolódnék, bizony em-
lítést kell tenni a hivatalos tantervekben meglehe-
tősen háttérbe szorított magyar irodalmi és törté-
nelmi ismeretek iskolai tanításában mutatkozó hi-
ányosságokról. Ez által sérelmet szenved nem 
csak az általános műveltségbeli tájékozottság, ha-
nem a nemzeti öntudat múltban gyökerező válla-
lása, évszázadokon át felhalmozott tudati és érzel-
mi kincseinknek a mindennapi gondolkodásunk-
ban való visszatükröződése. 

 

Tudják-e Önök, hogy a szovjet rabságban mi-
csoda lelki tartást adott nekünk, idegenben há-
nyódó magyaroknak, a klasszikus költőink iskolá-
ban tanult buzdító, küzdelemre, nemzeti öntudatra 
serkentő verssorainak egymás közötti felidézése? 
Milyen közös igyekezettel raktuk össze, mozaik-
ként ötvözve a költemények szavait, halványodó 
emlékképeinkből felidézve? 
 

2004. májusa óta hazánk az Európai Unió 
tagállama lett. Az is egy különös érzés, hogy a so-
káig húzódó befogadási folyamat következtében 
tartozunk ismét hivatalosan Európához, amikor 
már több mint ezeregyszáz éve vagyunk Európa 
kellős közepén államalkotó nemzet, a ködbevesző 
múltunkat nem is említve. 
 

Most előttünk áll a nagy kérdés: mint saját-
ságos kultúrahordozó nemzet - miként tudunk 
helytállni magyarként az európai népek közössé-

gében, a nemzeti identitásunk, önazonosság tuda-
tunk megőrzésével, - a szellemi kincseinkre, a 
ködbevesző ősidőkből származó hagyományainkra 
alapozva? 
 

A nemzeti értékeink ismeretének közvetíté-
sében, az erre való a törekvésben sajnos a je-
lenlegi körülmények között fájdalmasan hátrányos 
tény az, hogy a televízió, - mely nagyon hatásosan 
tudná közelebb hozni a tudásalapú információkat, 
a nemesebb eszményeket a képernyők elé szege-
ződött nézők számára, - köztudottan és készakarva 
szinte kizárólag életidegen, erkölcs- és jellemrom-
boló hatásokat közvetít. Ez kikezdi a társadalom 
alapsejtjeit, a családokat, de ugyanakkor az el-
anyagiasodott világ önző és kíméletlen farkas-
törvényeit sugallja, a jövőt jelentő ifjúságot méte-
lyezi, a társadalom életerejét morzsolja fel. 
 

És mégis, minden akadály és ellenszél elle-
nére a magyar kultúra művelőinek az a feladata, - 
mind az irodalom, a képzőművészet, zenekin-
csünk, valamint a népszokásainkban rejlő több 
évezredes teremtő erő területén, - hogy Európa 
nyugati országaiban, melyek még mindig a Kisan-
tant államok közel száz    éves hazugság áradata 
szerint ítélik meg hazánkat, népünket, - oszlassák 
el a téves képzeteket velünk kapcsolatban. 
 

(Ne fordulhasson elő az a szégyenletes eset, 
az a bűnös és rosszindulatú ferdítés, ami tavaly 
tavasszal borzolta a kedélyeinket. Az Európai 
Unió propagandagépezete által megjelentetett is-
meretterjesztő kiadványban hamis és hátrányos 
történelmi adatok jelentek meg Magyarországról, 
elhallgatva a méltán dicső és küzdelmes múltunk 
sorsfordulóit, valamint az egyetemes kultúra fejlő-
désére gyakorolt, hazánkból kisugárzó világra szó-
lóan kedvező hatásokat.) 
 

A Kárpát-medencei, szomszédos államokban 
jogfosztott kisebbségi sorsban tengődő honfitár-
saink és az anyaország közé leereszkedni készülő 
vasfüggönnyel, a demográfiai mutatók ijesztő fe-
nyegetésével, a magyar haderőnek az önvédelemre 
képtelen állapotig történő leépítésével szemben - 
minden erőnkkel növelni kell esélyeinket a meg-
maradásunkra! A tudományos és kulturális telje-
sítményeink, az iskolai oktatás és kutatásfej-
lesztés színvonalával, a hit, remény és szeretet év-
ezredes keresztény-keresztyén örökségének, ne-
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mes erkölcsiségének megőrzésével, tovább adásá-
val, sőt újabb értékek megteremtésével küzdeni a 
létünkért, létjogosultságunkért a népek tenge-
rében.  
 

A globalizáció minden uniformizáló törekvé-
seivel, a pénzvilág mindenható uralmával szem-
ben a valóságos nemzeti függetlenségünk védel-
me, a másoktól különböző, sajátosan magyar mű-
veltség, a pozitívan értelmezett konzervatív irány-
vonal töretlen követése, az öntudatos hazaszeretet-
tel való ötvözése ad esélyt, hogy az egymást váltó, 
életidegen ideológiáktól évtizedeken át megfertő-
zött, agymosott társadalmunk elködösített tudatá-
nak kijózanításával igazi kultúra teremtő és fenn-
tartó, szilárd és államalkotó nemzetként élhessen 
a magyar az idők végezetéig, itt a Kárpát-meden-
cében, egy szebb, boldogabb jövendőben! 

 

Nagykanizsán, 2005. január hó 21-én. 
 

Rózsás János 
 
Megjelent a Magyar Világ Magyar Világ Magyar Világ Magyar Világ hetilap 2005. január 
27-i számában. 
 
 

 
 
 
 

„A diktátumot már csak mi tartjuk be,  
senki más...” 

 

 

Több százas tömeg emlékezett Nagykanizsán 
 

Június ötödikén évről-évre megemlékeznek a 
trianoni békediktátumról a nagykanizsai Nagy-
Magyarország Emlékműnél. Idén sem volt ez más-
képp, a szobor talapzatánál beszédet mondott Kiss 
Dénes, a Trianon társaság elnöke, Pap Gábor mű-
vészettörténész, Rózsás János író és Döbrentei 
Kornél költő, valamint Kiss Bódog Zoltán kertész-
mérnök. Rajnai Miklós az elmúlt évek munkájáról 
számolt be. 

- A nagyhatalmak égbekiáltó bűnt követtek el 
a Kárpát-medencében a magyar nemzettel szem-
ben - mondta Rózsás János, a szobor helyreállí-
tásának ötletgazdája. - Most már tudjuk, hogy a 
Versailles-környéki békediktátumokkal elvetették 
a második világháború lélekmérgező sárkányfo-
gait. Hamis ideológiák alapján kialakult, világ-

hatalomra törekvő diktatúrák sarjadtak ki, és 
osztották meg gyűlöletkeltő tanaikkal Európa 
amúgy is békétlen részeit. Közben a térképeket 
alaposan átrajzolták, mi magyarok pedig még 
mindig nem juthattunk el addig, hogy a határon 
túlra szakadt honfitársainkra hazánk teljes jogú 
állampolgáraiként tekinthessünk - mondta. Ró-
zsás János azt is hozzátette: a nemzetnek nem sza-
bad elfelejtenie a magyar vér áztatta szülőföld va-
lódi határait. 
 

 
 

Rózsás János 
 

Döbrentei Kornél, József Attila-díjas költő ar-
ra figyelmeztette a jelenlévőket: az, hogy az or-
szág kétharmad részét durván elvették, nem je-
lentheti azt, hogy a nemzetet lelkileg is meg-
csonkolták. 

- Számunkra, az én nemzedékem számára 
fontos azt tudni, hogy mit nem szabad elkövet-
nünk. Például azt, amit mégis újra és újra meg-
teszünk: azt, hogy olyan kormányokat támogatunk, 
amelyek a magyarság alapvető érdekeit nem kép-
viselik. Sokan szkeptikusak voltunk-vagyunk az 
uniós csatlakozással kapcsolatban, de volt egy 
olyan érv a kezdet kezdetén, hogy hátha olyan 
jogokat biztosít az új Európai Unió, amelyeket az 
elmúlt ötven évben ugyanez a Nyugat-Európa 
megvont tőlünk. Eközben azt kell észrevennünk, 
hogy a kollektív bűnösség elvét megfogalmazó Be-
nes szobra felállítható, de Telekié Budapesten 
nem. Miközben a Délvidéken verik a magyarokat, 
a nagy jogállam, az EU hallgat. Hát persze, hogy 
hallgat! Hogyne hallgatna, ha képviselőink nem 
képviselnek minket. Ez ellen fel kell lépni, min-
denkinek el kell gondolkoznia, és azokat az esz-
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méket, amiben maga is hisz, végre bátran képvi-
selnie kell. Nemcsak egymásnak suttogva, fülbe 
nyomva... Rajtunk is múlik, hogy ami Trianonban 
megtörtént, hosszú távon ne ismétlődhessen meg - 
mondta Döbrentei Kornél, aki beszéde után „Út 
menti Krisztusok” című versét olvasta fel. 

Pap Gábor művészettörténész arról a megdöb-
bentő tényről beszélt, hogy a békediktátumban 
diktáló és kedvezményezett államok polgárai nem 
is sejtik, mekkora bűn terheli őket. 

- Egy szlovák, egy osztrák, egy szerb, jelenleg 
középkorú, jó gondolkodású férfinak, vagy nőnek 
fogalma sincs erről - mondta Pap Gábor. - Az 
anyáknak kötelességük lenne - pusztán a jó szán-
déktól és nem a bosszútól vezérelve - gyermeke-
iket felvilágosítani arról, micsoda bűn az, amit 
őseik elkövettek. Fontos tudnunk, hogy a XX. 
század a „lefedések” százada. Ez azt jelenti, hogy 
a század folyamán minden valódi keservet egy 
álkeservvel fedtek le. Ha egyszer én 1920-tól ki-
számolom, hogy hány év telt el, s ezt összevetem 
azzal, hogy 1933-tól 1945-ig hány év telt el; majd 
összevetem azzal, hogy az egyik miatt hogyan 
siránkoznak, milyen hangerővel, és a másikért 
egyáltalán szabad-e sírnunk, akkor az összefüg-
gést nem lehet nem észrevenni. Ha ez valakit 
semmire nem emlékeztet, akkor idézzük fel 1956 
emlékét, amikor a szabadságharc lefedődött va-
lami mással, amit Szueznek nevezünk, pedig jól 
tudjuk: nem Szuezről volt szó. A mai napig nem 
vagyunk tisztában azzal, hogy a diktátum értelmi 
szerzői tudományos szakemberektől különböző 
szakvéleményeket gyűjtöttek be, amelyekben 
mindegyik olasz, francia, amerikai, angol tudós 
azt tanácsolta a hatalmak képviselőinek, hogy szi-
gorúan tilos felosztani a Kárpát-medencét! Mind-
egyik arra figyelmeztetett: a Kárpát-medence egy-
ségét minden szempontból tilos megbontani, mert 
az utódállamokban sokkal rosszabb lesz a nemze-
tiségek sorsa, mint amilyen az az Osztrák-Magyar 
Monarchiában volt - ismertette a valóban megdöb-
bentő tényeket a szakember, aki hozzátette: az 
akkori jóslatok mára beteljesedtek. 

Pap Gábor után Kiss Dénes, a Trianon Tár-
saság elnöke lépett a mikrofonhoz. Ő a diktátum 
aláírásának körülményeiről számolt be. Rajnai 
Miklós a szoborbizottság munkáját, az elmúlt idő-
szak helyreállítási folyamatát mutatta be rész-
letről-részletre. Vele előző lapszámunkban egy na-

gyobb lélegzetű interjút olvashattak, Kiss Dénes-
sel készített beszélgetésünket pedig e lapszámban 
találják meg. 

Kiss Bódog Zoltán, a Zala Megyei Közgyűlés 
elnöke most magánemberként vett részt a megem-
lékezésen, ezért nem véletlen, hogy a konferansz 
kertészmérnökként jelentette be. 

- Nagykanizsán ma arról beszélni, hogy mit 
jelent megcsonkolni, azt igazán csak egy kertész-
ember érzi - mondta Kiss Bódog Zoltán. - Én ma-
gam is, aki arra szegődtem, hogy a csonkolt lelkű-
eket és a megfáradtakat gondozzam. Engedjék 
meg, hogy néhány gondolatot én is megfogal-
mazzak. Én úgy érzem, hogy aki ma itt látja ezt a 
gyönyörű emlékművet, az megtelik magyarság-
tudattal, büszkeséggel. Az előttem szóló Kiss 
Dénestől idéznék: a trianoni békeszerződést már 
csak mi tartjuk be, más senki. Ráadásul van itt 
egy nagy kérdés: ki fizeti meg a „békeszerződés” 
miatt egyre növekvő veszteséget? Mi, magyarok. 
Miénk a legnagyobb kár e tájon! Küldözgeti a tör-
ténelem az emlékeztetőket, a számlákat, és ezek 
nagyon sokba kerülnek nekünk, magyar állam-
polgároknak. Hiába fordítjuk el a fejünket, a 
pusztítás, az áradás és a ciánszennyezés mindig 
fenyeget - mondta Kiss Bódog Zoltán, aki a nap 
záró szónoka volt. 

A beszédek után mindenki elhelyezte koszo-
rúját a szobor talapzatán, végül a téma iránt ér-
deklődők a békediktátumról szóló könyvek közül 
válogathattak az alkalmi árusoknál. 

    
ZALATÁJ 2005. június 16. 

 

 
 

Több csoport, szervezet és magánember helyezte el 
koszorúját 
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Ahogyan szavaztál 
 

Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled! 
Úgy mondjanak neked IGEN-t, avagy NEM-et! 

Úgy nyújtsanak feléd majd segítő kezet. 
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled! 

 
Úgy mentsenek ki a lángban álló házból! 
Úgy húzzanak ki a vad, dühöngő árból! 

Éhhalál küszöbén úgy kapj majd kenyeret, 
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled! 

 
Épp olyan hű legyen hozzád feleséged! 
Fiad tiszteljen, vagy tagadjon meg téged! 

Aszerint áldják, vagy átkozzák majd neved, 
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled! 

 
Hogyha IGEN-t mondtál, az Úr legyen veled! 
Hogyha NEM-et, Ő se bocsásson meg neked! 
Ne lásd meg a Mennyet, Pokolban a helyed! 
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled! 

 
Mert ki elfeledi, megtagadja népét, 
Aki elveszejti vér szerint testvérét, 

Nincsen rongyabb annál! Mentsége nem lehet! 
Ahogyan szavaztál, úgy bánjanak veled! 

 
Katzián Rudolf 

 

2004. december 05. 

 

(A nemmel szavazók táborához) 
 

Ne féljetek, nem megyünk haza! 
Minket régen nem hív a haza, 

Mely álmaink bölcsője, sírja volt. 
Ne féljetek, nem megyünk haza. 

 
Ne féljetek, nem megyünk haza! 
Irigység népe, te céda, te buta, 

A mi kincsünk nem lopott kacat, 
A lelkünkben hordjuk: Hit és Akarat. 

Ne féljetek, nem megyünk haza. 
 

Ne féljetek, nem megyünk haza! 
Hazugság népe, te gyáva, ostoba. 

Ahol mi élünk, az mind Magyar sziget, 
Koromsötétben virrasztó tüzek. 
Ne féljetek, nem megyünk haza. 

 
Ne féljetek, nem megyünk haza! 

Vagyunk és maradunk mint kivert kutya. 
Sorsunk már régen nem sorsotok, 

Áruló latrok, új gazdagok! 
Ne féljetek, nem megyünk haza. 

 
Ne féljetek, nem megyünk haza! 
Hol testvér a testvérnek farkasa. 
Ki hajnalig háromszor megtagad, 
Légy boldogtalan, légy gazdagabb! 
Ne féljetek, nem megyünk haza. 

 
Dobszay Károly 

 

2004. 12. 08. 
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Miskolci Bölcsész Egyesület 
Nagy Lajos Király Magánegyeteme 

Miskolc, Vasgyári Út 18. 
Levélcím: 3509 Miskolc, Pf.: 819 

Tel.: 46/331-981, 332-228 
Számlaszám: Miskolc, Budapest Bank 10102718-09637915-00000002 

Alapítási év: 1989 
Hatósági nyilvántartásba vételének sz. 05-0165-05  

(Foglalkoztatási Hivatal – BAZ megyei Munkaügyi Központ) 
 

Felvételi Kérelem 
 
 
Alulírott……………………………………………………………………………………………..………….. 

felvételemet kérem a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyeteme 2006/2007. oktatási 

évére 

Főszak:…………………..……………………………………………………………………….……………. 

Választott idegen nyelv: …………………………………………………………………….…….……….. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyeteme nem állami 

alapítású, hanem a B-A-Z. megyei bíróság által Pk.60.557/1989/2.sz alatt nyilvántartásba vett kiemelkedően 

közhasznú társadalmi szervezet, mely a Felsőoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXX. Törvény 97.§-a 

értelmében certificatio kiadására jogosult. 

Egyben kötelezem magam arra, hogy felvételi esetén az oktatásért járó díjat befizetem. 

Továbbá tudomásul veszem, hogy az általam kezdeményezett hallgatói jogviszony megszűnése esetén az 

oktatásért járó díjat nem térítik vissza. 
 

Apám 

neve: …………………………………….… 

foglalkozása:………………………………….. 

………………………………………………… 

munkahelye:…………………………………… 

 

Anyám (leánykori) 

neve: ……………………………………….…. 

foglalkozása:……………………………………… 

………………………………………………….… 

munkahelye:………………………………………. 

 
Iskolai végzettségem: 

Középiskola: …………………………………… ………………………………….. 

 neve város 

 

Nyelvvizsgáim: …………………………………………………………………………………. 

 

Dátum:…………………………………… …….…………………………………….. 

 jelentkező aláírása 

 

 Lakcím:………………………………….…. 

 ……………………………………………… 

 Telefon:……………………………….…….. 

 

A kérelemhez csatolni kell: 
1 db önéletrajzot, 4 db igazolványképet, érettségi bizonyítványt (érettségi után pótlólag is beküldhető), ill. 

négy tanulmányi év fénymásolatát. 

4 db normál méretű címzés nélküli borítékot + a mindenkori díjszabásnak megfelelő értékű bélyeget, 

erkölcsi bizonyítványt (pótlólag is beküldhető). 

 



MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET  
NAGY LAJOS KIRÁLY MAGÁNEGYETEME 

Az ország rangos tudósaival 
MAGYARSÁGKÖZPONTÚ 

felsőoktatási műhely
 
 
3533 Miskolc, Vasgyári út 18. 
(a 2-es villamos végállomásánál) 
 

ÉRDEKLŐDNI  
telefonon, levélben  
vagy személyesen 

 
 
 

 

 
 

alapítási év: 1989  

 
Hatósági nyilvántartási sz. 06-0165-06 
(Foglalkoztatási Hivatal BAZ. megyei 
Munkaügyi központ) 
 
Levélcím: 3509 Miskolc, Pf.: 819. 
Tel. Fax.: ( 46 ) 331-981 ( elnök ) 
Tel.: ( 46 ) 332-228 ( tanulmányi o.) 
Tel.: ( 46 ) 379-152 ( gazd o.) 
E-mail : bolcsesz.egyesulet@chello.hu 

 
 

Jelentkezni lehet LEVÉLBEN felbélyegzett válaszborítékkal a levélcímen 
 

ANYAISKOLA 
 

Miskolc  
Graduális képzés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miskolc 
Posztgraduális képzés 
 
 

Vallás- és keresztény hitoktató; Magyarságtudomány;  
Történelem-régész munkatárs; 
Művészettörténész-művészeti menedzser; Színháztudomány; 
Népzene- zenetörténet- zeneirodalom; Latin-görög nyelvtanár; 
Pszichológia;  
Újságírás-szociológia vagy politológia; 
Környezetgazdálkodás-ökológia; Földrajztanár; 
Angol,- Német,- Francia nyelv és művelődéstörténet; 
Kínai,- Japán,- Arab,- Török nyelv és művelődéstörténet; 
Business School; 
Népzene-magyarságtudomány Hungarológia (magyar nyelv külföldieknek) 
 
 
Német-, Angol nyelvtanár; Népzene-magyarságtudomány, 
Magyarságtudomány; Történelem-régész munkatárs; 
Pszichológia; 
Művészettörténet-magyarságtudomány 
 

 
KIHELYEZETT TAGOZATAI

 
Budapest 
Magyarok Háza 
Semmelweis u. 1-3. 
 
 
Pusztakovácsi 
(Somogy megye) 
Márffy Kastély 

 
Magyarságtudomány, Népzene, Művészettörténet 
 
 
 
 
Magyarságtudomány – történelem – magyar őstörténet-régész munkatárs 
(Népköltészet, népművészet, népzene, néptánc) 
 
 

Az Egyesület folyóirata az ŐSI GYÖKÉR, melynek előfizetési díja évi 3.000,-Ft. Ajánlott irodalmat 
tartalmaz. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

Hajdu Bálint: Hunor s Magyar 
Krafft Károly: Székely Szellemi Egylet 

Noób Árpád: Repülő farkas útja az évkörben 
 


