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Atlantisztól a Kárpát-medencéig 
(Internet) 

 
Korabeli leírások szerint Atlantisz központi városa 
a következőképpen nézett ki: 
    

    
    
Koncentrikus körök oszlopokkal, középen egy 
szent dombbal.    
Kereshetünk hasonló építészeti módot a világban, 
nehezen fogunk találni, vagy mégsem?    
 
 

Bejárta a világsajtót a hír 2005 júniusában, hogy 
7000 éves civilizáció nyomait találták meg a mai 
Ausztria, Szlovákia, Csehország és Kelet-
Németország területén, egy templomépítő népét, 
amely óriás, 150 méter átmérőjű, kör alakú cölö-
pökkel csillagászati megfigyelésekre is alkalmas, 
a kőkörökre emlékeztető templomokat épített.    
 
Ez a templomépítő nép már 300 embernek óriási, 
Stonehenge-hez hasonló építményeket emelt. Eb-
ben a könyvben (lásd a kőkörökről szóló fejeze-
teket az I. részben) kimutatjuk, hogy a kőköröket 
Angliától a Kárpát-medencéig és tovább, az egész 
ókori Szkítia területén, az Eurázsiai-síkságon és 
távolabb, Kínában és Indiában – a szkíták-hunok-
magyarok építették. 
 

 

A The Independent két cikkében azt is megírta, 
hogy ez az európai civilizációt megteremtő nép a 
Kárpát-medencéből (a mai „Észak-Szerbia és Ma-
gyarország területéről”) indult ki i.e. 4800 körül 
(Keys, 2005; Milmo, 2005). 
Ezek a cikkek megállapítják, hogy „ez a régészeti 
felfedezés átírja a történelmet”. 
 
 

Az i. e. 6000-től kezdődő Kárpát-medencei új-
kőkorban (Kalicz, Raczky, 2002, 45.) az áldozati 
helyek körül különleges formájú és funkciójú göd-
rök létének nyomaira bukkantak. 
Ezek legtöbbször a házak közvetlen környezetében 
vagy azokon belül helyezkedtek el, és ismétlődően 
agyaggal lezárt rétegekben faszenes, hamus égett 
betöltésük, illetve a különleges összetételű leletek 
utalnak nem hétköznapi használati módjukra 
(i.m.). 
A rézkorban (i e. 4800-tól) a mély áldozati aknák 
köré kör alaprajzú, tehát különleges formájú épít-
ményt emeltek, s ezeket a kiemelkedő szentély-
áldozati hely előzményeinek tekinthetjük (i. m.). 
 

 
 
Ilyen körárkok találhatók Polgár-Csőszhalomnál 
is, ötszörös körárok-rendszert alkotva. 
A legbelső kör átmérője 70-75 méter, a legkülsőé 
180-190 méter. 
Az üregek 7-10 méter szélesek és 3,8-4,2 méter 
mélyek a mai felszíntől mérve. 
Három cölöpsor veszi körbe a központhoz köze-
lebb álló, 15-17,5 méter széles gyűrűt. 
A cölöpsor faoszlopai 30-40 centiméter széles 
gödrökben álltak. 
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A körök központjában negyven méter széles, kör 
alakú terület fekszik dombokkal a közepén, ahol 
13-16 ház és egy központi szentély található. 
A házak sugarasan a kör középpontja felé ren-
dezettek. Nemrég egy hatodik belső kört is fel-
fedeztek (Makkay, 2001, 52; Raczky et al., 1994, 
Raczky, Mündliche Mitteilung; Mesterházy, 2003, 
324-325.). 
A Polgár környéki lelet együttes (ún. Polgár–
Ferenci-hát) legkorábbi, a körárok-rendszer léte-
sítését megelőző megtelepedési időszakát a vonal-
díszes kerámia kultúra legkorábbi fázisa (Szatmár 
II) jellemzi, melynek egy gazdag mellékletű sírja 
i.e. 5480-5320 közötti C14-es időintervallumot 
körvonalaz. 
 

 
 
A település mérete 28 hektár, a központi, kultikus 
célokat szolgáló körárokrendszeré négy hektár 
(Raczky, Anders, Nagy, 2005). 
Kilencvenhét, hossztengelyében kelet-nyugati irá-
nyú, cölöpszerkezetes házat találtak, 88 sírt, gaz-
dag sírmellékletekkel, hatalmas mennyiségű, 
többségében díszített kerámiát (Hajdú, Nagy, 
1999). 
Polgár újkőkori városának minden egyes háza ke-
letre néz, emiatt önmagában is szakrális építmény 
(Raczky és munkatársai, 1999), jelezve a Nap-
kultusz központi szerepét a közösség életében. 
A körárokrendszeren belül igen intenzív telepü-
lési nyomokat sikerült megfigyelni. 
A feltárt területen több sírcsoportot körvonalaz-
tunk, melyek a körárok irányában sűrűsödtek. 
A település e centrális részén az egymásra ra-
kódott rétegek hasonló folyamatra utalnak, mint 
ami az Alföld déli részén a késő neolitikus tellek 
kialakulásához vezetett, illetve végeredményében 
Polgár-Csőszhalom település létrejöttének előzmé-
nye is. 
 

 

 
 
A körárok környezetét számos „különös” régészeti 
momentum jellemzi: J. Kozlowski és M. Kacza-
nowska megfigyelése szerint többek között az itt 
talált igen nagyszámú kerek gödörben gyakran 
fordultak elő őrlőkövek, amelyeket vörös festék 
porítására használtak, majd célzatosan összetör-
tek. 
A körárok közelében igen gazdag mellékletű sírok 
csoportja is napvilágot látott. 
Ezekben az obszidián nukleusz, spondylus és a 
vörös földfesték előfordulása olyan népességet 
sejttet, akik e cserekapcsolatok tevékeny bonyolí-
tói, „haszonélvezői” voltak. 
A Polgár–Ferenci-háton feltárt gazdag sírok leg-
újabb C14 adatai i.e. 5320 és 5030 között szóród-
nak (Raczky, Anders, Nagy, 2005). 
 

 
 
Tehát nem kellett túl messzire mennünk, megta-
láltuk az atlantiszi templomépítészet mását Euró-
pában, mégpedig a Kárpát-medencében. 
 
 

Kik voltak a templomépítő népek: 
T. Douglas Price és munkatársai tollából (Price et 
al., 2001) alapvető jelentőségű munka látott nap-
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világot a nagy tekintélyű Antiquity című régészeti 
szaklapban. 
Ebben a szerzők a legújabb stroncium izotópos 
(izotóp: ugyanazon kémiai elem kicsit más atom-
súlyú változata) vizsgálatokkal kimutatták, hogy a 
történelem előtti Európa első magas műveltsége, a 
vonaldíszes kerámia kultúrája a mai Magyarország 
területéről indult ki i.e. 5700 körül, mégpedig 
nem egyszerűen a kultúra terjedt el, hanem a né-
pesség, bár csak szórványosan, kis csoportokban 
kivándorolva. 
A Rajnához pl. i.e. 5500 körül érkezett meg. 
A vándorlók többsége magas tudással bíró fiatal 
nő. 
Ez a tény a korabeli Kárpát-medencei társadalom 
anyajogú (idegen szóval: matriarchális) jellegére 
éppúgy utal, mint a kimagaslóan magas tudás 
meglétére. 
A kimagaslóan magas tudással bíró személyeket 
az ős- és az ókorban mágusoknak nevezték. 
 

 
 
Ha tehát a korabeli Kárpát-medencében kimagas-
lóan magas tudású nők éltek, akkor itt volt a má-
gusnők európai központja. 
A mágusok a médektől (Hérodotosz, i.e. 
440/1989, 266.), illetve a szkítáktól (Dodds, 
2002, 115.) erednek. 
A nők kiemelkedő szerepe a tudományos és vallá-
si életben szintén a szkíta kultúra jellemzője 
(Davis-Kimball, 2001, 243.). 
Könyvünk eredményei szerint a legújabb régészeti 
tények azt mutatják, hogy a vonaldíszes kerámia 
kultúrája a mesterségesen szűk időkorlátok között 

(pl. i.e. 800-450; Kemenczei, 2002, 67.) elgon-
dolt szkíta kultúra lényeges jegyeit hordozza. 
Tekintettel arra, hogy a szkíták egyik fő központja 
éppen a Kárpát-medence volt, felmerül a gon-
dolat, hogy az itt élt nép legalábbis évezredes 
múltra tekinthet vissza. 
Ezt a gondolatot már régebben felvetettük (Grand-
pierre, 1979). 
Ezzel összhangban, az újabb kutatások egyre ha-
tározottabban támogatják a népek folytonosságá-
nak elméletét (Alinei, 2005). 
 

 
 
Tehát a templomépítők, az atlantiszi kultúra örö-
kösei a szkíták, vagy más néven a királyi nép, a 
fehér hunok voltak. 
 
 

Milyen öreg a legrégebben fellelhető lelet: 
2004-ben jelent meg Blagoje Govedarica, a ham-
burgi egyetem régész professzornője hatalmas mo-
nográfiája (Govedarica, 2004) Zeptertrager –
Herrscher der Steppen címmel, 436 oldalon, 56 
ábrával és 8 fényképpel. 
A cím magyarul: Jogarhordozók – a puszták urai. 
A jogar szó jelentése: királyi kormánypálca. 
Vagyis ismét királyi népről van szó. 
A Govedarica által bemutatott régészeti feltárások 
arra utalnak, hogy a jogarhordozók kultúrája Er-
délyből indult i.e. 5100 körül, és több mint 2000 
éven át állt fenn, legalábbis a bronzkorig. 
A zsugorított, guggoló testhelyzetben temetkezés 
megegyezik a Polgár-Csőszhalomnál i.e. 4800 kö-
rül talált temetkezési móddal. 
Öt kulturális központ állt szoros kapcsolatban 
több mint háromezer éven át: a Kárpát-medence, 
a Duna torkolatvidéke, Etelköz, a Volga-Kaszpi 
körzet és Észak-Kaukázus. 
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A jogarok eleinte kőből készültek, és csúcsukon 
gyakran lófej vagy más állatfej található. 
A jogarhordozók népének fő jellegzetessége a ki-
rályi jogar viselete. 
Egy nép, amely királyokból áll! Megdöbbentő, de 
a régészeti bizonyítékok alapján nem mondhatunk 
mást. 
 
 

Most pedig következzen az eddig ismert legöre-
gebb jogarhordozó sírja: 
Nemrég világszerte nagy feltűnést okozott a 
Moszkvától száz kilométerre északra talált Sungir-
i lelet, amely az i.e. 23-30. évezredből származik, 
és amely a Scientific American címlapjára is fel-
került 2001-ben (Tattersall, 2001). 
 
A Sungir-i lelet az uráli népekhez köthető, 
amelynek a magyar a legjelentősebb képviselője. 
A Sungir-i férficsontvázat és a gyermekcsontvázat 
is több ezer gyöngy ékesíti, mellettük különleges 
technikával kiegyenesített mamutagyarat találtak, 
amely rendkívül magas anyagi és műveltségi 
szintre utal. 

A lelet gazdagságát abból a tényből ítélhetjük 
meg, hogy a nyugat-európai bronzkorban, amely 
900 éven át tartott, egy olyan sír, amelyben öt ér-
tékes tárgynál többet találtak, már gazdagnak szá-
mított (Young, 2002), egyetlenegy olyat találtak, 
amelyben száznál több értékes tárgy volt (Stone-
henge Íjász királyának sírja az i.e. 2300 körüli 
időszakból), és ez a gazdagság is Közép-Európá-
ból, a Kárpát-medencéből ered (lásd Keys, 2005; 
Milmo, 2005). 
Hozzá képest a sungiri emberek igazán királyian 
gazdagnak számítanak, és ez annál figyelemre 
méltóbb, mert sokkal korábbi időszakból szár-
maznak. 
 
A fiú gyöngysorai 4903 darab, kétharmadnyi mé-
retű gyöngyből állnak, mellén állat alakú faragott 
mamutcsont, amelyet mintázata alapján csillagá-
szati naptárként azonosítottak. Mellette súlyos, 
húsz kilogrammos, megpuhított és kiegyenesített, 
majdnem két és fél méteres mamutagyar vezéri 
pálca, illetve királyi jogar. A masszív mamutagyar 
kiegyenesítése fejlett technológiát igényelt, máig 
nem sikerült megfejteni, miféle kémiai eljárással 
voltak erre képesek. A kiegyenesített mamutagyar 
tulajdonképpen óriási, 2,4 méter hosszú elefánt-
csont ékszer. Vadászfegyver (lándzsa) már csak 
azért sem lehetett, mert ehhez túl súlyos volt 
(Rudgley, 2002, 220.). Ékszer mivolta azt is jelzi, 
hogy kultikus célt szolgált, vagyis felségjelvény, 
királyi jogar lehetett. Mellette egy belső és egy 
külső kört küllőkkel összekötő, nyolcas tagolású, 
napkorongszerű mamutagyar lapocska. 
 
 
 

 
 

Férfi és gyermek csontváz Sungir-i lelet 


