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Grandpierre K. Endre 
 

Üzenet és titok 
Szellemi szabadságharcunk kézikönyve I. 

(Védőkar Füzetek, Titokfejtő Kiadó, é. n.) 
 

 
 

A könyv borítója 
 

Végre egy könyv, amelyik keményen kimondja az 
igazságot! 
Tartalmát minden általános iskolában tanítani kellene! 
(Kb. 70 éve sajnos a történelemtanár-képzésben is „el-
felejtik” megemlíteni, mik a következményei a Nyu-
gat szellemi alkonyának. Grandpierre filozófiája sze-
rint aljas módszer volt a magas szellemi és erkölcsi 
szintet őrző szkíta-hun-avar-magyar gondolkodásmód 
elfelejtetése vallásváltás, beházasodás, árulás, belhar-
cok szítása stb. révén!). 
 

”Ezer esztendőn át újra elbuktak nemzeti szabadság-
harcaink, mert a fegyveres küzdelmet nem kísérte 
szellemi szabadságháború.” 
 

A magyarságot – a kereszténység (a Nyugat) naiv 
védőbástyáját – orv módon eltiporták. Hiába volt 
bátor, legyőzhetetlen a harcban, s a tudás népe. 
Az igazság népével a hitványak, silányak, rava-
szabbak, a lapulók, a „körmönfontagyúak”, az 
emberárulók, a népfojtogatók, illegálisan beszi-
várgók, piócalelkű törtetők, korcs gnómok végez-
tek: hátulról vágták el a torkát. Tömören össze-
foglalva: a történelem legnagyobb lélekszámú né-
pét, a szkítamagyarságot törpe néppé gyilkolták.  

Látszólagos („keleties”) álmosságunk nem termé-
szetes. Van ugyanis oka: a mesterséges altatás! A 
bűnt, a sorozatos népirtásokat leplezni kell – ez az 
oka a magyar történelem titkosságának! 
(Pl. a 907-es Pozsonyi Csatát, Koppány felnégyelését, 
Vazul megvakítását, Mátyás király megmérgezését, a 
katonailag cserbenhagyott királyunkat Mohácsnál, a 
csellel magyar trónra került Habsburgok gaztetteit, 
1919-et, a jogtalan szovjet megszállást /a felszaba-
DÚLást/ 1945-ben, 1956-ot, a Magyarországot igaz-
ságtalanul feldaraboló Trianoni Békediktátumot.)  
El kell jönnie a ma tizenötmilliós Vazul-nép éb-
resztőjének! Bizonyosra vehetjük, hogy rövidesen 
el is jön! 
 

Tragikus álmosságú faj-e a magyar? 
(A tehetséges, mégis indexre tett író, Szabó Dezső sze-
rint igen – Grandpierre K. Endre szerint azonban ez a 
megközelítés torz! A szorgalmas, sokszínű szellemiség-
gel rendelkező, vitézségében példamutató, Európát vé-
rével védelmező magyar1 nem ilyen!) 
 

Nagy Lajos korában még több volt a magyar az 
orosznál, Mátyás idejében ugyanannyi magyar élt, 
mint angol és francia. Atilla korában több hun lé-
tezett, mint germán. 
A kiváló magányos harcos, Szabó Dezső kizárólag 
a németeket okolja vérveszteségeinkért, a „ma-
gyar csontóceánért”. 
Pedig a tatárjárás, a török hódoltság alatti szervezett 
magyarpusztítás, Mihály vajda, Avram Iancu, Cloşca 
és Crişan tömegmészárlásai, a 40 000 ártatlan ember 
kivégzése Szabadkán bizonyítja: más népekről is szó 
van! 
 

Hogyan lehetséges, hogy nem lát a látó (vagyis 
Szabó Dezső)? 
A történelmi megtévesztés (hazugságtenger) ezer-
éves ködfalán nem lát már át Szabó „Röntgen-
szeme”! Egy emberélet nem elegendő a mestersé-
ges köd szétoszlatásához! 
 

                                                 
1 A /nagyszámú tehetséges magyar miatt/ egyéniségében 
túltengő, ellenségei által ’megfékezhetetlennek’, ’összefér-
hetetlennek’ ítélt népünket megosztással /lásd pl. a Csaba-
Aladár háborút Atilla halála után/, dinasztikus házasságok-
kal (lásd Árpád-házi királyaink „vérkeveredését”), idegen 
(csak magyarul beszélő, de nem magyarul gondolkodó) ér-
telmiség betelepítésével sikerült legyűrnie az Európai Unió 
elődjének, az ún. „Nyugatnak”. 
A leláncolt nép-Prometheus-t (a magyar Géniuszt) vérszívó 
idegenek pribékjei, álarcos hóhérjai irtották. 
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A magyar szellem gúzsbakötése, megbénítása a keresz-
ténységre való áttéréssel, az ún. „államalapítással” 
kezdődött. 
A magyarság ugyanis Grandpierre szerint őshonos a 
Kárpát-medencében. Attila hunjainak is itt volt az 
egyik központja. A szkíta őskirály azt üzente a dölyfös 
perzsa királynak, Dareiosznak: 
„Sértsd meg őseink sírját, és akkor majd meglátod, mit 
teszünk veletek!” 
Anonymus írja (antik szerzők nyomán): „A szity-
tyák nem kívánták a másét (mindnyájan gazdagok 
voltak), nem paráználkodtak, kegyetlenségre csak 
az alattomosság megbosszulása végett vetemedtek. 
A szittya nemzetet semmiféle uralkodó nem haj-
totta igája alá.” 
 

Tárih-i Üngürüsz (A magyarok története) 
Egy ezer éve bujdosó magyar ősgeszta titokzatos 
történetének peranyaga 
 

Kifosztották az Akadémia kincstárát, eltűnt egy 
felmérhetetlen értékű ősgeszta. A nyomozóható-
ságok tehetetlenek – egyelőre semmi eredmény. 
Több milliós díjat tűztek ki a bűnözők kézre-
kerítésére. Az Akadémia vezetőit rendkívüli ülés-
re hívták össze. A tudósok vagyonuk egy részét 
ajánlják fel az őskódex kézrekerítőjének, mivel 
alighogy előkerült (hazakerült Törökországból), 
fájdalom, de máris eltűnt. Újság, tévé, rádió is ezt 
harsogja. 
Bármely önálló országban ez történt volna. Ma-
gyarországon azonban nem – sőt: éppen a fordí-
tottja történt! Ott rohad az ősgeszta az Akadémia 
polcain anélkül, hogy érdemben bárki hozzányúl-
na. 120 éve hever ott, porosodva, lakat alatt: ki-
mondatlan tilalom miatt senki se férhet hozzá. Fe-
ledésre ítélték. Úgy rabolták el, ahogy az igazi, 
egész országot sújtó nagy bűntények végbemen-
nek: észrevétlenül, s az elkövetőt a nyomozó-
hatóság nem tudja előállítani. Jószerivel még arra 
sem eszmél rá senki, hogy bűneset (káreset) tör-
tént... A Tárih-i Üngürüsz úgy tűnt el, hogy meg-
van, de úgy van meg, hogy nincs: eltűnt, kiveszett 
a köztudatból. 
Megj.: A 70-es évek vége felé rövid időre felbukkant a 
mesterséges homályból – de aztán újra a feledés sorsá-
ra jutott. A létezését köztudatba robbantó 1979-es ta-
nulmány szerint 907-ben készült (még a pogány kor-
ban, tehát jóval Anonymus előtt). 
 

Minden magyar számára létkérdés a nemzet igaz 
történetének ismerete. Ennek alapja, gyökere pe-

dig az őstörténet2. Az a legfőbb, legmélyebb tu-
dás, amely nélkül ember és nemzet olyan, akár az 
elvágott gyökerű fa: éltető nedveitől elszakadt, s 
hogy még áll – Isten csodája. 
Az „idegenuralmi párthatalom” minden tipró eszközét 
bevetette (valós) őstörténetünk feltárása ellen. Az ál-
hangoskodók, hivalkodó melldöngetők fanyalogtak és 
viszolyogtak: nem kellett nekik az õstörténet. 
 

Miért elérhetetlenek magyar szellemi közkin-
cseink? 
A magyar állampolgárok számára miért hozzáfér-
hetetlen pl. Anonymus Gesta Hunga(ro)ruma, 
Kézai S. és Heltai G. krónikája, a Budai Krónika, 
Thúróczy J. Magyar Krónikája? 

A könyvtárak és könyvesboltok szennyirodalomtól 
roskadozó polcairól – a hivatalos művelődéspoli-
tikának köszönhetően – bizton hiányoznak. A tűz-
özön, a vízözön ugyanis túlélhető – a szellemi 
szennyözön (álhírek, torz hírértelmezések, félre-
vezető manipulációk, valóság-show-k, reklám-
dömping) azonban már kevésbé! 

 

                                                 
2 Grandpierre K. Endre szerint Géza nagykirály /nagyfe-
jedelem/ trónralépése (972) után végzetes fordulat követke-
zett be országunkban: titkos katonai megszállás, az ősvallás 
felszámolása, erőszakos hittérítés, az ellenállók meggyil-
kolása. 
Ekkor kezdte meg 1000 éves bujdosását az õsgeszta.  

(Bizonyos körülmények azonban arra utalnak, hogy az 
első rejtegető nem volt más, mint maga Géza nagy-
király, aki lelke mélyén mégis hű maradt apái hitéhez, 
hagyományaihoz. Nem kizárt, hogy az ő parancsára ül-
tették át latinra, amikor azt a megsemmisítés veszélye 
fenyegette.) 

 
A Halotti Beszéd is – noha keresztény pap írta, keresztény 
szertartásról, de magyarul – csak egy könyv borítólapjába 
rejtetten menekedhetett meg a máglyalángtól. De az ős-
geszta megmaradt, fennmaradt. Székesfehérvár 1543-as tö-
rök kézre kerülésekor került elő. A szultán magyar szárma-
zású tolmácsa közbenjárására sikerült a máglyahalált elke-
rülnie. Terdzsüman Mahmud az azóta elveszett /latin nyel-
vű/ kódex anyagát törökre fordította, s az a szultán könyv-
tárába került. 
A véletlen szerencsés játéka folytán a 19. sz.-ban (az 1848-
49-es szabadságharc leverése után, a tudomány janicsárja, 
az „égető” Hunfalvy Pál elnöksége idején) Vámbéry Ármin 
talált rá egy isztambuli bazárban. Megvásárolta, hazahozta 
és az Akadémiának ajándékozta. Az írást „keletinek” vélte, 
a történetet meseszerűnek és keresztényellenesnek tartotta.  

Pedig igaz dolgokat mond el, pl. a hunok 373-as pan-
nóniai honfoglalását, a tárnokvölgyi csatát, Buda Atilla 
elleni lázadását, a 896. évi hon/vissza/foglalás isme-
retlen előzményei, csak jelképi nyelven, amiről már 
rég leszokott a világ. 
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Budenz 1861-ben terjedelmes ismertetést írt a 

Tárih-i Üngürüszről, a kézirat részleges fordításá-
val. Ennek ellenére a kódex-fordítás ismét fele-
désbe merült. 
 

Tudjuk, hogy a „szellemi koporsógyáros” Hun-
falvy a magyarellenességet tette divattá az Akadé-
mián. 120 évi kallódás után, az 1970-es években 
azonban Sárkány Kálmán és Zakar András szima-
tolni kezdett. Megneszelték a Tárih-i Üngürüsz 
hollétét, s kalandos úton filmmásolatot készítet-
tek, amelyet kicsempésztek Prágába, Blaskovics 
Józsefhez3, a magyar keletkutatóhoz. Geönczeöl 
Gyula és felvidéki társai a fordításból 12 legépelt 
példányt visszamenekítettek Magyarországra. 11 
magyar historikust „hidegen hagyott” a hatalmas 
anyag – ám Illyés Gyula /és vele az Írószövetség/ 
mellé állt.  

Amikor a megfenyegetett Sárkány visszadta a 
mikrofilmet, már leállíthatatlan volt a folyamat. 
Ligeti Alajos, a MTA akkori alelnöke hiába fe-
nyegetőzött: Grandpierre K. Endre tanulmánya4 
megjelent a Kortárs 1979/12. számában. (Aczél 
György is csak a 2. rész megjelenését tudta meg-
akadályozni. A „merész” főszerkesztőt, Kovács S. 
Ivánt persze leváltották.)  
A szervilis és hazug irodalomkritika persze meg 
sem említette Grandpierre tanulmányát – ám a 
Kortárs említett számát elkezdték kapkodni és 
másolni az emberek. A kecskeméti Forrás Med-
vigy Endre révén üzent a szerzőnek: szívesen le-
hozza a 2. részt. 1981 novemberében Hatvani 
Dániel főszerkesztő őstörténeti különszámot je-
lentetett meg, benne az Elõtörténetünk a Tárih-i 
Üngürüsz ős-csodaszarvas mondái tükrében c. ta-
nulmánnyal. 

 

A Csodaszarvas nem Északról, hanem Keletről (a 
meleg Iránból – Dzsiddiából, azaz Skytlából, Sza-
markand térségéből) indul útjára, csalogatva ma-
ga után Nyugat felé a nemzetségeket (Hunor és 
Magor vadászata is erről szól). 

                                                 
3 A prágai turkológus professzor, Blaskovics József legelső 
egyetemi végzettsége szerint matematika-fizika tanár! Lásd 
Ozogányi Ernő: A közép-európai török. In: Irodalmi Szemle 
(SZMÍT, Pozsony, 1993. nov., 36. évf. 11. sz.) 
4 Akkortájt kötéllel kellett szaklektort fogni ehhez az írás-
hoz! Még László Gyula is „kihátrált”! Végül Harmatta János 
(az iranisztika elismert professzora) lektorálta Grandpierre 
K. Endre tanulmányát. Megjegyzése: a csodaszarvas-monda 
török-perzsa területen is ismert volt, s a török szerző ezek 
fölhasználásával is kialakíthatta a két változatot. 

Megj.: Lukácsy Kristóf erdélyi tudós főpap már 
110 évvel korábban megírta ezt Baktria és a pon-
tuszi térség, az ongorok, a nomád kusánok, a bé-
kés ugorok bemutatása során. 

 

A Tárih-i Üngürüsz megjelentetése végett Grand-
pierre K. Endre Pozsgay Imre művelődési minisz-
terhez fordult. Megemlítette, hogy a másik fordító, 
a Berlinben élő H. Gy. immár közel 20 éve ’kín-
lódik’ a kódex fordításával /pedig már jelentős 
előleget is felvett a munkára.../, de a jelek szerint 
képtelen azzal megbirkózni...  

Blaskovics József, a 70 év körüli prágai pro-
fesszor, az európai hírű turkológus villámgyorsan 
és szakszerűen lefordította – úgy, hogy egy fillér 
előleget sem kapott. Ő felismerte ugyanis, hogy 
tudományos világszenzációról van szó! 
Előzmény: Dr. Blaskovics kérte az MTA könyv-
tárában a Tárih-i Üngürüsz kéziratát. Kérvényét 
két évi huzavona után elutasították. Ez a döntés 
sértette a tudományos kutatás szabadságának 
nemzetközileg elfogadott elvét! 
Ligeti Alajos akadémikus és köre illegális tevé-
kenységnek minősítette a már beteg Blaskovics 
professzor eljárását, hivatalos eljárás indítását 
tervezte, emellett Grandpierre K. Endrét fizika-
ilag megfenyegette, nehogy tanulmányt merjen ír-
ni a Tárih-i Üngürüszről. 

  

A pozsonyi Madách Kiadó jelezte: (a budapesti 
Európa Kiadóval közösen) szeretné megjelentetni 
a Tárih-i Üngürüszt. 
A magyar Művelődési Minisztérium „hivatalos” reak-
ciója: a fordítást két (?) megbízott szakember végzi, a 
kiadást az Akadémia Kiadó vette tervbe. 
Megj.: Grandpierre K. Endre szerint az MTA Nyelv- és 
Irodalomtudományok Osztálya lépett közbe gáncsos-
kodóan... 
 

A Csemadok pozsonyi lapja, a Hét méltatta 
Grandpierre K. Endre tanulmányát: „Őstörténe-
tünk újabb forrása került elő... Ha egy nép szá-
mára nem fontos saját történelme, közel áll a 
pusztuláshoz.” 
Szerencsére ez nincs így, csak sajtónk kelti mes-
terségesen ezt a látszatot, s eközben „agyonhall-
gatja” Grandpierre K. E. munkáját. Sajnos a Látó-
határ (a külföldön élő magyarok lapja) sem vette 
azt át (vagyis érdektelennek minősítette). 
 

Grandpierre a szlávok és egyéb nemzetiségek itt-
létérõl és beolvasztásáról 
Anonymus gesztája – felületesen nézve – azt a 
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látszatot erősíti, hogy Árpádék bejövetele előtt a 
Kárpát-medencében éltek szláv néptöredékek. 
De hol éltek és miként kerültek ide? 
A bizánci fennhatósággal létesült bolgár-szláv feje-
delemségek, valamint észak-nyugaton a frank fennha-
tóság alatt létesült vazallus morva-szláv fejedelemség 
(Szvatopluk) adják a választ az előbbi kérdésre. Az 
avar birodalom borzalmas népirtással végigvitt szétzú-
zása után átmeneti hatalmi vákuum keletkezett, s 
emiatt az előbb említett nagyhatalmak vazallusai, terü-
letrabló kalandorai vezetésével megindult a szláv né-
pek beözönlése5 hazánk területére (előkészítve Európa 
sok évszázados tragédiáját). 
 

A megmaradt hun-avar-magyar népek a keleten 
portyázó magyarokhoz fordultak segítségért, s 
azok felszabadító csapatai 895-896-ban meg is ér-
keztek a Kárpát-medence területére. A szláv nép-
töredékek maguk is tisztában voltak ittlétük jogta-
lanságával, s életükért, további megtűrésükért kö-
nyörögve szolgaként hűséget esküdtek a meotiszi 
mezőkről érkező honvisszafoglalóknak. 
Az égi Csodaszarvas adta a jelt, hogy a kozmikus hatal-
mak jóváhagyásával meginduljanak Árpádék az ősi ha-
za visszafoglalására. A jelet felismerve a székelyek 
Ruthéniában siettek a honvisszafoglaló seregek elé.  
 

A tévesen értelmezett adatokra építkező hivatalos 
hiperkritikus történelemszemlélet kedvenc vesz-
szőparipája volt a nemzetiségek beolvasztásának 
hiedelme. 
Ám hogyan történt ez a beolvasztás, s miféle ada-
tok tanúsítják azt? Semmilyenek! Csak áladatok, 
hamisítványok (Grandpierre szerint a világuralomról 
álmodozó pánszlávizmus képtelen agyszüleményei). 
Tény, hogy a magyarság pusztult, időnként beol-
vadt a beszivárgó, etnikai és nyelvi terrort alkal-
mazó idegen nemzetiségekbe. A hajdani Szkítia a 
világ egyik legnagyobb kiterjedésű országa volt, 
Mongóliától egészen az Elbáig, az Alpokig húzó-
dott. 

                                                 
5 Az első szláv fegyveres egységek 812 után jelentek meg a Kárpát-
medencében. A szlávok tehát csak max. kb. 80 éve éltek itt Ár-
pádék megjelenéséig! 
A Tárih-i Üngürüszből kiderül, hogy az ősi hagyományt (talán 
önös, öndicsőítő érdekből???) maguk Árpádék hagyták a feledés 
homályába veszni. Pl. nem beszéltek az avarokról, a hun ősökről, a 
székely nép harci érdemeiről, a Kárpát-medence őslakóiról, így 
akaratlanul is előidézőivé váltak a későbbi képtelen történelem-
hamisításoknak. 
Egy Nyugaton megjelent kiadvány szerint pl. – melynek szerzőjét, 
címét Grandpierre nem említi – a trianoni békekonferencián egye-
dül a tótok hivatkozhattak a történelmi jogra, mivel egyedül ők 
előzték meg a Kárpát-medencében a magyarokat (???). 

Hely- és folyónevek százai bizonyítják, hogy a Kárpát-
medence Árpádék bejövetelekor jószerint színmagyar 
volt (tehát a szolganép is az volt!), sőt a határos terüle-
teken is magyar települések nyomaira bukkanunk. 
Mindez semmivé lett az eltelt évszázadok során. Nap-
jainkig csak elszórt szigetek tartották fenn magukat 
(pl. a moldvai csángók). Autochton szláv tömegek soha 
nem éltek itt. A keleti és déli szlávságot az avarok te-
lepítették puffer-népként hatalmas birodalmuk köré. 
 

Bajunk gyökerei 
„Azt gyűlölik, akinek ártottak.” /Tacitus/  
Következmény: az áldozat lesz a Nagy Bűnös (bű-
nös már azáltal is, hogy egyáltalán létezik!)  
A „győztesek” megszabják még az áldozat maga-
tartását is (illemkódexet „írnak elő” a bajba ke-
rültek számára). 

 

Mi vagyunk a világ egyetlen népe, amely kultuszt csi-
nált az idegenpártolásból. Itt van bajaink, romlásunk 
gyökere! 
Minden nemzet joga, hogy szeresse, féltse, védje a 
maga fajtáját. Minálunk miért van tiltva ez a jog? 
A bősi vízierőműnek a szovjet titkos (Európa-ellenes) 
tervben fontos szerepe volt Közép-Európa ellenállá-
sának megbénítására!  

Gazdaságunkat, energiagazdálkodásunkat átját-
szották pánszláv-pánbolsevista kezekbe! 
A Dunát egyoldalúan elterelték. Következmény: 
ivóvíz-készletünk megcsappant (vízhiány és el-
szikesedés lépett fel a Szigetközben). 
A magyar-ukrán alapszerződés, bősi Duna-
eltérítés (egyoldalú határmódosítás!): az Antall-
kormány beteges nemzeti önfeladásának, megal-
kuvásának6, hozzá nem értésének következmé-
nye! 
Az önkéntes jogfeladás (a nemzet felhatalmazása 
nélkül) sátánian végzetes elvek szerint történt!  

 

A Szovjetunió 150 millió dolláros segítséget 
ajánlott fel a Budapesttől 80 km-re fekvő mohi 
atomerõmû befejezéséhez. Vajon miért? (Talán 
Budapest és egész Magyarország sakkban tartása 
végett?) 

 

„A tudatlan ember mankója a hit.” 
A pártok ígérgetése helyett: rendcsinálás kell(ene)! A 
politika a kompromisszumok elkerülésének művé-
szete (önvédelem, elemi jogok biztosítása) – nem a 

                                                 
6 Az MDF paktumot kötött a szoc.-lib. politikai-szellemi maffiával 
(élén a zsigerből nemzetellenes SZDSZ-szel, mely milliárdos adós-
ságot halmozott fel megszűnésekor a magyar állam és az adó-
hatóság felé). Ennek egyik következménye: a köztársasági elnököt 
nem a nép választja, hanem a nép által elszámoltathatatlan kép-
viselők! 
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kompromisszum megvalósításáé (ahogy mai vezetőink 
gondolják)! 
A múlt nem ismerése = össznépi eszmélet- és em-
lékezetvesztés! 
Tudatsorvadásunk oka: a hamis múltkép hamis 
tudatot eredményez. Valós múltfeltárás szüksé-
ges! 
Jelszó: ismerd meg népedben önmagad!  

Nagyon fontos a közösség és múltjának ismerete! 
Ezért ellenségeink ellenlépése a nemzeti tudat ir-
tása, a nemzeti hagyományok lejáratása volt! 
A Németországból ideirányított „tudósok” (való-
jában dilettánsok, „diverzánsok”) – pl. J. Budenz 
és az „égetõ” P. Hunsdorfer – teljhatalmuk kö-
vetkeztében az Akadémián a tudományos szabad-
ságot kiirtották (a szakmai vitákat kiiktatták). 
Hunfalvy a Széchenyi Könyvtár legfőbb őreként 
könyvészeti régiségeket, ritkaságokat (egyetlen 
példányokat!) tűzre vetett. Bûncselekménye 
mindmáig feltáratlan! 

Eszközei a pángermán célok követése érde-
kében: „agyonhallgatás”, megsemmisítés, 
szisztematikus rágalmazás, a „délibábosság” 
és a „dilettantizmus” vádja. 

 

(Önálló) gondolkodás nélkül nem lehetséges tu-
domány és szabad ember élet! 
Ne legyenek szent és sérthetetlen dogmák, tudomá-
nyos álca! 
Az ellentmondás, a mindent kimondás joga mindenkit 
megillet! 

Ma sajnos világszerte a kontraszelekció érvénye-
sül, hamis igéket terjesztenek! 

 

Az ÉLET törvénye: a gonosz büntetése.  
Jelszó: legyen valódi rend- és erkölcsvédelem! 
 

Egy ideje mégis új igék hangzanak, pl.: „Bocsássatok 
meg a gonoszoknak”. 

Befogadó ország vagyunk Géza nagykirály óta. 
Jöttek és jöttek a szegény oláh (valach-rumin) 
pásztorok: menekültek vandál, népnyúzó uraik 
elől. Hozzánk menekültek a szerbek (a török 
elől), a szegény és kiéhezett tótok a Kárpátok 
északi külső pereméről, a gazdag Magyarország 
védőszárnyai alá. És mi befogadtuk őket. 
Az elenyésző kisebbségből aztán jelentős „ki-
sebbség” lett (1910-re 17,2% oláh élt nálunk).  
Megj.: egyötödnyien se voltak, létük mégis (ha-
mis) ürügyet szolgáltatott a világfelforgató 
pánszláv-szabadkőműves maffiának az ősi szent 
Magyarország feldarabolására. 

 

A média, a vallás, a politika, az iskolai oktatás 
sugallja: fő az, hogy legyünk befogadók és meg-
bocsátók! 

Egyedül mi, magyarok bocsássunk meg az elle-
nünk vétkezőknek? 
Nekünk viszont azt a temérdek „gaztettet” sem 
bocsátották meg, amit ellenünk elkövettek... ☺ 
(Egy „sátáni világban” azt falják fel, akit lehet!) 

Szeresd őket és bocsáss meg nekik – (de) csak 
addig, míg föl nem falnak... 

Szeresd felebarátaidat, mint tenmagadat! – hir-
detik mindenhol.  
Következménye: aki az idegenek ellen szót emel, 
az bűnös és megbüntetendő! 

 

„Szegény, szegény nép, árva nemzetem te, 
mit vétettél, hogy így elhagytanak, 
hogy isten, ördög, minden ellened van, 
és életed fáján pusztítanak?” 
 (Petőfi S., 1848. szept. 30.) 

 

A magyar alighanem a világ egyetlen nemzete, 
amelyet évszázadok óta ellenségei vezetnek, félre-
vezetnek és leszerelnek, és ráadásul nincs nem-
zetközi érdekképviselete!  
Pedig az országnak és minden javának gazdája, bir-
tokosa maga a nemzet (jelképesen: a Szent Korona, a 
Szűzanya) – a politikusok csupán feltételesen meg-
bízott gazdatisztjei, ideiglenes intézői mindezeknek! 
Számvetést kell(ene) készíteniük minden tettükről, in-
tézkedésükről! Ennek elmulasztása a nemzet kijátszá-
sa, visszaélés a megbízatással! Az elszámoltatás elke-
rülhetetlen, elévülés pedig nincs! 
 

Kislexikon 
Xenokrácia (idegenuralom): a Szent István alakja mö-
gé rejtőző, népbomlasztó maffia; idegen kereskedőkre 
bíztuk sorsunkat, idegeneknek engedtük át a kulcs-
pozíciókat, kultúránk, pénzügyeink, kereskedelmünk, 
igazságszolgáltatásunk irányítását! 
Xenofília (idegenpártolás): jellemző példája Orseolo 
Péter „működése”. A feudalizmus eszméjét követve a 
német császár vazallusává kívánta tenni Magyarorszá-
got. 
Homo criminalis: gyilkos ember (A homo sapiens után 
következő, mára már igen elterjedt „új embertípus”..) 
 
Függelék 
Grandpierre K. Endre hivatkozását egy nem létezõ 
forrásra, „I. István király rovásírást tiltó rendeletére” 
azért mutatjuk be, mert enélkül az ellenerők táma-
dásai, vádjai életművének értékes részeit is lejá-
rathatnák. 
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Püspöki Nagy Péter utánajárt – ám semmilyen nyomát 
sem találta a gömöri levéltárban, a benne szereplő 
pénzbüntetés mértéke pedig megfizethetetlenül magas. 
 

Grandpierre is dokumentumként hivatkozik a Jósa 
András Múzeum 1969-1972-es évkönyvére (s ott „bar-
bár és bűnös nemzet- és emlékezetirtásról” beszél): 
„Vitéz András rozsnyói kanonok, Gömör és Kishont 
vármegyék táblabírája 1816-ban a Szilassy-család le-
véltárában őrzött értékes oklevelet fordított le.  

Jelzete: Vatikan (?) 1000-ben (?) IX. Cal. Oct. 
Dies festo Iac. Ap.” 

„I. István király tanácsbelijével aláíratott és törvénnyé 
tett rendelet, amelynek értelme szerint: Domonkos 
esztergomi érseknek a magyar keresztény egyháznál 
leendő keresztülvitel és egyúttal általa Szilveszter pá-
pával leendő közlésül kiadatott: ...hogy a magyarok, 
székelyek, kunok, valamint az egyházi magyar ke-
resztény papság által is használt régi magyar betűk és 
vésetek, a jobbról balra pogány írás megszüntetődjék 
és helyébe a latin betűk használtassanak. Itt ren-
deltetik, hogy a papság azok használatára jutalmazás  
 

mellett betaníttassék, és a pogány írástól, valamint ta-
nítástól papi állásának vesztése és 20 aranypensasnak 
büntetése fizetése mellett eltiltassék. Továbbá, hogy az 
egyházakban található pogány betűkveli felírások és 
imakönyvek megsemmisíttessenek és latinval felcse-
réltessenek. Valamint pedig azok, akik régi pogány 
iratokat beadnak, 1-től 10 denárig kapjanak jutalmat. 
A beadott iratok és vésetek pedig tűzzel és vassal 
pusztíttassanak el, hogy ezek kiirtásával a ’pogány’ 
vallásra emlékezés, visszavágyódás megszüntetődjék.” 
 

(„Mi maradt? Törmelékek, beszédtöredékek, szavak. 
Maga a HALOTTI BESZÉD is – noha keresztény pap 
írta, keresztény szertartásról, de magyarul – csak egy 
könyv borítólapjába rejtetten menekedhetett meg a 
máglyalángtól. 
De az ősgeszta megmaradt, fennmaradt.”) 

Grandpierre K. Endre: Üzenet és titok 1. (Védő-
kar füzetek. Titokfejtő K., é. n., 21-22. o.) 

 
Záhonyi András 

 
 
------------    ------------    ------------    *    *    *    ------------    ------------    ------------ 

 
 
Színia: A magyar ház mágikus titka 

 

Bodnár Erika könyve a magyar 
térrendezésről 

(2. kiadás, Püski-Masszi K., Bp., 2008) 

 

 
 

A könyv borítója 
 

A remek stílusú, szemléletében egységes könyvet 
őszintén ajánljuk olvasásra. 
A teljes képhez hozzátartozik a csillagászati és rend-
szerszemléleti jellegű tévesztések, félreértelmezések 
bemutatása, pontosítása is, melyekkel remélhetőleg si-
kerül Színia művének értékét tovább növelni. 
 
A könyvben tárgyalt témakörök: 
a ház mágiája, a házak lelke, a magyar ház erő-
rendszere,  
a házépítés rítusa (az építkezés kezdőnapjának meg-
választása /jó a kedd vagy a szombat – szökőévben, 
pénteken és vasárnap ne kezdj hozzá/, kaláka, ház-
szentelés, áldomás, beköltözés, házavató- védő jelké-
pek, befalazott áldozati ajándék, mágikus tisztító el-
járások), 
a magyar ősvallás, kozmikus alapok, a világegyetem 
kiindulópontja /MAGja/,  
körkereszt /rovás „F”/, téridő /a pont kiterjesztése/, 
székek, szuszékok, ládák, asztalok, ágyak, tűzhely sze-
repe, anya- és apajogú nagycsaládok, 
ősi magyar településszerkezet, a húsvéti határjárás 
szokása, 
a gyógyfüvek szedésének ideje, 
az emberi vérmérséklet négy csoportja, 
az emberi tudás végessége és a hagyományok, a meg-
őrzés (az „ösztönös tudás”) szerepe, 
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a ház pszichológiája pontosan megegyezik az emberi 
lélektannal (a lakatlan házak pár év alatt ezért mennek 
tönkre). 
 
Őseink nem voltak barbárok és műveletlenek! A 
„kozmikus tudást” népmeséink őrzik, melyekben 
a Világegyetem törvényei működnek. A magyar 
nyelv és jelképrendszer, a nemzeti hagyományok 
őrzése, az ünnepek és rítusok nélkül gyökérte-
lenné (depresszióssá, boldogtalanná, magányossá) 
válunk, lelkünk sírni kezd! 
Őseink életük minden percét Istennel egységben 
élték, naponta áldást kértek a munkájukra, szeret-
teikre, messzi útjukra. Egész életük folyamatos 
templomi szertartás volt. 
A régebbi tulipános (kelengyés) ládák ház formájúak 
voltak, a leány „HÁZasságát”. Majdani családját szim-
bolizálták. 
 

A magyar ház keleti tájolású. 
Az ember része, de egyben egésze is a termé-
szetnek. 
A mestergerenda és a „Boldoganya” (az alátá-
masztó oszlop) találkozása a Teremtés közép-
pontját, a Fiúisten helyét, a ház lelkét jelképezi. 
Ide akasztották őseink a lámpást (mely fény-lik). 
A mestergerenda a Tejutat jelképezi, a Boldogasszony 
fája pedig a Tündérfő csillag (a Szíriusz, az Istenanya 
lakhelye). 
A hátranéző, guggoló szarvas az Anyaisten jelképe, a 
magyarság (a szkíták) vezető állata. 
A Szíriusz évente egyszer, július 23-án együtt kel a 
Nappal, vagyis ilyenkor „Napba öltözik”. 

Megj.: a precesszió miatt ez a dátum „mozog”. 
Erre érdemes lett volna felhívni az olvasók figyel-
mét. 

 

A pontos piramisforma tökéletesen tájolva az em-
beri szervezet számára már túl erős energiákat 
mozgósít, ezért hétköznapi használatra már nem 
ajánlott (a tető formájaként még jó megoldás.) 
A csúcsjel a tetőszerkezet szerves része (kozmikus 
antenna, az ártó erőket távol tartja). 

Pl. tulipán (jelentése: Isten), csillag, kereszt, X-
jel, gömb, kettős kereszt (rovás „GY”), régebben: 
lókoponya. 

 

Védő, áldó feliratok kapukon: 
„A bejövőnek szállás, a kimenőnek békesség.” 
„Jó szívű jó barát kapumon béjöhetsz.” 
A kapun körbefutó hullámvonal eredetileg kétfejű 
őrző-védő kígyó volt. Csillagképként a Sárkány (Alfa 

Draconis, Thuban) és a Kis Göncöl (jelenleg Sark-
csillag). 
Ezek (Színia szerint) régen egyetlen csillagképet al-
kottak, melyet Babilonban még Csigának hívtak. 
Összekötve őket egy kétfejű kígyót kapunk. 

Megj.: a Sárkány kb. Kr. e. 3000 körül töltötte be 
a „Sarkcsillag” szerepét. A Plenetarium Baby-
lonicumban nincs „Csiga” nevű csillagkép. A 
kétfejű kígyó ezoterikus-misztikus meglátásnak 
tűnik. 
A tudományos precizitás további hiányát tapasz-
taljuk a következő részeknél: 
A rovás „I” a „ZS”-vel együtt Színia szerint az 
újjászülető Napistent jelöli, ugyanis IZS ~ ÍZ 
/lélek/ (78. o.). A „ZS”-hez hasonló alakzat meg-
fejtéseként azonban a 80. oldalon már a „TeN” 
olvasatot adja meg, a gerenda faragása így sze-
rinte az „ISTEN” szót rejti.  
A 82. oldalon a festmény és az alaprajz más tá-
jolásban (180 fokos elforgatással) szerepel. 
Ezek a hibák nem fordulhattak volna elő, ha a 
könyv lektorálására felkészült szakembert kértek 
volna fel. 

 

Az egyiptomi Nagy Piramis járatai valóban az 
Orionra, a Szíriuszra (a „Tündérfőre”) és a Sár-
kány csillagképre mutatnak. Mivel a Piramis épí-
tésekor a Sárkány töltötte be a Sarkcsillag sze-
repét, ezért nem fogadhatjuk el Színia azon meg-
állapítását, hogy „kimaradt egy fontos csillagkép, 
a Sarkcsillag” (69. o.). 

 

Dr. Wolf szerint „igazából a megfigyelő szándéka 
az, ami számít. Minél inkább megfigyelés alatt áll 
egy kvantumfizikai rendszer, annál nagyobb a va-
lószínűsége, hogy az meg is marad ebben az álla-
potban.” Színia nem adja meg a forrásművet a 
meghökkentő állítás alátámasztásához. (A feltün-
tetett „A kristálykoponyák rejtélye” c. művet 
ugyanis más szerzők írták.) 

 

A ház az ember testével azonos, a tűz pedig a lel-
kével. 
A magyar térrendezés évezredek óta „modellezi” 
a Teremtést. 
A régi magaskultúrákban a ház a Világegyetem 
kicsinyített mása, amelyet az adott hitrendszernek 
megfelelően tájoltak. 
Az emberi szervezet 7 fő erőkerék (csakra) segít-
ségével veszi fel a „finomerőt” a Világegyetemből. 
A szív-csakra megtestesítője a házban a konyha. 
Ma mikrohullámú sütőt, elektromos tűzhelyet hasz-
nálnak benne... 
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A kínai feng shui azt tanácsolja, hogy a konyha „ne le-
gyen szem előtt”, mert akkor a vendégeket folyton 
etetni kell... A magyar vendégszeretet ezzel szemben 
arról híres, hogy a vendégeket megvendégelik. Az étel 
a ház lelkének „terméke”, a szeretet anyagba öntött 
formája. 
A kémény hasonlóan működik, mint az ember lég-
zőrendszere, keringési rendszere (az erőket a tűz, illet-
ve a szív tartja áramlásban). 
A (Keletről jövő) fény naponta megtisztítja, „kitaka-
rítja” a lakás erőrendszerét. Rendkívül fontos a reggeli 
szellőztetés is. A déli Nap feltölt, a nyugati Nap a ház-
ban lévő erőket, sűríti, koncentrálja. (Északról a nyír-
kosság érkezik, mely könnyen megbetegíti a testet és a 
lelket is.) 
Színia a 77. oldalon arra bíztat, hogy a lakás 4 sarkába 
helyezzünk el 1-1 megtisztított, természetes hegyi-
kristályt. 
 

Arányok, analógiák 
Az ember csukló- és könyökcsontjának távolsága pl. 
megadja a talpa hosszát. 
A kitárt karunk középső ujjtól középső ujjig mért tá-
volsága megegyezik a testmagasságunkkal. 
Mutató- és hüvelykujjunk hosszának különbsége meg-
adja orrunk hosszát. 
Az aranymetszés törvénye érvényesül az emberi test 
(és a magyar ház) méreteiben. A mestergerenda alátá-
masztási pontjának analógiája az emberi testben a 
szívcsakra. 
A „had” régen nagycsaládot, nemzetséget jelentett, 
nem háborút. A „Hadak útja /a Tejút/ tehát az „ősök 
útja”! (162. o.) 
Abszolút szűklátókörű az olyan ember, aki a végtelen 
Világegyetemben mindössze a Földet tudja lakottnak 
elképzelni. (163. o.) 

Észrevételek 
A rovásjelek tárgyalásakor az „O”-nál közölt jel hibás 
(lásd 9. o.). 
 

 
A pont kiterjesztése (a téridő) és a rovásjelek kapcso-
lata c. fejezetben /32-33. o./ az „R” és a „T” jel szár-
maztatása logikátlan. 
Altaji helyett tévesen „altáji” szerepel a 62. oldalon. 
 

 

  
 

    A Nagy Kutya csillagai „szarvas módon”       A csillagtérkép átrajzolásának pontosítása (Záhonyi szerint.) 
összekötve (A magyar ház mágikus titka, 16. o.)   Így már jobban hasonlít a hátranéző szarvasra! 
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Őseink csillagvallásának „istenei” 
 

Atyaisten       Fiúisten (Jézus)  Anyaisten (Mária) 
(Szent sarok       tűzhely, kemence  vetett ágy a házon belül) 
 

Kozmikus Tűz      Kozmikus Fény  Kozmikus Víz  
Kifelé sugárzó erő      földerő    befogadó (víz)erő 
(nemző)        (megnyilvánult)  (befogadó) 
Orion        Nap     Nagy Kutya 
         állata: a (fehér) ló  csodaszarvas 
         a táltos lova parazsat eszik! 
Rovás „B”       rovás „D”   rovás „O”, „LY” 
Megj.: inkább „ty”(=atya)         (a spirális forgás, forrás jele) 

X         +     O 

Szellem        lélek    test („anyag”) 
Párduc (Nimród jelképe)    Turul    Szarvas 
Háromszög       négyszög    kör 
 

Tűz, fa        fény     víz, fém 
Férfi        ember    női 
Aktív, világos       egyensúly   passzív, sötét (hideg) 
K, Dk, D        Közép, Dny, Ék  Ny, Ény, É 
Első szoba       lakókonyha   hátsó szoba (kamra) 
Születés, ravatal, ünnep, imádság   sütés-főzés, étkezés,  nők, gyerekek alvóhelye, 

         mindennapi élet  napi élelem tárolása 
(padlás, tető, mennyezet, boltívek)       (alap, lábazat, pince /bor, zöldségek/) 
 
Az Atya-, az Anya- és a Fiúisten „egysége” („Fő-
nöke”) a Teremtő (azaz az Öregisten), melynek jelképe 
a függőleges vonallal kettéosztott kör vagy rombusz.. 
Az Atya és a Fiú (jelük: háromszög, négyszög) a teret, 
az Anya (jele: kör) az időt képviseli. 

Megj.: a Hold jelképű „Mária” mellett a „Bol-
dogasszony” is odaértendő a női oldalhoz. 

 

A Dél szavunkban benne rejlik az „él” /éltető, feltöltő 
erő/, a Keletben a „kel” /a megújulás, feltámadás, te-
remtés/,, a Nyugatban a „nyug(vás)” /összehúzó, ösz-
szetartó erő/, az Északban az „é(j)szak(a)” /a mozdu-
latlanság, sötétség/. 
A Hold az Anyaisten testet öltött formájának a szim-
bóluma. A Nap és a szárnyas nap a Fiúisten, a tulipán 
a Teremtő (a Szent Hármasság), a hatágú csillag a 
kettős (égi földi) Szent Hármasság jelképe. 

A körkereszt az Anyaisten védelmébe helyezett gyer-
meket jelenti, egyúttal a Föld jele (lásd rovásírásunk 
„F” jelét). 
 

A magyar jelképrendszerben a passzív, a moz-
dulatlan vagy befogadó mindig a női, az aktív, a 
mozgékony pedig a férfierő jelképe.  
Pl. férfi a vadász, női a vad.  
A víz önmagában női – a folyó és a (mozdulatlan) híd 
viszonyában azonban férfi, mivel „mozog”. 
Nálunk semmi sem önmagában jelent női vagy férfi-
erőt, hanem egymáshoz képest, folyamatában vizsgál-
va. Ezért nincs a magyar nyelvben sem hímnem, sem 
nőnem. 
A magyar jelképrendszer nem ellentéteken, hanem a 
szent hármasságon alapul. Filozófiájához tartozik, hogy 
„csak a változás állandó”. 
 

 
A háromosztatú ház 
        Bejárat: Dél 
Első szoba: Kelet  Konyha  Hátsó szoba (sokáig kamra): Nyugat 
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Égtájak és emberek (férfi-női munkamegosztás, a jurta beosztása – lásd 50. o.) 
Férfi oldal 
Kelet    Dk     Dél    Dny 
Fiatal fiúk   fiatal férfiak   érett férfiak  családfő 
Sugárzó faerő   sugárzó faerő    lobogó tűzerő  földerő (stabil, pihenő) 
              Megj.: a 88. o.-on ez a Fiúisten jellemzője! 
Bejárat    fegyver, szerszám  vagyon   házi oltár 
Tavaszi napéjegy.       nyári napford.  
Húsvét    Pünkösd    Szent Iván éj  Szent István, új kenyér  
Márc.-ápr.   máj.     jún.-júl.   aug. 
Halak, Kos   Bika     Ikrek, Rák  Oroszlán 
Fehér         piros 
Ló          kakas, gólya 
 

Nõi oldal 
Ék     Észak    Ény    Nyugat 
Eladó lányok   érett nők    idősebb nők  háziasszony, gyerekek 
földerő     vízerő    fémerő   fémerő 
(stabil, megtisztuló)       (összehúzó)  (összehúzó) 
takarítóeszközök  konyha    ágy    ágy 
     téli napford.       őszi napéjegy. 
Bálint nap   Karácsony   Halottak napja 
Febr.    dec.-jan.    nov.    szept.-okt. 
Vízöntő    Nyilas, Bak   Skorpió   Szűz, Mérleg 
Kék (ezüst)            sárga 
hal              kutya 
 
 

„Ebben a házban négy szög van, 
Minden szögben egy angyal, 
Közepiben Krisztus, 
Ablakban Szűz Mária.” 

Megj.: ezen magyar népi ima régi változatában bizonyára a Boldogasszony szerepelt Szűz Mária helyett. 
 

További analógiák 
Szám 1  2   3   4   5   6    7 (+1) 
Szín  vörös narancs  sárga  zöld   kék   ibolya   fehér 
Hang dó  ré   mi   fá   szó   lá    ti 
Csakra gyökér szakrál (hasi) napfonat  szív   torok  3. szem    korona 
  (test       ) (lélek)  (szellem        ) 
          családi tűzhely 
Vezér Előd  Ond   Kond  Tas   Huba  Töhötöm    Árpád 
Nap  H  K   Sze   Cs   P   Szo    V 
Égtáj  alattam Kelet  Dél   középen  Nyugat  Észak   felettem 
 
 
A ház és az ember 
A magyar hagyomány szerint a ház élő „ember”. A ház 
erőrendszere az emberéhez hasonló. 
A lapostető a szellem(iség) nélkül élő, anyagelvű em-
berek lakhelyét jellemzi /lásd bevásárlóközpontok, 
üzemcsarnokok, blokkházak/. 
Nem véletlen, hogy a mûvészek körében legkereset-
tebbek a tetőtéri lakások. 

Őseink jurtái úgy néztek ki, mint egy magas süvegű 
ember, vagy egy felkontyozott asszony (süveges ház, 
kontyos ház). 
 

A bejárati ajtó = száj, az ablak = szem. 
A háznak van homlokzata, koszorúja, vakablaka, szem-
öldökfája, fülkéje, idege (mestergerendája), lábazata, 
talpa, öle (virágoskertje a ház előtt). A pincének van 
torka (lejárata). Létezik kontyos, süveges ház. 
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A régi parasztházak formája legalább 1000 éve alig 
változott. A ház és a jurta szerkezete azonos. 
 

 
 

Egy régi ház. A tetõ jóval magasabb, mint a fal. 
A szellem dominál. 

 

 
 

Mai épülõ ház. A fal sokkal magasabb, mint a tetõ. 
A tetõ az anyag dominál. 

 

Téli-nyári virágoskert áll a ház előtt. A ház „ölét”, 
a termékenységet jelképezi. Télen a bokorrá terebélye-
sedő rozmaring virágzott, melyet szent növényként, is-
tenfaként tiszteltek. Őseink szerint „a virág a Nap föl-
di kedve”. Általában az eladósorban lévő lányok gon-
dozták ezt a kertet. 
Népművészetünk „virágnyelven” beszél. 
Őseink jelképrendszere valaha TUDÁSként léte-
zett, az emberek értették és használták. 

(A hangnak teremtő ereje van, minden kimondott 
szó mágikus erővel rendelkezik, teremt. 
A magyar nyelv szavai, rovásírásunk jelei7 is te-
remtő erejű varázsigék, beavató jelképek. 

                                                 
7 Molnár V. József szerint rovásjeleink Istentől kapott ősképek. 
Beszélik a régiek, hogy az erdő négy élőfáját azon álltóhelyükben 
faragták ki úgy, hogy azok gyökereikkel továbbra is kapaszkodtak 
a földbe. 
Őseink hite szerint az a jó hely az építkezésre, ahol a marhák, a 
lovak és a kutyák szívesen heverésznek. 
A „modern” műanyag szigetelés miatt a ház egyszerűen „meg-
fullad”. A nyílegyenes utcákon egészségtelenül süvít a szél (azaz 
huzatos). Nagyvárosaink középpontjában (a „városmagban”) ma 
bankok, hivatalok állnak a templomok, lakások helyén. A temp-
lomtorony kozmikus (szellemi) antenna-szerepét átvették a felhő-
karcolók tetején lévő adótornyok.  

A házi oltár /a Szent sarok/ a ház agya, „telefon 
Istenhez”. A tárcsázás egy elmondott ima. A tele-
fonkábel pedig egy meggyújtott gyertya.) 

 
Minden népnek a saját hagyományait, gondolati- és 
jelképrendszerét célszerû használni! 
(Ez az építkezésre, öltözködésre, ünnepekre, vallásra, 
mindennapi életre is igaz.) 
 

Ha az „ijesztgető filozófia”, a kínai feng shui vagy a 
mediterrán (tengerparti) rendszer szerint építkezünk, 
akkor „örvény alakul ki körülöttünk, ami már nem túl 
kellemes, ráadásul célunkhoz sem visz közelebb.”  

Pl. nálunk a balsors, a ballépés, a balsejtelem a 
/”rossz”, „gyenge”/ baloldalhoz kapcsolódik. A 
kínai rendszerben viszont a baloldal az erőtel-
jesebb, a pozitív. 
A sárkányhoz Kínában a szerencse társul, a ma-
gyar ember jelképtárában pedig a gonosz hétfejű 
sárkány. (170. o.)  
Megj.: Süsü azért szeretetre méltó... Inkább arról 
lehet szó, hogy a hunok és a kínaiak ellenfelek 
voltak a harcban, ezért jelképeik, „istenségeik” 
megítélése alapvetően ellentétes. Azokat ugyanis 
nem kiragadva, hanem összefüggésükben, egy-
máshoz való viszonyukban érdemes értékelni. 

 

Érezzük inkább otthon magunkat testileg, lelkileg és 
szellemileg egyaránt a magyar hagyományokat felhasz-
náló építészet szerint készült házakban! 

A ház betegségének „gyógyszerei” a jelképek, a 
színek, a hangok, a kristályok és az illatok. Az 
orvosok se véletlenül használnak /megtisztító ere-
jű/ fehér köpenyt a beteg emberek gyógyítása so-
rán. A fehérneműben is ezért szerepel a „fehér” 
jelző. 
 

Ahány ember, annyi harmónia. A házban és a ter-
mészetben is mindenkinek azt a helyet érdemes 
megtalálnia, ahol jól érzi magát /pl. napos víz-
parton vagy a hólepte hegyekben/.  
A racionálisan gondolkodó ember lakásában oda 
helyezi a franciaágyat (vagy a gyerekágyat), ahová 
befér, és lefekszik. Aztán csodálkozik, hogy nem 
alszik jól, rémálmok gyötrik, majd beteg lesz. Pe-
dig ha kipróbálná előtte, hol érzi jól magát a la-
kásban, minden rendben működhetne... (175. o.) 

 

A Teremtőbe vetett hitet azonban semmiféle anyag 
nem helyettesítheti. A parasztházak Házi Áldása is er-
re emlékeztet. 
 

Záhonyi András 

                                                                               
A termelő tevékenység ma a külvárosokban (ipari övezetekben) 
zajlik. 


