TÖRTÉNELMÜNKHÖZ
MAGYARUL
zqhknwmlenEtrqt
luraGam

SOLT – 2009

Szerkesztő és kiadó: Szondi Miklós
Szerzők: Badiny Jós Ferenc, Detre Csaba, Dúcz László, Kálti Márk, Kerkayné Maczky Emese,
Kiss Dénes, Molnos Angéla, Radics Géza, Simon Péter, Szondi Miklós, Varga Csaba
Köszönet Ifj. Fazekas Lászlónak és Szőke István Atillának a verseikért!
Szakmai ajánló:
A tisztánlátás igénye, az éhség és szomjúság a magyar múlt fehér foltjai, tabu-témái, történelmi tudatot meghatározó kérdései iránt, hozta létre a kötetet. Teljességgel indokolt,
megalapozott, magától értetődő és természetes ez az igény, hiszen az oktatás-nevelés és
tömegtájékoztatás intézményei a tudományosság jelen fórumaival együtt, az itt fölmerülő
kérdésekkel szemben az elhallgatás stratégiáját alkalmazzák, mondván, hogy amiről nem
beszélnek, az nem létezik, azaz: ne létezzen! De, hogy mennyire létező igényről és problémákról van szó, azt ékesen bizonyítják – az ugyancsak elhallgatott – mégis ütemesen
szaporodó, civil szakmai fórumok, sajtók, magánkiadásban megjelenő könyvek, az egyéni
megszólalások, közösségi felhívások.
Ezekből gyűjt össze egy csokrot a könyv, mely hasznos lehet azoknak, akik most kezdenek
foglalkozni a Magyar Történet kérdéseivel, éppúgy, mint azoknak, akik már jártasak bennük; ajánljuk idősebbeknek és fiataloknak egyaránt.
Kiss Endre József, könyvtárigazgató
Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtára

A borító Szondi Erzsébet és Mészáros Arnold közös munkája.
Nyomdai előkészítés:
Nyomda:
Felelős vezető:

Mészáros Arnold
Innova-Print Kft., Budapest
Komornik Ferenc

ISBN 978–963–06–6914–6
Negyedik – bővített – kiadás.
© Szondi Miklós – 2008 – Minden jog fenntartva!
Honlap: www.magyarrovas.hu – villámlevél: tetelhegy@gmail.com
A borító elején kettőskereszt-kilátó a hármashalmon látható (bővebben a 26. oldalon), a
címlapon a tápiószentmártoni aranyszarvas.

TÖRTÉNELMÜNKHÖZ
MAGYARUL
Ismeretterjesztő könyv
vNqk QtSejretteremsi

Előszó
A klónozás kutatása során kiderült, hogy minden testi sejtünk minden tudás-emléket hordoz, ezért
vagyunk képesek hasonmást, klónt előállítani.
Ahol őseink éltek, ahol mi születtünk, testünk azokból a fizikai részecskékből épül fel, melyeket életünk során elfogyasztunk. Ezért vágyunk vissza halálunk óráján is abba az anyaföldbe,
melyből vétettünk. Régi temetkezési szokásaink szerint a temetési szertartáson a végső búcsú így
hangzott: „Fődbő lettél, fődbő éltél, főddé lészel.”
Sejtjeink nemcsak testünkről hordoznak pontos ismeretet, hanem eleink, őseink minden-minden
ismert történelme is sejtjeinkben rögzült, azt hordozzuk! A tudott tudás ott van minden sejtünkben.
Agyunkat naponta támadják, történelmi emlékeinket igyekeznek kitörölni, beszennyezni! A történelemkönyveket mindig a győzők, a hódítók írják. Ötszáz éve, Mátyás király óta, a legyőzöttek
félelmével nem mertük és sokáig nem tudtuk valós történelmünket megírni! Elérkezett a pillanat, a
kizökkent idő visszaállni látszik. Kezdeti, fontos, megkerülhetetlen első lépéseket megtettük.
Önök olyan történelemkönyvet tartanak a kezükben, amelyet Magyarok írtak Magyar tudattal,
Magyar emlékekkel. Gyermekeink csak ilyen könyvekből tanulhatják a Magyar Történelmet! A
sátáni idők végéhez közelednek! A teremtő kegyelme a Magyarokkal.
Pécs, 2008. július 30.
Dr. Papp Lajos
szívsebész

Ifj. Fazekas László – Még él a gyökér
(A versíró ezt a verset ehhez a könyvhöz írta.)
Emeld fel fejed! Él még a magyar,
Míg áll a Kárpátok szent koszorúja.
Mondhat e világ bármit is akar,
Erőt ad nékünk a múltunknak kútja.

Fényt hozott népünk az emberiségre,
Isteni tudást, mi nem vész el soha,
E tudás szállt egykor a mi ősünkre,
Ki nyolcezer éve már betűit rótta.

Ez ősi forrásból élő víz fakad,
S a nemzetnek szomjúságát oltja.
Bár a búza közt konkoly is akad,
Feltámad a hitünk újra meg újra.

A tévelygő bolygón szerte szétszórva,
Nimród vérei élünk számkivetve,
Összeköt minket bölcső és Őshaza,
Mely e nagy nép fiait fölnevelte.

Turáni népek szép hagyatéka,
Feltárul rendre az igazak előtt,
Még él a gyökér hát kihajt a fája,
S e gyökér táplál szebb magyar jövőt!

A Kárpátok felett majd újra felragyog,
Angyalok kezében a Szent Koronánk,
Híven szolgáljuk, amíg a szív dobog,
Isten áldja meg szép magyar Hazánk!

Tartalomjegyzék
Bevezető ................................................................................................................................................................ 6
Történelemírásunk ellentmondásosságai ..................................................... Szondi Miklós ............... 7
A kettős kereszt – hármas halom jelentése ..................................................... Varga Csaba ............ 26
Nimród nyomában ....................................................................................... Badiny Jós Ferenc ............ 28
A Képes Krónika a magyarok cselekedeteiről ..................................................Kálti Márk ............ 31
Középkori krónikáink a hazatérésekről ........................................................ Szondi Miklós ............ 37
Szent madarunk a Turul .......................................................................................... Dúcz László ............ 42
Turáni nyomok Észak-Amerika indián földjén ............................................. Simon Péter ............ 50
Hun szavak, szövegek ............................................................................................ Detre Csaba ............ 60
Madjar testvéreink ................................................................................................ Szondi Miklós ............ 68
Vélemények a magyarokról és a magyar nyelvről ................. Kerkayné Maczky Emese ............ 74
Mire lehet büszke a magyar? ............................................................................... Varga Csaba ............ 85
A „titokzatos” magyar nyelv törvényei és játékai........................................... Kiss Dénes ............ 90
A magyar nyelv elhallgatott gyökrendszere.............................................. Molnos Angéla ............ 96
Az újkőkori írásjelek és a rovás.......................................................................... Radics Géza .......... 101
Magyar betűkkel róva.......................................................................................... Szondi Miklós .......... 108
Rovásemlékeink .................................................................................................... Szondi Miklós .......... 120
A népek önrendelkezési jogán, Trianonról .................................................. Szondi Miklós .......... 126
Forrásmunkák ................................................................................................................................................. 131
Rovás betűk a latin ABC szerint (jobbról balra olvasva)

E

e
E

eD

eCS

eC

eB

b

A

a

k

eK

j

eJ

I

i

h

G

g

f

q

O

o
O

eNY

eN

eM

eLY

eL

u

T

t

S

s

r

p

Q
U

É

Ö
U

Ó

eTY

d
Í

C
I

N

c

eH

n

eGY

m

Á

eG

L

eT

eSZ

eS

eR

eP

Z

z

v

W

w

eZS

eZ

eV

Ű

Ü

A

eF

l
Ő
Ú

BEVEZETŐ
„A múlt történései ugyan soha vissza nem térnek,
de az okok és az okozatok lánca elvezet a pillanatig, amelyben élünk”
Bernics Ferenc
Jelen munka nem vállalkozhat többre, mint hogy néhány írással igyekszik hozzájárulni a történelmi ismeretterjesztéshez, s mindezt magyarul. Magyar sajátosság, hogy a beszédnek az értelmezést jelentő formájában – a magyaráz szóban – benne foglaltatik népünk neve, a magyar. Talán ebből adódik, hogy ha valakitől azt várjuk, hogy magyarul fejezze ki magát, akkor az egyenes, nyílt beszédet jelent. Hála Istennek,
egyre bővül azon szerzők száma, akiknek írásaiból ilyen szempont alapján lehet válogatni.
Ezen munkák népszerűsítésében, elérhetőségében nagyszerű segítség a számítógép, melynek mai formáját a világ Neumann Jánosnak köszönheti még az 1940-es évekből. Ő oldotta meg, hogy ezek a gépek
ne csak számolni tudjanak, hanem betűket, szavakat, mondatokat is kezeljenek. Emberi nagyságát mutatja, hogy a Neumann-elvet sohasem engedte szabadalmaztatni. Azt mondta, hogy a számítógép nem egy
vagy több emberé, hanem az egész emberiségé.
Ugyan az egész emberiségé, de ma még többszöröse azoknak a száma, akik nem használják, mint akik
igen, s tegyük hozzá, hogy a könyv kézzelfogható/kézbefogható varázsával nem versenyezhet egyetlen
képernyő sem. Egy könyv tartalmának megismeréséhez nem kellenek olyan segédeszközök, melyek működését annál többen nem értjük, minél többen használjuk a számítógépet. S a könyv arra is képes, hogy
akár villamosság híján is föltárja szépségeit.
Ha lenne olyan kimutatás, melyben azon írásokat sorolnák föl, melyek hiányoznak a történelemoktatásunkból vagy éppen másként tanítják azokat, akkor jelen könyvben lévő tanulmányok ebbe a sorba
tartoznának. A könyvben található nagyon szerény gyűjtemény talán alapot adhat arra is, hogy az olvasó
minél több értékes munkához eljuthasson általa. A szerzők föltett szándéka volt, hogy tényszerűek legyenek, mert tudjuk, hogy ez védhet meg bennünket attól a „megrázkódtatás” okozta bírálatoktól, melyek
az ismeretlen dolgokkal való találkozásokkor jönnek elő rendszerint. Hogy minél kevesebb ilyen „megrázkódtatásban” legyen részünk, abban legfőbb felelőssége a Magyar Tudományos Akadémiának van,
akitől azt várjuk, hogy a nevéhez méltó módon – mint az ország legnagyobb tekintélyű, irányító jellegű
tudományos intézménye –, végre már magyarul nyilatkozzon meg őstörténetünkben.
Magyar nyelven akar szólni ez a könyv, mellőzve sok idegen szót. Ez egyre nagyobb kihívásnak látszik
a mai világegységesítő (globalizálódó) törekvések közepette. (Igen, vannak már olyan meggyökeresedett
idegen szavaink, melyek magyar megfelelőjét „magyaráznunk” kell.) Emlékszem, tizenéves koromban
Bakos: Idegen szavak és kifejezések szótárát forgattam, hogy az elvárásoknak megfelelően tudjam használni az idegen szavakat, ma meg már Molnos Angéla: Magyarító könyvecskéjét használom, hogy vissza
tudjam magyarítani azokat. Hálásak lehetünk professzor asszonynak ezért a gyűjteményért, mert nagyon
jó fogódzó azoknak, akik nyelvünk ápolásával is tenni akarnak azért, hogy a valós történelmünk ismerete
jusson el minél több emberhez. A nyelvünk a hagyományaink egyik legfőbb kincse, s tudjuk, aki a hagyományait nem őrzi, annak nincs jövője. Székely közmondással élve: „Ha nincsen gyökér, nincsen fa.”

Solt, 2008. Áldás hava
Szerkesztő
6

Szondi Miklós

Történelemírásunk
ellentmondásosságai
„Jaj annak a népnek, amelynek történelmét az ellenségei írják!” – Seneca
Minden külföldi forrásnál összehasonlíthatatlanul gazdagabbak azok a középkori krónikáink, amiket a népünk múltjáról írtak; valamennyi egy 11. században szerkesztett, de
sajnos elveszett őskrónikán alapul. Ebből meríthetett Anonymus (Gesta Hungarorum – A
magyarok cselekedetei, 1195. év), Kézai Simon (Gesta Hungarorum – A magyarok cselekedetei, 1283. év), Kálti Márk (Chronica
de Gestis Hungarorum – Krónika a magyarok cselekedeteiről, 1358. év), Thuróczy
János (Chronika Hungarorum – A magyarok
krónikája, 1488. év), Mahmúd Terdzsüman
(Tarih-i Üngürüsz – Magyarország története,
1560.), Heltai Gáspár (Krónika az magyaroknak dolgairól, 1575. év).
Mindezek ellenére – a régészetben máig
mérvadó – László Gyula [16. –148.] a továbbiakban arról a meglepetésről ír, ami az olvasót akkor érheti, amikor azt látja, hogy a krónikáink egészen mást mondanak a magyar
nép eredetéről, mint nyelvtudományunk.
Sőt a kutatóink elvetik, tudálékosnak, kitalálásnak minősítik azt, amit krónikáink írnak,
ehelyett egyszerűen a nyelvtudományra bízzák magukat. Krónikáink a hun–török hagyományt őrzik, azt állítják, hogy Szkítiából
jöttünk s a bibliai Nimródnak, közelebbről
pedig Atilla királynak és népének vagyunk
utódai. A nyelvtudományunk ezzel szemben
a finnugor származást hirdeti.
Ez az ellentét máig kibékíthetetlen. Sajnos a hivatalos álláspont nem akar abba az
irányba mozdulni, hogy tisztán láthassunk
saját múltunkban. Pedig, szinte bombaként
robbant 2001-ben az Élet és Tudományban

Chronica AZ MAGYAROKNAC DOLGAIROL: MINT
IÖTTEK KI A nagy Scythiaból Pánnoniában, És mint
foglaltác magoknac az országot: És mint birtác aszt
Hertzegtől Hertzegre, És Királyról Királyra, nagy sok
tusakodássockal és számtalan sok viadallyockal,
Mellyet HELTAI GÁSPÁR Meg írta Magyar
nyeluen, És ez rendre hoszta, Az Bonfimus Antalnac
nagy könyuéből és egyéb Historias könyuekből,
nem kiczín munkáual.
Az Isten egy vérből tsinálta az minden féle embereket és elrendelte őket, és határt töt nekik, Hol
mindenic lakjék, üdőt is regzett nékik.
Colosvarot [Kolozsvárott] Anno 1575
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közzétett vizsgálati eredmény, melyben Dr. Béres Judit [3.] humánpopuláció-genetikus leírta, hogy
a korábbi feltevésektől eltérően nem állunk genetikai rokonságban a finnekkel.
E megállapítás mögött komoly kutatómunka áll, hiszen az 1980as és 90-es években végzett, különböző kormányközi megállapodásokon nyugvó vizsgálatok eredményeként mondatott ez ki.
Elérkezettnek látszott az idő, hogy népünk eredettörténetére is hiteles választ kaphassunk. Maga Béres sürgette, hogy történészek,
régészek, nyelvészek, antropológusok és genetikusok kutatásait
kellene összehasonlítani és egységes szerkezetbe foglalni. Nálunk
azóta is mindössze annyi történt, hogy a Béresék által írt tanulmányok angolul is megjelentek a legrangosabb tudományos külföldi folyóiratokban. Bérestől [4.] tudjuk, hogy a finnek azonban
léptek. A vizsgálatok lezárása után átírták a finn tankönyveket, de
ettől még megmarad a legendás finn–magyar barátság.
Mi lehet a hivatalos álláspont máig tartó mozdulatlanságáAz évezredes életösztön egyéni nak a hátterében? Egyáltalán, hogyan alakulhatott ki az, hogy
megnyilvánulása
a Magyar Tudományos Akadémia által hirdetett származáselméletünk ellentétes a mondáinkkal, a krónikáinkkal, régi könyvek leírásaival?
Ehhez vissza kell mennünk a Habsburgok magyarországi térnyerése kezdetéig. A Habsburg dinasztia elsősorban arról volt híres, hogy a hatalom megszerzésében kiválóan alkalmazta a házasulás lehetőségét. Így kerültek a magyar trónra is először 1438-ban egy rövid időre. Majd aztán az 1526-os esztendő
nekünk Mohácsot hozta el, nekik pedig a nagy lehetőséget, hogy megszakítás nélkül uralkodhassanak
népünkön közel négyszáz éven át. Uralkodásukat nemzetünk szabadságharcai kísérték. A török iga mellett elsőként Bocskai István a hajdúival szállt velük szembe, majd Bethlen Gábor Erdély fejedelme,
aztán Thököly Imre, s a török kiűzése után a nagyszabású Rákóczi-szabadságharc következett.
A harc aztán áttevődött a szellemi életre is, amikor a bécsi udvarban szolgáló magyar testőrök
magyarul kezdtek irodalmi munkásságukba. Abban a királyi udvarban, ahol Mária Terézia azt hirdette, hogy „a történelemírás mindig is politika volt és az is marad”. Majd II. József rendelkezése
folytán megszüntették a magyar oknyomozó történelem tanítását is. Aztán 1805-ben törvény született rá, hogy a közigazgatásban a német mellett már a magyar nyelvet is lehet használni! Ez,
és a felvilágosodás eszméje hívta életre Kazinczyék nyelvújító mozgalmát, ami az anyanyelvet a
nemzethez tartozás elsőszámú feltételeként mondta ki.
Nem tudjuk teljes bizonyossággal, hogy Napóleon külügyminiszterének, Talleyrandnak a szájából
hangzott-e el a következő mondat 1805-ben: „A magyarok becsülik nagyjaikat és büszkék a múltjukra.
Vedd el a múltjukat és azt teszel velük, amit csak akarsz!” Kiszely István szerint 1821-ben Bécsben
utasítást adott ki az osztrák kormány, hogy „a rebellis (lázadó) magyaroknak az osztrák történészek
írjanak egy olyan őstörténetet, amelyre ez a rebellis nép nem lehet büszke”. Nehéz elhinni ezeket, de
éppen a történelemírásunkban bekövetkezett nagy fordulat igazolja, hogy azt, a fentiek szellemében
hajtották végre. Az 1840-es évektől nem magyar anyanyelvű, német származású szakembereket helyezett Bécs arra a magyar Akadémiára, amit a magyar nyelv ápolásra, a tudományok és művészetek
magyar nyelven való művelésére hoztak létre 1825-ben, gróf Széchenyi István kezdeményezésére. Így
lett tagja az a Joseph Budenze, aki miután megkapta a magyar akadémiai kinevezését, tanult meg némileg magyarul vagy éppen Karl Franz Joseph Schedel, aki magyarországi iskoláztatása alatt tanult meg
magyarul és később Toldy Ferencként végezte munkásságát. Hunfalvy Pál, született Paul Hunsdorfer
már 1851-ben az Akadémia főkönyvtárosa lett, s legfőbb kitalálója a finnugor elméletnek.
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Az Akadémiát megálmodó gróf, az Akadémia Igazgató Tanácsának írt 1858 november 6-i levelében
már így fakad ki: „S most még ezen utolsó igazán magyar intézet is ki legyen sarkábul forgatva! Fájdalom, igen!”
Ekkorra már látható eredményei voltak az igaz történelmünk elvételének s az Akadémiát már
megosztotta a finn- és török származáselmélet. A 30 nyelven beszélő Szentkatolnai Bálint Gábor 1901-ben már arról panaszkodott, hogy „egy fél évszázada, hogy [a német
történetírók] Magyarországról szóltukban azt mondották,
hogy a magyar nemzet eredetéről biztosat mondani nem
lehet. S ez az Akadémia finnező és turcizáló okoskodásai
és cifra következtetései dacára is még ma is igaz. [...] Az
Akadémia portentumai (csodagyereket, de torzszülöttet is
jelent – szerk.) is a székely-magyar kérdésnél, a hún vagy
hunn kérdést, a nemzeti hagyomány dacára is mellőzendőnek tartották.” [24. – 5, 7.]
Hogy milyen módszerekkel dolgoztak, azt megláthatjuk
a Hármas Kis-Tükörből. (Köszönetemet fejezem ki Nagypál
Botondnak, aki fölhívta a figyelmemet erre a könyvre, rámutatva arra, hogy ez három bejövetelről ír. – szerk.) Ezt a
tankönyvet Losontzi István írta 1771-ben s több mint ötven
kiadást, átdolgozást ért meg. Több mint száz éven át sok
nemzedéknek ez volt a legismertebb, legfontosabb könyve
Magyarországról. Kérdések-feleletek formájában szól többek között a magyar őstörténetről.
A Szegedi Tudományegyetem könyvtárában 22 példány található belőle, különböző évjáratokból. Ezek
összehasonlításából bizony jól látható a történelemferdítés folyamata. A meglévő legrégebbi példányt, a Pozsonyban, a Landerer nyomdában 1773-ban készültet (jelzet: RA5670) tudtam összehasonlítani a legjelentősebb változásokat tartalmazó, a Pesten, Trattner és Károlyi által kiadott 1845. évivel (jelzet: RA5665). (A
szemléltető képen az 1868-ban Pesten kiadott példány kezdő lapja látható.)
Kunok, Chunok, Hunnok. (1845)
A’ Hunnusokról. (1773)
K. Mitsoda Nemzet vagy?
F. Magyar Nemzet vagyok.
K. Kiktől származnak a’ Magyarok?
F. A’ Scitháktól, ezek Mágogtól Jáfet’ fijától.
K. Hol laktanak régenten?
F. Nap- kelet felé Ásiában.
K. Hány izben jöttenek ki Magyar Országban?
F. Három izben: Elsőben Hunnusoknak,
Másodszor Avareseknek és Harmadszor
Hungarusoknak vagy Magyaroknak nevek
alatt.
K. Kik jöttenek ki elsőben Magyar Országban?
F. A’ Hunnusok 374-dik Eszt. Tájban

K. Micsoda nemzetből való vagy?
F. Magyar nemzetből vagyok.
K. Kiktől származnak a’ magyarok?
F. A’ Szittyáktól.
K. Hol laktak régenten?
F. Ázsiában napkelet felé.
K. Hány izben jöttek ki Magyarországba?
F. Három izben, elsőben Kúnok, másodszor
Vár-Kunok vagy Avarok, és harmadszor
Magyarok neve alatt jöttek ki.
K. Kik jöttek ki elsőbben Magyarországba?
F. A’ Kunok a’ Magyarokkal ugyan azon egy nyelvű magyar nemzet, a’ régi Szittyáknak tagadhatatlan maradéki, 374-dik esztendő táján.
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A két fogalmazás között már érződik a nyelvújítás hatása. A két kiadás között olyan jelentéktelennek
tűnő különbség is látható már, hogy Atilla királyt az első még úgy írja ahogy ejtjük: Atilla, a másikban
már Attilaként szerepel. Tartalmilag abban azonosak, hogy három bejövetelről írnak, csakhogy ezt
annak ellenére teszik, hogy azok a krónikáink – melyekből ezeket a könyvecskéket összeállították –,
mindegyike két alkalomról ír. A krónikáinkhoz képest a Hármas Kis-Tükörben ismerhetjük meg az
avarok fogalmát, mint akik testvérnépei mind a hunoknak, mind a magyaroknak. (Az avarkor „kitalálásáról” bővebben a Középkori krónikáink a hazatérésekről című fejezetben olvashatnak.) Az 1773as így: az Avaresek a Hunnusokat, mint régi Attyok-fijait magok társaságába vették; a Hungárusok
a régi Hunnusoktól származnak és az Avaresekkel egybe kötötték magokat. Az 1845-ös pedig így:
A Kunok a' Magyarokkal ugyan azon egy nyelvű magyar nemzet; A' Vár-Chúnok vagy Avarensek a'
magyarokkal egy nyelvű nemzet; a Magyarok a' régi Kúnok és Vár-Kúnok testvéreik.
Mindkettő a 374-es évszámot használja az első bejövetel idejének, a másodikra pedig az 550-es esztendőt. A 862-es évszámban is azonosak, amikor a Magyarok Moldávia és Dátzia körül az Avaresekkel
egybe kötötték magukat (a későbbi már úgy fogalmaz: Álmos vezér alatt Etelközben telepedtek le 862.
esztendőben). A Duna, Tisza felé költözés idejéről viszont csak az 1773-as kiadás ír: az Ister és Tisza felé
költöztenek 889-idik Esztendő tájban. Az 1845-ös kiadásban a – már idézett – 862. esztendőt követő évszám a 893-as, amikor a már letelepedett Árpádékat Arnulf, német király szövetséges társul hívta.
Azonban a két kiadás között egyre szembetűnőbbek a különbségek: Míg az 1773-as egyértelműen
hunokról, avarokról és magyarokról ír, addig az 1845-ös már a tisztánlátást látszik akadályozni azzal,
hogy azonosítja az egyébként később betelepülő kunokkal a hunokat és az avarokat egyaránt, hiszen
a hunokat kunoknak is mondja, az avarokat pedig vár-kunoknak is. (Ezt megelőzően az 1841. éviben
láthattam, hogy a Hunnusoknál már zárójelben megjegyzi, hogy Kúnok. Ez a kiadás egyébként a
„Kiktől származnak a' Magyarok” kérdésre a Szkíták helyett már Szittyákat ír.)
A hunok létszámát így írja le az 1773-as: „feleségestől, gyermekestől számszerént tiz száz nyoltzvan
ezeren" (1,080,000), míg az 1845-ös: „... tiz millió nyolczszáz
ezeren (10,800,000)”. Erre a túlzó tízes szorzó használatára láthatunk még hasonló példát, amikor a korábbi kiadás szerint Géza
idejében tsak hamar 5000. Magyarok lettek keresztyénekké, míg a
másik ezt írja: csak hamar 50,000 magyar lett keresztyénné.
Az 1773-as kiadás még rákérdez: „Honnan jöttenek a Hunnusok
Magyar Országba?” Mire a válasz: „A' Káspium Tengere mellől.”
Ezt a kérdés-válasz párt már kihagyták az 1845-ösből, hiszen a
Kaszpi tenger nem esik útba az Ural hegységtől indított, finnugor
származáselméletnek megfelelő vándorlási útvonalnak. A két kiadás között vezették be Etelköz fogalmát is, ami abból látszik, hogy
ezt a szót csak a későbbi kiadás tartalmazza. S jelentős fordulatot
mutat, hogy az 1845-ös kiadásban már megjelenik egy lábjegyzet
annál a mondatrésznél, hogy …a magyar valóságos kelet népe.
Ezt már magyaráznia kell a kiadónak, már kénytelen megjegyezni,
hogy az akkor bevezetett finnugor elmélet tarthatatlan és minden
Törökország egyik földrengéstől bizonyíték nélküli: „Nesztor a' régi tót-história irója is hitelemegkínzott területén, a Délkelet- sen bizonyitja, hogy a' magyarok keletről jöttek Európába, - nem
Anatóliában emelkedő Nimrud Finland és a' jeges Lapplandból mint Schlötzer német történetíró és
Dag magaslatán lévő ősi szobor- utána Schwartner a' magyar nemzetnek két fő gyalázói minden adat
maradványok egyike [21. – 53.] nélkül állították.”
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Mindez abban az időben történt, amiről Padányi [19. – 68.] ezt írja: Már pedig a 19. században minden nép magasra törekszik és ennek első lépése a „múlt”, a történelem, amit az évszázad minden népe
minden rendelkezésre álló homokszemmel fényesít. A század második felének általános „múltfényesítését” végző serény Európában csak egyetlen ország, egyetlen nép van, ahol ennek éppen az ellenkezője történik. Ebben az országban a történettudósok nem azon fáradoznak, amin a többi ország
tudósai, hanem annak pontosan az ellenkezőjén. Ez az ország egy hiúságában halálosan megsértett,
idegen, bosszúálló és gyűlölködő hatalom katonai önkényuralma alatt nem fejlesztheti szabadon történettudományát, nem nevelhet saját nemzeti szempontjai szerinti, „nemzeti” történész-nemzedéket,
mint az összes többiek. Ez a furcsa, valóságot nélkülöző történettudomány keretei közé szorított,
történettudományában is alárendelt ország, a mi országunk volt, Magyarország.
A politikai akarat a kiegyezés után is tisztán látható. Harynétól [10. – 94.] tudjuk, hogy 1876ban Trefort Ágoston kultuszminiszter összehívta a magyar nyelvészeket s a konferencia végén – a
jegyzőkönyv tanúsága szerint – kijelentette, hogy „nekünk nem ázsiai, hanem európai rokonokra
van szükségünk”, s ezt követően állami ösztöndíjat, kollégiumi elhelyezést, külföldi tanulmányútra támogatást csak az kaphatott, aki a finn–magyar rokonság igazolására folytatott kutatásokat.
Ilyen nyílt politikai nyomás hatására nem csoda, ha a nyelvészeink olyan munkát végeztek,
aminek az eredményét Padányi [19. – 69.] ekként foglalta össze: „mindazt, amit nyelvtudományunk múltunkról megállapított, merev ellentétben van mindennel, ami az összes külföldi és
hazai kútfőkben található múltunk felől”.
Jól jellemzik azt a korszakot két kiváló költőnk sorai is. Miután Arany János elhagyta a Magyar
Tudományos Akadémiai állását, 1882-ben elkeseredve írja Az orthológusokra című sorait:
Kisütik, hogy a magyar nyelv
Nincs is, nem is lesz, nem is volt;
Ami új van benne, mind rossz,
Ami régi, az meg tót.
Ady Endre is tisztán látta a külföldiek térnyerését az Akadémián és a Tudósok hete című versében így ír:
Urak és hölgyek, tudják-é mi a’,
Bejön egypár új akadémista.
Ha ünnepel az Akadémia?...
E díszes tisztet olyanoknak osztják,
Nincs akkor ankett, nincs akkor bankett,
Akik tudják, hogy: hogy él az osztyák,
E szent intézmény részvényese bank lett,
És a cseremisz mit szokott enni…
Ekkor megnézik, hogyan áll a lista,
De túl okosnak nem szabad lenni!...
Így esett – írja Padányi [19. – 70.] –, hogy a magyar tudományos élet a politikai elnyomás alatt
senyvedett, ahol a „rebellizmust” nem rendőrileg, hanem szellemileg törték le, és ez – a nemzet
tudatába segített szellem – a kivételezettség kivédhetetlen fegyverével hosszabbította meg uralmát
a Habsburgok bukása után is. Ezért is írhatta száz év (!) után, 1976-ban Haryné [10. – 94.] a következőket: „A hazai nyelvtudományunk »fellegvárában« a helyzet azóta sem változott, nyelvészeink
mind ingerlékenyebben utasítják vissza a szélesebb kutatás iránti igényt”.
Pedig az eddigiekből is látható, hogy milyen nagy szükség lenne a humánpopuláció-genetikus Béres Judit által sürgetett összefogásra. A népünk múltjával foglalkozó szaktudományok
kutatásait kellene összehasonlítani és egységes szerkezetbe foglalni. Ez, sajnos a mai napig nem
történt meg. Helyette még az 1996-ban kiadott A magyarok krónikájában [8. – 8.] Glatz Ferenc
akadémikus (aki attól az évtől a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt) ezzel a mondattal
indította az őstörténeti részt: „A magyarok őseiről Kr. u. 600-ig csak feltételezésekkel beszélhetünk a nyelvtörténeti, régészeti, növényföldrajzi kutatások alapján”. A feltételezést hangsúlyo11

A Palesztinából kiinduló újkőkori földművesek terjeszkedése. Anatólián, majd az Égei-tenger szigetein át, 9000 évvel ezelőtt érték el Görögország délkeleti csücskét, innen északi irányban terjeszkedve 8000 éve érték el a Kárpát-medencét, majd pedig a Duna vonalán haladva benépesítették
Európát. A nyilak színe 1000 évenként változik. (E térkép részben a Hammond Concise Atlas of
World History nyomán készült. 2002)
zó beismerő mondat után mégis két magabiztos kijelentést tesz: „Ami biztos – írja – a magyar
nép több, genetikailag különböző eredetű népcsoportból alakult ki. E népcsoportok közös nyelve,
a magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládba tartozik”. A krónika írásakor már folytak a Béresék
által végzett genetikai vizsgálatok. Ennek ellenére az Akadémia még mindig a finnugor származáselméletet sugallta, ahelyett, hogy a tudományterületek összehangolásába fogott volna.
A feltételezésekre alapuló kiindulásból aztán ellentmondások kerekednek. Erre egyik példa a következő. A Magyar Tudományos Akadémia mindenkori elnökének vezetésével felálló
konzultatív szerkesztőbizottság szerkesztésében adták ki a Magyar Nagylexikon sorozatot.
Ebben [9. – 44.] a „finnugor népek” címszó alatt így írnak: „Évezredek során sokféle hatásnak
kitéve alakultak ki, csak a nyelvükben található közös szókincs és azonos nyelvtani rendszer
utal a közös eredetre”. Ugyanezen az oldalon a „finnugor nyelvcsalád” címszó alatt pedig
ők is elismerik, hogy: „A nyelvrokonság nem jelenti feltétlenül a népek rokonságát is”. Az
emberből föltolul a kérdés, hát ha ez a tudós társaság az utóbbi megállapítást is vallja, akkor
hogyan állíthatják az annak éppen ellentmondó előzőt is?
Az iskolás tankönyveink ma is – az Akadémia egykori elnöke által hangoztatott – feltételezésen
alapuló (!) származáselméletet tanítják. Ennek megfelelően a ma használt általános iskolai Történelematlasz [27. – 9.] „A magyar nép vándorlása és a honfoglalás” oldalán bemutatott térképen
az Ural melletti részt feltételezett magyar őshazának (Magna Hungaria) írja. A hozzátartozó
történelemkönyv [11. – 146.], a feltételezéssel már mit sem törődve, erről a területről kijelenti:
„A rokon nyelvet beszélő finnugor (uráli) népek ősei valaha egymáshoz közeli területeken éltek az
Urál hegység környékén, főleg annak keleti oldalán”. Tehát, ahelyett, hogy az Akadémia hiteles
választ igyekezne adni népünk eredettörténetére, helyette feltételezésekre hagyatkozik és ellentmondásokba keveredik s ezt tanítják ma a gyermekeinknek. S mindezt tudta még fokozni a szerző
azzal, hogy ugyanebben a fejezetben még a következő, minden komolyságot nélkülöző, három
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dolgot is állít: A csodaszarvast nőstényszarvasnak írja (melyről köztudomású, hogy nincs is agancsa). Állítása szerint a vesztes hunok annyira féltek ellenségeik bosszújától, hogy ki sem merték
ejteni a hun nevet, hanem székelyeknek nevezték magukat. A magyarok a szomszéd népek nyelvét
nem értették, ezért úgy gondolták, hogy ők nem is képesek az értelmes beszédre, azaz némák, s ezt
a hitet őrzi a „német” szavunk.
Mégis hogyan láthatnánk tisztán ebben a helyzetben? Ebben nagy segítség Radics Géza munkássága, aki az 1956-os forradalmat követően az USA-ba került és elhatározta, hogy összegyűjti
a magyarság történelmével kapcsolatos írásokat. Ő már abban az időben is hozzájuthatott a külföldön élő, ott dolgozó magyar szakemberek műveihez is és ugyanakkor figyelemmel kísérte a
hazai szerzők munkásságát is. Ezt tette évtizedeken keresztül, mikorra „összeállt” neki a kép. Ezt
könyvek, tanulmányok formájában is közreadta és ingyen terjeszti a Kárpát-medencében, ahova
szívesen jön haza nyaranta, hogy előadásokat tartson e témában. Ő az, aki a megoldás kulcsát a
Kárpát-medencei őstelepesekben, őslakosságban, a köznépben látja.
Radics szerint [22. – 8.] őseinknek kell tekintenünk mindazon népeket, melyek a Kárpát-medencében végleg megtelepedtek, mert vérük ereinkben csordogál. Ezek közül a legfontosabbak:
Árpád népe..., korábban a hunok és szittyák, és az őstelepes földműves köznép, melyre az előbbiek
hatalma épült.
Hogy honnan származtak az őstelepesek? Radics erre így válaszol [23. – 10.]: „A Kárpát-medence benépesedésének folyamatát és magyarságot illetően megkülönböztetett figyelemmel kell
tekintenünk a Földközi-tenger szigeteire és Anatóliára (ma Törökország), a mai Észak-Irakra, vagyis a »termékeny félhold« vidékére, ahol a legjelentősebb népesedési robbanás bekövetkezett,
mely a termelő életforma következménye volt”.
A félsziget kénytelen volt feladni népfeleslegét. A térképen [23. – 14.] is látszik, hogy a
terjeszkedésnek több elágazása is volt. A keletre jutott népesség történeti szempontból nézve nagyon figyelemre méltó lehet számunkra. Nem lehetetlen, hogy a keletre jutott népességben kell
keresnünk a rokoni kapcsolatainkat, sőt azon túl,
az ezer évekkel később a keletről jövő hódítók,
mint a szittyák, a hunok..., Árpád népe őseit is.
Ezeket a hódítókat olvasztó tégelyként fogadta
be az őslakosság mind genetikailag, mind nyelvészetileg.
Hogy milyen nyelvet beszélhettek ezek az őstelepesek? Számomra erre az a válasz, hogy amilyet az
ő utódaik, vagyis mi. Ezt erősíti meg Radics is, amikor ezt írja: „A Kárpát-medencében az ősi nyelvet az
évezredek viharai azért nem tudták elseperni, mert a
mindenkor magas népsűrűség ezt kizárta”. Ezt az állítását a régészeti feltárások is igazolják. A mellékelt
térképet [15. – 42.] László Gyula felkérésére Szentes
környékéről készítette Kovalovszki Júlia.
Látszik rajta hogy az „avar” és a „honfoglalás”
kori lelőhelyek együttesen sem érik el az ősi lelőhelyek számát, igaz ugyan, hogy ezek története 560-tól
1000-ig bezárólag számítandó, míg az őstelepeseké
több ezer évre. Viszont az is igaz, hogy mennél meszKovalovszki Júlia térképe
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szebbre nyúlunk az idők mélységébe, annál kevesebb a leletanyag. Részben azért, mert a népsűrűség alacsonyabb volt, részben azért, mert a múló idő sok mindent elemésztett. [22. – 66.].
A nagyszámú őslakosság és a hódítók arányaira enged következtetni Béresék [3.] azon megállapítása
is, miszerint az eddigi vizsgálatok azt mutatják, hogy a magyarok bejövetelével alig változott a térség génállománya. Arról az őslakos génállományról van szó, akinek a megtestesítője az a földből élő parasztember, aki mindig is körme szakadtáig ragaszkodott a földjéhez, attól függetlenül, hogy éppen milyen hódító
uralkodott rajta. Ők voltak mindig is többségben, ebből adódóan ők képviselték a folytonosságot a nemzet
életében. A paraszt ember bölcsességével így fogalmazott a madocsai Földesi János:
Nem bántam meg fénytelen sorsomat,
Maradok köztetek híven,
nem adom föl ma sem paraszti voltomat.
mert bármerre ballagok,
A föld öleli lábam a nagy ég meg a vállam,
itt rám ragyognak a néma csillagok.
sorsomat vallató köd és gond veri szívem.
A csöndes többség hatalma ez. Ezért van az, hogy az újabb korban is hiába volt a Dunántúl négyszáz
évig a Római birodalom része, ott mégsem latinul beszélnek. Hiába volt itt a török 150 évig, mégsem
beszélünk törökül és hiába voltak az elmúlt századokban az uralkodó osztályok diktálta külföldi
nyelvek a hivatalosság rangjára emelve, mi mégis az anyanyelvünkön beszélhetünk. Milyen igaz tud
lenni Petőfi Sándor sora: „Habár fölül a gálya, alul a víznek árja, azért a víz az úr!”
Az írásbeliségünk fennmaradását is nekik köszönhetjük. A világ ma ismert legrégibb írásos emlékét az Erdélyi Tatárlakán 1961-ben találták. Ezek, a képen látható, helyi agyagból kiégetett írásos
agyagtáblácskák 26 agyagszobrocska társaságában kerültek elő és a régi magyar írás jeleit tartalmazzák. A rádióizotópos vizsgálatok szerint ezek 7 ezer éves leletek. Ez újkőkori írásbeliségünket bizonyítja itt, a Kárpát-medencében. Friedrich–Szakács [7. – 25.] szerzőpáros hívják fel a figyelmünket
arra, hogy az is rendkívül fontos – és talán ez magyarázza, hogy a hivatalos tudomány elhallgatja leletünk jelentőségét –, hogy a korong és a mellette lévő két másik téglalap alakú agyagtáblácska 10001500 évvel idősebb, mint a hasonló képjeleket tartalmazó sumér agyagtáblák, valamint rokonság áll
fenn a Kárpát-medencei és sumér írásbeliség között, sőt a Kárpát-medence a kiindulópont.
Borisz Perlov a volt Szovjetunió Tudományos Akadémiájának sumerológusa azt állítja, hogy
a tatárlaki táblácskák helyi eredetű, széles körben elterjedt írásbeliség rendszeres darabjai [22. –
71.]. Szeretnék rámutatni, hogy arról az írásbeliségről azt állítja a szakember, hogy „széles körben
elterjedt”. Tehát az őstelepesek mindennapjaihoz hozzátartozott az írás és ez fönnmaradt egészen I.
Istvánig, aki egy évezreddel ezelőtt rendeletileg vezette be a latin betűs írást a rovás helyett.
A leleteken lévő írásjelek egy részét ma is ismerjük,
rovásbetűknek
mondjuk őket. A Föld
legrégebbi írásának tárgyi
emlékei ezek. Ugyan ezer
éve nincsenek általános
használatban a rovásbetűink, de a nép nem felejt
s megőrizte számunkra
a mai napig, legtovább a
Székelyföldön.
„Habár
fölül a gálya.....!”
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A ragozó nyelvet beszélő nép írása ez, melynél mindig is aranyszabály volt, hogy minél kevesebb
szóval, minél többet tudjunk mondani. Ezt a következő Wass Albert [28. – 354.] versen és annak
német fordításán tudom legszemléletesebben bemutatni:
Sóhajtás
Seufzer
Istenem, az idő hogy rohan!
Mein Gott, wie lauft die Zeit!
Ma még vagyunk, holnap már nem.
Heute sind wir noch, morgen schon nicht mehr.
Múlt és emlék: mind elmarad.
Vergangenheit und Erinnerung: alles Bleibt zurück.
Nyomainkat lassan vörös
Unsere Spuren verdeckt langsam
Avarral fedi be az őszi szél.
mit rotem Laub der Herbstwind.
És egyszer azt sem
Und wer wir waren:
Tudja majd, kik voltunk,
weiss bald schon nicht mehr,
Ki rólunk beszél.
wer von uns spricht.
Már ránézésből látszik, hogy a német változat hosszabb, mint a magyar, (de így van ez, ha bármely
más idegen nyelvre fordítunk magyar szöveget). A fenti magyar szövegben 37 szót számolhatunk,
míg a németben 43-at. Ha 100%-nak vesszük a magyar szavak mennyiségét, akkor ehhez képest
a német nyelv terjengősebben, azaz 116%-on tudja ugyanazt kifejezni. Ha a különbséget a kiejtett
hangoknál vizsgáljuk, hallhatjuk, hogy a magyar szöveg 157 hangból áll, míg a német 196-ból. Itt
az arány 125%-os. Tehát ebben a versben a német nyelvben éppen egynegyednyivel több hangra
van szükség, ugyanazon tartalom kifejezésére, mint a magyarban.
Ennek a nyelvnek volt mindig is írása a rovás, ahol szintén aranyszabály, hogy minél kevesebb jellel, minél többet fejezzünk ki. Tehát a nyelvünk és az írásunk is a természet törvényét
követi, miszerint minél egyszerűbb valami, az annál nagyszerűbb.
Oppert, Lenormant, Sayce német, francia, angol nyelvészek állapították meg az 1800-as évek
második felében, hogy a sumir nyelv egyenesági leszármazottja a mai magyar nyelv. Sir Leonard
Wolley szerint, a sumir nyelv 56 nyelvtani sajátosságából a magyar nyelvben 53 szerepel.
kniekElmesAvor kniekElmesAvor kniekElmesAvor kniekElmesAvor kniekElmesAvor kniekElmesAvor kniekElmesAvor

Rovásemlékünk: Az erdélyi Kapossi Sámuel főiskolai tanártól származó betűsort,
Bél Mátyás felvidéki születésű evangélikus
lelkész, tudós jelentette meg nyomtatásban
1718-ban Lipcsében „De vetere litteratura
hunno-scythia (e)xercitatio” címen. Az írásmutatvány a Miatyánk szövegét tartalmazza,
melynek betű szerinti olvasta: „Mi atyányk ki
az menyekben vagy, / szenteltessék az te neved.
Jő / jön el országod. Légyen az te / akaratod
mi képen menyben azonké /pen az földönis. Az
mi kenyerün / ket az mindennapiat adgyad né
/ künk ma. És engedd meg mi né / künk az mi
adóságinkat mikép / pen miis meg engedünk
azok / nak az kik mi nékünk adós / sok és ne
hadgy minket ké / sértetbe jutnunk de szaba /
diczs meg az gonosztul. Mert ti / ed az ország és az hatlom és az / diczsőség mind örökn öröké amen”.
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Gyimóthy Gábor – Nyelvlecke
Firenze – 1984
Egyik olaszóra során,
Avagy milyen őgyelegni?
Ím a kérdés felmerült:
Egy szó – egy kép – egy zamat!
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Aki „slattyog”, miért nem „lófrál”?
Európába hogy került?
Száguldó hová szalad?
Elmeséltem, ahogy tudtam,
Ki vánszorog, miért nem kószál?
Mire képes a magyar.
S aki kullog, hol marad?
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
Bandukló miért nem baktat?
S hogy némelyik mit takar,
És ha motyog, mit kotyog,
És a szókincsben mi rejlik,
Aki koslat, avagy kaptat,
A rengeteg árnyalat,
Avagy császkál és totyog?
Példaként vegyük csak itt:
Nem csak árnyék, aki suhan,
Ember, állat hogy halad?
S nem csak a jármű robog,
Elmondtam, hogy mikor járunk,
Nem csak az áradat rohan,
Mikor mondom, hogy megyek.
S nem csak a kocsi kocog.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
Aki cselleng, nem csatangol,
S milyen, ha csak lépdelek.
Ki „beslisszol” elinal,
Miért mondom, hogy botorkál
Nem „battyog” az, ki bitangol,
Gyalogol, vagy kódorog,
Ha mégis: a mese csal!
S a sétáló szerelmes pár,
Hogy a kutya lopakodik,
Miért éppen andalog?
Sompolyog, majd meglapul,
A vaddisznó, hogy ha rohan,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Nem üget, de csörtet – és
Hogy mondjam ezt olaszul?
Bár alakra majdnem olyan,
Másik, erre settenkedik,
Miért más a törtetés?
Sündörög, majd elterül.
Mondtam volna még azt is hát,
Ráripakodsz, elódalog,
Aki fut, miért nem lohol?
Hogy mondjam ezt németül?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
Egy csavargó itt kóborol,
De tán vágtat valahol.
Lézeng, ődöng, csavarog,
Aki tipeg, miért nem libeg,
Lődörög, majd elvándorol,
S ez épp úgy nem lebegés, –
S többé már nem zavarog.
Minthogy nem csak sánta biceg,
Ám egy másik itt tekereg,
S hebegés nem rebegés!
– Elárulja kósza nesz –
Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Itt kóvályog, itt ténfereg...
Vagy pedig, ha vágtázik?
Franciául, hogy van ez?
És a kuvasz, ha somfordál,
S hogy a tömeg miért özönlik,
Avagy akár bóklászik.
Mikor tódul, vagy vonul,
Lábát szedi, aki kitér,
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik,
A riadt őz elszökell.
Hogy mondjam ezt angolul?
Nem ront be az, aki betér...
Aki surran, miért nem oson,
Más nyelven, hogy mondjam el?
Vagy miért nem lépeget?
Jó lett volna szemléltetni,
Mindezt csak magyarul tudom,
Botladozó mint halad,
S tán csak magyarul lehet.
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A magyar nyelv az egyszerűsége mellett abban is egyedülálló, hogy 14 magánhangzót ismer és használ,
míg pl. a nyugati világnyelvek legjobb esetben is csak 7 magánhangzót ismernek. Kifejező képességének szépségét jól érzékelteti az előző vers, melynek érdekessége, hogy mindegyik szavát nem lehet
idegen nyelvre lefordítani, mert a szavak jelentésbeli árnyalatait más nyelvek nem tudják visszaadni.
A Párizsi Sorbonne egyetem kutatói számítógépek segítségével megvizsgálták a világ öszszes kis és nagy, élő és holt nyelvét abból a szempontból, hogy melyik őrzött meg legtöbbet
az ősműveltség nyelvelemeiből, vagyis az ős-etimonokból (etimon: valamely szó alapformája,
őse, amelyből származik). Ezek alapján megállapították, hogy a magyar az egyetlen nyelv
mely szavaiban 68% -ot őrzött meg az ős-etimonokból, míg pl. angol nyelv 4%, a latin 5%,
a héber 5%, a csendes-óciáni nyelvek 7%, az indiai munda-khol 9%, a tibeti szanszkrit 12%,
az őstörök, türkmén 26% ős-etimont tartalmaz. Ez az elképesztő százalékarány újabb bizonyítéka a magyar nyelv ősiségének.
Hogy rokon népek voltak-e a szittyák, hunok és Árpád népe? Bizony erre enged következtetni az a
tény is, hogy a Kárpát-medencébe érkezésükkor nekik nem kellett csatát vívniuk az itt élőkkel. Bakay [2.
– 37.] állítása szerint az itt lakó népek nagyobb része testvérnép kellett legyen s amint a Tarih-i Üngürüsz
és az itáliai krónikások (Bonfini és Ransanus) írják, ugyanazt a nyelvet kellett beszélje. Erre mutatnak a
Kárpát-medence földrajzi nevei: e nevek döntő többsége színmagyar eredetű, még a régi forrásokban szereplő Duna, Tisza, Maros, Olt, Ompoly sem kivétel, mert ezek szkítakori vagy még régebbi elnevezések.
1400-ig például Erdély területén 2056 helynév jött létre s ebből csak 102 szláv eredetű.
László Gyula [16. – 142.] idézi azt a történészi tanítást, miszerint ha a késő avarok egyáltalán
fennmaradtak volna Árpádék bejövetele idejére, akkor nyelvükben elszlávosodtak volna. Ezzel
szemben ő azt állítja, hogy a „késő avarok” nemhogy szlávul beszéltek volna, hanem bizonyosan
magyar anyanyelvűek voltak, hiszen ők a terület névadói. László professzor a „késő avarokat” korai
magyaroknak tartja [16. – 143.].
Jókai Mór a finnugor elméletre ezt mondta: „Mellemre tett kezekkel hajlok meg a nagybecsű
etnographiai adathalmaz, az összehasonlító nyelvészet szólajstromai előtt. Néha bámulattal tekintek úgy a finnugor, mint az ural-altáji és török nyelvcsoportokat megállapító elméletekre, de
minderre csak azt mondom: a magyarok nyelve mindig is csak magyar volt.”
A rokon népek érkezése esetén helytelen a „honfoglalás” szót használni, ami egyébként egy műszó
és a nyelvújításkor alkották meg. A krónikáink visszaköltözésnek, visszatérésnek, második bejövetelnek
írják ezt az eseményt. Kárpáti [14. – 103.] szándékosan használja a „hazatérés” szót a – sajnos széles
körben elterjedt – „honfoglalás” helyett, mivel az előbbi a saját földre való visszatérést, míg az utóbbi
egyfajta erőszakos hódítást jelent. A felsorolt testvérnépek
hódításai nem voltak erőszakosak a Kárpát-medencében,
mert nekik nem kellett hont foglalniuk, hiszen hazajöttek.
Olyannyira testvérnépek voltak ezek, hogy pl. a hunok köztünk való továbbélésére is van egy figyelemreméltó tény. A külföld minket, magyarokat hunoknak
hív (hungary, ungarn stb.). Ennek dokumentációja a
személyi okmányainkban ma is látható. Az egylapos
személyi igazolványunkban és a jogosítványunkban is
az állampolgárság megjelölésénél a külföldi elnevezések rövidítése szerepel: HUN. Kell-e magyarázni egy
magyar fülnek ennek a három betűnek az önmagában
álló jelentését?
Atilla a Képes Krónikából
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A hivatalos tanítás szerint a Kárpát-medencébe érkezett őseink pogányok voltak s a magyarság megmaradása érdekében kellett a kereszténységre áttéríteni
őket. „A magyarok krónikája” [8. – 47.] Géza fejedelem (970–997) ténykedése
kapcsán arról ír, hogy a magyarországi pogányság elleni harc azonban még sokáig komoly feladatot rótt uralkodóinkra. Nem kevesebbet állít ezzel, minthogy
a királyaink a saját népük ellen fordultak, mert
azok pogányok voltak. De mit is jelent a pogány szó? A Magyar Nyelv Értelmező Szótára
szerint [1. – 778.] istentelen, hitetlen személy,
nem keresztényi vagy általában nem vallásos
magatartás, megnyilatkozás, mód.
Mint ismeretes, a kereszt a keresztény
hitnek a legfontosabb (a névadó) jelképe.
Az itt közölt keresztek mindegyike a Kárpátmedencébe érkezett, „honfoglalóknak” mondott magyar emberek sírjaiból kerültek elő.
Mellkeresztek a tiszafüredi
Diószegiék [5. – 86.] így írnak róluk: „A X.
temetőből [6. – 280.]
század közepétől egyre gyakrabban tűnnek fel
a honfoglalóink sírjaiban a különböző formájú mellkeresztek. A bronzból készült, egyszerű görög
kereszt a hajdúdorogi gyúlási temetőből vagy a sándorfalvi ólomkereszt talán a Balkánon készült
vagy helyi mester munkája. A Tiszaeszlár-sinkahegyi bizánci ereklyetartó mellkereszt azonban kétségkívül kereskedelmi úton került hozzánk vagy hittérítők hozták magukkal.”
Az idézet tipikus példája az olvasó gondolatának külföld felé való fordítására. A görög kereszt meghatározással csak sugallják, hogy az nem itthon készülhetett, az ólomkereszt talán külföldön, esetleg itthon,
de a szépen kidolgozott ereklyetartó kereszt már kétségtelen, hogy behozatal. Ezzel azt állítják, mintha
a Kárpát-medencében nem ismerték volna a fémművességet, mintha a magyar ember ilyen alkotásokra
képtelen lett volna. Aztán ezzel a mondattal teszik föl a koronát az okfejtésükre: „E keresztek kezdetben
még aligha jelölték viselőjének hitét, később azonban kétségkívül az új hit térhódításának tanúi”. Tehát
azt állítják, hogy kezdetben csak úgy mindenféle hit nélkül viselték ezeket. Nem tudom, hogy mire alapozzák ezt a kijelentésüket, hiszen ezeket a kereszteket a sírokban találták meg a régészek, ott,
ahova mindig is csak a legfontosabb – az elhunyt
lelkéhez legközelebb álló – tárgyakkal temették
el hozzátartozóikat. Az itt közölt tarsolylemez
Tiszabezdéden került elő egy fejedelmi sírból s
ennek is a központi jelképe a kereszt.
Ugyan nem régészeti lelet, de a „pogányság”
tárgyalásához ide kívánkozik még az a tény is,
hogy a Képes Krónikában Atillát két képen is
úgy festették meg, hogy az országalmán ott a
kereszt. Szántai írja [25. – 29.] hogy a világot hódító és világot gyógyító Atillát hangsúlyozottan
magyar királynak nevezi a krónikás, azt pedig
egy szóval sem említi – de még utalást sem találunk rá –, hogy „hitetlen pogány” lett volna. A
Tiszabezdédi tarsolylemez
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Képes Krónika szövege szerint „Isten kegyelméből” uralkodott. A
Krónika már Atilla királytól kezdődően az egyetemes kereszténység szellemében beszéli el a magyar történelem eseményeit, belőle
a szkíta kereszténység eszmerendszere bontakozik ki.
Figyelemre méltó Szántainak a következő megfigyelése
is: a Képes Krónika képanyagában nyomát sem találjuk az un.
szentistváni térítésnek és fordulatnak. Pedig igen könnyű és hálás téma lett volna megörökíteni a Magyarországon térítő idegen
papok „felelősségteljes” munkáját. Árpád magyarjairól sem az
hangsúlyozódik, hogy hitetlen pogányok lettek volna, ehelyett a
Krónikában ezt olvashatjuk: „Árpád vezér pedig az övéi jelenlétében megtöltötte kürtjét Duna-vízzel
és az összes magyarok előtt ama kürtre
Hajdúdorogi bronz görögkereszt
a Mindenható Isten kegyelmét kérte:
engedje át nekik az Úr ezt a földet
mindörökre”. Szavait végezvén az összes magyarok így
kiáltottak háromszor: „Isten, Isten, Isten”. Ebből azután
szokás lett, amelyet a magyarok máig is őriznek.”
A négy kötetes Magyar Néprajzi Lexikont az Akadémiai Kiadó adta ki 1977–1982 között, Ortutay Gyula főszerkesztésében. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi
Kutató Csoportja irányításával készült, nevesített
szerzők és szaklektorok közreműködésével. Ezt
tarthatjuk a leghivatalosabb kiadásnak a magyar
nép életéről, műveltségéről. Több ezer szócikket
tartalmaz és fényképekkel is gazdagon szemléltetett. Megtudhatjuk belőle, hogyan élt a köznép,
milyen
szokásai
voltak, egyszóval
A két részből álló tiszaeszlári
az utókor számára
ereklyetartó kereszt (amelyis rögzítették azt a
ben a szülőföldet tartották)
népi életformát, ami
Jézus Krisztussal, Szűz Máaz idő teltével egyre
ria Boldogasszony Anyánkinkább homályba vész. Elmondhatkal és az apostolokkal
juk, hogy ami ebben a lexikonban
van, azt mondják majd megtörténtnek a jövőben.
A lexikon 4. kötetében találhatjuk a rovásírás szó bemutatását. Azt írja, hogy a létrehozója vagy létrehozói a türk
rovásírás valamilyen helyi változatát vehették alapul, s azt új
jelekkel kiegészítve módosították. Szerintük öt betű biztosan
türk eredetű, további 10–11 egyezése valószínűsíthető, három görög és kettő glagolita eredetű. Létrehozásának idejét
ekként határozza meg: első datált emlékei a 15. századból
valók, így az írás létrejötte és első emlékei között több mint
Sándorfalvi ólomkereszt
félezer év időkülönbség van.
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A Magyar Néprajzi Lexikonban látható fejreállított rovásszöveg [18. – 378.]
Tehát állítása szerint az írásunk másoktól átvett, másodlagos szülemények (egyébként a hivatásosok ezt állítják a szavainkról is). A mi ábécénk 38 betűből áll, s a lexikon szerint ebből 20–21 jelet
vettünk át, amiből az következik, hogy a fönnmaradó 17–18 betűt (majdnem a felét a jelkészletnek) minősíti olyan kiegészítésnek, ami a türk rovásírás valamilyen helyi változatát módosította.
A keletkezését kb. a „honfoglalás” idejére teszi és első emlékeinek állítja a 15. századi leleteket.
Említést sem tesz a kb. 1200 éves, Szarvason talált csontból készült tűtartó rovásfeliratáról, a
háromezer éves szkíta eredetű fokos, bronzból készült tokjának pár szavas rovásszövegéről vagy
éppen a hétezer éves tatárlaki írásos agyagtáblácskákról, melyek közül az amuletten ma is használatos rovásjeleket ismerhetünk föl.
Számomra sokatmondó, hogy a lexikon 378. oldalán a rovásszöveg fordítva szerepel. Egészen
egyszerűen feje tetejére állították az egészet s még arra sem figyeltek eléggé, hogy ezt a nyelvemlékünket pontosan adják meg, mert ez bizony a Csíkszentmártoni és nem pedig Csíkszentmihályi
templom felirata. Egy ilyen fontos műben ilyen hibát véteni csakis úgy képzelhető el, ha feltételezzük, hogy olyanok írtak a rovásról, akik olvasni sem tudták azt.
Jól mutatja a szerzők beállítódottságát, hogy olyan szavak hiányoznak a lexikonból, mint pl. a
tarsoly. Az a tarsoly, ami annyira a hétköznapok használati eszköze volt, hogy még mondás is született róla, ti. „Lássuk, mi van a tarsolyodban”. Ez, az övön függő kis táska textilből, nemezből és
bőrből készült és leginkább az akkor nagy értéket képviselő tűzszerszámokat, mint a pattintó acélt,
kovakövet és a száraz taplót hordták benne. A fedőlapját beborító tarsolylemez méltóságjelvényként szolgált. Nincs benne a tegez szó. Lóhátról harcoló őseinknek egyik legfontosabb felszerelése
az íjjat és a nyílvesszőt (celőkét) tartó, bőrből készült tegez. Mindkettő az övön lógott, az egyik a
szablya, míg másik a tarsoly mellett. Megpróbáltam megkeresni íjtok és nyíltok szavakként is, de
ezekben a formákban sincs benne a lexikonban.
Olyan személyek is bekerültek a lexikonba, akik valami maradandót hoztak létre a magyar nép
műveltségének összegyűjtésében. Ennek ellenére hiányoznak belőle a következők:
•
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Forrai Sándor (1913–2007) tanár, írástörténész, rovásírás kutató. Sok írása mellett négy könyve jelent meg ősi írásunkról, köztük az egyik nagy terjedelemben foglalkozik azzal a naptárral,
melyet botra faragtak s még a török időkben is a templomba járó parasztok tudták azt olvasni.

•

•

Magyar Adorján (1887–1978). Rendkívül művelt volt, kilenc nyelven beszélt. Egész életét
arra szentelte, hogy kutassa népünk szellemi kincseit s így fedezte föl pl. a népmeséink rejtett üzeneteit vagy éppen gyűjtötte össze ősi írásunk jeleit Erdélyben. Egy lexikonnal felérő,
nagy összefoglaló műve az Ősműveltségünk címet viseli.
Torma Zsófia (1840–1899), a világ legelső régésznője. Ő tárta föl az erdélyi Tordoson
és környékén annak a leletegyüttesnek jelentős részét, amelyet ma a tudományos világ
Tordos–Vinca műveltségnek mond. A cseSzőke István Atilla: Fohász
répmaradványok írásjeleit székely rovásjelként azonosította. Ő volt az első, aki néprajzi
megegyezéseket állapított meg a Kárpát-me- Fölséges Istenünk, tisztelettel kérünk,
Éljen még sokáig, jó szittya-hun népünk.
dence és Mezopotámia között. [7. – 84.]
Ez a nép a múltját őrzi, óvja, védi,
Származása szerint rendkívüli s régi.
Büszke szemmel nézzük Nimrud király fényét,
Az égen győzi le örök ellenségét.
Csodaszarvasuknak követjük futását,
Hunort s Magyart hívó égi vágtatását.

A Magyar Korona a müncheni Fugger-Krónikában
a 16. századból [12. – 53. melléklet]

Atilla kardjáról csodákat mesélünk,
Ha e kard kezünkben, senkitől se félünk.
Csaba ifjú király meghajlunk előtted,
Fényes csillagösvényt az égre te szőtted.
Esztergomi falra festett oroszlánok,
Mint apáink régen törjük szét a láncot.
Figyeljük a Turul madár érkezését,
A Tudás népének újjászületését.
Szeretett hazánkat körbeveszi Kárpát,
Ide tértek vissza Álmos s fia Árpád.
Áhítjuk óvó Szent Magyar Koronánkat,
Ha ősfényben ragyog, ránk senki sem támad.
Örök Magyarország sosem maradsz árva,
Mindig szívünkben élsz szeretetbe zárva,
Aranyat szór a Nap atyáink földjére,
Világít, erőt ád népünk örömére.

„MAGYARORSZÁG SZENT ANGYALI ÉS
APOSTOLI KORONÁJA”
Révay Péter: A Magyar Királyság Szent Koronája
című könyvéből 1613-ból [12. – 59. melléklet]

Mindannyian vagyunk fiai a Napnak,
Kik vélünk tartanak magyar erőt kapnak.
Ilyen csodás erő nincs több a világon,
Magyarok Istene ne hagyd hűlni lángom!
(Dallam: Megkötöm lovamat…)
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De nem folytatom tovább
annak keresését, hogy még
mi hiányzik a lexikonból,
hogy mi hiányzott annak
szerzőinek a tarsolyából.
Számomra már a felsoroltak
is azt mutatják, hogy nem
teljes ez a lexikon, sőt az
a meglátásom, mintha erre
nem is törekedtek volna a
szerzői.
A szándékos történelemferdítés igyekezete jól látható
a Szent Koronánkról készült
A Magyar Szent Korona rajza 1792-ben [26. – 62.]
rajzon [26. – 62.] is miután
Homlokrész
Hátulsó rész
hazahozták Bécsből, ahol őrizetlenül, a koronaőrség felügyelete nélkül volt kint 1784-90 között, ahova II. József vitette ki. Ő volt az
egyetlen Habsburg, aki nem koronáztatta meg magát a Magyar Szent Koronával, ezért a népünk „kalapos”
királynak mondta.
A Koronát az 1980-as években közelről megvizsgáló szakemberek mára már megcáfolták azt a
képtelenséget, hogy azt utólagosan „latin” és „görög” részből rakták volna össze, helyette állítják,
hogy az egységes szerkezetként készült eredetileg is [17. – 5.].
Pap Gábor művészettörténész írja [20. – 526.], hogy 1983 óta bizonyított tény, hogy a korona
hátulján lévő három uralkodó képe cserélt kép. Közülük pl. az eredeti foglalaton 26%-kal túlnyúló
Dukász Mihály képét durva szögecseléssel rögzítették. Ennek helyén 1613-ban Révay Péter koronaőr még Szent Szűz Mária képét látta s írta le [12. – 224.].
A Korona korai ábrázolásain a kereszt függőlegesen állt. Így látható a Fugger-Krónikában s
Révay Péter 1613-ban Augsburgban kiadott „A Magyar Királyság Szent Koronája” című munkájában (Wolfgang Kilian rézmetszetén).
[Megjegyzendő, hogy a Korona pártáján, a Jézus melletti boltíves részeken egyik esetben sem az
a jellegtelen „halpikkelyes” díszítés volt, ami ma van rajta. A keresztpántokon lévő nyolc apostollal
együtt lehet, hogy eredetileg mégis mind a tizenkét apostol szerepelt a Magyar Szent Koronán?]
A közvéleményben úgy ismert, hogy a kereszt leesés következtében ferdült el. Igen, volt hogy
leesett, de a kereszttel együtt ez nem fordulhatott elő, hiszen a két koronázás közötti időben a kereszt mindig leszerelt állapotban volt a Korona mellett.
Mátéffy [17. – 28.] szerint a kereszt ferdesége négy okból keletkezett:
• A keresztpánt felső középső lemeze enyhén balra lejt,
• az Atyaisten képének lemeze a kereszttől balra behorpadt,
• a kereszt szára hajlott (a rajzon túlozva)
• és a kereszt talpát baloldalon felemelték és alátámasztották.
Az első két tényező keletkezhetett a durva bánásmódból, ami
azonban csak kis mértékű elferdülést okoz. Azonban a kereszt
utólagos alátámasztása (a rajzon is látható cin gömböcskével!)
tudatosan célozhatta a Földtengely dőlésszögével megegyező
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mértékű 23,5 fokos jelentős elérését. (Megjegyezzük, hogy ezt az utólagos, oda nem illő cinezést
bizony a színaranyból készült Szent Koronán követték el.)
Az 1792-ben készült rajzon hibát találhatunk, ugyanis a ferde kereszt nem dőlhet ugyanabba az irányba mikor elölről nézzük vagy mikor hátulról. Az, aki a zománcképeken lévő
írást betűnként rajzolta le, az lehet, hogy a ferdeség hibájával egyszerűen üzenni akart nekünk, hogy vegyük azt észre? Ha a Koronát egy építménynek, mondjuk éppen egy templomnak vesszük, akkor kérdezhetnénk, hogy ki látott már templomtornyon ferde keresztet? A
Koronánk esetében is tudatos „ferdítéssel” állunk szemben.
A 2000. évi I. törvény értelmében a Szent Korona a koronázási ékszerekkel 2000.
január 1-jén ünnepélyes keretek között az Országház
kupolacsarnokába került.
Az ékszerek elhelyezése
természetesen a használatkor kialakult hagyománynak megfelelően történt.
Koronázáskor a király a
bal kezében mindig az országalmát, a jobban pedig
a jogart tartotta, ezért most
a Szent Korona balján az
országalma, a jobbján pedig a jogar látható. Ránézve erre az együttesre, láthatjuk, hogy a
koronázási ékszerek közé odaerőltették még a koronázási kardot is. Azt a kardot, amivel a koronázási dombra lóháton fölvágtatott király a négy égtáj felé suhintott. A hüvelyéből kihúzott
kard (a hüvely a Korona mögött, a kép jobb oldalán látható) mindig háborús helyzetre utal s
arról nem is beszélve, hogy ebben az összeállításban bizony úgy néz ki, mintha a kard a király
testébe lenne beleszúrva.
Nem tudom megállni, hogy szóvá ne tegyem: van a koronázási ékszerek gazdagon díszítettségének jobban megfelelő kard, mégpedig a mai napig is Bécsben őrzött Atilla kardja. Már ránézésre
is láthatjuk, hogy ennek a szintén kiváló ötvösmunkának a mintázata mennyire hasonlít a hazatérés
korabeli tarsolylemezeink, hajfonatkorongjaink indás-leveles díszítésére.
László Gyula [15. – 85.] is ismerteti azt a feljegyzést, miszerint Salamon királyunk édesanyja
1071-ben Nordheimi Ottónak ajándékozta – fia megsegítéséért hálából – az Árpádok kincstárában
őrzött Atilla kardját. Az Árpád család ugyanis – joggal – Atilla ivadékainak tartotta magát. A szablyának ezt a sorsát László ugyan lehetetlennek tartotta, de hangsúlyozza, hogy ez a szablya magyar
kardcsiszár és ötvös munkája, csak ez lehetett a nevezetes Atilla kardja. Magam azt mondom,
mindegy milyen úton került a német-római császári kincsek közé, az a Napnál is világosabban
látszik, hogy ez a mi elődeinké volt. Hasonlóan remek ötvösmunka, mint a koronázási ékszereink,
s mintázatából is kitűnik, hogy készítése a Korona elkészültéhez közelebbi korban lehetett, mint a
most kiállított, jellegtelen koronázási kard.
Meggyőződésem, ha a Magyar Szent Koronán ismét függőlegesen állhat a kereszt, akkor Atilla
kardja vigyázza majd Őt, békeidőben úgy, hogy mellette, a hüvelyében pihen.
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Megértem a Kedves Olvasót, ha most mindezek után kételkedik. Ez
így természetes. Új ismeretekkel való találkozás esetén mindenki maga
dönti el, hogy kinek hisz. Az én szerepem, hogy a felkutatott tényekkel
megismertessem Önt, a következtetés levonása már az Ön dolga.
Végezetül arról a meglátásomról szólnék még, ami megfogalmazódott
bennem mostanára. Úgy látom, hogy a finnugor rokonság megkövesedett
tantételeit jól segíti az a tény, hogy egy kicsit mindenkinek igaza van, csak
nem mindegy hova tesszük a hangsúlyt.
Az uráli nyelvcsaládba tartozóan, igaz a finn, az észt, az osztyák stb.
nyelvvel való nem túl mély rokonság, de ennek iránya éppen az ellenkezője volt, mint ahogy tanítják. Ugyanis Bakay [2. – 36.] szerint egy nagy
lélekszámú, magyar nyelvet beszélő nép hatott a szomszédos kis népcsoportokra, amelyek átvették a nyelvet, illetve annak bizonyos elemeit.
Grover S. Krantz még ennél is továbbment az 1988-as könyvében
[29.]. Az amerikai antropológus (az embertan tudósa = „embertanász”),
ősrégész azt állítja, hogy az uráli nyelvcsalád a magyar Alföld mezolitikus
(„átmeneti kőkorszak”, Kr. e. 9–6. évezred között) lakóitól ered, s innen
terjedt szét északnak és keletnek. Aztán így folytatja: „A legtöbb szakértő
szerint e nyelvcsalád az Urál hegység térségéből származott és terjedt el,
beleértve a Kr. u. 9. századbeli végső benyomulást Magyarországra. Ez a
legvalószínűtlenebb, mert nincs magyarázat arra, hogy mi alakíthatta ki a
pásztorkodást a kiinduló helyen. Ha kívülről jött a térségbe, akkor olyan
nép kellett volna hozzá, melynek nyelvi rokonsága máshová kötődik. Másrészről persze lehetséges, hogy néhány viszonylag egyszerű uráli nomád
Atilla kardja
be tudott hatolni Kelet-Európa szívébe, de erre nincs elfogadható ok. Kü[László – 15.]
lönösen nehéz megmagyarázni, hogyan tudtak [volna] etnikailag kicserélni egy körülsáncolt, őket számbelileg akár több mint 10:1 arányban túlszárnyaló parasztságot.”
A finnugrizmus építgetésében a túlzás ténye is tetten érhető, amikor a bizonyos fokú nyelvi rokonságra
mindjárt vérségi rokonságot is ráépítettek. Pedig az, hogy két nép nyelve hasonlít egymásra, még nem
jelenti azt, hogy azok (vér)rokonok is lennének.
Igaz, hogy Árpádék 1100 éve jöttek a Kárpát-medencébe, de erre mondani azt, hogy a magyar nép
is azóta van itt, az hamis állítás. Akkor ugyanis egy nagyon jelentős államszervezet kiépítése történt,
ami nem egyenlő a népünk ittlétének kezdetével.
Aztán itt van az a külön érdekesség, amikor a szakemberek szláv alaplakosságról beszélnek.
Tudvalévő, hogy egy régészeti feltáráskor legkevésbé a beszélt nyelvet lehet megállapítani. Nem
keresem, hogy mire alapozzák, hogy ennek ellenére mégis szlávokról beszélnek, de ha igazuk lenne, akkor a többség erejénél fogva, ma is szláv nyelvet beszélnénk a magyar helyett.
Bakay is mondja [2. – 36.], hogy a finnugor rokonság és származáselmélet megszületésének
tagadhatatlanul politikai okai is voltak. A fő hajtó- és mozgatóerő a magyarellenesség, a magyarok
iránti gyűlölködés volt.
Összegezve megállapíthatjuk, hogy a Habsburgok olyan őstörténetet írattak nekünk, melyre
egyetlen más nép sem lenne büszke és mindezt még a hivatalosság rangjára is emelték. Elmondhatjuk, hogy a mi népünk tapasztalatból tudja annak az ókori figyelmeztetésnek az igazságát, miszerint „jaj annak a népnek, amelynek történelmét az ellenségei írják, [írattatják]!” Mikor vesszük
már végre – Akadémiai szinten is – saját kezünkbe népünk történelmének hiteles megírását?
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Hazatéréskori tarsolylemezeink, hajfonatkorong és az Atilla-kard
markolata

Dunavecse–Fehéregyháza

Galgócz

Kiskunfélegyháza

Karos

Solt – Tételhegy
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Varga Csaba

A kettős kereszt – hármas halom
jelentése
Mint ismeretes, a kettős kereszt a hármas halommal a magyar
címerben is látható. Ennek eredeti formája egy ősrégi felirat. A
székely ábécé segítségével pedig könnyen el is olvashatjuk.
A kettős kereszt jelentése ugyanaz, mint az ábécében lévő
jelé: EGY. Ez számnév is, de Isten neve is. Ennek oka az, hogy
a régiek szerint „minden egy, és egy minden”, s „csak az egy
teremtetlen”. Ezért EGY maga az Isten. A sumér párhuzamot is
látva megbizonyosodhatunk, hogy a magyar címerben biztosan
EGY = Isten olvasatú a kettős kereszt.
A képeken látható „s” írásjelhez alapvetően a HO ősgyök tartozik, mely „r” segédhanggal: HOR. Ennek egyik fő jelentése:
kimagaslik, felmagasodik, kiemelkedik. Így értendő a HARgita
(har-g-it-a), de pl. a hórihorgas, h-vesztéssel: (h)óriás, (h)orom,
(h)úr szó is, ugyanis az úr is kimagasló. Ez az írásjel tehát természetszerűleg jelent hegyet is, különösképpen azért is, mert
A magyar címer pajzsrésze
az alapgyök a HO, ami másképpen bővítve: HO-ag, s ez összevontan ejtve HEGY, HÁG (pl. magasra hág, hágó).
Az ősi írás fontos szabályai: 1. a jel önmagában egyes számú; 2. ha kettőzött: a szó többes számban
olvasandó; 3. háromszorozva pedig: „számlálhatatlanul sok”, avagy „minden az” jelentésű. Pl.
hegy, hegyek, hegység.
Eredetileg HAR-nak olvasandó a „s”, így a
jelek értelmezése: harszág, ma h-vesztéssel
ország, régen ur-szág, uru-szág kiejtésű is
HAR
HARoK
HARSZÁG
volt. De a fogalomjel szerint a har-hármas a
Világot is jelenti. Ám honnan tudjuk, hogy
a „s” jelhármas „minden” jelentéssel a -szág, -ság toldással olvasandó? Erre igen ősi bizonyítékunk van: a megfelelő sumér jel, vagyis teljes az egyezés a magyar nyelvű olvasattal
és egyben jelentéssel. (Ez a jelhármas Egyiptomban is és Kínában is a fontos alapjelek között szerepel, hiszen eredendően a teremtésre vonatkozó egykori elképzelés kifejezése volt:
harszág maga a megteremtett világ.)
A három HAR és a kettős kereszt jelentését megismerve már könnyen
adatik a fogalomírás szabályai szerinti összeolvasás: ISTEN ORSZÁGA.
Mivel a sumérban az Isten szó ugyancsak Isten, tehát a fenti felirat sumér
olvasata végül hibátlan ma is: ISTEN-HARSZÁG, csak a h hang esett ki.
Ám a sumérok az Istenanya = NÉN – nem túlzott szemérmességgel megválasztott – jelét írták a harszág fölé (NÉN magas rangját vesztvén a néne, Sumér HARSZÁG
nő szóban él tovább): NÉN-HARSZÁG = Istenanya Országa.
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A magyar és a sumér felirat tehát egy és ugyanaz, olvasatuk szintén, csak
Istenanya jele cserélődött fel Isten = EGY fogalomjelére valamikor. Végül
is helyet cserélt az Anyaisten és az Atyaisten. S végül még egy megjegyzés: az Istenanya fogalma is bennünk van mindmáig. A sumérban Istenanya:
Baudug, ma Bódog, Boldog, mely végső soron a bőséggel kapcsolatos fogalom (bau = bő). Ugyanis az a boldog, aki bőségben
van valaminek, ami alatt lelki javak is érthetők. Az
egész mögött az áll, hogy az Öregisten teremtette a NÉN-HARSZÁG =
világegyetemet, Istenanya, azaz Nagyboldogasszony ISTENANYA ORSZÁGA
pedig az életet s minden élőt, továbbá neki köszönhető mindennek, főképpen élőknek, javaknak a szaporasága: bősége. Ezt fejezi ki Boldogasszonyunk neve.
Ez az írás Varga Csaba, a Honlevél 2008. áprilisi számában „Az ellopott
ISTEN ORSZÁGA ősmagyar címer” címen megjelent értekezésének részlete.
Rovásemlékünk: A rovás ábécében az
EGY betűnek formája megegyezik a kettős
kereszttel: G (a ferde vonalak használata a
rovásunk sajátossága), amire jó példa az
1688-ból származó, itt látható templomfelirat. Az erdélyi Udvarhely megyében lévő
Énlaka község unitárius temploma menynyezetének egyik kazettájában található,
az orgona felett. A képeken látható rovásfelirat: EGY AZ ISTEN, GEORGYIUS
MUSNAI DAKO. Tehát ezt a feliratot
Dako Musnai György vagy Musnai Dako
György készítette (Vér Sándor olvasata).
A szegély négy sarkában található betűösszerovás jelentése: EGY AZ ISTEN.
Szerkesztő

Szőke István Atilla: Nimród őrző dala!
(Dallam: A csitári hegyek alatt)
Álmot teremtő tűz vagyok,
életfán rügyharsogás,
égi-képű mah-gar vagyok,
létezésem ragyogás!
Pártus vagyok, jó hun vagyok,
gyémánt-küllős ős-szekér,
székely vagyok, szabad vagyok,
dicső múltam mába ér!

Folytonosságomban tisztelj,
oltalmazó származást,
tiszta lelkem tárt világa,
nem tűr már gyalázkodást!
Íjfeszítő testvéreket,
végtelenbe vezetem,
Csodaszarvas fénypatája,
kopogtat kék egemen!

Derengő új hajnalomat,
szárnyak után vezetem,
Turulmadár üzenete,
segít szittya népemen!
Áldott álmok bölcs tudását,
csillag-nyomon érzem én,
felhők felett szépen szálló,
szél szava a nép-zeném!
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Badiny Jós Ferenc

Nimród nyomában
A Biblia szerint Noénak három fia született: Sém, Hám és Jáfet.
Hám fia volt Kús, aki „nemzé Nimródot”, aki hatalmas „birodalmának kezdete volt Bábel, Erek, Akkád és Kálnék, a Sineár
földén”. Noha, a ma sumeroknak nevezett nép által lakott birodalom egykori királya, Nimród, a magyar hagyományban, mint
őskirályunk szerepel, sokáig szinte semmit sem lehetett tudni róla.
Prof. Dr. Badiny Jós Ferenc sumerológust kértük, ossza meg velünk Nimróddal kapcsolatos kutatásainak eredményét.
– Ma az egész úgynevezett nimródi vagy nimrudi – én inkább az utóbbit használom – hagyomány csak a mondavilágba
zsugorítottan éldegél a nép emlékezetében, a Habsburg, illetve a
marxista történetírás elpusztította azt is, ami még megmaradt belőle. Ismeretes, hogy a Tarih-i Üngürüsz szerint Nimrudnak (T.Ü.:
Nemród) két fia volt: Hunor és Magor, akiknek az utódai a hunok
és a magyarok, valamint arról is tudósít bennünket, hogy egyazon
nyelvet beszéltek. Történetüket, a Csodaszarvas űzését, egy Adzsem nevű országba helyezi, ami nagy
valószínűséggel azt a területet jelöli, ami a mai Irak és Irán területére esik, ahogy azt a fennmaradt írások
mutatják. A szakirodalom egyébként Adzsem helyett inkább az Elam nevet használja.
Rawlison kutatásai is megerősítik azt a régi hagyományt, hogy Nimrudnak két fia volt Mezopotámiában. Mindkét fiúról egy-egy várost neveztek el: Káldeában volt MUGEIR (Magor?),
Adzsemben HUN-URI (Hunor?). Keveset foglalkoznak azzal, hogy a történetírás atyjának nevezett Hérodotosz a szkítákat Herkulestől származtatja, akinek három fia volt: Agatirs, Gelon és
Szkíta. Ma már tudjuk, hogy a görögök Herkulese a mezopotámiai Gilgames görög változata. Az
akkád nyelven írt Gilgames eposznak azonban megvannak a sokkal korábbi, sumer nyelven írt
eredeti töredékei, amelyek alapján a Gilgames-eposz készült. Ma már a kutatók az egész eposzt a
Bibliában említett hatalmas uralkodó, Nimrud nevéhez kapcsolják, így azon a véleményen vannak,
hogy valóban élt és uralkodott Nimrud, akinek a története később – komoly változtatások után –
megjelenik az Ószövetségben. Meg kell említeni, hogy a régi szkítáknál létező Nimrud-Gilgames
hagyomány még Mátyás király korában is élt, ezt bizonyítja többek között az is, hogy Mátyás
szobrot emeltetett a nemzet ősapjának, Herkulesnek.
– A fennmaradt írásos emlékekből, illetve hagyományokból mit tudunk még Nimrudról?
– A hagyományok alapján elmondhatjuk, hogy Nimrud, miután elhagyta Asszíriát, keletre költözött, ahol új birodalmat alapított, az egykori Mediát, Perzsiát, és Baktíriát is hatalma alá vette. Aszszíriából elindulva hatalmának központját Perzsiába, a hajdani Evilátba helyezte át. Érdekes, hogy a
hagyományok a térség első honfoglalóit mindig kusoknak nevezték. Ezzel kapcsolatban pedig meg
kell említeni, hogy a régi sumer nyelvemlékekben megtaláljuk a KUS és KÁM szavakat. (K/H/ám
fia Kus, aki „nemzé Nimrudot”). KÁM azt jelenti, hogy a „Tudás Isteni Tökéletessége”. A sumer
szótárak KUS jellel értelmezik az „Isteni rendelkezést”, és a KUS ékjel jelentése „szarvasállat”, ami
alatt Kost kell értenünk. A sumernak nevezett ékírásos agyagtáblákból kiolvasható a káldeus hiede28

lem teremtéstörténete. Eszerint KÁM-ból, az Isteni Tudás Tökéletességének a világából származik
KUS-KOS. Magyarul Nimrud nagykirály volt a kusi-kosi nép, őseink és a világ első tanítómestere.
Ezt támasztja alá az is, hogy Perzsiát minden korai forrás Adzsemnek hívja. Higgins szerint az
„adzsa” szó szanszkritul „kost” jelent. Ez pedig azt igazolja, hogy Adzsem alapítója a bibliai Kus
pátriárka nevében maradt fenn. Innen eredhet hát az Adzsem elnevezés, amely Kus földjét, Szkítiát,
és később Kézai Simon idejében már Perzsiát, Evilátot jelöli.
– Sumer nyelven értelmezhető-e Nimrud neve?
– A sumerok NIB-ÚR néven ismerték. Szerintük a Világ Világosságának, EN-LIL-nek a fia
volt. Sumerul a NIB-ÚR Párduc Urat jelent. Feltűnő, hogy a görög Herkulestől a mezopotámiai
Nimrudig vizsgálódva, mindenhol megleljük a párduc hagyományt. A sumernak nevezett népnél
találjuk például, hogy párducbőrből készült kacagányt viseltek mint felségjelvényt már Kr. e. 3000.
körül és emlékeztetnünk kell arra, hogy Árpádék is hasonló öltözetet viseltek. Az Ermitázsban,
Nagy Péter cár gyűjteményében található egy aranypárduc, amiről a katalógus azt írja, hogy az
egyik legrégibb szkíta királysírban találtak rá, amely a Kr. e. VII. századból való, és az ilyen
párducábrázolás igen fontos tényezője volt a későbbi szarmata és hun szimbolizmusnak, tehát valószínűleg az ősmitológia alakja. A Jézus-hitű Álmosnál, Árpádnál is találkozunk a párduc hagyománnyal, varázserővel bíró hagyomány fűződik hozzá, így nem csoda, hogy próbálták megváltoztatni, a római kereszténységben báránnyá változtatták, de az eredeti párducnak azért több helyen
is fennmaradtak a nyomai. Például Ják ősi románkori templomában egy zárókövön párduc fejű és
lábú bárány látható, de példaként hozhatjuk fel a Domonkosfán és Zalaháshágyon talált ábrázolásokat. Érdekes, hogy Ozirisz is párducot jelent. (Os = sok, Iri = szem, sokszemű, sokfoltú). Meg
kell említeni, hogy Jézust a zsidók gyakran nevezték Rabbi ben Panther néven, mert a „Párduc”,
Nimrud fiának tartották. A misztikusoknál pedig a párduc az „élet - lehelet édessége”, vagyis a
Szentlélek megfelelője. A régi hiedelmek az égi Párduc-Nimrudban a Szentlélek sugarát látták. Az
egyiptomiaknál hasonló hiedelmet találunk, mert a Fény Fia, Ozirisz is párducnak van ábrázolva.
Az egyiptomi Halottak Könyve többször említi, hogy Ozirisz egyenlő Orionnal.
– Milyen kapcsolat van az Orion csillagkép és Nimrud között?
– Az Orion az egyetlen csillagkép, amely az északi és a déli féltekén egyformán látható, így
az Égbolt Urának tartották. A hozzá való tartozás nem kiválasztottságot, hanem Istenhez kapcsolódó kötelességek elvégzésének hivatását jelentette. A szkíták magas erkölcsisége ezen a hiten
nyugodott, nemcsak az egyének, hanem az egész társadalom felfogását és életmódját irányította.
Mondhatjuk úgy, hogy nemzeti vallássá lett anélkül, hogy valamilyen rangsoron alapuló papi szervezettel rendelkezett volna. Ez volt a híres szkíta erkölcs, szkíta hitvilág. Az ősi Nimrud
hagyomány a Nimrudi népeknek az Isten oltalmát hirdeti az
égen látható hatalmas Nimrud-Orion mindenüvé elérő tekintete által. A Nimrudi népek ezt a hagyományt nemzeti vallássá
fejlesztették, és ez tette oly erőssé nemzetségüket, hogy mindig
kiverekedték szabadságukat. Van adatunk arra is, hogy az Oriont Herkulesnek is nevezték.
A sumerok a SIBA-ZI-ANNA, azaz az Ég Hűséges Pásztoraként tisztelték ezt a csillagképet, hitük szerint az Égből
vigyáz az ő népére. A babiloni sémi-akkádok azonban nem
így néztek az Orion-Nimrudra. Ismert, hogy az állandóan
ellenük törő semita népek babonás félelemmel viseltettek
Orion-Nimród csillagkép
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Nimrud iránt. Valószínűleg azt hitték, hogy Nimrud megbosszulja azt, hogy a békés sumerok
földjére oly kegyetlen módon betolakodtak. Ők a SITTADALU nevet használták, ami széles, hatalmas óriás embert jelent, de ők a „fegyverrel megüt, szétver” értelemben ismerték.
Gössmann, a téma egyik szakértője csupán ennyit jegyzett meg erre vonatkozóan: A sémiták
a sumer Ég Hűséges Pásztora csillagkép nevét a saját értelmezésük szerintire változtatták.
Érdemes megjegyezni, hogy az arabok, akik Chorezmben ismerkedtek meg a csillagászat tudományával, úgy tanították, hogy az Ikrek csillagképe az Orionba tartozik. Ezt a régi kaldeus
bölcsek is így mondták, ami azért is fontos, mert mondavilágunk is így vallja. A fennmaradt
írásos hagyomány egyöntetűen az Orion-Nimrud csillagképhez kapcsolja az Ikrek (Hunor és
Magor) csillagait. Ez pedig azt hirdeti nekünk, hogy Csodaszarvas mondánk Nimrud két fiára
vonatkozó része az égi rend szerint való. Ez pedig nem más, mint az Égi Rend szerinti, vagyis
az Égből a Földre vetített hun-magyar őstörténet. Az ősi sumer-szkíta hit minden szervezett
és kötelezettségekkel terhelt „vallásnál” erősebb volt. Nimrud személyéhez kapcsolódott, akit
népe isteni eredetűnek, a Világ Világosságának, Enlil fiának tartott. Úgy hitték, hogy Nimrud
lelke az Orionban lakozik, és innen vigyáz, mint az Ég Hűséges Pásztora az ő népére. Árnyék
lelke azonban, mint NIB-ÚR-TA, azaz „másvilágra költözött Párduc Úr”, a „Halottak Országában”, a „földi ügyek” segítője. Mindezt pedig korunk egyik legjelentősebb semitológusa, a
sémi hagyományok hiedelmét tanító biblikus, G. S. Langdon is elismeri: Nimrudot ő is Isten
Fiának, EN-LIL-nek nevezi és az összes Nimruddal kapcsolatos nevet visszavezeti a valóban
élő királyként uralkodó Nimród-Gilgames uruki királyhoz.
Kérdező: Bunyevácz Zsuzsa
(forrás: http://www.szebbjovoert.net/node/312)

Kaszás az égen
Régen a magyarok az Orion csillagait Kaszásnak nevezték, talán mert a nyári rekkenő hőségben, aratás idején, a Nap éppen
ennek a csillagképnek a közelében járt, s úgy gondolták, hogy
virradattól napestig figyelemmel kíséri a földiek munkáját.
Más elképzelés szerint, az Orion nagy csillagnégyszöge
a Kaszáló, három, csaknem egy vonalban látszó csillaga pedig a Három Kaszás. A Kaszálón – mint ahogyan sokszor a
valóságban is – madárfészket találunk: a derekát jelző három
csillagtól, a Három Kaszástól kissé délebbre. A szabad szemmel is látható halvány foltocska egy távoli csillagközi gáz- és
porfelhő, a Nagy Orion-köd. Eleink elég találóan Fürjfészeknek nevezték. Ma már tudjuk, hogy valóban fészekről van szó,
csakhogy itt madárfiókák helyett születő csillagok vannak a
kozmikus bölcsőben.
A Kaszás csillag és környezete
Az Orion öve – a három, szinte egy vonalban látszó csillag
– elég feltűnő jelenség ahhoz, hogy megragadja figyelmünket. A székelyek Bírópálcának, Bírák
gyűlésének is nevezték. A Háromkirályok elnevezést bizonyosan a Jézus születésével kapcsolatos
bibliai történet sugallta, hiszen e szép csillagok valóban illő fényei a karácsony esti égnek.
Gesztesi Albert
(TIT Budapesti Planetárium)
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Kálti Márk

A Képes Krónika a magyarok
cselekedeteiről
A Krónika [1.] eredeti címe: Cronica de Gestis
Hungarorum (Krónika a magyarok cselekedeteiről). I.
Lajos király készíttette. Érdy [2. – 11.] így mutatja be
annak szerzőit: A Képes Krónika művésze Hertul fia
Miklós, a szöveg írója Kálti Márk. Vérbeli író a krónikás, aki a reneszánsz hajnalán átmenti az egyház által
semmibe vett vagy éppen feledésre ítélt mondákat és
hősi regényes történeteket. A Krónika szövegéről kimutatták, hogy a Gesta Ungarorum-ból és ennek II. Géza
korabeli (1141–1162) folytatásából, továbbá Kézai Simon Gestá-jából (1283) szerkesztették össze és 1332-ig
Károly Róbert történetével is kiegészítették. Kálti Márk,
Atilla a jóságos, bölcs és idős uralkodó
a Krónika kezdősorai szerint, annak írása megkezdésének évében, 1358-ban, a székesfehérvári bazilika őrkanonoka lett. Az itt őrzött krónikák, oklevelek
indíthatták a krónikaírásra.
Ez, a latin nyelvű magyar krónika 209 fejezetből áll, mely a Bibliai kezdetektől, egészen 1342ig adja elő a magyarok történetét. Nagyon gazdag képanyaga van, hiszen 147 képet tartalmaz (innen a Képes elnevezése), aminek mindegyikét az akkori kornak megfelelően természetesen kézzel
festették. A kis méretű képek alapos részletességgel kidolgozottak és a háttereket rendszerint arany
festékkel díszítették. A 14. század legművészibb munkája és egyben könyvkötészeti remeke. Közel
háromszáz évig a bécsi udvari könyvtár sajátította ki magának, 1932-ben csere révén került az
Országos Széchenyi Könyvtár tulajdonába.
Mielőtt átadnám a Kedves Olvasónak a Képes Krónika alább közölt részletének olvasási élvezetét, előtte szeretnék kiemelni belőle néhány figyelemreméltó közlést:
A Kárpát-medencébe érkező hun hadseregről azt
állítja, hogy egymilliónyian voltak. („Kiválasztottak a
száznyolc nemzetségből tízszer százezer harcost, vagyis
minden nemzetségből tízezret.”) Ez az akkori kor legnagyobb létszámú serege volt s ha most belegondolok, hogy
a mai hírközlési eszközeinkkel is milyen nagy feladat
lenne megoldani egymillió ember mozgatását egy közös,
élet-halált jelentő feladatra, akkor minden elismerésem
az elődeink szervező munkájának.
Ősi krónikáink szerzőit elfogultsággal szokták illetni, mondván, hogy tetszetős dolgokat igyekeztek
állítani az akkor uralkodó királyaiknak. Lehet, hogy
A megfontolt, az összefogó Atilla,
ez a milliónyi harcos túlzás lenne? De hát írhatott
a keresztény Világ Ura
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volna pár százezret vagy akár csak egyszáz ezret is,
ami még a mai korban is jelentős létszámú hadseregnek számítana. Mindezek ellenére az 1996-ban
kiadott, A magyarok krónikája [3. – 27.] kijelenti,
hogy az Európába érkezett hunok száma mindöszsze 20–30 ezerre tehető. Csak tudnám, hogy mire
alapozzák ezt a kijelentésüket, ha a kötet szerzője,
Glatz Ferenc ugyanennek a krónikának [3. – 8.] a
bevezető részében leírja, hogy „a magyar történelem ezen időszakáról is (Krisztus után 600-ig) csak
feltételezésekkel beszélhetünk”.
A történelem annyiszor bizonyította már, hogy egy
közösség
vezetője akkor működik jól, ha az őt megváAtilla, mint jótékony, segítő felelősséget
lasztók
ellenőrzésük
alatt tudják tartani a tevékenysényíltan vállaló uralkodó
gét. Ez azt is jelenti, hogy bármikor számon kérhetők
a vezetőn a megválasztását megelőző időszakban elhangzó ígérgetései vagy az időközben előforduló tévedései. Erre működőképes megoldásuk volt eleinknek, mégpedig a visszahívhatóság intézményét valósították meg: „Egy bírót is választottak maguk közül…, hogy intézze a
viszálykodók pereit, fenyítse meg a tolvajokat, rablókat és gonosztevőket, mégis úgy, hogyha
a bíró méltánytalan ítéletet hozna, a közösség azt megsemmisíthesse, akkor hívhassa vissza a
hibázó bírót és a kapitányokat, amikor akarja.” Aztán így folytatja a Képes Krónika: „Ezt a
törvényes szokást a hunok, vagyis a magyarok Toxun [Taksony] fia Geyche [Géza] fejedelem
idejéig megtartották.”
Bizonyára a mai kor emberének közérzete is bizakodóbb lenne, ha ezt a szokást nem változtatta
volna meg István király apja, Géza fejedelem jó ezer évvel ezelőtt.
A Képes Krónika a magyarok első bejövetelétől számított 985. évben, míg a másodiktól számított 681. évben íródott. A magyar
nevek latin formában leírása akkor még
nehézségekbe ütközött, hiszen a latin betűkészletben nem volt mindegyik hangunkra
jel, ezért ezt a maguk módján tudták lejegyezni, mint pl. szkíta helyett scytha, Csele
helyett Chele, Taksony helyett Toxun stb.
írtak. Solt-ot (Árpád vezér legkisebb fiát,
Taksony apját) a Krónika Zoltan-nak írja,
de a latin jelkészlet fogyatékosságát mutatja, hogy más írások latin fordításaiból
mások pedig ugyanezt Zolta-nak, Zsoltnak vagy Solt-nak hangzósítják.
Szerkesztő
(A továbbiakban, a Krónika szövegének ismertetése során [szögletes zárójelben] olvashatók a fordítás lábjegyzeteiben lévő nevek
hangzósításai és egyéb magyarázatok.)
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Atilla Leó pápával tárgyal, fölötte lebegő angyal

Képes Krónika (részlet)
Az Úr ezerháromszázötvennyolcadik esztendejében, ugyanazon Urunk mennybemenetelének
nyolcadába eső harmadik napon (1358. május 15.) kezdődik ezen krónika a magyarok (a latin
szövegben hungarorum) régi és legújabb cselekedeteiről, eredetükről és növekedésükről, győzelmeikről és bátorságukról, egybeszedegetve különféle régi krónikákból, átvéve azok igazságait és
teljesen megcáfolva azok hamisságait. Az Úr nevében. Ámen.

A magyarok első bejövetele Pannóniába
Az Úr megtestesülésétől számított háromszázhetvenharmadik évben, [...] lakozó hunok megsokasodtak, egybegyűltek és kapitányokat rendeltek maguk közül: Wele-t
[Béla], a Zemein [Zemény] nemzetségbeli Chele [Csele]
fiát és fivéreit, Keue-t [Keve] és Kadicha-t [Kadocsa] a
Kadar [Kádár] nemzetségbeli Bendekus [Bendegúz] fiait
Ethele-t [Atilla], Kewe-t [Keve] és Buda-t, azután elhatározták, hogy bevonulnak nyugati tájakra. Kiválasztottak
a száznyolc nemzetségből tízszer százezer harcost, vagyis minden nemzetségből tízezret. A többi hunt pedig
Scythiában [Szkítiában] hagyták, hogy oltalmazzák az
Árpád
ellenségtől székeiket és országukat. Egy bírót [kormányzó is] is választottak maguk közül, a Turda [Torda] nemzetségbeli Kadar [Kádár] nevezetűt, hogy intézze a viszálykodók pereit, fenyítse meg a tolvajokat,
rablókat és gonosztevőket, mégis úgy, hogyha a bíró méltánytalan ítéletet hozna, a közösség azt megsemmisíthesse, akkor hívhassa vissza a hibázó bírót és a kapitányokat, amikor akarja. Ezt a törvényes
szokást a hunok, vagyis a magyarok Toxun [Taksony] fia Geyche [Géza] fejedelem idejéig megtartották. A magyarok megkeresztelése előtt a várakban a hírnök hangja kiabálva ekképpen gyűjtötte
hadba a hunokat: „Isten és az egész közösség hangja, hogy mindenki a megjelölt helyen fegyveresen, vagy ahogy van, köteles pontosan megjelenni, hogy
meghallgassa a közösség parancsát, illetve tanácsát.” [...]
Vétkek és efféle kihágások tettek különbséget az egyik és
a másik hun között. Hiszen egy apa és egy anya nemzette
az összes hunokat, hogyan mondhatnánk hát az egyiket
nemesnek, a másikat nemtelennek, ha ilyen bűnesetek
következménye nem terhelné őket.
Akkor az összes kapitányok egy lélekkel, egy akarattal kivonultak Scythiából [Szkítiából] … eljutottak
egészen a Tyscia-ig [Tisza], s miután körülnéztek ezen a
vidéken az egész közösség egyhangúlag úgy határozott,
hogy nem vonulnak tovább feleségeikkel és állataikkal.
Mert hát feleségestül, kocsistul, sátrastul vonultak ki
szülőföldjükről.
Szabolcs
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Atyla magyar király
(Atilla tulajdonságait is megnevező képaláírások Szántai
Lajostól [4.] származnak a megadott írásából)
Az Úr megtestesülése utáni négyszázegyedik, a
magyarok Pannóniába történt bejövetelétől számított
huszonnyolcadik esztendőben a magyarok, vagyis a
hunok, a rómaiak szokása szerint, egyező akarattal
Atyla-t [Atilla], Bendekuz [Bendegúz] fiát, aki eddig
csak egy volt a kapitányok közül, királynak emelték
maguk fölé. Ő pedig öccsét, Buda-t állította fejedelemmé és bíróvá a Tyscia [Tisza] folyótól a Donig.
Magát a magyarok királyának, a földkerekség félelmének, Isten ostorának neveztette: Atyla, Bendekus
Gyula
fia, a nagy Magor unokája, ki Engadi-ban nevelkedett,
Isten kegyelméből a hunok, médek, gótok, dánok királya, a földkerekség félelme, Isten ostora.
Atyla király sötét bőrű, haragos szemű, büszke járású, széles mellű volt, hosszú szakállt viselt
és módfelett szerelmes természetű volt. Megvetendőnek találta, hogy ládában tartsa a pénzét;
a merészségben mértéket tartott, a harcban ravasz és körültekintő volt; testalkatához mérten
erősnek tartották. Döntéseiben nagylelkű volt, fegyverét fényesen, sátrát és ruháját tisztán
tartotta. Az idegen népek szerették, mert bőkezű és közvetlen volt, az övéi viszont szigorú
természete miatt csodamód féltek tőle. Ezért a földkerekség végéről is özönlöttek hozzá a különböző nyelvű népek, akiket tőle telhetően bőkezűségével árasztott el. Tízezer kaszás szekere
volt, különböző ostromgépei és mindenféle hadi eszközei; ezekkel rombolta le a várakat és a
városokat, s mindig magával vitte azokat seregével. Sátrait különböző országok módja szerint
készíttette el. Az egyik különösen nevezetes és pompás volt, mivel csodálatos módon arany
lemezekből állították össze, s azt tetszés szerint szétszedhették és ismét összerakhatták. [...]
Amikor hadba indult, istállói tele voltak különböző országokból való lovakkal, s bár láthatólag
igen kedvelte ezeket, mégis bőkezűen ajándékozta oda azoknak, akinek nem volt, úgyhogy
olykor lovaglásra magának is alig maradt egy-kettő. [...] Serege, az idegen népeket leszámítva, egymillió harcosból állt, úgyhogy ha éppen egy
scytha [szkíta] elesett, nyomban egy másikat állíthatott a helyére. Népének védőfegyverei főleg bőrből
és különféleképpen feldolgozott fémekből készültek;
íjat, hegyes lándzsát és derekukra kötött kardot hordtak. Atyla király pajzsán címert viselt, ami koronás
fejű turulhoz hasonlított. Ezt a címert viselték a magyarok a seregben mind közönségesen, míg magukat
a közösség által kormányozták, egészen Toxun [Taksony] fia Geyche [Géza] fejedelem idejéig.
…Atyla pedig meghalt a magyarok Pannóniába bejövetelének hetvenkettedik, az Úr megtestesülésének
négyszáznegyvenötödik esztendejében…
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Kund

A második bejövetelről
Az Úr megtestesülésétől számított hatszázhetvenhetedik évben, száznégy évvel Atyla magyar király
halála után, III. Constantinus császár és Zakariás
pápa idejében, miként az a rómaiak krónikájában
meg van írva, a magyarok másodszor jöttek ki
Scythiából [Szkítiából] a következőképpen: Ugeg
[Ögyek] fia Eleud [Előd] Scythiában Eunodbilia
leányától fiat nemzett, akit Almus-nak [Álmos] neveztek el ama esemény miatt, hogy anyjának, amikor terhes volt, álmában megjelent egy sólyomforma madár és tudomására hozta, hogy méhéből
rohanó patak fakad és nem a saját földjén gyarapodik meg. Ez pedig azért történt, mert ágyékából
Lél
dicső királyok származnak. Mivel a „sompnium” a
mi nyelvünkön alm [álom], s az ő születését álom jövendölte meg, ezért nevezték Almusnak [Álmos], aki Eleud [Előd], aki Ugeg [Ögyek], aki Ed, aki Chaba [Csaba], aki Ethele
[Atilla], aki Bendekus [Bendegúz], aki Turda [Torda], aki Scemen [Szemény], aki Ethei
[Etej], aki Opus [Apos], aki Kadicha [Kadocsa], aki Berend, aki Zulca [Zsolt], aki Bulchu
[Bulcsú], aki Bolugh [Balog], aki Zambur [Zombor], aki Zamur [Zámor], aki Leel [Lél],
aki Leuente [Levente], aki Kulche [Kölcse], aki Ompud [Ompód], aki Miske, aki Mike,
aki Beztur [Beszter], aki Budli, aki Chanad [Csanád], aki Buken [Bökény], aki Boudofard
[Bondorfán], aki Farkas, aki Othmar [Otmár], aki Kadar [Kádár], aki Beler, aki Kear, aki
Keue, aki Keled, aki Dama, aki Bor, aki Hunor, aki Nemphrot [Nimród], aki Thana, aki
Iaphet [Jafet], aki Noé fia volt. (Ezzel a 43 nemzedékkel máris elérkeztünk a vízözöntől az
Árpád-házi királyainkig. Így, még évezredek távlatából is mennyi ismerős, ma is használatos név! – szerk.) Almus [Álmos] nemzette Arpad-ot [Árpád], Arpad nemzette Zoltan-t,
Zoltan nemzette Toxun-t [Taksony].
A nép nyelvén a magyarok vagy a hunok, latinul az ungarusok III. Constantinus császár és Zakariás pápa idejében ismét bejöttek Pannóniába [...] elérkeztek Magyarország
királysága, vagyis Erdeelwe [Erdőelve, jelenleg Erdély] határára. Itt hét földvárat építettek, hogy abban őrizzék feleségüket és dolgaikat
és egy ideig ott maradtak [...] Midőn ezekben a várakban laktak, attól félvén, hogy a körülöttük lévő
urak rájuk törnek, megfontolt közös elhatározással
hét kapitányt választottak maguk közül és hét seregre oszlottak úgy, hogy minden seregnek lett egy
kapitánya a szokásos módon állított századosokon
és tizedeseken kívül. Minden seregben ugyanis háromezer fegyveres férfi volt a századosokon kívül.
A Scythiából [Szkítiából] való második kijövetelkor tehát száznyolc nemzetség mindegyikéből
kétezer fegyveres férfi jött el, családtagjaikat nem
Vérbulcsú
számítva.
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Az első kapitány
Ama kapitányok közül Arpad [Árpád] volt a leggazdagabb
és a leghatalmasabb, Almus [Álmos] fia, aki Elev [Előd] fia,
aki Ugeg [Ögyek] fia. Apja, Almus [Álmos] az Erdeelw-i
[Erdélyi] hazában elszenderült, mivel nem jöhetett be Pannóniába. [...] Mikor pedig a lakosoktól hallották, milyen
termékeny a föld, hogy a Duna a legjobb folyó és nincs a
világon jobb föld ama részeknél; közös tanácskozáson elfogadták tehát, hogy elküldik követül Kund fia Kusid-ot, hogy
menjen, szemlélje meg az egész földet és ismerkedjék a föld
lakosaival. [...] Azután elment a tartomány vezéréhez, aki
Atyla [Atilla] után uralkodott, a Zuatapolug [Szvatopluk]
nevűhöz, üdvözölte őt sajátjai nevében és elmondta, mi okŐrs
ból jött. [...] Kusid pedig, miután a Duna vizéből megtöltötte kulacsát, perjefűből rakott a tömlőjébe és vett rögöket a fekete földből, visszatért övéihez. [...] Arpad
[Árpád] pedig övéi között megtöltötte a kürtjét a Duna vizével és az összes magyarok előtt ama kürtre a
mindenható Isten kegyességét kérte: engedje át nekik az Úr ezt a földet mindörökre. Miután szavait bevégezte, az összes magyarok háromszor felkiáltottak: „Isten, Isten, Isten”. Ebből aztán szokás lett, melyet a
magyarok a mai napig megőriztek. Majd közös elhatározással ugyanazt a követet visszaküldték a már említett vezérhez, s földjéért küldtek neki egy nagy lovat arábiai arannyal bearanyozott nyereggel és aranyozott kantárral. Ezt látván még jobban örült a vezér, mert azt gondolta, hogy mint vendégtelepesek küldték
neki a földjéért. A követ tehát földet, füvet és vizet kért ott a fejedelemtől. A vezér pedig mosolyogva így
szólt: „Legyen nekik, amennyit akarnak, ezért az ajándékért!”. Így tért vissza a követ az övéihez, Arpad
[Árpád] pedig ezenközben a hét vezérrel bejött Pannóniába, de nem vendég módjára, hanem mint akik
örökség jogán birtokolják a földet. Ekkor egy másik követet küldtek a vezérhez, és ezt az üzenetet bízták
rá: ”Arpad övéivel együtt azt üzeni neked, hogy azon a földön, amelyet megvettek tőled, ne maradj tovább
semmiképpen sem, mert a te földedet megvették a lóért, a füvet a kantárért, a vizet a nyeregért. Te pedig
örökzálogba, lévén ínséges és fösvény, átengedted a földet, a füvet és a vizet.” Amikor a vezérnek elmondták az üzenetet, mosolyogva így szólt: „Üssétek le azt a lovat egy fabunkóval, a kantárt dobjátok a mezőre,
az aranyozott nyerget vessétek a Dunába!”. A Követ: „És mi káruk lesz ebből, uram? Ha a lovat megölöd,
az ő kutyáiknak adsz eleséget, ha a kantárt a fű közé veted, embereik, kik füvet kaszálnak, megtalálják, ha
pedig a nyerget a Dunába veted, halászaik húzzák ki az arany nyerget a partra és haza is viszik. Ha tehát
a föld, a fű és a víz az övék, minden az övék.” Ezt hallva a vezér gyorsan összegyűjtötte seregét, félvén a
magyaroktól, segítséget kért barátaitól és velük egyesülve elébük ment. Amazok közben a Duna közelébe
értek, és egy gyönyörűséges mezőn hajnal hasadtával csatát nyertek. Az Úr segedelme a magyarokkal volt,
akik elől a sokat emlegetett vezér futásnak eredt. A magyarok a Dunáig üldöztek, ő pedig félelmében a
Dunába vetette magát és megfulladt a sodró vízben. Visszaadta tehát az Úr a magyaroknak Pannóniát…
A hét vezér (akiket a Krónika kapitányoknak ír) a Képes Krónika szerint: Arpad [Árpád], Zoboleh
[Szabolcs], Gyula, Cund [Kund], Leel [Lél], Werbulchu [Vérbulcsú], Urs [Őrs].
(A fejezet képei a Képes Krónikában megjelenő sorrendben szerepelnek.)
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Szondi Miklós

Középkori krónikáink
a hazatérésekről
A Magyar Tudományos Akadémia tanítása szerint 895-ben volt a „honfoglalás”, de ennek ellenére a honalapítás évezredes emlékének megünneplése Magyarországon mégis 1896-ban volt.
Ez a millenniumi ünnepség olyan jelentős volt, hogy még törvényt is hoztak róla, sőt a magyar
öl hosszmérték is ezért 1896 cm hosszú. Egész egyszerűen azért „halasztották” el egy évvel a
„honfoglalást”, mert az ünnepség jelentőségét hangsúlyozó építkezések, mint pl. az Iparművészeti
Múzeum és Európa első elektromos üzemű földalatti vasútja csak 1896-ra készültek el. Hát, ilyen
gyakorlatias okai lehetnek egy-egy időpont meghatározásnak.
Őskrónikáink kétszeri bejövetelről írnak, ezzel szemben ma egyedül a 895-ös bejövetelt tanítják, azt is „honfoglalásként”. A mai történelemtudomány az itt talált alaplakosságot szlávnak
mondja, akik az 550-től 850-ig tartó [1. – 30.] avar birodalmat követték, s az őket megelőző hunok
Kárpát-medencei központú birodalmát mindössze a 420-as évektől, 453-ig, Atilla haláláig veszi.
Semmiféle folytonosságot nem ismer el a mai hivatalos álláspont a hunok és a magyarok között. A
kettős honfoglalás elméletét az 1970-es években megfogalmazó és bizonyító László Gyula régészprofesszor [2. –143.] a „késő avarokat” korai magyaroknak tartja.
Mindezek ellenére az akadémiai állásfoglalás még ma is azt hirdeti, hogy Árpádék itt szláv alaplakosságot találtak, amit László Gyula a következőképpen cáfol [2. – 143.]: Induljunk ki abból, hogy történészeink eddigi felfogása helyes, és Árpád magyarjai nagy tömegű szlávságot vagy elszlávosodott avarságot
találtak itt, a Kárpátok medencéjében. Mi lett volna ennek törvényszerű következménye? Pontosan az,
ami a dunai Bolgárországban lejátszódott: ott a kis tömegű bolgárság a nagy tömegű szláv alaplakosságra
telepedett rá és három-négy nemzedék alatt elszlávosodott. Ha Árpád magyarjai olyan nagy lélekszámú
szlávságot találtak volna itt, mint ahogy eddig vélték, akkor mi ma valamely szláv nyelvet beszélnénk.
Ámde nemcsak a józan ész érvel így, hanem bizonyságunk is van róla – folytatja László –, hogy a hódí-

A magyarok első bejövetele Pannóniába a Képes Krónikában
37

tók által szolgasorba vetettek nem szlávok, hanem színmagyarok voltak: a X–XII. századi szolganeveink
döntő többsége ugyanis magyar. Ebből a tényből is egyértelműen következik, hogy a hódító Árpád hadai
itt nagy tömegű magyarságot találtak, akik előttük a 670-es évek táján özönlöttek a Kárpát-medencébe. (A
kettős honfoglalás elméletben ez jelenti az elsőt, majd a 896-os a másodikat.) A 670-es korai honfoglalás
tényét mind a régészet, mind az embertan tudománya bizonyítja [2. – 143].
A régi krónikáink leírásai is a kettős betelepedést igazolják. A Képes Krónika a magyarok első bejövetele alatt Atilla hunjainak érkezését írja le részletesen, a népet „huni” szó szerinti megjelöléssel írva. A
„hun” szót ma is „magyarnak” fordítjuk, hiszen pl. annak ellenére, hogy mi magunkat ma is magyaroknak
mondjuk, a külföld továbbra is /h/ungaroknak hív bennünket. Ennyi bevezető után számomra kézenfekvő
kimondani, hogy bizony a hun–magyar folytonosság igaz, egész egyszerűen azért, mert ezek az elnevezések ugyanannak a népnek a különböző elnevezései. („Hunor s Magyar, két dalia, / Két egytestvér, Ménrót
fia.” – írja Arany János a Rege a csodaszarvasról című költeményében.)
A továbbiakban Pap Gábor tanulmányában olvashatókat hívom segítségül, de Atillát úgy írom, ahogyan azt ejtjük és nem használom a „honfoglalás” szót, hiszen az egyik Krónikánkban sem olvasható. A
Képes Krónika bejövetelről ír, más krónikák pedig visszaköltözésről, visszatérésről. A nyelvünk értelmével tudjuk, hogy a saját földre való visszatérést csak az tud végrehajtani, aki hazatér, tehát helyesebb a
„honfoglalást” hazatérésnek mondani, mint ahogy azt egyre többen teszik.
Pap ezt írja [3. – 9.]: A krónikáink Atilla halála és a magyarok második bejövetele között mindössze
100 vagy 104 évnyi különbségről beszélnek. A magyar krónikák még olyan részletekről is beszámolnak,
miszerint Edömén, Ednek a testvére, aki Csaba fia, tehát Atillának az unokája, még megérte a magyar
hazatérést és házanépével együtt ő is visszatért Pannóniába. Hogyan volna mindez lehetséges, ha Atilla
halála és a magyarok második bejövetele között nem 104, hanem 442 (!) esztendő telt volna el, amint az
a hivatalos időszámításból következik? (A hivatalos álláspont szerint Atilla 453-ban halt meg, így közte
és a 895-ös „honfoglalás” között eltelt idő 442 év.) Mint ismeretes, Atillát követő 5. generáció tagja volt
Álmos, aki Atillának így szépunokája volt. Ennek ismeretében a Képes Krónika állítása látszik életszerű-
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nek, hiszen az öt generáció megszületése inkább áll a 104 évhez közel, mint a 442-höz. Ennek ellenére a
mai, hivatalos időpont-állítások a 104 év helyett 338 évvel többet állítanak. Ezek után a következtetés tehát
kézenfekvő: vagy a magyar krónikák állítanak valótlanságot vagy meghamisították az időszámításunkat,
mint ahogy azt Heribert Illig bajor szerző feltételezi a Kitalált középkor című, 2002-ben magyar nyelven
is megjelent könyvében. Ebben a szerző művileg beiktatottnak minősíti a 614 és 911 között eltelt csaknem
háromszáz évnyi időszakot. A továbbiakban egy másik szerzőre való hivatkozás is szerepel, mégpedig
Uwe Topper, akinek A nagy naptárhamisítás műve 2003-ban magyarul is megjelent.
Most pedig lássuk, hogyan keresi a kivezető utat Tóth Gyula (A magyar krónikák és a kitalált középkor; Főnix, Debrecen 2003) krónikáink bizony eléggé kesze-kusza időlabirintusából [3. – 10.]: Kálti
Márk a Képes Krónikában a magyarok második bejövetelét a Krisztus utáni 677-es évre rögzítette. Logikájából azonban levezethető egy másik hazatérés-dátum is. Ugyanis, ha Atilla halálának Képes Krónika szerinti dátumához, vagyis 445-höz hozzáadjuk azt a 104 évet, ami Atilla halála és a magyarok második bejövetele között szerinte eltelt, akkor eredményként az 549-es dátumot kapjuk (445+104=549).
Kézai Simon a krónikájában a magyar hazatérést már jóval későbbre, a Krisztus utáni 872-es esztendőre
rögzíti. Fölmerül a kérdés: van-e kapcsolat a két dátum között? Nos, e két dátum tulajdonképpen egy
és ugyanaz, csak az 549-est (872–323) Krisztus születése óta eltelt években kell érteni, míg a másikat
(872) a Nagy Sándor halála óta eltelt években. Nagy Sándor ugyanis Kr.e. 323-ban halt meg, s tudjuk,
hogy a halála évétől útnak indult egy időszámítási rendszer. Ha valaki a középkor során következetesen
a Nagy Sándor halála óta eltelt években gondolkodott, akkor pontosan 323 évvel nagyobb dátumokat
használt, mint azok, akik már Krisztus születésétől számították az időt. Tehát:
• 445 – Ekkor halt meg Atilla a Képes Krónika szerint.
• 104 – Ennyi év telt el Atilla halála és a magyarok második bejövetele között a Képes
Krónika szerint.
• 323 – Ennyi év a különbség a Nagy Sándor halála utáni időszámítás és a keresztény
időszámítás között.
• 872 (445+104+323) – Kézai Simon szerint ekkor volt a magyar hazatérés.
Könnyen elképzelhető tehát, hogy a középkorban szándékosan vagy véletlenül összetévesztették
e két párhuzamosan futó időszámítási rendszert. Még tudták, hogy mi az éppen akkori évszám, de
hogy ezt Krisztus születésétől kell-e érteni vagy Nagy Sándor halálától, az már nem volt világos.
A kereszténység terjedésével általánossá vált a keresztény időszámítás, de úgy, hogy a régi Nagy
Sándor-féle dátumok megmaradtak, csak a továbbiakban keresztény dátumokként értelmeződtek.
Hogy mennyire zavaró lehetett az átállás – Tóth hivatkozásához szeretném hozzátenni –, hogy
azt a matematikai képtelenséget, miszerint a 445+104 = 677, a krónika ugyanazon oldalán követte
el Kálti Márk imígyen: „Atyla meghalt az Úr megtestesülésének négyszáznegyvenötödik esztendejében... az Úr megtestesülésétől számított hatszázhetvenhetedik évében, száznégy évvel Atyla
magyar király halála után a magyarok másodszor jöttek ki Scythiából.”
Ennek lehetőségét ismerve – ha nem tételezünk föl semmiféle szándékosságot –, akkor is előfordulhatott, hogy az a kb. háromszáz év „becsúszott” a történelemírásunkba. Heribert Illig szerint ez 297 év,
Tóth Gyula előző okfejtése szerint 323 év és a mai akadémikusi állításból következően pedig 338 év.
Ez, a háromszáz év körüli szóródás azt hiszem elhanyagolható nagyságrendű ennyi idő távlatából.
Krónikáink föltűnő azonosságot mutatnak az első bejövetel idejét illetően. Mind a Képes Krónika és a Tarih-i Üngürüsz is a 373. évre teszi azt s még Anonymus is közelében van a 451-es
évvel. Kézai Simonnál a fentiekben láthattuk a 323 év „beékelődését” az első visszatérés elé s nála
ugyanez vonatkozik a másodikra is, amit ő a 700. évre írt. Ugyanis, ha ebből levonjuk a 323-at,
akkor bizony Krisztus születését követő 377. esztendőt kapjuk az első hazatérés időpontjának.
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Szeretnék még rámutatni egyebekben arra az egyezőségre, ami Tóth következtetésein alapszik.
Nála láthattuk, hogy két szerző is (Kézai Simon és Kálti Márk) – a Krisztus születésétől számított időrendben –, a második hazatérés időpontját az 549. évre teszik. Ezzel szinte azonos a jóval
későbbi Hármas Kis-Tükör állítása, miszerint a második bejövetel (avarok vagy vár-kunok) időpontja az 550. esztendő. A krónikák megírása utáni évszázadokban is tudták a történelemíróink az
igazságot, csak – mint a Kis-Tükör esetében is – másra használták?
Ha belegondolunk, a régmúlt időben nem az írásos nyilvántartás volt az általános az idő múlásának rögzítésére, hanem pl. az akkori földi úr (földesúr, fejedelem, király) uralkodásának kezdetétől vagy éppen annak halálától számították az idő múlását.
Tóth Gyula [4.] tanulmányában ezt írja: E 300 esztendős naptárhamisítás egy lassan ható méreg volt. Nem
azonnal fejtette ki a hatását. Kárpát-medencei történelmünk első évszázadaiban még mindenki pontosan tudta,
hogy hány év és hány generáció telt el Atilla és Árpád között, és főleg mindenki tisztában volt vele, hogy a
magyarok voltaképpen hunok, azaz szkíták, annak a bibliai Nimródnak a leszármazottjai, aki a történelem első
birodalmát a Tigris és az Eufrátesz között elterülő síkságon alapította. Ez az eleven tudat, ez az össznemzeti
történelmi emlékezet csak lassan, nagyon lassan kezdett megfakulni, és ezzel párhuzamosan eltorzulni az évszázadok múlásával. A XIII. és XIV. században készült magyar krónikák történelemképét a nyugati hamisítás még
alig-alig befolyásolta. Később azonban, amikor a történelmi emlékezet már megfakult, történetíróink is egyre
sűrűbben kezdték tanulmányozni a nyugati forrásokat, egyre gyakrabban merítettek belőlük, s így egyre inkább
kezdtek eltávolodni az igazságtól. A XV. század vége volt történetírói irodalmunknak az a gyászos pontja, amikor a hun és a magyar korszak közé elkezdtek becsempészni egy harmadik, jogosulatlan korszakot, az avar kort.
Egy olyan korszakot, amelynek egyetlen célja az volt, hogy éket verjen történelmünk két fejezete közé, s ezáltal
megteremtse a lehetőségét nemzeti azonosságunk későbbi átprogramozásának, a finnugor hazugságnak!
Tóth megállapítását látszik igazolni a könyvünk első fejezetében
tárgyalt Hármas Kis-Tükör, ami már három bejövetelről ír, annak ellenére, hogy krónikáink mindegyike csak kettőről. S hogy teszi ezt?
Avarokat ékel be a hunok és magyarok közé! Hangsúlyozandó, hogy
avarokról nem írnak a korai krónikáink, ha hunokat említenek, azt
a magyarral azonosítva teszik, pl. Kézai: a hunok vagyis a
hungarusok, Kálti: a hunok vagyis a magyarok.
Tehát úgy tűnik, hogy azt a többlet háromszáz évet
valamivel ki kellett tölteni, kitalálták hát nekünk az
550-től 850-ig(!) tartó avar kort. Tették ezt azokkal
az avarokkal, akik – mint láthattuk – egyébként
„korai magyarok”. Ezt az állítást megfordítva, tehát mondhatjuk, hogy az itt élő magyarokat egyszerűen „átkeresztelték” avaroknak. A háromszáz
évig tartó avar kor arra is jó, hogy feledtesse Atilla
és Árpád közti, öt nemzedéknyi vérségi kapcsolatot. Ez az „ékverés” máig hatoló „hasadást”
idézett elő nemzetünk azonosságtudatában.
Nem állhatom meg, hogy ki ne mondjam: lehet, hogy ma, 2009-ben mégiscsak a
Nagy Sándor halálától számolt időben élünk
és hogy Krisztus születése óta mindössze kb.
Mogyoródi csata (1074)
1709 esztendő telt el?
Salamon és László között a Képes Krónikában
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Őstörténetünk török nyelven
Nem ismerjük a születési nevét annak a bajor származású (1510–1575), törökül író embernek, aki
Mahmúd Terdzsümanként (terdzsüman: törökül tolmácsot jelent) élte az életét. Ez, az akkor 16
éves fiú II. Lajos magyar király apródja volt és a mohácsi csata után fogságba került. A szultáni
udvar pártfogásába vette és iskoláztatta, így lett belőle portai tolmács. Szülejmán szultán szolgálatában, 1543-ban járt az akkor már török hódítók hatalmába került Székesfehérváron, ahol latin
nyelvű krónikai leírásokból török nyelven megírta a Tarih-i Üngürüsz-t (Magyarország története),
s adta ajándékba a szultánnak. Külön érdeme a kódexnek, hogy a magyar őstörténetet részletesen
tárgyalja. Ezt a kódexet hozta haza 1860-ban Vámbéry Ármin s ajándékozta a Magyar Tudományos Akadémiának. Ezt Joseph Budenz silány őstörténeti munkának nevezte, így intézményesítetten elhallgatás lett a sorsa. Aztán Blaskovics József fordításában végre 1988-ban megjelenhetett
az USA-ban magyarul. [Mahmúd Terdzsüman: Magyarország története, Tárih-i Üngürüsz vagyis
Üngürüsz története; kiadja a II. Nagy Szittya Történelmi Világkongresszus, Cleveland, Ohio 1988
május, szerkesztő: Geönczeöl Gyula]
Mahmúd nem betű szerinti fordítást csinált, hanem egy kedves olvasmányt akart nyújtani olvasóinak.
Ahhoz, hogy azok megértsék a számukra idegen fogalmakat, azokat átültette a XVI. századi török megfogalmazásokra. Így szerepelnek benne padisahok, bégek stb. Magyarországot csak a birodalom tartományaként említi Üngürüsz néven.
„Az évszázadok hírnökei és a hírek elmondói ilyenképpen adták elő. A régi időkben a Madzsar törzs
nemzetsége Nemród [Nimród] gyermekeitől származott. Nemródnak volt egy Ankisza nevű felesége, s ettől
a feleségétől két fia született. Az egyiket Magornak, a másikat Hunornak hívták [...] Egy nap Nemrod vadászatra ment, és magával vitte fiait is. [...] Fiai is mindenfelé vadat kémleltek, s egyszer csak egy csodálatos
vad tűnt fel előttük, amely csodálatos színekben pompázott. Önkénytelenül is a vad után fordultak lovaikkal
vágtában. A vad azonban elmenekült, és Adzsem tartomány [Perzsia végvidékei, azaz a mai Észak-Kaukázus] határán a hegyek közé érve eltűnt.
A két királyfi, bármily soká kereste a vadat, nem találta meg. [...] Majd visszatértek atyjukhoz és arra
kérték, hogy Adzsem határán, azon a hegyes vidéken egy monostort építtessen számukra, amelyben lemondva a világról lakhatnak, és a világ népétől visszavonulva saját gondjukkal foglalkozhatnak. [...] Ők
azután azon a helyen sok hónapon és éven keresztül laktak. [...]
Abban az időben Adzsem országának közelében egy bégnek [főúr] két csodaszép lánya volt. Magor
és Hunor ezt a két lányt feleségül vette. Miután ez így történt, a hírmondó szavai azt bizonyítják, hogy
Üngürüsz népe Hunor nemzetségéből származott. [...]
„Hol vagy, Pannonija tartománya!” kiáltással kibontották zászlaikat, megszólaltatták a kis és nagy
dobokat, és Íszá próféta [Jézus Krisztus], aki legyen megdicsőítve és felmagasztalva, háromszázhetvenharmadik évében csapataik egymás után elindultak. [...] Amikor abba a tartományba érkeztek [...] látták,
az ő nyelvükön azaz Hunor népének nyelvén beszélnek az ottani népek. [...]
Hunor nemzetségéből két testvér volt közöttük, az egyiket Atilusznak, a másikat Budának hívták. Atilusz
jó természetű, bátor, éles eszű és okos ember volt [...] Így tehát Atilusz lett a király, okosan és igazságosan
kezdett uralkodni. [...]
Sziddijában Árpádot tették meg fővezérnek [...] Atilusz király halála után háromszáz év elmúltával,
Íszá őkegyességének hétszáznegyvenötödik esztendejében elindultak [...] Árpád szerdár és a többi kapudán
Erdelt [Erdélyt] elfoglalták, ott hosszú ideig éltek és uralkodtak. [...] Üngürüsz tartományban lakó nép közül senkinek sem okoztak kárt és senkit nem bántottak.”
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Dúcz László

Szent madarunk a Turul
A tájékozatlanság, a szándékos vagy akaratlan torzítás állhat
azon vélemények, nyilatkozatok mögött, melyek szent madarunkat egyszerűen csak totemállatnak (egy nép ősállata) vagy
fasiszta jelképnek mondják. Ez a magatartás kifejezetten bűn
önmagunkkal és utódainkkal szemben, hiszen minden nemzetnek ismernie kellene eredetmítoszát. Emese megnevezéssel,
mondánk megőrizte számunkra e madarat ősi formájában.
A rege Dümmerth Dezső nyomán így szól: „... Atilla magyar király halála után ... a magyarok, másodízben jöttek ki
Szkítiából ilyenképpen Ügek fia Előd, Szkítiában Euned-beli
lánytól fiat nemzett, kinek neve lett Álmos, azért, mivel anyjáAlmakeréki freskó
nak álmában egy héja-forma madár jelent meg, rászállott és
ettől teherbe esett, méhéből sebes patak fakadt, mely nem a saját földjén növekedett meg. Ezért
történt, hogy ágyékából dicső királyok származtak. Miután a
somnumot a mai nyelvünkön álomnak mondják és születését álom
jövendölte meg, ezért nevezték őt Álmosnak, ki Előd, az Ügek, ez
Ed, ez Csaba, ez Atilla ... fia volt.”
Egy másik történet így emlékezik róla: „A magyarok fejedelme
álmodta egyszer, még amikor a meotiszi mocsaraknál éltek. Hatalmas sasok támadták meg az állataikat és kezdték széttépni azokat.
Az emberek megkísérelték elzavarni őket, de nem sikerült, mert
mindig máshol támadtak. Ekkor megjelent egy gyors, bátor turul
és a magasból támadva megölte az egyiket. Ezt látva, a többi sas
elmenekült. Ezért elhatározták a magyarok, hogy elmennek máshová lakni. Elindultak Atilla földjére, melyet örökül hagyott rájuk,
Hun fejedelmi jelvény,
de az utat nem ismerték. Ekkor ismét megjelent a turulmadár, s a
egy aranyturul Ordosból
fejedelem fölé szállva lekiáltott neki, hogy kövessék őt, míg el nem
tűnik a szemük elől. Az álom után nem sokkal dögvész ütött ki az állatok között, s a mindenfelé
fekvő tetemeken lakmározó keselyűk közül, egy arra repülő turul a magasból, lerúgta az egyiket.
Ezek után, felismerve az álmot e jelenetben, az öszszes magyarok felkerekedtek és követték a turult. Ahol
a madár eltűnt a szemük elől, ott tábort ütöttek, majd
amikor ismét előtűnt, újra követték, minden népükkel
együtt. Így jutottak el századok alatt Pannóniába, Atilla egykori földjére. Itt azután a madár végleg eltűnt a
szemük elől, azért itt maradtak.”
Mindezek után egyszerűen megállapíttatott: a magyarok úgy gondolták – a IX. században –, hogy a
Kefren egyiptomi fáraó és Szanatruq
Turulmadár vezéreik őse, tehát totemállatról van szó!
párthus király, fejükön sólyommal
Elemezve azonban a mondákat a következőket ve42

hetjük észre: nem lehet sas, mert a turul lerúgott a levegőből
egyet. Ugyanezért a keselyű is elhibázott azonosítás. Szobraink mégis e két madarat ábrázolják. A „totem” elképzelés
is egyszerű felületesség – ha nem szándékos torzítás –, mert
Álmos korában már ismert volt, hogy madártól nem születik embergyermek. Viszont a samánokat (a szellemi világgal
kapcsolatba lépett, rendkívüli tudású ember) ismerő népek
úgy vélték (vélik), hogy az ember (samán) át tud változni állattá vagy más minőségű életté, sőt kapcsolatba léphet ezen
alakjában a túlvilággal, Istennel. Így bizonyosra vehetjük,
hogy a madár alatt nem madarat, hanem az Istennel kapcsolatot tartó személyt jelöli, illetve Isten küldöttét, akaratát,
Rakamazi turul hajkorongon
szándékát vagy esetleg őt magát. Az is közismert – főleg
tudományos körökben –, hogy az uralkodó isteni származású. Igazán érthetetlen, miért kötik
az ebet a karóhoz, illetve totemállathoz?
A krónikák arról is megemlékeznek, hogy Atilla harci zászlaiban egy koronás madár van
megírva, amit magyarul Turulnak neveznek. Ilyen zászlót vittek egészen Gejza vajda (Szent
István apja) idejéig a háborúkban. Ezért ezt mi – az
utókor – címernek tekintjük. Vajon helyesen? Már
az asszírok alkalmazták ezen megjelölést, akiknek
műveltségét – legalábbis elemeiben – örököltük (pl.
Leo Oppenheimer: Az ókori Mezopotámia).
Itt nem arról van szó, hogy a zászlón „megírt”
kép címer lenne, hanem a madár az Úr akaratát jelöli, az asszír uralkodó azért győzheti le ellenségeit,
mert az Úr „vele van”.
Párzási jelenet; Noin-ulában talált
Az Úr akaratának jelölőjét, a szent lelket, ma
rátétes szőnyegminta
galambként ábrázolják. A középkorban viszont
ragadozómadár alakban jelenítették meg, mint pl. az almakeréki evangélikus templom falfestményén, ahol az Úr akaratát – az Igét – viszi Szent Jánoshoz, aki kimondja: „Kezdetben
vala az Ige”, amiből született a világmindenség. Az „Ige” pedig nem más, mint az Úr akarata,
melyből született Álmos is. Nem lehetetlen ez, hiszen Metod püspök
feljegyezte 882-ben, amikor a magyarok királyával (!) találkozott,
hogy keresztények között járt.
Ha a mondák szövegét tekintjük, akkor láthatjuk, hogy mindkét
esetben életet ad a madár, de mindkét alkalommal közvetve. Egyszer
olyan vidékre vezette a magyarságot – Atilla örökébe –, ahol életlehetőséget találtak; máskor meg gyermek születését jelzi. Ezzel a jelenséggel már találkozhattunk, hiszen Jézus születését is az Úr küldötte,
angyal jelezte Szűz Máriának. (Az angyal repül, tehát madárként is
felfoghatjuk.) A párhuzamot pedig érdemes tovább vonni Álmos és
Jézus között, mert az azonosság megdöbbentő (Álmos is titokzatos
vonásokkal felruházott személy, amit már anyja álma előre jelez):
születésük előrejelzettsége azonos; mindkét gyermek fiú; mindketten Szoptató szarvas, „V”
vezéregyéniségek; mindkettőjük élete tulajdonképpen ismeretlen (Jéalakú madárral
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zusról 12–32 éves kora között semmit nem tudunk,
Álmos pedig – mint kende – visszavonult életet élt);
mindketten „új világba” vezették népüket; mielőtt
ez az új világ „beteljesült” volna, vezetőjük életét
vesztette; végül mindketten áldozati halált haltak
népükért (bárányaikért). E szertartást – áldozatot –
soha nem kell megismételni!
Az azonosság (hasonlatosság) annyira nyilvánvaZöldhalompusztai szkíta szarvas
ló – még ha a gondolat eretneknek tűnik is –, hogy
nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert keresztényi felfogást jelez. Mivel a lexikonokban is
igen kevés áll a Turulmadárról – mert politikai okok miatt történelmünk tiltott része volt –, a
mondák után vizsgáljuk meg, mit takar e szó a magyar és rokon népeink nyelvhasználatában és
hitvilágában.
A turul szó ma is ismert és használatos Keleten, mert
egyrészt török férfi név, másrészt a toghrul szóváltozat egy
altáji havasi sólyomfélét takar. Korábban sem volt kevésbé ismert. A X. század táján a szeldzsük birodalom alapítói
a Toghrul és a Csakyr nevet vették fel. Az oszmán török
birodalom alapítóját Ertoghrul néven ismerte meg a világ.
Róla (vagy fiáról Oszmánról?) Abdal Kumral dervis azt álmodta, hogy fejére sólyom szállt, kiterjesztett szárnyával a
hatalmat jelezte. A XIII. században a keritek keresztény(!)
uralkodójáról ugyanezt jegyezték fel.
Mezopotámiai kődoboz-fedél
Róluk ilyen ábrázolás nem maradt, de Szanatruq párthus
királyról (i.sz. I–II. század), vagy az egyiptomi fáraókról (Hafre vagy Kefren fáraó) igen.
Ahmed Vefik szótára szerint a „Toghrul” a legelőkelőbb fejedelmi jelvény volt az
oguzoknál, akik már Atilla idején is hun fennhatóság alatt éltek. A hunok ismerték és használták a Turult, mint jelképet – erről Kézai meg is emlékezett –, fennmaradt egy hun fejedelmi jelvény, egy arany Turul. Ezt a jelzést a szasszanida uralkodók is alkalmazták. Először
II. Hormuzd (i.sz. 457–459), majd II. Khoszrau
és II. Jazdagird is. Igaz többnyire egyszerűsítve,
mert a király koronáján szárnyak jelennek meg,
mint isteni küldetésű uralkodóknak. Bahram Gur
(i.sz. 421–438, Atilla kortársa) szasszanida uralkodó kapott egy tughralt, mint solymászmadarat.
Külleméről leírás nem maradt, de bizonyos, hogy
utándobásból (ökölről indítva) használatos madár
volt. Mohamed el Bardzsini solymász könyvében
a toghrult tartja a legjobb solymászmadárnak, bár
szerinte olyan ritka, hogy sehol sem található. Vagyis, van bizonyos titokzatos vonása.
Vönöcki Schenk Jakab (a Madártani Intézet egykori igazgatója) szerint a Turul, a Zongor és a Kerecsen szót együttesen (mindhármat) csak a magyarok
Noszvaji templom festett kazettái
használták. Lényegében mind sólymot jelentett. Turul:
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altáji havasi sólyom (?); Zongor: dél-urali változata a
kerecsensólyomnak; Kerecsen: eredetileg észak-urali,
de ma a Kárpát-medencei sólyom.
A magyar nyelvhasználatban az utóbbi maradt a létező és valós madár neve, amely elvezetett ide, Atilla
földjére. (A „honfoglalás” történetnek az a rendkívüli
érdekessége, hogy a kerecsensólyom tőlünk nyugatabbra nem fészkel, tehát a magyarok valóban addig
Párzási jelenet Lehel kürtjéről
követték, amíg el nem tűnt a szemük elől.) A Zongor
férfi név lett, mai formájában Zsombor.
A Turul megmaradt a szent madár jelölőjeként, hiszen beszédünkből csaknem kiveszett, de
más jelentést nem kapott. Kézai említi így, de semmiféle magyarázatot nem adott arról mi is az.
Nyilván akkor nem is volt erre szükség, mert köztudott volt. Majd – nem egészen 150 év alatt
–, mint helység vagy személynév, 16 alkalommal találkozhatunk e szó valamely változatával
feljegyzéseink között. Csak Kézai krónikájának megtalálása után vált újra ismertté, mert maradt
annak, amit eredetileg jelölt: Szent Madárnak.
A kora-magyar régészeti leletek között az asszony sírokban
többször találtak ragadozómadár-leletet, pl. rakamazi hajkorong
(Dr. Garam Éva régész szerint állatalakos veretek csak női sírokban találhatók). Tudomásom szerint, eddig egyetlen férfisír, a
zempléni fejedelmi sír őrzött állatalakos veretet. A mellkas táján
rendszertelenül elhelyezett öt veret volt, ebből kettő madár alakú. Dr. Fettich Nándor régész véleménye szerint, a gyászoló nők
helyezték a koporsóba, így kerülhetett férfisírba az állatalakos
veret. Az asszonyok valószínűleg azért viseltek ilyen vereteket,
Kalotaszegi hímzés
mert a „szent megtermékenyülést” várták a madár közvetítésével,
Isten akaratából. Ilyen a rakamazi hajkorong.
A magyar nyelv korábban nem ismerte a „terhes” kifejezést a gyermekvárásra, mert az
áldott állapot volt számára. Ez lehetett az oka annak, hogy a gyászoló asszonyok a koporsóba
helyezték a veretet hajfonatukkal együtt, hiszen már nem várták az „áldott állapotot” – nem
volt kitől. (Ez is igazolja, hogy nagyon jól tudták, nem madártól születik a gyerek.) Mindezek
miatt a ragadozómadarat ábrázoló veretek az isteni küldetés és a szent fogantatás fogalomkörébe irányítják a figyelmünket. Dr. László Gyula véleménye, hogy a Noin-ulában talált rátétes
szőnyegminta szarvas és madár „küzdelme” nem harc, hanem párzási jelenet lehet. Természetesen azonnal többen ellene vetették, hogy nem lehet, mert a szarvasnak agancsa van, akkor
pedig bika, azaz hím ivarú. Ez az ellenérv nem állja meg a helyét, mert a szkíták maguk is
egyetértettek ezzel a gondolattal, hiszen máskor és
máshol is kifejezték azon elképzelésüket, miszerint
agancsos szarvas szoptathat. Sőt, mindez madár jegyében történik! A madár alakjáról azt figyelhetjük
meg, hogy a szárny „V” alakot formáz, a farok pedig elszakadó egységként Nap „természetű”. Ez az
alakzat többször visszanéz ránk.
Visszatérve a szőnyegmintára, néhány dolgot
észre kell vennünk. Először: a halotti lepel mintája,
Övcsat az Eszik kurgánból
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tehát valamilyen vallási szertartás alkalmával használták. Másodszor: füle van a madárnak, márpedig
bizonyosra vehetjük, készítője jól tudta, egyetlen
madárnak sincs külső fülkagylója. Harmadszor: a
madár alakja forgó keresztet formáz. Gyakran megfigyelhető ilyen, a régészeti és néprajzi díszítőelemek között, ahol akár forgó-, akár állókereszt vagy
naprózsa formában jelenik meg. Mind az „Atya”
idézője, más-más helyzetében, pl.: álló = az örök;
forgó = a lendületes (mozgó) formában. Az i.e.
1300 körüli mezopotámiai pecséthengeren találtatott vetési jelenet cselekményének szentségét is
ilyen egyenlőszárú kereszt jelzi: a vetés a föld megtermékenyítése, az Úr akaratából. Egy dunántúli
Szent megtermékenyítési pillanat a
spanyolozott mintán a szarvas (bár bika) „elmondnagyszent-miklósi aranykincs 2. sz. korsóján ja”, hogy ő termékeny (termő ág áll ki a szájából)
a Nap hatására, ami az Úr idézője, de a termékenységet a madár közvetíti (a csőréből szintén
virágzó, termő ág bújik elő). A kép nem feltétlenül biológiai megtermékenyítést, hanem – akár
– szellemit is idézhet, de kifejezheti azt is, hogy az
apa (a hím ivarú szarvas) az Úr vagy Atya közvetítője, hiszen annak akaratából termékeny. Hasonló
ábra a zöldhalompusztai szkíta szarvas, ahol a szarvas füle közös a madáréval. De párzási jelenetet sugall a mezopotámiai kő dobozfedél, a zalaistvándi
dóm faragott részlete, a noszvaji templom festett
kazettái vagy az ún. Lehel kürtjének egy bizonyos
díszítőeleme, és a kalotaszegi hímzés is. Ilyen jelenet található az Eszik kurgán aranyruhás emberének (aki nyilván uralkodó, hiszen pásztorgyereket Egy kusán uralkodó feje fölött megjelenő, kiterjesztett szárnyú Turul és annak
aranyruhában nem temetnek) övcsatján is. László
egyszerűsített, szerkezeti rajzai
Gyula már felhívta a figyelmet arra, hogy a pusztai
népek övcsatja rangjelző. Itt jól felismerhetően jávorszarvasról van szó, de az agancsa nem
jávorlapát. A szarvas háta közepébe beleoldva egy füles ragadózó madár látható. A jelenet
nyugodtan elfogadható párzási pillanatnak, hiszen két test
csak ekkor olvad egybe. Így ez az övcsat is Emese álmát,
azaz a Turul-mondát idézi – már a szkítáknál is –, az i.e.
V–IV. századból.
Az említett rajzok között mindenképpen közös vonás,
hogy vallási szertartások „szereplői” (temetés, templom),
tehát a jelenetek mindenképpen kapcsolatosak az Úrral,
az Atyával. Mivel – mint megállapítható – a madaraknak
fülük ábrázoltatott (az újkori ábrázolásokon ez gyakran
elmarad vagy korona van helyette), de tudjuk jól, nincs
ilyen testrészük, ezzel szinte rájuk van írva a nevük, azonosításuk. Így tehát amelyik ragadozómadárnak füle van
Lisztmerő kanál
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a régészeti emlékeink között, az ugyanannak a madárnak
tekinthető. Ez a fül vezet el a nagyszentmiklósi kincs madaraihoz is. Ezen jeleneteket elemzésük során nyugodtan
elfogadhatjuk szent megtermékenyítési pillanatnak, ha figyelembe vesszük a következőket: a díszítőelem egy-egy
bokályon van, amely edény leánykéréskor (párválasztáskor) volt használatos; vagy termékeny ágak, vagy életfák
között „játszódik” a jelenet, ami szintén az élet keletkezésére utal; a korsón az asszony nyakába van akasztva a
Szekszárdi mángorló rajza
„kopt kereszt”, a háromágú nyaklánc, ami az élet jele, sőt
az életfa ágait tartja a nő a két kezében.
Szerintem, a képen látható lisztmerő kanál a Turul-monda (Emese álma) legszebb újkori megformázása. A kanálról jól látszik, hogy a madár
ragadozó. Görbe a csőre, szeme, füle megformázott, taraja, szárnya csak jelölt. Tehát az ősi szkíta
füles madárról van szó. A madár hátán a Napkorong, ami jelzi, hogy ő az Atya küldöttje. A napkoronggal szemben a (kanál pereme) Hold-sarló:
a nő, azaz az anya. Mindez akkor kezd „működni”, amikor a kenyeret sütő asszony megmeríti a
kanalat a lisztben. Még ma is igen sok helyen a
kenyeret életnek nevezik. Itt az élet a „szemünk
láttára” keletkezik az Úr akaratából – melyet a
madár közvetít az anya „ölébe”. Csodálatos emléke ősi műveltségünknek, és semmiképpen nem
Dunántúli spanyolozott minta
mondható totemhitnek.
Felmerül azonban annak megfontolása, elfogadható-e az a nézet, miszerint Szent István vetette
fel a magyarsággal a kereszténységet, európai hatásra. Úgy érzem, semmiképpen. István király
nem a kereszténységet vetette fel a „pogány” magyarsággal, hanem a római katolikus vallást tette
ún. „államvallássá”. (Ez is hozzájárulhatott az egyház 1054-ben bekövetkezett kettéválásához.)
A fentiek tudatában, ha összevetjük a már említett „V” jellegzetesség gyakori alkalmazását a népművészetben, akkor már
könnyen érthető miért gyökeresedett meg nálunk a kereszténység, amelyet már jóval Szent István előtt ismertünk.
Az említett alakzat a szerkezete a szekszárdi múzeumban
őrzött mángorló rajzának is. A hal – aki nő – „elmondja”, hogy
termékeny, hiszen szájában virágot tart. Ez a termékenység
azonban a „Holdsarlóvá” hajolt nő és virág fölött álló Nap hatására válik valóra. Ugyanezt az ősi „pogány” megjelenítést
láthatjuk a Sopronban őrzött mángorló és a kiskunfélegyházi
malom gerendájának faragásán. Ahol a Hold a kehely pereme,
a fölötte álló ostya pedig a Nap. Ez nem más, mint a katolikus
mise lényege: az Úrfelmutatás. Mindkét jelölés érezhetővé teKiskunfélegyházi malom
szi, mennyire közel áll egymáshoz a két szemlélet (katolikus és
gerendájának faragása
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„pogány”) lényege, és ebből következően: mennyire
távol áll mindkettő a totemhittől.
Tudom, az elmondottak annyira szokatlan gondolatok,
hogy első hallásra, olvasatra szinte gondolkodás nélkül
elutasításra találnak. Ezért kérem a további képek tanulmányozását az érdeklődő olvasóktól. A két alak egymásba
karolása a házasságot jelzi (egymásba olvadás). Ez a testi kapcsolat termékeny, hiszen a nő kezében ott a virág,
amelyből a termés lesz. De a termékenység, az Atya ajándéka, annak küldötte, a madár útján jut el a házas- vagy jeHázassági termékenység
gyespárhoz. A madárról népművészeink ma ezt mondják:
„Sem nem kicsi, sem nem nagy, éppen akkora, amekkora az eget a Földdel összeköti.” Ezzel tökéletesen
elmondják szerepét, ami a kapcsolattartás Isten és ember között. Természetesen a bemutatott képek csak
példák és nem egyediek. Bármennyit találhatunk belőlük.
A zágrábi múzeumban őrzött fafaragás viszont egyenesen a Turul-monda megőrzése, de már
keresztényi gondolatokkal keverten. Egy asszony időképét láthatjuk gyermekének fogantatásától a születése pillanatáig. Az apa, az Úr küldötte, hiszen maga Jézus (a lángoló szív Jézus
jelölője). Ebből eredően szent megtermékenyítésről
van szó, nem is lehet más. A következő jelenet már
a születés, ami az Úr akaratából történik. Ezt jelzi az
asszony lábánál lévő két egyenlőszárú atyakereszt.
Ez igen finom és gyakori jelzése az Úrnak, aki közvetlenül nem ábrázolható, mert akkor szellemtermészete megszűnik és anyagivá válik. A Turul-monda
pedig így szól: „... méhéből sebes patak fakadt, mely
nem saját földjén növekedett meg.” A faragáson ez
szépen érzékeltetett jelenet.
Azt remélem, hogy e rövid írásból is érezhető, hogy
Turulmadarunk szent, hiszen Isten akaratának jelölője. Ebből pedig egyenesen következik, hogy nem lehet
totemállat. Mindez lényegtelennek tűnhet. de ha belegondolunk, hogy történelmi szemléletünket és önér- Turul-monda egy zágrábi fafaragáson
tékelésünket mennyire más megvilágításba helyezi a
monda ismerete és megértése, beláthatjuk, hogy igen fontos „apró” részletről van szó: a kiindulási
alapról! S ha más a kiindulási alap, feltétlenül máshová is jutunk történelmünk vizsgálata során.
Természetesen, a madár „szent” volta nem zárja ki annak lehetőségét, hogy létező, valós megfelelője is legyen. Mint már utaltam rá sem sas, sem keselyű nem lehet. A kerecsensólyom az,
amelyre az ún. „honfoglalás” mondája enged következtetni. Ha
a régészeti emlékeket vizsgáljuk, sólyom volta mindenképpen
kitűnik, mert sólyomfoggal rendelkezik – ahogy a szkíta zablalemez is kihangsúlyozza –, hegyes a szárnya, csüdje csupasz,
„gatyája” van. Azonban az ábrázolások a századok alatt nem
úgy alakultak, hogy arról pontosan felismerhetővé váljon, hanem éppen ellenkezőleg. Vagyis nem az a fontos, hogy a madár
milyen fajú, hanem az, hogy Isten küldötte.
Szkíta zablalemez
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A középkorban két papot is perbe fogtak eretnekség miatt – jegyzi fel a Kassai Kódex írója –, mert
megáldották karácsonykor a fiatal kerecsensólymokat. Ennek a szokásnak pogány, de kereszténnyé alakult változatával még ma is találkozhatunk pl. Mátraverebélyen, ahol a karácsonyi éjféli
misén a templomban énekesmadarakat engednek
el. Itt is az isteni akaratból történő születést idézik
meg e szokással, hiszen a fény és Jézus egyszerre
születik (a téli napfordulón, december 21-én), az
Úr gyermeke, az Úr akaratából.
A kerecsensólyom tehát nem csak ritkasága miatt kell, hogy fontos legyen nekünk –
magyaroknak –, hanem történelmünk jelentős
résztvevője: igazi magyar madár.
Rajzok: Gál Éva Anna
A fentiekről bővebben olvashat „A közöttünk élő Turulmadár” című könyvemben (megjelent a
Geobook kiadásában – Szentendre 2008).
Szőke István Atilla: Magyarok madara (dalszöveg)
Magyarok madara,
Segítsed e népet,
Simogasd a Hittel,
’Ki utadra lépett.
Ne légyen az úton,
Múlt-veszejtő homály,
Ragyogjon a Fényed,
Repülj Turulmadár!
Szárnyaiddal érintsd,
Érintsd meg az eget,
Óvjad és vezessed,
Magyar nemzetedet.
Úgy sarjad a növény,
Ha időben vetünk,
Véled légyen boldog,
S termő az életünk.
Magyarok madara,
Segítsed e népet,
Simogasd a Hittel,
’Ki utadra lépett.
Ne légyen az úton,
Múlt-veszejtő homály,
Ragyogjon a Fényed,
Repülj Turulmadár!
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Dr. Simon Péter

Turáni nyomok
Észak-Amerika indián földjén
Kamasz korom óta, még mohácsi kisdiákként kezdtek az indiánok komolyan érdekelni. Aztán kb.
10 éven át Dr. Borvendég Deszkáss Sándor, írói nevén Fehér Szarvas (az indiánok között az 1930as években kutató magyar ember) személyes irányítása mellett további értékes ismereteket szereztem róluk. 1965-től – ha vakmerő és kalandos vállalkozás eredményeként is –, de végső soron
mégiscsak a Jóisten kegyelméből, kanadai tartózkodásom során 20 éven át tanulmányozhattam a
tervezőmérnöki és oktatói munkaköröm hivatalos idején túli időmben, az észak-amerikai indiánok
életét.
Hamarosan rádöbbentem arra, hogy a magyarok és az észak-amerikai indiánok általam vizsgált
népcsoportjainak műveltségében föllelhető nagyon gyanúsan közeli vagy teljes mértékű megegyezéseknek oly magas a számuk, hogy itt magyarázatul csak a közös tőről származás jöhet szóba.
Matematikus egyetemi kollégáimmal az egyezéseket ún. valószínűség-számítással gondosan ellenőriztük. Az eredmény nagy biztonsággal kizárta a véletlen egybeesések lehetőségét. Ezt aztán évek
során számtalan ottani újságban megírtam és hirdettem. Több jeles amerikai és kanadai „sápadt
arcú” kutató (régész, antropológus, etnográfus) reagált köszönettel, biztató hangon, és meggyőzött,
hogy érdemes ebben a témában tovább kutatnom.
Ennek a biztatásnak az okát már a 60-as években abban a tényben jelölték meg, hogy az amerikai vándorlási kutatások, minden kétséget kizárva bebizonyították a régebben őslakóknak vélt
lakosság ázsiai eredetét. Ezek az őskori mamutvadászok Ázsiából, Szibérián keresztül vándoroltak
az Újvilágba a legkorábban Kr.e. 9 ezer évvel.
A fehérbőrű és az indián tudósok abban teljesen egy véleményen voltak, hogy az északi és déli
részből álló, de a Panama csatorna elkészültéig gyalogosan is átjárható Amerika bizonyos területein (mint például a Maya-föld Mexikóban vagy az Inka-föld Peruban és Ecuadorban) minden
általunk ismert ősi – mezopotámiai, egyiptomi, kínai, zsidó, görög és
egyéb – kultúrák előtt ezer évekkel már más magas kultúrájú népek éltek.
Az eddigiekből világos, hogy a 60-as évek végéig az amerikai tudósok
még csak a régebben átjárható Behring szoros bevándorlási útját valószínűsítették. A 70-es évek kutatásai azonban bebizonyították, hogy sok ezer
évvel az első bevándorlások után, a mai időszámításunk szerint Kr.u. 100 és 1200 között
érkeztek az amerikai földrészre tengeri, vízi
úton az észak-amerikai földrész indiánjai. A
kanadai Yukon vidék Csendes óceáni oldalán
érték el a nyugati partokat, ahonnét először
kelet, később dél felé kezdték lazán feltölteni
a mai Észak-Amerika területét. A kutatások
során előkerült leletek és az indián törzsek Dakota „legkisebb család” jele egy pipán [1. – 291.] és
emlékezetében még élő adatok alapján pon- ugyanez a jel (rozetta) egy magyar „lapítón” [2. – 224.]
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tosan föltérképezték és időrendileg jelölték
az amerikai földrész ezen újabb betelepedését
is. Ezekből a telepedési térképekből jól kivehető, hogy a már említett ősi, magas kultúrát
képviselő népek kivételével a többiek mind
jóval később érkeztek és mindannyian északról délre vándoroltak. Így töltötték fel lassan
az egész észak-amerikai földrészt. Általános
szabály, hogy a legdélebbre lakók érkeztek
Indián „négy szél” [3.] és magyar négy égtáj vagy
a legkorábban, és az északiak a legkésőbbi
szélrózsa jelkép [4.]
időkben. Ezt a szabályt kb. 600 eset igazolja.
Mindössze 11 esetben fordul elő, hogy későbben érkezett törzsek a szabálytól eltérően sokkal délebbre helyezkednek el. Talán azért, mert valamikor mégis sikerült nekik a már elfoglalt területeken
is keresztüljutniuk. Ez különösen fontos nekünk, hiszen pontosan Peruba, Ecuadorba és Brazíliába
vitt az útjuk ezeknek az addig ismeretlen területekre tovább haladó és útközben nem megtelepülő
törzseknek. Nem véletlen tehát, ha ott az alapszabálytól eltérően mégis léteznek részünkre „rácsodálkozni valók”, hiszen a magyarhoz nagyon közeli nyelvet beszéli ott néhány törzs.
Legkevésbé az aztékok hagyománya hasonlít a többi indián nép és a magyar nép sajátosságaira.
Ez azonban teljesen logikus, ha tudjuk azt, hogy az aztékok a legutoljára érkezett ázsiai telepesek.
Árpád magyarjai már rég letelepedtek a Kárpát medencében, amikor ők Amerika földjére lépnek,
és rövid időn belül a mai Mexikó területét hódoltatták. Pontos adatunk van az aztékok Mexikóba
érkezéséről. Ők az ősi maya, majd tolték birodalomra települtek rá, és magukkal hozott friss ázsiai
tapasztalataikkal ötvözve átvették annak kultúráját. Az akkor általuk megismert és tovább használt
maya naptárban megjelölték az odaérkezésük évét. Ez a mi időszámításunkban az 1168-as esztendő. Nálunk ebben az időben III. István, ifjú Árpád-házi
királyunk egy évtizedes országlásának a hatodik évébe
lépett.
Eddig jutottak el tehát az amerikai tudósok az 1980as évek derekára. Én azonban a családommal 1985-ben
visszatértem Magyarországra. Akkori érzésemet ez a
közismert szólás fejezi ki a leghívebben: „Az egyik
szemem sír, a másik meg nevet.” Hogyne mosolygott
volna az egyik, a magammal hozott csodálatos kutatási
anyag láttán, és szinte már kacagott, amikor Amerikából jött a jó hír, ami szerint a 90-es évek régészeti és
genetikai vizsgálatai során az amerikai szakemberek
előtt a régebbi tétel már finomabb megközelítésben fogalmazódott meg. Most már az indiánokat nem csupán
valamely Ázsiából betelepülő népnek, hanem nyíltan
„American ugors”-nak, magyarul „amerikai ugorok”nak nevezték.
De valóban sírt a másik szemem még több mint egy
évtizeden át, amikoris a finnugorosok egyedül üdvözítő és tudományosnak kizárólagosan kikiáltott tételével Indián lókantár homlokszíj-dísz [5.] és
szemben itthon mozdulni se látszott semmi.
magyar kapufélfa-dísz [6. – 73.]
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Indián lókantár pofaszíjának [7.] és egy magyar csizmakéregnek [8. – 349.] bőrdíszei
Aztán 2003-ban megérkezett a nem várt „evangélium”, az új jó hír Amerikából. Ők az egy évtizeddel előbb tett megfigyeléseiket és következtetéseiket még tovább finomították a közelmúltban,
amikoris egy összehangolt, nagyszabású nemzetközi génkutató munka eredményeként az ÉszakMexikótól délre eső indiánokra vonatkoztatják az „amerikai ugorok” megnevezést, az észak-amerikai indiánokat pedig az „American turanics”, az „amerikai turániak” megnevezéssel illetik.
Ezek, az új tudományos fölfedezések azonnal kitörölték a bánatos szememből is a könnyet és
bizakodással töltöttek el. Szinte alig telt el néhány rövid hónap, és a Magyarok Világszövetsége
előadói termében a fülem hallatára az én régi tételemet erősíti, bizonyítja havonként kétszer, hétfői
napon Dr. Aradi Éva India kutató, Dr. Szabó István Mihály mikrobiológus, aki az első indián
betelepülő hullámra egyenesen az „amerikai ugorok” kifejezést használja. Dr. Béres Judit Ph.D. –
kiváló humángenetikusunk a gének bizonyító erejével kijelenti a finn rokonság tarthatatlan voltát,
és a magyar, a közép-ázsiai turáni és ugor szórvány népek, valamint az amerikai indiánok genetikai
rokonságát. Ezek mind az itthoni őstörténet jegét hivatottak megtörni.
Na tessék…! Most irigy és féltékeny legyek azért, hogy mindannyian arról beszélnek, amiket
én már évtizedek óta szóval, újságcikkben és könyvekben hirdetek? Ezt már csak azért sem tehetem, mert számos emberi gyarlóságaim közül áldott szüleimnek ezt az egyet, az irigységet, gyökerestől sikerült a lelkemből kigyomlálniuk.
Ellenkezőleg: Boldoggá tettek az Amerikából jött új kutatási hírek, és a most említett magyar
nyilatkozatok egyenesen mosolyt hoztak arra a bizonyos valamikori síró szememre is.
Meggyőződésem, hogy minden igazi tudományos munkához alapvető szerénység szükségeltetik. Egy egész nemzet őstörténetével kapcsolatos vizsgálódások pedig az odamerészkedő kutatótól
mély alázatot követelnek.
A következőkben – a terjedelmi korlátokon belül –
csak arra van lehetőségem, hogy kutatási anyagomból
a nyelvészeti, zenei, teológiai, jelképi és diszítőelemi
nézőpontokat csak néhány jellemző, kiragadott példával mutassam be.
Nyelvi sajátosságok: Itt először röviden beszámolok
az első döbbenetes kanadai nyelvi élményemről: Kb. 5
hónapja éltünk az Újvilágban, és leendő családi házunk
vétele előtt egy rövid időre albérleti megoldást választottunk. Szombat volt, a ház tulajdonosai korán reggel rokoni látogatásra indultak. Feleségemmel a reggeli mellett
magyarul arról tanakodtunk, hogy miként indulhatnánk
minél előbb kirándulni. Ennek egyetlen akadályát abban
Tulipán indián sátoron [9.] és
magyar gyöngyös lájbidísz [10. – 237.] láttuk, hogy a hetente kétszer megjelenő bejárónő éppen
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akkor is ott serénykedett, s hogy is
hagyhattuk volna el a házat bezáratlanul. Arról sosem volt szó házigazdáinkkal, hogy a kulcsot bárkinek
átadhatjuk. A máskor mindig diszkrét bejárónő most szemlátomást
mindig a közelünkben szorgoskodott. – Te, ez a nő figyel bennünket!
– szólalt meg a feleségem. Akkor a
takarítónő elénk állt és könnytől csilIndián kilences csillag homlokdíszről [11.] és
logó szemmel mondta: – Igazán rösmagyar hímzett szűr oldaldísze [12. – 339.]
tellem, hogy ismeretlenül így megzavarom Önöket a beszélgetésükben. Végül is éppen azt szeretném kérni, hogy folytassák csak azt, a mi
drága anyanyelvünkön. Olyan ez az én fülemnek, mint a régi időkből visszaszállt álom, amikor dakota
kislányként nevelkedtem és az anyanyelvemen beszéltem. Fiatal lányként a fehérek közé kerültem. Az
anyanyelvemen ma már a szavakat is nagyon keresgélem, némelyiknek a jelentését is csak sejtem. De
most kimondhatatlanul boldog vagyok, hogy az én népem nyelvét
újra hallhatom…! – Asszonyom, Ön azt állítja, hogy megértette a
beszélgetésünket? – kérdeztem hitetlenül. – Hát persze, a lényegét.
Már nagyon elfelejtettem a dakotát, és csak a mondandójuk értelmét tudtam kihámozni. A sok ismerős szó csengése és az angol
nyelvben teljesen ismeretlen szóvégi változtatás azonban egészen
elbűvölt. – De ha tényleg el akarnak menni, akkor csak nyugodtan
menjenek, én majd bezárom az ajtót, hiszen nekem is van kulcsom a házhoz. – És azt meg honnét tudja, hogy kirándulást tervezünk, és azért izgultunk, hogy meddig tart a takarítása? – Azt nem
értettem meg, hogy kirándulásra készülődnek, de azt igen, hogy
el szeretnének menni, és nem tudják, hogy ki fogja bezárni a kaput. – Hirtelen Kosztolányi sorai szökkentek az agyamba: „Mint
aki a sínek közé esett”…Az
elképedésem ijesztő és döbA lókantár pofa- és homlokszíjá- benetes volt. Később játéknak díszei
ba kezdtünk. Elmondtunk
egymásnak egy kitalált, rövid történetet, és a bejárónőtől vártuk
az értelmezését. Négy – öt kísérlet után megszégyenülten kértem
tőle elnézést, amiért ilyen próbára tettük. Amilyen biztos volt a
próba eredménye, olyan türelmetlenül vártam, hogy egyszer a
dakoták földjére léphessek. A Dakota indiánok lakota törzsénél
tett látogatásomkor nyelvész és történész apámmal együtt vettem
részt a kisiskolás indián gyerekek anyanyelvi számtanóráján. Az
egyszeregyet dalolva fújták, valahogy így:(énekelve) „Ketó ketó
hetyen topa, ketó ketó hetyen topa.” Apám úgy tántorgott ki az
ajtón és a fűben négykézlábra ereszkedve skandálta a hallottakat.
Azt mutatta be, hogy a topa a négykézlábra esett ügyetlent jelenti, Az indiánok Mennydörgésmadamely régen a négy magyar rokonértelmű szava volt. A „ketó” érra, ami a Turul megfelelője
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telmezése nekem se jelentett gondot. Apám elmondta, hogy 1910-ben, szenyéri iskolájában így tanulta
ezt az egyszeregyi részletet: „Kétszer kettő legyen négy”. Ezt a „legyent” később több, 90 év körüli ember is megerősítette, ők is így tanulták a századelőn. Mivel hazafelé a lakotákkal rokon oglalák földjén
jöttünk át, megálltunk, és egy indián kisfiútól megkérdeztem: „Mondd, hogy mondjátok ti a saját nyelveteken azt, ami angolul így hangzik: two by two is four (kétszer kettő, az négy). „On pár on pár lecsen
topa” volt a meglepett gyerek válasza. Pedig nekünk volt sokkal több okunk a meglepődésre, hiszen
most egy másik, és nálunk is élő szóval fejezték ki ugyanazt. Az „on” szinte a világ valamennyi nyelvén
egyet takar. A pár magyarul most is kettőt jelent. Tehát a jelentés: „Egy pár x egy pár legyen négy”.
Nemzetközi vélekedések az indiánok nyelvéről:
„Senora Maria de la Cruz, telivér indián tudós asszony azok közé tartozik, akik a spanyol
mellett megőrizték anyanyelvüket. Emellett angolul is megtanult. 1974-ban a CBC-nek adott interjújában a következőket mondta: „…mint született indiánt és a mexikói kultúrák kutatóját engem
az lelkesített az angol nyelv tanulásában, hogy ezen a világ minden csücskén beszélt nyelven végre
képes leszek őseim kultúráját közkézre adni, és csodálatos filozófiájukkal a fehér ember sekélyes
gondolkodásában új távlatokat nyitni. Ma már tudom, hogy az elvárásom túl nagy volt. A nahuatl
indián nyelv lenyűgöző kifejező erejét, tömörségét, képi megjelenítő, ragozó, értelmet módosító
képességét az angol nyelv még annyira se képes kifejezni, mint a spanyol…”
Clark (a Lewis and Clark Expedíció egyik névadó résztvevője) és Sacajawea, az expedíció
indián tolmácsa és cserkészvezetője:
„Clark beszámol arról, hogy többször tapasztalta Sacajaweanál azt az őt egyre jobban bosszantó
szokást, amivel a nyelvzseni és angolul kitűnően beszélő tolmácsnő az illető indián szóvivő néhány
szavát több hosszú angol mondattal adta vissza. Amikor ez már sokadszor fordult elő, az egyik esti tábortűznél megkérdezte tőle, hogy miért tesz így, amikor megegyeztek abban, hogy mindig mindent azonnal és pontosan fog fordítani. Sacajawea
válasza meglepte Clarkot, hiszen tudta, hogy a nő teljesen őszinte és megbízható. A válasz: „ – Szóról szóra egy nyelvet se lehet igazán lefordítani,
legkevésbé pedig az indián nyelveket. Én a hűséges, pontos, a gondolattal
teljesen megegyező fordítást vállaltam, ami egészen más dolog. Az indián beszéd szavait – melyeket mesterien forgatnak és árnyalnak azáltal,
hogy a legtöbb szóhoz rövid, módosító végződéseket ragasztanak – az
angol nyelvben csak több hosszú, magyarázó mondattal lehet visszaadni,
mert az angol kifejező ereje összehasonlíthatatlanul gyengébb az indián
nyelvekben rejlő erőnél.”
Móricz János és Csizmadia István: Az
1960-as években a kanadai sajtóban nagy port
vert föl az a hír, mely szerint Móricz János
és később annak honfitársa, Csizmadia István beszámoltak nem mindennapi tapasztalatukról: Ecuadorban néhány indián törzs a
magyarhoz rendkívüli módon hasonlító nyelven beszél. Ez a hasonlóság olyan erős, hogy
magyar füllel helyenként határozottan érteni
lehet őket. (Most erről önkéntelenül eszembe
„Négy fenyőág” egy indián kisfiú ruháján [13. – 56.] és ötlik a párhuzam az Önökkel már megosztott
„Nagycsillag” egy magyar kislány sapkáján [14.]
indián bejárónős esetemmel!)
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Rostás Sándor, verbita pátert hosszú várakozás után engedték misszióba. Együtt ment Dél-Amerikába azzal az
egyetlen Japánból származó misszionáriussal, aki ősi
japán családból származott, és a modern japán nyelven
kívül a japán ősi nyelvet is beszélte. Spanyolul azonban
olyan nehezen tanult, hogy csak a legjobb indulattal, és
a többi atya segítségébe ajánlva engedték el a misszióba. A páterek későbbi közös álmélkodására a rendkívül
rossz nyelvérzékű és spanyolul szinte semmit se tudó japán pap egészen rövid időn belül többször is bebizonyította, hogy kitűnően szót ért az indiánokkal, akik csak őt
tartották igazán illetékesnek, tekintettel arra, hogy spanyolul ők is csak nagyon gyéren beszéltek. (Ettől kezdve egy zenei példával foglalkozunk, melynek azonban a
nyelvészeti oldala se kevésbé érdekes!)
Zenei vonatkozások: Amikor először alkalmam nyílt
indiánokkal formális tanácskozáson részt venni, a tanácstűzhöz kísérővel érkeztem. Azonnal felpattant két Nemzetség-fa 1983-ból a mohácsi Duember, és helyet adott kettőnknek. Akkor még nem tud- na-parton, melyet a szerző készíttetett
tam, hogy a tanácstüzet csak négyen, heten, vagy kilencen ülhetik körül. (Ezt majd a későbbiekben
a teológiai résznél még érintjük.) A legidősebb indián a lobogó tűz másik oldalán calumet-jét (békepipáját) magasra emelve így kezdett énekelve fohászkodni:
„Rakattu ja dizet, ill ja füsti Hezod – Rakattu ja dizet, ill ja füsti hezod”
„Wakonda Dédpa, att mö nek Atonhe! – Wakonda Dédpa, att mö nek Atonhe!”
Az indiánok nyelvét és az angolt egyaránt beszélő kísérőmet csak később kérdeztem meg a
hallottak angol értelméről. Ezt ugyanis magyar füllel is megértettem:
„Megrakták a tüzet, száll a füstje Hozzád – Nagyszellem Dédapa (Öregisten), add nekünk Szellemedet!” Vagyis ugyanaz, amit bármely fontos tanácskozás előtt minden tisztességes magyar pap
ilyenkor fohászként mond: „Teremtő Atyánk, küldd el hozzánk Szent Lelked!” (Mármint hogy mi
is bölcsek lehessünk és jó döntést hozzunk!)
Most a nyelvi szempontokon túl nézzük csak a fohász dallamát még egyszer indiánul, majd közvetlen utána magyarul: (A fenti szöveg eredetiben, majd magyarul énekelve). Hát bizony itt nem
sok kétség adódik. Nem csoda, ha Bartók, Kodály és világhírű zongoravirtuózunk, Cziffra György
egyaránt meg voltak győződve arról, hogy a magyar és indián népzene pentatonitásában (öt hangból
álló hangsor) egy tőről fakadt. Itthon megjelent egy gyűjtemény Bartók Béla összegyűjtött leveleiből.
Ennek az utolsó oldalain az olvasó megtalálja a Seattle-beli Wood professzorral folytatott levelezését. Már ezekből is kitűnik, de az általam Amerikában föllelt adatokból egészen biztos, hogy Bartók
utolsó nagy álma az indián és a magyar népdal közös eredetének bizonyítása volt. Erről sok érdekes
bizonyítékot gyűjtöttem össze, melyek az „Aki Őelőtte Jár” c. könyvemben megtalálhatók.
Teológiai vonatkozások: Az indiánok egy Isten hívők voltak, és a Nap képében tisztelték Őt, a Nagyszellemet, a Világmindenség Teremtőjét. Ábrázolásánál mindig a Nap és a sárga vagy arany szín szerepel. „Bouass, a Happy Lady, vagyis a Boldogasszony ábrázolásánál mindig a hold kísérete és a ruha kék
színe a jellemző. Pontosan ezek érvényesek az ősmagyarokra is. Az első szakrális szám az indiánoknál
a 4, mégpedig 3+1 formájában. A magyaroknál ugyanez a 3+1 szerkezet lelhető fel: „Három a magyar
igazság, de negyedik a ráadás!” A beavatási szertartás során minden törzsfőnek vagy népvezérnek elő55

ször a napba kellett néznie, aztán egy, a törzs különféle területeiről összehordott halomra, vagy meglévő
dombra kellett fölmennie, és lándzsájával a Négy Égtáj felé sújtania. A magas helyek egyébként is
prioritást élveztek. Az orvosságos emberek magaslatokon imádkoztak, ennek hiányában magas fákra
másztak. Történelmünkben a magyar királyok felavatásának egyik döntő mozzanata volt, hogy egy
összehordott dombon a Négy Égtáj felé kellett kardjukkal sújtaniuk. A magas helyek itt is mindig elsőbbséget élveztek, a táltosok dombokon imádkoztak, vagy ezek hiányában magas fákra másztak. A 7
és a 3×3 = 9 az indiánok szakrális számai a már említett 4 mellett. Amint később látni fogjuk, minden
díszítő motívumuk erre a három szakrális számra épül. A magyarok a 4-en kívül szintén a 7-et és a 9-et
használták szakrális számokként. A „Bouass (Happy Lady), az indiánok Boldogasszonya 7 minőségben
szerepel. A magyarok Boldogasszonyát az egész Kárpát-medencében máig is ugyanígy 7 névvel tisztelik. Nem kétlem, hogy a magyar fajú népek legősibb szellemi elöljárói az Ázsiában végig föllelhető
„sámánok”-hoz hasonló szinten látták el tisztüket.
Legfontosabb jelképek: Az indiánok Thunderbird-jének (Mennydörgésmadár) madártani megfelelője a Havasi Sólyom (Falco rusticolus altaicus). Jelentése: az észak-amerikai indiánok összefogásának jelképe. A magyarok Turulmadarának madártani megfelelője ugyanez a Havasi Sólyom,
melynek édes, legközelebbi, kisebb termetű rokona a Kerecsensólyom. A sas ábrázolás teljesen
hibás és túlhaladott. A Turulmadár jelentése: a turáni népek összefogásának jelképe. Hiába tértem
haza Magyarországra, csak elment a híre az indiánok között, hogy a mohácsi festői Duna-parton, a házunk előtt nálunk is egy szép nagy nemzetségfa, ún. totemoszlop áll. Évek óta érkeznek
hozzánk az indián látogatók magyar csodát látni. Ha már olyan messziről jöttek, el szoktuk vinni
őket székelykaput és kopjafát nézni, melyekből van néhány a városunkban is. Aztán a Csatatéri
Emlékhelyet, a Mohácsi Csata megtalált sírjai körül nemzetközi szinten kialakított zarándokhelyet
is megmutatjuk ilyenkor nekik. Az alábbi véleményekben és viselkedési módokban minden indián látogatónk eddig megegyezett. A székely kopjafákról is azt hitték, hogy indián származásúak,
akárcsak a nemzetségfánk a házunk előtt. A székelykapukon azonnal föllelték és fényképezték a
sajátjuknak vélt és náluk „a legkisebb család”-nak nevezett faragott, nálunk „rozetta”-ként ismert
motívumokat. Mindannyian elmondták, hogy ez az első hely a világon, ahol látják, hogy az ellenfél tiszteletén túl nem csak az elesett embereknek, de az elpusztult lovaknak is méltó emléket
állítottak. Ez rendkívüli módon egybevágott indián filozófiájukkal. Azoknál a kopjafáknál, ahol a székely faragóművész a
Turulmadarat ábrázolta, lábuk a földbe gyökerezett, kapkodtak
a fényképezőgépeik és a videóik után. Hangosan álmélkodtak
azon, hogy Magyarországon, egy óceánon, a Nagy Vízen túli
emlékhelyen az ő Thunderbird-jüket, nagy tiszteletben tartott
Mennydörgésmadarukat itt, Mohácson háromféle szárnytartással is kifaragták! – A totemtarsolyt és a totemoszlopot, mint
kifejezéseket még feltétlenül meg kell vizsgálnunk, mert elnevezési értelemben azt sugallják, mintha valami közük volna a
totemizmushoz. Pedig csak a fehér ember aggatta rájuk ezt a
totem kifejezést. A totemtarsolyokat a mai keresztény indiánok
is előszeretettel viselik. Ezek ugyanis minden időben egy-egy
példamutató embertársuk ereklyéjét rejtették. A szenteknek és
ereklyéiknek tisztelete az indiánoknál teljesen általános. Ez, és
A mohácsi emlékparkban az egyik a Boldogasszony megléte a magyarázata annak, hogy a jezsuiták már az első években meg tudták szervezni katolikus minTurul-ábrázolás a szerzővel
56

taállamukat Dél-Amerikában, amit később
fehér katonaság zúzott szét, elkergetve a szerzeteseket, megölve a keresztény arató-vető
indiánokat… Ez tehát az úgynevezett totemtarsolyokkal kapcsolatos tényállás. A totemoszlopoknak nevezett gyönyörű faragványok
pedig nemzetségfák és családfák, magyar
kopjafáink édes testvérei.
Alaposan szemlélve kitűnik, hogy minden díszítőelem (magyar és indián egyaránt) nem csak
megegyezik, de mindegyikük a három szakrális
számon, a 4-esen, a 7-esen és a 9-esen alapul.
Az ősi indián díszítőelemek ismert értel- A szerző és felesége Fehér Szarvassal (középen)
együtt, 1988-ban
me tanúságos és néha egészen lenyűgöző.
Szinte úgy érezzük, hogy a már elfeledett ősi tudásból vagyunk képesek valamit újból birtokba
venni. Csak egy példát említek: a nálunk „Rozettá”-nak, az indiánoknál „A legkisebb család”-nak
nevezett díszítést. Ezt a jelet festi még a mai napig is a lakodalmas menet az újházasok sátrára,
vagy házfalára. A szimbólum ugyanis a legkisebb családi taglétszámra, 2 szülőre és négy gyerekre
utal, teljes személyi egyenrangúságot kölcsönözve már előre is a születendő gyermekeknek a felnőttekkel. A gyermek személyiségét ugyanis
a fogantatás pillanatától egyenlőnek tartották
a megszületett, vagy felnőtt emberével. Ez
olyan tisztán él bennük a mai napig is, hogy a
fehérbőrű temető látogatókat időnként furcsa
töprengésre késztetik. Hogyan is értsen meg a
mi globalizált világunkban valaki például egy
ilyen gyermeksír-feliratot: „Little Moon (Kis
Hold) szül.:1969. május 6-án, megh.: ugyanezen év június 8-án. Tehát a mi fogalmaink
szerint egy hónapot és két napot élt. Az alatta
lévő sorban mégis ez áll: „Mély fájdalmunkra
csak 10 hónapra élhetett velünk.” Itt bizony
nincs áltatás. Az anya testrészének bizonyos
ködös és vitatott időpontig személyes önrendelkezésre eltávolítható „sejtburjánzása”
náluk ismeretlen fogalom. A magzat a fogantatás pillanatától teljes értékű ember és megismételhetetlen személyiség. A dakoták elnevezési rendszere csodálatos erővel sugározza
ezt az ősi és Isten eredeti elgondolásával harmonizáló meggyőződést a magyar szülőknek
és
a már régóta várt új magzati törvény alkoVarga László a White Elk Society (Fehér Szarvas
Társaság) vezetője (USA, Colorado) és Dr. Bor- tóinak egyaránt. A dakoták magukat a saját
vendég Sándor (Fehér Szarvas fia) a szerzővel és nyelvükön egyszerűen embereknek hívják. A
feleségével a táblaavatáson
gyermekek a kis emberek, a magzatot pedig
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(és most kapaszkodjanak meg kedves olvasóim!) a titokzatos embernek szólítják. Micsoda kimondhatatlan bölcsesség és ezer évek letisztult filozófiája szól hozzánk ebben az elnevezésben. Ha
csak ennek az egy titokzatos ember kifejezésnek a rejtélyét képesek leszünk mostanában igazán
megérteni, hitem szerint gyermekkacagástól lesz újra hangos e Kárpátoktól koszorúzott táj, Magyarország minden fenyegető népesedési jóslat ellenére m e g m e n e k ü l !
„Hau Kola! Minotakíjja!” „Beszéltem, Testvéreim – most a szívemben újra csend és béke honol !” – mondom én is zárszóként igazi amerikai testvéreink szavaival, ahogy ők minden hosszabb
mondandójuk után teszik.
Utóirat: Kezdeményezésemre, Kecel város képviselő-testülete elfogadta és a 2008. április 22-i
városi ünnepségen át is adta Dr. Borvendég Deszkáss Sándornak a postumus (halála utáni) Kecel
Városért kitüntetést, amit fia vett át. Közvetlen ezután került sor a múzeum falára elhelyezett gránit
emléktábla felavatására. Az emléktáblát egy idős indián hozta el saját kezűleg Kanadából, aki még
ismerte Fehér Szarvast és ragaszkodott hozzá, hogy a gránit az ottani indián földből származzon.
Az alján ezzel az angol szöveggel hozta: „This tablet is a donation of the grateful North American
Natives for the memory of their famous Chief White Elk” (Ezt a táblát az észak-amerikai hálás
indiánok adományozzák hírneves főnökük, Fehér Szarvas emlékének.) A többi szöveget a Keceli
Polgármesteri Hivatal vésette föl: „Itt született és töltötte gyermekkorát Dr. Borvendég Deszkáss
Sándor (1913–1989) jeles indián-szakértő, író, sok sikeres pedagógiai, néprajzi, ifjúsági kötet
szerzője. Hálás amerikai indián testvérei – életműve elismeréséül – White Elk (FEHÉR SZARVAS)
névvel tiszteletbeli főnöki címmel tüntették ki a hajdani keceli tanító tehetséges sarját.”
Az idén adta ki újra a Magyar Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Fehér Szarvas első híres könyvét „A szikláshegyek varázslója”-t.

Rovásemlékünk: Zakariás János jezsuita szerzetes is részt vett a spanyolok által meghódított délamerikai indiánok keresztény hitre térítésében. A Peruból, 1756-ban írt magyar és latin nyelvű
levelében beszámol a spanyolok által, az indián lakossággal szemben elkövetett kegyetlenkedéseikről. A terhelő kifejezéseket, balról jobbra tartó rovással írta, hogy a spanyol ellenőrzés ne tudja
azt elolvasni. Ezeket most NYOMTATOTT betűkkel írjuk.
A negyedik sor végén kezdődő mondatot magyarul írta, latin betűkkel: „Keresztények voltak
ezek, s nemis Indusok. Ezek... (innen latin nyelven folytatódik a levél) ...rendszerint mindazokat,
akik elibük kerültek, BÁNYAMUNKÁRA és más ALJAS munkára is elragadozzák, az ÖREGEKET,
hogy ennek hírét ne terjesszék, MEGFOSZTJÁK ÉLETÜKTŐL, másokat az íj felhúzásához szükséges UJJAIKTÓL; AZ ANYÁKAT úgy teszik az utazásra alkalmasabbakká, hogy letépvén EMLŐJÜKRŐL CSECSEMŐIKET, azokat ODACSAPJÁK AZ ELSŐ KARÓHOZ, AMELYRE AKADNAK.
És hogy a vigyázatlanokat annál könnyebben behálózzák, maguk közül olyan embert küldtek előre,
aki ruhájával és külső megjelenésével MISSZIONÁRIUSNAK hazudta magát.”
Szerkesztő
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A Turini Lepel (az olasz Torinóban) fényképének negatívja alapján, Aggémian örmény festőművész által 1935-ben készített festmény, mely a leghitelesebb Jézus-ábrázolásnak tekinthető.

Detre Csaba

Hun szavak, szövegek
(Magyar hangtani átírásban, örmény és görög szövegek alapján)
Bizonyos vagyok benne, hogy mindenki talál majd valami szépséget, valami rácsodálkozni valót abban,
amikor az itt következő hun szavakat majd magyar füllel hallja. Így jártam én is s ma már értem, hogy
nekünk miért zizeg a falevél vagy, hogy éppen miért kalákában dolgozunk, amikor egy közös munkára szövetkezünk vagy mitől teke golyó az a gömb, amivel gurítunk s a házunkat miért hívjuk lakásnak is. Az már
külön csemege volt számomra, hogy ősi írásunkat a rovást, mint cselekvést, a hunok a roven igével fejezték
ki. A sok hasonló, tartalmilag azonos szavak mellett milyen jól csengnek a teljesen megegyező szavaink,
mint pl. tenger, sas, béka, alma, árpa, virág, sás, sár, kapu, vásár, bor stb. A „ch” kemény „h” hangot jelöl,
így a chun-nak írt szót bizony úgy kell ejteni, ahogy ma is tesszük: hun.
Választ kapunk a nyolcszáz évvel ezelőtt íródott halotti beszéd első mondatában lévő isa szó jelentésére
is. „Látjátok feleim szemetekkel mik vagyunk, isa por és hamu vagyunk.” Ugyanis a hun szavak között
megtalálhatjuk, hogy az isja az egy nyomatékosító határozószó, aminek a jelentése: bizony(az). Bizony por
és hamu vagyunk…
Szerkesztő

Az anyagról és annak történetéről
Iszfaháni kódex (szószedetben jelölés nélküliek), Kr.u. 500 körül. Az alábbi anyagok örmény keresztény hittérítők feljegyzései a Kaukázus északi előterében az 5. sz. második felében és a 6. sz. folyamán
ott létező egységes hun államról. A hunok életéről, nyelvéről leírt anyagok a korai középkor páratlan
értékű feljegyzései. Az bizonyos, hogy a 17. sz. első felében kerültek jelenlegi helyükre, az eredeti Vantó környéki rejtekhelyükről, a Szurb Khács kolostor ősi kézirattárába. Jelenleg az iráni állam nemzeti
kincsének tekinti, s ezt a helyzetet a Perzsiai Örmény Apostoli Egyház messzemenően elfogadja.
Krétai kódex (szószedetben jelölése: K, ha mindkét kódexben ugyanaz a formája egy szónak, akkor
az +K jelölést kap), Kr.u. 700 körül. Elsősorban görög feljegyzések a valószínűleg a Kárpát-medencében és környékén élő „szküthák”-ról. Krétai görög szerzetesek feljegyzései, az Iszfahán tartományban
lévő Szurb Khács kolostorban. A legenda szerint itt egy „Pszák” nevű szerzetes fedezte fel a többi hun
feljegyzésekkel való témaazonosságot. A szöveg idéz néhány szkütha szót, lásd (K) jelölést, amelyek
megegyezést vagy nagy hasonlóságot mutatnak az iszfaháni kódex vonatkozó szavaival. Szintén a
Szurb Khács kolostor birtokában van, Iráni nemzeti kincs.

A hunokról (részlet)
(Örmény szövegek alapján)

A hunok hatalmas területeket tartanak uralmuk alatt. Egészen a Felkelő Nap Tengerétől (Csendes-óceán)
az Öv Hegységig (Ural), délen pedig a Perzsa Tengerig (Indiai-óceán), valamint a Tüzek hegységéig (Kaukázus). Sokféle nyelven beszélő népet tartanak szövetségi uralmuk alatt. Ezek uralkodóit, tisztségviselőit
megtartják, és saját szövetségesüknek tekintik őket. A hunokkal szövetségre lépett népek megtarthatják
törvényeiket, vallásukat és mindenféle szokásaikat is. A hunok szövetsége a leghatalmasabb a világon.
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A hunok nem zsákmányolják ki a legelőket, gyorsan és a megfelelő időben váltogatják azokat. A hunok
nyelvét csaknem minden szövetségesük megérti, mert hasonló az övékhez.
Az örmény szerzeteseket barátsággal és érdeklődéssel fogadták, mivel látták, hogy ezek jóindulattal
érkeztek. A kereszténység ellen nem viseltettek ellenségeskedéssel, mivel látták, hogy a keresztény vallás
hasonlít az ő vallásukhoz. Azonban borzalommal tölti el őket a kereszt és az azon megfeszített Krisztus. Nem értik, hogy lehet egy hullát imádni. Mint mondják, egy felszegezett hullánál fényesebb az ő
egyistenük, a Nap. Tisztelik minden más nép más vallását, és ezért nem bántják a feszületeket. Tisztelik
a messziről jött vendégek műveltségét, igyekeznek tanulni tőlük, de nem zárkóznak el saját tudományuk
átadásától sem. Bizonyos harci fogások, fémötvözetek viszont a legbensőségesebb titkok. E titkokat külön tisztségviselők őrzik. Sokféle tudós tanítóik vannak, akik a gyerekeket és az ifjúságot nevelik a hadi,
szövetségszervezési, csillagászati és sokféle bölcseleti tudományra. A hun birodalom és szövetség élén
áll a Nagy Uralkodó (Madü), akinek rangja az első fiúi ágon öröklődik. Ha azonban a Nagyok Tanácsa
nem tartja alkalmasnak az új Nagy Uralkodót a Birodalom irányítására, joga és lehetősége van leváltására,
mivel egy évig a hadsereg a Nagyok Irányítása alatt áll, s a fővezérséget a Nagy Uralkodó egy év után
ünnepélyesen átveszi, vagy leköszön az uralkodásról.
A hunok (sonjuk) vallása egyszerű és könnyen áttekinthető. Egy igazi istenük van és ez a Nap
(Napi). A Nap mindenek eredete, mindenek meghatározója, és folyamatosan sugározza ki az egész
világot. A Madü a Nap földi helytartója. A Nap először őt és harcosait köszönti, ha leborulnak előtte.
A hunok naponta háromszor imádkoznak a Naphoz: napkeltekor, délben, napnyugtakor: A Nap felé a
földre leborulva imádkoznak, homlokukat a földre szorítva. Lovon ülve a ló hátán a Nap felé előresimulva imádkoznak. A hunoknak ma már nincsenek templomaik, mint ahogyan kifejezik: az egész
világ templomuk, mivel a világ a Nap temploma. A Nap mindenféle ábrázolása, különösképpen emberi
tulajdonságokkal felruházva tilos. Egy Nap-szimbólum megengedett: egy kör közepén egy ponttal. A
hunoknak papjaik sincsenek. A hunok sokféle szövetséges népe a legkülönfélébb isteneknek hódol,
egyszerre többnek is. Ezekkel szemben a hunok messzemenően türelmesek, s ha bántalom éri e népek
valamelyikét vallásuk gyakorlásában, megvédik őket, s a zavartkeltőket szigorúan megbüntetik.
A fekete főnök (phekte touman) intelme: Ne telepedjetek le sehol hosszabb időre, az elfoglalt földtől
(ti) ne váljatok függővé, mert ha a föld uralkodik rajtatok, az a végetek (végzetetek). Mindig új föld legyen
alattatok, mert ez jelenti az örökkévalóságot, az állandó megújulást.

Vizsgálódások a nyelvről
A hun betűk száma megegyezik a klasszikus örmény betűk számával, eltekintve az örményben
nem létező Ü betűtől. Ezt az örmény átírásban UJ-nak vagy a görög Y alkalmazásával jelölik. A
hun szövegek minden valószínűség szerint a hangtani betűkön túl szótagjeleket is használnak betűösszerovás-szerű összetételben. A magyar hangtan szerinti átírást az örmény betűjelek alapján végeztük el, tudvalévő, az örmény betűrendszer a leginkább értelemhordozó az írás története során.
Betűk a magyar átírás szerint: a, á, b, c, cz, cs, csh, d, dz, dzs, e, é, f, g, gh, gy, h, ch, i, j, k, kh, l,
ll, m, n, o, ö, p, ph, r, rr, s, sz, ssz, t, tz, th, u, ü, v, w, z, zs. Megjegyzés: Mint ahogyan az örményben
sincs ty és ny mássalhangzó, úgy a hunban sincs jelölve.
hun: chun, többes sz.: chunkh + hunok területe
ember(férfi): chun, chunkh (+K) (K: szküthai)
nő: inü, többes sz.: inekh; úrnő, uralkodónő: aszuni
A főnevek többes száma: A hun főnevek nagy többsége magánhangzóval végződik. A főnevek
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többes száma a végző magánhangzótól függetlenül végmagánhangzó nélküli tő + -ekh, pl. kevi
– kevekh. A mássalhangzóra végződő szavaknál tő + -kh. pl. chun – chunkh. A fentiektől eltérő
rendhagyó főneveket mindig külön jelöljük.
A tárgy ragja: magánhangzóra végződő szavaknál -t végződés, pl. kevit; mássalhangzóra végződő
szavaknál -et végződés, pl. kevekhet.
A birtokjel: magánhangzóra végződő szavaknál -je végződés, pl. kevije, többes szám kevekhé.
Mássalhangzóra végződő szavaknál -é végződés, pl. szömé.
A részeshatározó ragja: egyes szám: -neki, pl. kevineki (= kőnek); többes szám: szótő + -ekhneki,
pl. kevekhneki (= köveknek).
A hely- és képeshatározó ragja: magánhangzóra végződő szavaknál: tő + -étül szóvégződés, pl.
kevetűl, mássalhangzóra végződő szavaknál -étül szóvégződés, pl. kevekhetül, szömetül.
Birtokos személyragos főnevek:
neilim: nyilam
neiliam: nyilaim
neilit: nyilad
neiliat: nyilaid
neilej: nyila
neiliaj: nyilai
neilinkh: nyilunk
neiliankh: nyilaink
neilitekh: nyilatok
neiliathakh: nyilaitok
neilekh: nyiluk
meiliakh: nyilaik
A régmúlt általános ragja: -lt pl. antult (= adott), antultmuk (= adtunk)
Befejezett múlt: -utta, pl. anutta (= adott), anuttankh (= adtuk, tárgyiasított formában)

Magyar–hun szószedet
Testrészek:
fej: phe, fé (K)
agy: ajge
kéz: kézi
kézfej: su, többes sz.: sujekh
tenyér: levil, elterülni: levilin
szem: szöm, szüm (K)
orr, hegycsúcs: ore
száj: szá(h)
áll (testrész): aljé
fog: pige
fogni, megszerezni: pugin,
pl. Kutha pugutta martit: A
kutya megfogta a madarat.
hát: jata
szív: szerti
szeretet: szertild
íny: hije
ér (vérér): iri
vér: veri
láb (alsó lábszár): bana
talp: tálba
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Családi viszonyok:
apa: atha(+K)
anya: maja (+K)
fia v.kinek: vi (+K)
lánya vkinek: ani
unoka: nimere,
unokai viszony: nimrüd
nagyapa: udatha, uda
dédapa, ősapa: ise
nagyanya: ike
öcs: ecse
vő: vedé
férj: peri
feleség: eme, merne
anyaméh: ema
nemzés, nemzet: ont
család: önta
törzs: öntadikh
rokon: akrun
elődje vkinek, vkiknek: ele
felmenők: elüd
barát: baresi

szerelem: szertild, szirünild
szeretni (szerelemmel): szerűn
szerető (szerelemmel): szertigh
ikrek: jerku
név: ine(j)u
Színek:
fehér: pé(j)r
fekete: phektej, pekté (K)
kék: golka
piros, vörös: verisi
sárga: sarakh
zöld: zezild
szürke, ezüstszínű: szorild
lila: űn, üjn
Érzékek:
íz (gustus): iszte
ízlelni: isztin
ízletes: isztild
szag: szaghu
szagolni: szaghin

Földrajzi fogalmak:
víz: vezi (+K)
tenger: tengir, tenger (K)
folyó: volgjagh
száraz: sziki, szikiid
csermely, kis patak: zur
tó: tava (+K)
hegy: jagh
hegyalja: soprun
lakatlan határsáv, gyepű: outou
lejtő: lüthü
völgy: vüldi
kis völgy, folyómeder: tur
erdős hegyvidék: kert
Duna: Delivolgjagh
ég(bolt): ige, égi: igesi
Észak: liavald, északi: havaldi
Dél: dele, déli: deli (+K)
Kelet: toka, keleti: tokai (+K)
Nyugat: nise, nyugati: nisi

bogár: mütü , mütür
béka: béka
bagoly: bagialu
alom: alun
Növények:
erdő: vanta
fenyő: tuoji
tölgy: büldzse
alma: alma
árpa: árpa
len: ini
fa: fo(a?)va
falevél: zize, zezi
tő (növény töve): tüvi
fű: fövi
virág: virágh
rügy, hajtás: csüma
sás: sás
moha: muha
teremni: termin

Állatok:
nagy emlősállat általában: bá
szent állat: suchü bá
ló: lú (+K), többes sz.: luvekh
lóra!: luwrá(!)
kutya: kutha (+K)
szarvas: gijmé
jávorszarvas: bülen
csodaszarvas: sugijmé
oroszlán: singa
tigris: sira
hal: kala(+K)
madár általában: marti
sas: sas
szarvasmarha ált: bajla
tehén: inke
juh: hovi, többes sz.: hovekh
sün (disznó): sülé
egér: csúcsa
patkány: racsa
majom: majmun
disznó: tonzu, tonszu (K)
sáska: sasaka
légy: ledzsi

Élettelen természet:
föld: teh(j?), ti
kő: kevi
arany: zarani (+K)
réz: vasé
bronz: tesvase, szurrvase
vas: tom (+K)
tűz: teszth
láng: tes, pl. Tesjághild (Kaukázus)
jég: jéj, jeges föld: jéjiti
hó: hava, havas: havasi
fagy, megfagyás, heg: jegh
szél: szele
vihar: hua, zivatar: dünad
zivatar: zud, zivud
villám: düna
szivárvány: egelü
só: sava
üveg: ivej
ír, gyógyír, orvosság: téri
kút: kutu
por: poura
sár: sár

rög, göröngy: bog
rögöcske, vakondtúrás: bogár, vakondtúrásos terület:
bogard
sárrögös terület: Sárbogárd
szemét, üledék, szar: sara
Társadalom:
város, település: urr (I: kaghak,
K: polisz), többes sz.:
urrukh (= állam)
ország, uralom: urruságh
falu: kügü
tanya: kügili, kügir
hon, otthon: hom
élettér: elve
út: utu (+K)
ösvény, csapás: pru, puru
isten (?), ősapa: isatha
hit, vallás: hara
szellem: chá’á
férfi, fiú (?): pigu
szövetség: khalka
összefogás: subir
ház: laka (+K)
kapu: kapu
vár, erődítmény: vara (+K)
had (sereg): hada
íjász, vadász: vijesi
szó, beszéd: szava (+K)
kincs: küncse
gazdag: bója
tor (ünnepség): tor
kopasz, tar: tar
vásár: vásár
védelem: sant
szövetség: bir
összefogás: subir
Időszakok:
év:or
ősz(évszak): szüvisz
nyár, forróság: nahar, nawar
tél: teile, téli: teili
nap(idő): bí, gin(nappal)
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éjszaka(főnév): ichel
hajnal: nahal
esthajnal: mer, klünichel
Tudományok,
tudományos eszközök:
tudás: tued
tudomány: tuedekh
könyv: kuna, tuedjülemild
Szerszámok, eszközök,
fegyverek, építmények:
eszköz: szer (+K)
fegyver: pegüveri
kard: szurr
tőr (szúró-vágó eszköz): tir
sarló: sarlagh
pajzs: vápa
lándzsa: bara
íj: viju, ijász: vijesi
íjhúr, ideg: itekh
nyíl: neil
tegez: thegisz
kés: saku, szaku
buzogány: tumba
balta: balta
kapa: laka
sisak: sisak
ágy: gaja
szék: athorr
tükör: tiker
üst: hüsti
kulacs: budga
lánc: hurál
öv: vüvi
sátor: satur
asztal: szeghán
kanál: luppa
tű: tivi, tű foka: tivije buka
zár, retesz: rám
vejsze (vízzáró fonott halászati
eszköz): vezite (vezi+iti)
sírhalom(kurgán): onga
piramis: gúla
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Italok, ételek:
ital: hümild
étel: hetild
bor: bor
hús: kisjú
sör: ser
zsír, vaj (?), faggyú (?): voje
tea: csaj
tojás: moni
étkezés: pala
Cselekedetek:
harc, háború: viti
harcoló, harcos: vitesi
(el)jövendő: jüvendegh
élő: eleved, elevesi (személy)
lépés: topa, lépni: topin
üzenet: isztild
ütés, csapás: si, sivi
háború (nagy): patera
vadászat: báildi
vadász: báili, báildesi
ásás: asild
ásó (eszköz): asava
vendég: vünd
vendégség: vündild
tánc: turda, táncolni: turdin
Elvont fogalmak:
kezdet, ősállapot: esziszkü (K)
Világ: Asar
tér: teiri
lyuk: liku
gömb: tlieke
egyenes, igaz: ughi
szám: szán
lét: salke, létezni: salkin
háromszög: chormuszegh
négyszög: nidzsiszegh
élet, életkör, élettér: elve
halál: jala
szellem: chá’á
szabadság: ijjú
szabad ember: hazati
vmiből rengeteg: bazmati,

tengirdi
ész: esze
útkanyar: hutukompou
vágy: vaugha
vég, vége vminek: verdzse
baj: bű
rossz szellem, rém: rime
Névmások:
ez: ejsz
az: ojsz
az (ott távol): oti, ote, ota
valamennyi: amenda
Melléknevek:
nagy: madü
kicsi: kücsü
kiváló, jó: bar
magas: hegi
következő: jüvi (általában)
boldog: lünde
rossz: vatah
sötét: kuma
gyors: diori, diorisi
lassú: lathag, lathu, lasta, lastu
hős: hideo, hősies: hideosi
szent, örök: suchü
eszes, okos: eszisi
régi: avesi
új: vuli
iker-, kettős: jerki
messzi: meti
hirtelen, váratlan: bende,
bendi
felesleges: berü
hamis: ullü, hamisan: ullün
harci szellem: ger
haragos: rwa, rwagh
sivatag: sivasild, sivasad
pusztulás: siva
együttműködés, kapcsolódás:
kapild
Határozó szavak:
most pedig: imaszt

akkor, akkoriban: omaszt
itt ez: hit
ott az: hot
ki: küh, kütu, kifelé: eki
be: béh,béj
fel: szu
le:va
iszia (K), (isja?): nyomatékosító: bizony(az)
Helyhatározó szavak:
itt: hithege
ott: vojthege
messze: mete
ott fent: oszu
otthon: homolt
ide: hijthe
oda: vojthe
ki, kifelé: kütu
be, befelé: béh,béj, bélé
kívül: küivüle
belül: béivüle
Időhatározó szavak:
ma: ma, bima
most: hima
tegnap: klümma
holnap: voljma
soha: sukhüne
éjszaka: hosszúni

Módhatározó szavak:
így: eidi
úgy: oudi
nagyon, erősen: sati
A melléknevek fokozása:
alapfok: madü(nagy)
középfok: madürb(nagyobb)
felsőfok: madürelb
Kötőszavak:
és: aj; éspedig: ajsi
ha: cha
így: idi, ide
vagy: us, use
Kérdőszavak:
mi?: mi
ki?: ki
miért?: mirelti
kiért? Kirelti
hol?: chol
hová?: chowrá
hány? mennyi?: kháni
Módosítószavak:
nem: nen
igen, így: éjen
Határozóragok, névutók:
-on, -en, -ön: hen
-ban, -ben: ben
-ba, -be: be

-ban, -ben: um
-ra, -re, reá: wra
-ért, vki-vmiért: irente
Értem, érettem: irentem
érted: irentesz
érte: ürente
értünk: irentünkh
értetek: irentükhet
értük, érettük: ürentükh
eltűrni, elviselni: türen
tenni: tün
tudni, ismerni: tondin
megszentelni: suchütin
adni: amtin
várni vkire, vmire: warin
kapcsolni: kapitin
járni: járin
hívő: chüvigh
beborítani: büretin(I)
gyűlni, felhalmozódni: jülin
(fel)avatni, felkenni: kenin
elkezdődni: dikün
Igekötők:
ide: hijthe; oda: vojthe
ki: út
be: bé, pl. bejönni: béwrün
át: alta
szét: szeit
rá: wra

Következtetések
A rendelkezésre álló szövegek elemzéséből egyértelműen kiderül, hogy a Kaukázus északi előterében
Kr.u. 500 körül egy olyan nép élt, amely önmagát „hun”-nak nevezte, s a feljegyzéseket készítő örmény
hittérítők ezt a megnevezést elfogadták és átvették. Az előzetes elemzések szerint a rendelkezésre álló
szókészletnek mintegy a fele rokonítható a mai magyar nyelv szavaival. Az itt helyreállított hun nyelv
nyelvtani rendszere erősen hasonló a mai magyar nyelvéhez. Érdekesség, hogy a szókészletben a második
rokonítható nyelv az örmény. Ez vonatkozik a nyelvtanra is. Érdekes összefüggések találhatók elsősorban
az igeragozás terén. E vonatkozásban talán közelebb kerültünk a „magyar-rokon” és indoeurópai nyelvek
közös gyökeréhez. Ezt alátámasztani látszik a keltával való néhány rokonítható szó is. Azt kijelenthetjük,
hogy a hun nyelvet nem lehetséges olyan kategóriába behelyezni, mint „finnugor”. Itt ez a kategória elveszti realitását. Célszerűbb a rokonsági körre a „magyar-rokon”, vagy akár „hungaroid” megnevezés.
Ugyancsak feltűnő, hogy alig találkozunk kifejezetten török eredetű szavakkal, viszont érdekesek némely
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kelet-eurázsiai eredetű szavak, ugyanígy a nyilvánvalóan indiai eredetűek is. A szó és nyelvtani anyag
átfogó etimológiai értékelése nyilvánvalóan majd csak az egész anyag összeállítása után lesz lehetséges.
Szerkesztői megjegyzés: Ez a kivonat A MAGYAROK ÉS KELET Körösi Csoma Sándor Társaság évkönyve, Kovászna – 2005., 55–85. oldalakon megjelent, Detre Csaba: „Hun szavak, szövegek” című tanulmányából van. Ez egy 30 oldalas tanulmány, mely jelen könyvbe pusztán terjedelmi korlátok miatt
nem fért bele. Az itt látható rövidített fejezeteken túl, teljes egészében hiányoznak a következő fejezetek:
A nagy hun szövetség története, Történelmi személyek, Csillagok, Csillagképek, Bolygók, Képzők és a
Vallási, mondabeli személyek fogalma. A teljes kivonatra érvényes, hogy nincsenek föltüntetve a szövegen
belüli hivatkozások (pl. ó-örményből (grabar) fordította Schütz Ödön és Detre Csaba, 1978), rendszerint
kimaradtak a megjegyzések és ha egy szó több változatban is előfordult, abban az esetben is muszáj volt
rövidíteni a terjedelmi korlátok miatt.
A tanulmány bevezetőjében ezt írja Detre: „A hun nyelvi anyag feldolgozása eljutott abba az állapotba,
hogy körvonalazni lehetséges egyáltalán milyen anyag van a birtokomban. Ezek egyrészt 1976-os saját
feljegyzéseim, másrészt olyan anyagok, amelyeket Schütz Ödöntől kaptam a hetvenes években, de ezek
egyáltalán nem biztos, hogy mind az ő feljegyzései (valószínű, hogy Mándoki Istvántól és Verzár Istvántól
származó anyagok is vannak köztük, sőt, lehet, hogy többségük Mándokitól származik).”

Örmény betűkkel leírt szöveg
Tizeszava (SzKhM/189)
Tízparancsolat (Pető Imre fordítása)
Hegü istahainitet ai urrusaghitet, urritet.
1. Tiszteld Istenedet és országodat, uradat!
Leszünüte keltüdisi istahainitekh.
2. Ne legyen idegen istenetek!
Aluvüne istahainje inejvet berüin száhátwra. 3. Ne vedd Isten nevét hiába szádra!
Suchütü isabikhet.
4. Ünnepeld meg őseidet!
Wüljüne.
5. Ne ölj!
Lopüne.
6. Ne lopj!
Tiknazirüne.
7. Ne paráználkodjál!
Hegaratii athaitet ai maiatet.
8. Tiszteld apádat és anyádat!
Auharüne klübarekatje inüt barunh(j?)át.
9. Ne óhajtsd felebarátod nejét, baromját!
Klübarekat(i)dima tüne ullü zedauwajildet. 10. Felebarátod ellen ne tégy ál tanúbizonyságot!
Minden kétség nélkül válaszolnunk kell a következő kérdésre. Milyen nyelven beszéltek a hunok? Ez
a nyelv, a nagy hun nyelv magyarul szólalt meg. Ehhez a megállapításhoz se bátorság se különleges
nyelvérzék, de még valami magas tudományos képzettség sem szükséges. A nyelvazonosságot az
alapműveltséggel rendelkezők is megállapíthatják. Hunor és Magor egytestvérek. Nimród fiai nem
beszélhettek más-más nyelven. Természetesen a történészek és nyelvészek (és más tudományágak
képviselői) árnyaltabb képet tudnak majd alkotni a magyar és hun nép nyomvonalán visszafelé haladva az időben, de ha van két ilyen vonal, ezeknek valahol össze kell futniuk és egymásba át kell
járniuk. Ezért mondhatjuk el, hogy ami a magyarság életében történt a hun nyelv előkerülésével, az a
legnagyobb esemény, amely a magyarságtudattal és nyelvi azonosságtudattal kapcsolatosan megtörténhet, és a legnagyobb öröm is, ami érhet bennünket. Megláthatjuk, kik voltunk ezerötszáz éve.
Pető Imre
http://osmagyar.kisbiro.hu
66

Miatyánk, Istenünk, bennünk van országod,
Előttünk szent neved, s törvény akaratod
Minden napunk gondját magadon viseled,
S bűneinket, mint mi es másnak, nekünk elengeded.
Te kezed vezet kísértéseken át,
s lefejti rólunk a gonosz járomát.
Tiéd e nagyvilág, össz hatalma, üdve
Mindöröktől kezdve legyen mindörökre.
A világhálón terjedt el „Hun ima”-ként az itt közölt ima. Természetesen szerettem volna eljutni
a forrásához. A világhálón jelentkezett egy hölgy, így fölvehettem a kapcsolatot Kijev egyik múzeumának egykori főrestaurátorával és személyesen is eljutottam Gárdonyba, a ma 74 éves Tóth
Gyula Attila „Apó”-hoz. Ő volt az, aki kamionsofőrként járt 1964-ben Kijevben. A hétvégéjét
kénytelen volt ott tölteni, társasága nem volt, így bement az útjába eső első múzeumba. A kiállítás
tárgyai között fölfigyelt egy tulipán díszítésű, ezüstből készült szíjvégre. A tulipánt látva „otthon
érezte magát”, ideje is volt rengeteg s lemásolta a szíjvég másik felén lévő vonalkákat, amit akkor
még nem tudott, hogy milyen írás. Még abban az évben a Magyar Nemzeti Múzeumban járva,
az újságokat, leveleket kezelő hölgytől megkérdezte, hogy elolvasnák-e neki ezt a szöveget. A
hölgy készséggel vállalta. Pár hónap után vehette kézbe a fordítást, amit negyven évig hordozott
magával, ami sokszor segített neki a külföldi életének magányos időszakaiban. Először a 2005-ben
kapott nyilvánosságot az ima.
Ma már kopjafákra ő is faragja a magyar rovásbetűket, így tudja, hogy az ima szövege rovásbetűkből állt. A másolatát nem kapta vissza a múzeumtól. A fordításhoz megjegyzésként odaírták,
hogy az ima Kr.u. 400 körüli időből származhat. Az imának eredetileg nem volt címe, így a „Hun
ima” címet – föltehetőleg a világhálóra fölkerüléskor – következtethették ki ebből az évszámból.
Érdeklődésemre a Magyar Nemzeti Múzeumban nem találták nyomát a fentieknek. Kijevben több
múzeum is található, több ezerre tehető a megtalált szíjvégek száma is. Mindezek mellett mindöszsze magánszemélyként kérhettem azt a szívességet a kijevi főrestaurátortól, hogy próbálják megtalálni ezt a leltári szám nélküli szíjvéget. Ez hasonlít ahhoz, mint amikor tűt keresünk a szénakazalban. A hivatalos intézmények nem tudják megerősíteni Tóth Gyula Attila állítását, de ennek
ellenére nincs okunk kételkedni, hiszen ő azt felelőssége teljes tudatában állítja.
Apó a háttérképen látható rajzot készítette a szíjvégről, ezekkel a méretekkel: egy arasznyi (2022 cm) hosszú, kb. 6 cm széles s 3-4 mm vastag. Ekkora méreten valóban elférhetett ennyi szöveg
s a mellékelt képen is látható, hogy elődeink használtak ilyen nagyságú szíjvégeket.
Kijev helyét a magyar őstörténetben jó érzékelteti a következő néhány sor. „A Kievi Krónika
adatai szerint Álmos 850-ben veszi át a várost apja örökségeként [Padányi: Dentu-Magyaria,
343.]. Kiev neve a „kő” szóból származik, Árpád-kori alakja „keő” esetleg „keőv”, a „Keve”
nemzetségnevünk is a kő-ből származik. A kievi kardok egy ideig az ősi szabir vagy ha úgy tetszik
magyar formára készültek” [Padányi, 335.]. Árpádék az új hazájukba a Kijevben készült kardokkal, szablyákkal érkeztek.
A magyar kovácsmesterség egykori központjában – Kijevben –, bizony készülhetett az a szíjvég, aminek az olvasata magyarul kellett, hogy megszólaljon 1964-ben, Budapesten. Hiszen, a
hunok nyelvéről az első írásos emlékek csak 1976-ban kerültek Detre Csaba kezébe, aki aztán
először 2005-ben hozta azokat nyilvánosságra. Mindezek ismeretében kézenfekvő a kérdés: lehet,
hogy ez a szíjvég egy jelentős magyar rovásemlékünk?
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Szondi Miklós

Madjar testvéreink
A Honlevél újság 2006-os számában láttam először a
Kazakisztánban élő mai magyarokról azokat a megható képeket,
hogy ők a mai napig is felírják a megkülönböztető törzsi nevüket a sírjukra cirill betűkkel, hogy MADIJAR. A „GY” hangnak
a cirill betűk között nincs önálló jele, ezért azt a jelen esetben
„D”-nek írják, de „GY”-nek ejtik, így: MAGYAR. Az 1930-as
évekig arab betűkkel tették mindezt. Nyelvük mindvégig kazak
volt, amely az altaji nyelvek török ágába tartozik. Megható látni,
hogy a ház hátsó udvarán ma is ott áll a jurta s a székely kapura
emlékeztető díszített kapuval is lehet találkozni.
Kik is ők? 1965-ben Tóth Tibor antropológusnak sikerült
eljutnia közéjük, de kutató munka nem alakulhatott ki, mert
azokban az években ez a terület még a Szovjetunión belül is
zárt övezet volt. Majd 2002-ben Benkő Mihály keletkutató
gyűjtött köztük mondákat, meséket. Aztán 2005-ben átfogó,
természettudományos kutatás szervezésébe fogott Bíró András
Zsolt antropológus, amihez szakmai segítséget kapott a kazak Orazak Ismagulov antoropológus
professzortól. Több magyarországi szervezet, - többek között a Magyarok Világszövetsége
(MVSZ)– támogatásával sikerült összegyűjteni a kutatás anyagi fedezetét. Így kerülhetett sor
2006-ban a kutatóútra, a madjar törzs által lakott terület feltérképezésére s embertani vizsgálatok
lebonyolítására és az összehasonlító genetikai vizsgálatokhoz
szükséges mintavételre (szájnyálkahártya kaparék).
A madjar törzs Kosztanaj megye, Torgaj járásában, a
Szarikopa tó környékén él, három mai magyarországnyi területen szétszórva, törzsszövetségben a kazakok középső, Orta
zsüzének (zsüz = törzsszövetségi csoport) argün törzsével.
Kazakul beszélnek és iszlám hitűek. Büszkék a származásukra
(minden férfinak fejből kell tudnia tizenkét apai felmenőjét),
tisztelik őseiket és a hagyományokat. A törzs tagjai összetartók, igazi, működő közösségekben élnek. Az 5-7 ezres kicsiny
létszámukhoz képest nagy arányban vannak jelen a kazak közéletben, a művelődési és tudományos életben.
Eredetmondájuk kísértetiesen hasonlít a mi csodaszarvas mondánkhoz, mely szerint két testvér (ebből az egyik a
madjarok őse) egy szarvast űzve jutott el a mai szállásterületükre, ahol a csodaszarvas eltűnt - de mivel a táj olyan gyönyörű
volt és vadban gazdag -, a két testvér letelepedett a vidéken.
Bíró András Zsolt kiemeli: „A tudományos adatgyűjtés során mindvégig abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy
minden településen, minden képzeletet felülmúló vendégsze68

retettel fogadtak minket úgy, mint a messzi
távolból hazaérkező rokont! Magyarságunk
révén, ők egyértelműen testvérként kezeltek
bennünket. Megmutatták féltve őrzött temetőiket, szent helyeiket és a családi „sezseréjüket”
(bőrre vagy papírra lejegyzett leszármazási
vonalak, törzsi családfa). Szerény körülmények között élő, főleg rideg állattartással, kisebb részt földműveléssel foglalkozó nép lakja a Torgaj-vidéket. Életmódjuk igazodott a
zord körülményekhez (rendkívül szélsőséges
Torgaji ház jurtával
időjárás) és – ami a mai világban már nagyon
ritka –, teljes összhangban élnek az őket körülvevő természettel.”
A torgaji magyarok nem ott őshonosak, ahol ma élnek: saját mondáik szerint Karcig batir vezetésével
délkeletről a mai Karatau-hegység területéről Dél-Kazakisztánból vándoroltak oda nagyjából három–
négyszáz éve. Egyik jelentős vezetőjük volt Madjar batir, síremléke Turkesztán városában van. A történeti
kutatások szerint 1847-ben a madjar a harmadik legnagyobb törzs volt a Szarikopa-tó környékén 375 jurtával.Az orosz hódítók elleni hadjáratokban létszámuk megfogyatkozott, és 1866-ban már csak 260 jurta állt.
A Szovjetunióban kazaknak lenni sem volt könnyű, hát
még kazakisztáni madjarnak. Egyébként is a torgaji területet már a cári időben is veszett farkasok földjének tekintették. Általában innen indultak el a kazakok függetlenségi
mozgalmai. Az 1917-es forradalom után, a polgárháború
idején a Torgaj-vidéken független fejedelemség jött létre.
A mozgalom egyik vezetője az 1885-ben született madjar,
Mirzsakip Dulat Ulü költő, irodalmár, matematikus és újságíró volt. Írásait gyakran Madjar álnévvel jelentette meg.
Sztálin a madjarokat, tetteikért a szovjet nép ellenségének
nyilvánította.
Faragott madjar kapu
A torgaji madjarok nomadizáló pásztorok voltak, a
folyók mellett éltek jurtatáborokban. Az 1950-'60-as évek szovjet uralma az előző élethez képest
szegényes barakktelepekre kényszerítette őket. Ma a Szarikopa-tó egy–kétszáz kilométeres körzetében, 5-6 állandó településen laknak, sokan pedig beköltöztek a városokba.
A madjar férfiak nem vehetnek feleségül
madjar nőt. (Ez, a Közép- és Belső Ázsiai régi
nomád hagyománynak megfelelő tiltás, a belterjesség elkerülését szolgálja.) Feleséget a területen
élő Orta zsüz közösségeiből választanak, elsősorban az argün, valamint a kipcsak, kerei, konirat és
najman törzsekből. A más törzsből való feleségválasztás kötelezősége mindegyik szomszédos
törzsre is igaz, így ők egymással is (anyai ágon)
vérrokonságban vannak. Ugyanakkor, ezen törzsek férfiainak az Orta zsüz-on kívülről szintén
nem szabad feleséget választaniuk.
Madjar nők díszöltözetben
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Magyar – Madjar Kurultaj
2007. július elején már magyarországi küldöttség is részt vett a Szári-özön (Sárga folyó) partján megtartott madjarok nagy törzsi gyűlésén (Kurultaj), amit kétszáz év után hívtak össze. Ennek fő szervezői
Kurmangazi Sokpituli, Áybek Nakipov és Bíró András Zsolt voltak.
A Kazakisztánban létrehozott Magyar Törzsi Alapítvány anyagilag
nagyban hozzájárult a rendezvény létrejöttéhez. Itt, azok a madjar
törzsi vezetők találkoztak, akik
a végtelen kazak síkságon egymástól sok száz kilométernyi távolságban élnek és ez lett az új
idők szerinti első magyar-madjar találkozó is.
A küldöttség vezetője Bíró András Zsolt humángenetikus
kutatásai időközben egyértelműen bizonyították (az Y kromoszóma vizsgálata alapján), hogy a kazakisztáni madjaroknak mi,
a Kárpát-medencei magyarok vagyunk a legközelebbi rokonai.
A küldöttek közül András Imrétől az MVSZ régió elnökétől
tudhatjuk, hogy a madjar törzs mondáiban, meséiben énekeiben
elevenen él a „nagy” nyugati testvér képe. Soha nem tapasztalt
szeretetet kaptak a Kurultajon, ahol az 1500 éve megszakadt
testvéri kapcsolatok újraélesztéséről volt szó s mindenütt, ahová
mentek „otthon érezték magukat”. Dr Magyar Gábor orvosnak
a „hazaérkezés” felemelő élményét adta a találkozó. Tiszta emMadjar férfi ünneplőben
berséget, testvéri szeretetet kaptak mindvégig. Meggyőződhetett
róla, hogy tehetséges emberek a madjarok, sok köztük az orvos, a mérnök, a tudós. A tíz fős Baranta
csoport vezetője Vukics Ferenc elmondta, hogy az ősi magyar harcművészetet mutatták be kintlétük
alatt. Csoportjuk tagjai egyenként meghatottan és megilletődve nyilatkoztak tapasztalataikról. Arról
beszéltek, hogy ők maguk is megerősödtek magyarságukban s olyan életes példákkal találkoztak
e kicsiny, maradék magyarok mindennapjaiban, életgyakorlatában, élni akarásában,
amelyek nekünk is, a nagyobbik testvérnek
útmutatást, mintát jelenthetnek. A barantások
elmondták, hogy a madjarok jelképei, népiés díszítőművészetük, régi harcművészetük,
lovasműveltségük, írásos és szájhagyományaik, népzenéjük, genetikai jellemzőik mind
ékes bizonyítékai annak, hogy mintegy másfél ezer éve ottmaradt magyar véreinkről van
szó, függetlenül attól, hogy e hosszú idő alatt
kazak nyelvűvé váltak s mohamedánok lettek.
Hovatartozásukról mindent elárul, hogy ekkor
szentelték fel jelképesen Madjar Baba Meseti
Bíró András Zsolt
Vukics Ferenc
(Magyar Ősapa Mecset) nagy mecsetjüket.
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Ilyen előzmények után került sor a II. Magyar-madjar találkozóra a Kunszentmiklós melletti
Bösztör pusztán 2008 augusztus 8-10 között. Szőts Béla gyönyörű hasonlata volt a vezérlő elve a
Kurultajnak:
„Kérlek ne feledd! Minden vízcsepp célja, hogy eljusson forrásához: a Végtelen Óceánba.
Megpróbáltatásokkal teli útja során találkozik sok-sok esőcsepp testvérével,
és egymást erősítve először csak kis csermelyként,
majd sok kis csermely összefolyása után már patakként,
végül megállíthatatlan erőt jelentve folyóként tör célja felé, hogy ott:
Végtelen Vizek Birodalmában újra kezdje útját/életét az Örök Körforgás részeként.
A Teremtő Isten áldása legyen minden igaz magyar emberen!”
Ezen a nemzetközi találkozón a Kazakisztánban élő madjar
törzs küldöttségén kívül a Kárpát-medence összmagyarságából
voltak résztvevők, az országhatároktól függetlenül. A részvételnek egyetlen föltétele az volt, hogy valamelyik kort idéző
ruhában kellett lenni, s akik jurtát is hoztak, azok együtt, közösségben élhették a nomád életet.
Kárpát-medencei magyar közösségek, hagyományőrző
együttesek, sok-sok magánember jött el erre a jelentős eseményre. Fő szervezői Bíró András Zsolt és Vukics Ferenc voltak, a házigazdája a Kunszentmiklósi Önkormányzat volt s a
legfőbb szervezési feladatokat a Baranta Szövetség végezte.
Mindez a Kárpát-medencei magyarok összadakozásából jöhetett létre a Magyarok Világszövetsége VII. Világkongresszusának társrendezvényeként.
Több mint száz jurta volt együtt és szinte számolhatatlan sátor. Rendkívül gazdag volt a kínálat,
egyszerre több helyszínen is folyt az élet, bárki találhatott magának való elfoglaltságot, látványosságot.
A kirakodó vásárosoknál láthattunk arra példát, hogy a régi kézművességeket felélesztve milyen nagyszerű játékokat, eszközöket lehet még ma is előállítani. Nagyon nagy közösségi élményünk volt, amikor
az ezernégyszáz hagyományőrző részeként bevonultunk a különböző korokat megidéző ruháinkban
és felsorakoztunk a pusztán, hogy együtt köszöntsük a Kurultajt. A látványosság része volt, hogy egyszerre 700 íjász lőtt, 300 karikásostorral durrogtattunk egy ütemre s több mint száz dobos dobolt az ősi
táltosdobokkal. A szervezett együttműködésre voltak ezek jó példák, s arra, hogy megérezhettük az
összefogás többletélményét. A ló és az ember együttműködő kapcsolatát mutatta be nekünk a több száz
lovas. Volt sólyomröptetés s természetesen a néptáncegyüttesek sem hiányozhattak. A szertűz mellett
a rangidős magyar táltos mondta el imáját. A
70 méter hosszú magyarok asztalát is megterítették, ahol a magyar közösségek vezetői és a
meghívottak, a támogatók együtt költhették el
ebédjüket. Többek között a kazah nagykövetség
is képviseltette magát, sőt a kínai fennhatóság
alatt élő 30 milliós ujgur nép követe is. Ezen a
Kurultajon sok felajánlás született arra, hogy a
Magyarországon magyarul tanulni akaró madjar
testvéreink gyermekeit fogadni tudjuk itthon.
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Ifj. Fazekas László
Kurultaj 2008
Nagy az Isten szent kegyelme,
Tudja Ő mit akar.
Kurultajt ült Bösztörpusztán,
Magyar és a Madjar.

A rendezvényt 5 ezer fős látogatói létszámra tervezték, de a
két és fél nap alatt összesen több mint ötvenezer érdeklődő
jelent meg. Résztvevőként mondhatom, hogy igazán nem
tudtuk mire megyünk, amikor elindultunk erre a Kurultajra,
ami Magyarországon az első volt. Csak azt éreztük, hogy
menni kell, hiszen ez olyan egyakaratú emberek találkozója, ahol mindenki azt a közösségi létformát szeretné megélni, hogy jó magyarnak lenni. Valóban, úgy szólíthattuk
meg egymást az akkor először látott emberekkel, mintha
régi ismerősök lennénk. Itt úgy működtették az „amilyen
az adjonisten, olyan a fogadjisten” szólást, hogy előbb mindenki azon volt, hogy adjon s annak arányában bizony nagyon sokat kaptunk a másiktól.
Dsida Jenő: "Így készülünk szelíd háborúra,
mindig magunkért, soha mások ellen,
sót párolunk és vásznakat szövünk,
s míg kisebbítnek lassan megnövünk."
A törzsi gyűlés döntése szerint évente megrendezik majd a
Kurultajt, melynek helyszíne minden második évben Magyarország s a közbenső években pedig Ázsia valamelyik
országa lesz. Amikor az íjfeszítő népek nagy találkozójának
a helyszíne Ázsiában lesz, akkor – a rendkívül nagy érdeklődésre tekintettel – a magyarországi helyszínen a Magyarok
Országos Gyűlését rendezik meg.

Szittya népek ivadéki,
Újra összefogtak,
Igent mondtak Ők egymásra,
S nemet a gonosznak.
Ősi múltunk, szép reményünk,
Látszik feltámadni,
Oly szép volt a testvérekkel,
Együtt ünnepelni!
Annyi boldog, tiszta szempár,
Csillogott egymásra,
Hogy felragyogott Boldogasszony,
Hármas szivárványa!
Viharfelhőt eloszlatva,
Napatyánk mosolygott,
Büszke Hunok nagy Hadura
Újra zászlót bontott.
Nem vész el e szép nemzetség,
Van még küldetése,
Míg Hármashalmon tündököl,
A Kettőskereszt fénye!

Szamosvári Zsolt felvétele
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Szamosvári Zsolt felvétele
73

Kerkayné Maczky Emese

Vélemények a magyarokról
és a magyar nyelvről
Amit a magyarság szellemi értékekben a világnak adott, messze kimagaslik sok nagy nemzet teljesítményei közül is. Elég ha csak a tudományban és sportban elért eredményekre utalunk. Itt
olvasható néhány idézet, hogyan vélekedtek rólunk az elmúlt századokban a világ kiemelkedő
szellemiségei.
Theophylactus Simocatta, bizánci történetíró (korai 7. század):
„A magyarok rendkívüli módon szentnek tartják a tüzet; a vizet és a levegőt tisztelik, a földet
dicsőítik, de csupán azt imádják és nevezik Istennek, aki a világmindenséget teremtette (ez a
Teremtő). Neki lovat, ökröket és juhokat áldoznak, és vannak papjaik, akikről azt tartják, hogy
megvan bennük a jövendőmondás képessége”.
Ahmed Ibn Ruszta, perzsa lexikografus és földrajzíró 930 táján írja:
„A magyarok turk fajtájúak és vezérük húszezer lovassal vonul harcba... A magyarok országa
bővelkedik fákban és vizekben. Sok szántóföldjük van... Ezek a magyarok szemrevaló és szép
külsejű emberek, nagy testűek, vagyonosak és szembetűnően gazdagok, amit kereskedelmüknek köszönhetnek. Ruhájuk selyembrokátból való. Fegyvereik ezüsttel és arannyal vannak kiverve és gyönggyel berakottak.”
Bölcs Leo (866–912), bizánci császár:
„A magyarok a munkát, a fáradtságot, az égető meleget, fagyot, a hideget, minden nélkülözést
tűrnek. Szabadságkedvelők és pompakedvelők.”
Lotharingiai Regino (–915), prümi apát Világkrónikájában (908) írta a magyarokról:
„A fáradalmakban és harcokban edzettek, testi erejük mérhetetlen... karddal csak keveseket, de
sok ezreket ölnek meg nyilakkal, amelyeket olyan ügyesen lőnek ki szarujaikból, hogy lövéseik
ellen aligha lehet védekezni... Természetük dölyfös, lázadozó... természetüknél fogva hallgatagok, készebbek a cselekvésre, mint a beszédre.”
Luitprant, cremonai püspök 910-ben írja, miután a magyarokkal egy éven át állandó érintkezésben volt:
„gens hungarorum videlicet christiana...” azaz „a Magyar Nemzet nyilvánvalóan keresztény”.
Ekkehard (895–1060), a Sankt Gallen-i Évkönyvekben írja:
„Nem emlékszem, hogy valaha is vidámabb embereket láttam volna a mi kolostorunkban, mint
a magyarok. Ételt és italt ugyanis a legnagyobb bőséggel adtak...”
Régi bajor krónikából, a Lech-parti vereség után (955) az ebersburgi erősségbe hurcolt ékességeiktől megfosztott foglyoktól elvett dolgokról (Szalay László – Mg. Tört.):
„Eberhard gróf kiválogatván magának illetőségét, az arany nyakláncokból, melyekkel nyakukat ékesítik s az arany csengettyűkből, melyek ruházatjuk alját beszegzik, három font aranyat
templomi ékességek készítésére ajándékozott.”
Gardezi, perzsa író, 1050 körül:
„A magyarok bátrak, jó kinézésűek, és tekintélyesek. Ruházatuk színes selyemszövetből készült, fegyverzetük ezüsttel bevont, fényt kedvelők.”
74

Mihály, szíriai pátriárka (1196):
A magyarok „becsületesek, őszinték, életfenntartásukban okosak... nem szeretik a sok beszédet.”
Tyrusi Vilmos (kb. 1130–1185), püspök, aki feljegyezte az első kereszteshadak átvonulását, írja
krónikájában:
„A magyarok keresztények, békességes, jóindulatú, jómódú emberek.”
Piere Vidal, provencei trubadúr a 12. században járt Imre királyunk (1196–1204) udvarában és így
írt hazánkról:
„Hogy felvidítsam életemet, elmentem Magyarországra, a jó Imre királyhoz. Ott jó hajlékot
találtam, becsületes, jólelkű barátokat és szolgákat.”
Dante (1265–1321), az Árpád-házi királyok utáni trónöröklési harcoktól sújtott Magyarországra
küldött üzenete:
„Ó, boldog Magyarország, ne engedd tovább gyötreni magad!”
A Német–Római császár kancellárja írja 1444-ben:
„Nagy hatalma van Magyarországnak és nagy az ereje, de ahhoz, hogy a törököt Európából
kiűzhessék, sokkal nagyobbra lenne szükség.”
V. Miklós pápa 1449-ben, III. Kallixtus pápa 1455-ben „A Kereszténység védő pajzsa” címmel
tüntette ki Magyarországot.
II. Pius pápa Hunyadi János seregének világjelentőségű nándorfehérvári diadala után (1456) írja
III. Frigyes császárhoz küldött levelében:
„Magyarország a kereszténység pajzsa és a nyugati civilizáció védője.”
Antonio Bonfini (1427–1502), olasz humanista:
„Az írók a kegyetlenség minden nemét ráfogják a magyarokra, kivéve mindkét nem szemérmének megfertőztetését, melyet otthon úgy, mint a táborban kerülték.”
Jean Lemaire De Belges (1473–1525), francia (vallon) író 1511-ben írja:
„Magyarország a kereszténység védőbástyája.”
Robert Johnson írja 1616-ban:
„Ez az egy királyság többet tett az ottomán ambíciók csökkentésére és az ottomán szerencse
megakasztására, mint a többi összes keresztény államok együttvéve.”
John Milton (1608–1674), az Elveszett paradicsom szerzője:
„Büszke vagyok arra, hogy Magyarország és Anglia között kulturális kapcsolat áll fenn.”
Eugène de Savoie-Carignan herceg (1663–1736), francia születésü osztrák hadvezér és államférfi
így vélekedett a magyarokról:
„Ha győznek, az a mi győzelmünk – Európáé –, ha vesztenek, az az ő szerencsétlenségük.”
Montagu Mária, (Wortley angol követ felesége) írta 1717-ben:
„A magyar hölgyek sokkal szebbek, mint az ausztriaiak, s az összes bécsi szépségek Magyarországból kerültek ki”.
Charles-Louis Montesquieu (1689–1755), francia filozófus:
„A magyar híres szabadságszeretetéről, nemes és nagylelkű jelleméről, hősi bátorságáról. Vendégszeretetének legendás híre van.”
Jules Michelet (1798–1874), francia történész:
„A magyar nemzet a hősiesség, a lelki nagyság és a méltóság arisztokráciája. Mikor fogjuk
adósságunkat ez áldott nemzet iránt leróni, mely a Nyugatot megmentette? Vajha a francia történetírás leróhatná már egyszer hálájának adóját a magyarsággal, a nemzetek hősével szemben.
E nemzet hősi példájával felemel és megnemesít minket. A magyar hősiesség magas erkölcs
megnyilatkozása.”
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Edouard Sayous (1842–1898), francia történész:
„A nyugati nemzeteknek hálával kell elismerniük azokat a szolgáltatásokat, amelyeket Magyarország tett a civilizációnak, először, amikor testével vetett gátat a barbarizmusnak, majd midőn
tántoríthatatlan bátorsággal ragaszkodott szabadságához.”
G. Herring 1838-ban kiadott útirajzában írja:
„Magyarország gátja volt a török terjeszkedésnek, bölcsője az alkotmányos szabadságnak és a
vallási türelemnek.”
Saint-René Taillandier (1817–1879), francia író, kritikus:
„A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is, előbb-utóbb fel fog támadni.”
R. Backwill, angol politikai író írja 1841-ben:
„Magyarország foglalja vissza helyét a nemzetek között, és legyen az, ami régente volt: Európa
legbüszkébb védőbástyája.”
Victor Hugo (1802–1885), francia költő, író:
„Magyarország a hősök nemzete, Németország az erényt, Franciaország a szabadságot, Olaszország a dicsőséget képviseli a nemzetek sorában. Magyarország a hősiesség megtestesülése.”
Otto von Bismarck, német kancellár (1815–1898):
„Különös nép a magyar, de nekem nagyon tetszik.”
Theodore Roosevelt (1858–1919), az Egyesült Államok elnöke, 1910-ben Magyarországon tett
látogatásakor kijelentette:
„Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért.”
Élisée Reclus (1830–1905), francia földrajztudós:
„Magyarország rendkívüli előnye, hogy szoros értelemben vett földrajzi egység. A magyar királyság földrajzi szempontból Európa egyik legösszefüggőbb területe. Bármint alakuljon is a
közép-európai államok sorsa, bizonyos, hogy a magyarság mindig a legjelentékenyebb szerepet
fogja játszani a Kárpátok által körülvett óriási arénában.”
Paul Topinard (1830–1911), francia antropológus, 1881-ben kiadott első antropológiai kézikönyvében írja:
„Mai napság a műveltebb magyar családok arcvonásai a legszebbek közé tartoznak egész Európában. A közepesnél valamivel nagyobb termető, jól megtermett testalkatúak, szabályos arcvonásúak, barnás vagy fehéres bőrszínűek, barna hajúak és szeműek,... anthropológiai szempontból az eddigi adatok a finnekkel való rokonság ellen tanúskodnak...”
Hans Norman, 1883:
„Magyarország összes népei közül kitűnnek az igazi magyarok... jóalkatú, kemény izomzatú
emberek, nemesek, mintegy márványból faragottak... szemeik tüzesek”.
Vautier, francia politikus a 20. század elején írja:
„Magyarország múltja fényes, de a jövő még dicsőbb sorsot tart fenn számára. E jobb sorsra
érdemes nemzetet Ausztria úgyszólván elfalazta Európától, hogy egyrészt annál szabadabban
kizsákmányolhassa, másrészt, hogy a külföld a függetlenség után sóvárgó magyarság panaszait
meg nem hallhassa.”
Payot:
„Magyarország csodálatra méltó földrajzi egység, amelynek egyes részei összhangzatosan egymásra vannak utalva, és nem szakíthatók el az egész sérelme nélkül.”
Gabriele d’Annunzio (1863–1938), olasz költő 1926-ban:
„Mindaddig, amíg Magyarországnak nem szolgáltatnak igazságot, a Duna-medence kérdéseit
nem lehet véglegesen rendezni. A háború igazi megcsonkítottja Magyarország.”
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Guglielmo Ferrero (1871–1942), olasz történetíró:
„Magyarország ezeréves állam, történelmi és földrajzi egység, évszázadok által összeforrasztva, és belső vonzóerők által összetartva, amit sem fegyver, sem toll máról holnapra föl
nem bonthat.”
Archibald Cary Coolidge (1866–1928), amerikai professzor, 1919. január 19-én Woodrow Wilson
amerikai elnöknek jelentve javasolta – a Trianoni békeparanccsal kapcsolatban – Magyarország
gazdasági egységének megtartását, ellenezve Erdély elszakítását:
„Egy ezer éves egységes országra erőszakolni, elfogadtatni ilyen elrendezést, mint véglegest, a
jövőt gyűlöletre, harcra és viszályra kárhoztatná, valószínűsítené egy katonai jellegű konfrontáció létrejöttét belátható időn belül.” (Javaslatát a konferencia nem fogadta el.)
James Louis Garvin (1868–1947), angol újságíró a trianoni békeparanccsal kapcsolatban írta 1925-ben:
„Valamennyi legyőzött nép közül a tehetséges, felsőbbséges magyar népnek jutott a leggonoszabb sors.”
Lord Sydenham, az angol felsőház tagja 1927-ben kiadott könyvében írja:
„A legélénkebb részvéttel nézem ezt a dicsőséges múltú büszke népet, amely most a kisantant
jól felfegyverzett népeinek gyűrűjébe van bezárva.”
Lord Rothermere (1868–1940), 1927. június 27-én a Daily Mailben írja:
„Az új európai határok igazságtalansága állandó veszedelme Európa békéjének, és azok a kezek, amelyek a mai politikai helyzetet létrehozták, a jövő háború magvait hintették el.”
René Grousset (1885–1952), francia történész, szakterülete Ázsia és a Kelet:
„Magyarország Európa előőrse volt Ázsia felé. Árpád országának a kereszténység felvétele óta
az volt a szerepe, hogy megállítsa a Kárpátoknál vagy a Dunánál a mongol hódítókat. S az ő
hősies ellenállása kényszerítette megállásra a törököt.”
Albert Camus (1913–1960), francia Nobel-díjas író 1957. október 23-án tartott beszédéből részlet:
„A magyarok vére: Nem tartozom azok közé, akik azt kívánják, hogy a magyar nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy eltiprásra ítélt felkelésbe. A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét…
A szabadság mai évfordulóján szívemből kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, erősödjön és a mindenünnen támadó kiáltásnak visszhangjával elérje a nemzetközi
közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben.
A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a
fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a
vérfolyam most már alvad az emlékezetben.
A magáramaradt Európában, csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol
el nem áruljuk amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol – még közvetve sem –
igazoljuk a gyilkosokat.
Nehéz minékünk méltónak lenni ennyi áldozatra. De meg kell kísérlenünk, feledve vitáinkat,
revideálva tévedéseinket, megsokszorozva erőfeszítéseinket, szolidaritásunkat egy végre egyesülő Európában…
A magyar munkások és értelmiségiek, akik mellett annyi tehetetlen bánattal állunk ma, tudják
mindezt, s ők azok, akik mindennek mélyebb értelmét velünk megértették. Ezért, ha szerencsétlenségükben osztoztunk – miénk a reményük is. Nyomorúságuk, láncaik és száműzöttségük
ellenére királyi örökséget hagytak ránk, melyet ki kell érdemelnünk: a szabadságot, amelyet ők
nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visszaadták nekünk!”
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Ramón Cué Romano (1914–2001), spanyol jezsuita pap 1957-ben kiadott egy verses kötetet
„Sangre de Hungaria” (Magyarország vére) címmel. Itt olvasható egyik megrázó verse:
Magadra hagytunk Tégedet
Kicsi húgunk, te drága!
Magadra hagytunk Tégedet.
Míg fényes nappal Rád törtek gyalázva,
S Európa szívéről letéptek rőt kezek.
Keresztútján a művelt világnak
Magadra hagytunk Tégedet.
Hogy körülálltuk földre tiprott tested,
A hulló jaj és forró vér felett,
Melynek árjával bepermetezted
Ruháinkat, – mi csak szónokoltunk és vitatkoztunk,
De senki előre egy lépést se tett,
Csak kezeinket emeltük az égnek,
S magadra hagytunk Tégedet.
Szemünk láttára tapostak a sárba,
Nem távoli őserdők megett,
De Európa szívében, hol drága
Múltunk őre a Fórum és a Parthenon meredt
A dómokra, mely visszhangként hordta
A vádat, amit Dante emelt érted,
Hogy bölcsesség, jog széthullt darabokra
S Beethoven dala kilencszer zokogja:
Az életünk új barbár korba tévedt.
S bár vállainkon húsz évszázad súlya,
Elárultuk múltunkat és újra
Vak félelembe fúlt a tett,
S magadra hagytunk Tégedet.
Bűvölten néztük mozdulatlan
Hogy gázol át törvényen az ellen,
S a szörnyetegnek végső pillanatban
Hogy étvágya beteljen
Áldozatként a szörnyű lakomára
Kis húgunkat dobtuk oda s holnap
Új áldozatra vajon kit sorolnak?
Bűnöd csak az volt, hogy a szabadságot
Kívántad, mint a kék magas
Büszke királya a sas.
És annyi volt hős fiadnak vétke,
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Hogy hitvesüket úgy hívták „enyém”,
Hogy anyjukat is úgy hívták „enyém”,
Hogy lányukat is úgy akarták hívni,
S a földbe, melybe búzát s vért vetettek,
„enyém”-nek hívták a hazát, történelmet.
Óh Isten mondd hát vétek ez?
Ezért tiportak le, s mi szabadok
Magadra hagytunk Tégedet!
Kicsiny húgunk, te drága Magyarország!
A lelkünk mélye és a városok
Jazz-hangos éje, karikás-szemű hajnalok
A vádat hordják,
Hogy letiportak s friss véred kiált
A szabad ember foltatlan ruháján
A munkások olajos öltönyén
S a vasárnapi vasalt nadrágokon…
Nincs, ki lemossa véredet,
Mit vád-piros ajakkal égetett
A homlokunkra húszezer halott:
– „Világ porondján fényes nappalon
Megint magunkra hagytatok!” –
És üldözni fog majd e bűnnek árnya:
A béke szavát elfojtja a jaj,
A szabadság új árulást takar.
S ha ajkunk olykor igazságot hirdet
Saját vétkünkkel hazudtol meg minket,
Mert lelkük mélyén érzik már a népek,
Hogy bűneiknek súlyos agyaglába
Megindult és sár tapad nyomába
És árulásuk, árulásba hal,
És nincs nagy nemzet, addig míg e bélyeg
Rajtunk ég, – és homlokunk az égnek
Nem tárhatjuk, hisz láncban a magyar.
Mert Európa szívében előttünk
Fényes nappalon megtörténhetett,
Hogy meggyaláztak szép kicsi húgunk,
S mi magadra hagytunk Tégedet.

(A magyarság, a bukott forradalmak és szabadságharcok népe ezer esztendőn át egyedül s
magárahagyottan nemcsak hazáját védte testével és életével, hanem Európát is. 1956 után a világ
lelkiismeretének hangján a fegyvertelen költők hajtottak fejet az elnyomottak, a bebörtönözöttek,
a halottak előtt s mondták: Gloria Victis, dicsőség a legyőzötteknek, kik győzhetetlenek.)
Jean Cocteau (1889–1963), francia költő, festő, akrobata, zenekritikus, színész írta „Hommage
dés poètes français aux poètes hongrois” című könyvében (1957):
„Drága Magyarok ti csillagok az égitestek között – s mindannyian költők a tett tragikus lírája
által.”
Ismail Galaal (1914–1980), szomáliai (Afrika) költő 1962-ben arról számol be, hogy:
„Kelet-Afrika pusztáin tevekaravánok tábortüzeinél a magyar szabadságharcról énekelnek
olyan törzsek is, melyek Európáról sem igen hallottak.”
Enrico Fermi (1901–1954), olasz atomfizikus:
Amikor Fermit megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt válaszolta: „Már itt vannak…
magyaroknak nevezik őket!”
Helmut Kohl (1930–), német konzervativ politikus, 1982–1998-ig német kancellár:
„A legnagyobb csapást a nemzetközi kommunizmusra a magyarok mérték és a berlini falból az
első követ a magyar hősiesség ütötte ki.”
És végül két nagy magyar véleménye:
Zrínyi Miklós (1620–1664), költő, hadvezér:
„Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók.”
Petőfi Sándor (1823–1849), költő, forradalmár:
„Európa színpadán mi is játszottunk, s nem volt a miénk a legkisebb szerep.”

Vélemények a magyar nyelvről
Sir John Bowring (1792–1872):
„A magyar nyelv a régmúltba vezet. Nagyon sajátos módon fejlődött és szerkezete ama távoli
időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Ez egy olyan nyelv,
melynek logikája és matematikája a feszített húr erejének kezelhetőségével és rugalmasságával bír... Olyan mint a terméskő, egy tömbből van, amin az idő vihara egyetlen karcolást sem
hagyott. Nem naptár ez, amely a korok változásához alkalmazkodik. Nincs szüksége senkire,
nem kölcsönöz, s nem von vissza, nem ad és nem vesz el senkitől. E nyelv a legrégibb és legdicsőségesebb emlékműve a nemzeti önállóságnak és szellemi függetlenségnek. Amit a tudósok képtelenek megfejteni, azt mellőzik, a nyelvészetben csakúgy, mint a régészetben. A régi
egyiptomi templomok mennyezetei – amik egyetlen kőből készültek –, nem magyarázhatók.
Senki sem tudja, honnan származnak, melyik hegyből szerezték a csodálatos képződményt
vagy miként szállították és emelték a helyére a templomokban. A magyar nyelv kialakulása
ennél sokkal bámulatosabb. Aki ennek titkát megoldja, isteni titkot fog kifejteni. Tény, hogy e
titok első tétele:
Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala Istennél, és Isten vala az Ige.”
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Sir John Bowring angol nyelvész, irodalmár és gondolkodó több mint száz nyelvet beszélt, köztük a magyart is. Sok magyar költeményt fordított angolra. 1830-ban kiadott egy verseskötetet
„Poetry of the Magyars Preceded by a Sketch of the Language and Literature of Hungary and
Transylvania” címen, amelynek előszavában írta az itt közölt megállapítást. Sir Bowring el
volt ragadtatva a magyar nyelvtől, és észrevette, hogy születése valahol a történelemelőtti idők
homályában tűnik el.
Dudás Rudolf negyven éven keresztül minden nyomot felkutatott, hogy Sir Bowring prófétai meglátásának a nyitját megtalálja. Hamar rájött, hogy ilyen messzi távlatokba visszamenő
ősiségben Sir Bowring titkába modern nyelvészeti eszközökkel nem képes betekintést nyerni.
Kutatásai eredményeként megállapítja: „A magyar nyelv korát felbecsülni még megközelítőleg
sem lehet; lehet, hogy egykorú a Vértesszőlősi emberrel, 350 000 év, vagy még idősebb. Bizalommal hívhatjuk MAGYAR ŐSNYELV-nek is, mert kezdetben, a Biblia szerint az emberiség
összessége egy nyelven beszélt.” (Dudás Rudolf, A teremtés ősmagyar nyelve, Szikamber Kör,
Vancouver, 1999)
Csőke Sándor nyelvész hasonlóan nyilatkozik (Három tanulmány, Eberstein, 1977, 63.): „A
magyar nyelv magyar eredetű. A magyar nyelvet az idők végtelensége szülte. A magyar nyelv
szókincsének kilencvenöt százaléka magyar eredetű. Transzcendentális mélységekből – önmagából – eredő ősnyelv… szerkezeti rendszerében is.” (Badiny Jós Ferenc, Igaz történelmünk
vezérfonala Árpádig, Orient Press Kft., Budapest, 1996)
Berzsenyi Dániel (1776–1836), költő mindenkinél hamarább felfedezte a magyar nyelv ősiségét:
„Régóta gyanús előttem az a régi előítélet, amely szerint többnyire azt hittük, hogy mindazon
szavaink, melyek az idegenekhez hasonlítanak, kölcsönzöttek és idegenek, arra határoztam magamat, hogy némely szavaink származattját minden figyelemmel megtekintsem, s nyelvünk
becsületét e részben is oltalmazzam. Bukdozásaim haszon nélkül nem maradtak, sőt örömmel tapasztaltam, hogy mindenütt többet találtam, mint kerestem elannyira, hogy csakhamar
általlátám azt, hogy a magyar nyelv tán az egész óvilág nyelveinek gyökere és anyja, mert
nyilván tapasztalám azt, hogy a legközönségesebb természeti tárgyoknak nevezeteit nemcsak
az igen rokon déli és keleti, de még az egészen idegennek vélt európai nyelvekben is általában
magyar gyökerekből lehet származtatni.” (1825)
Galeotto Marzio (1427–1497), olasz humanista, Janus Pannonius pécsi püspök jó barátja, akinek
hívására érkezett Magyarországra, Mátyás király udvarába – a következő megfigyelést tette:
„A magyarok, akár urak, akár parasztok, mindnyájan egyazon szavakkal élnek.”
Polanus Amandus (1561–1610), Baselban élő humanista írja szenczi Molnár Albertnek nyelvtana
megjelenésekor:
„Akadtak, akik kétségbevonták, hogy a zabolátlan Magyar nyelvet nyelvtani szabályokba lehetne foglalni. Te azonban kiváló munkáddal alaposan megcáfoltad őket.” (1609)
Johann Gottfried Herder (1744–1803), német író és udvari lelkész szerint nagy kincs a Magyar
nyelv (1790):
„Van a népnek kedvesebb valamije, mint a nyelve? Benne él egész gondolatvilága, múltja története, hite, életalapja, egész szíve, lelke.”
Giuseppe Mezzofanti (1774–1849), a nyelvtudományok legnagyobb tudósa, aki élete vége felé ötvennyolc nyelven írt és százhárom nyelven beszélt, ismerve minden hangárnyalatot és nyelvjárást,
a következőket felelte mosolyogva, amikor megkérdezték tőle, melyik nyelvet tartja a legszebbnek: ő a saját anyanyelvével, az olasszal szemben elfogult és azt tartja legszebbnek. De hozzátette
egy kis gondolkozás után, hogy az emberi gondolat érzelmek közvetítésére szolgáló nyelvek közül,
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egy kevéssé ismert nyelv, a magyar az, amelyet legkifejezőbbnek tart. Egy osztrák költőnek pedig
ezt mondta:
„Tudja melyik nyelvet tartom az olasz és a görög után, minden más nyelv előtt leginkább dallamosnak és a verselés szempontjából a leginkább fejlődésre képesnek? A magyart. Ügyeljen,
egy feltündöklő költői lángész még igazolni fogja nézetemet. A magyarok, úgy látszik, maguk
sem tudják, hogy nyelvük milyen kincset rejt magában...”
A következő idézet is Mezzofantitól származik: „Tudják-e, melyik az a nyelv, amelyet
konstruktív képessége és ritmusának harmóniája miatt az összes többi elé, a göröggel és latinnal egy sorba helyezek? A magyar...” (1836)
Jacob Grimm (1785–1863), nagy meseíró, német egyetemi tanár, a történeti hangfejlődés törvényszerűségeinek felismerője, az első német tudományos nyelvtan megalkotója kijelentette:
„A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet.” (1820)
Henry John Temple Palmerston (1784–1865), angol politikus (magyarországi angol nagykövet
1848-ban) a magyarok szeretetéről éppen nem híres diplomata véleménye:
„... a Habsburgok keleti birtokán élő magyar nép... nem csak kontinensünk egyik legerősebb
államát alkotta évszázadokon át, de valami általunk nem ismert nagyon ősi műveltséggel a környező népeket és országokat századokon át teljes tiszteletadásra tudták kényszeríteni.”
Sir Boyle Roche (1736–1807), az ír alsóház tagja:
„A magyarok népi nyelve rendkivül kifejező és a dalaik ősibbek, szebbek, kifejezőbbek a mieinknél (angolokénál).”
N. Erbersberg (1840), bécsi tudós:
„Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság, és emellett szorgosan
került minden közönségest, kiejtésbeli nehézséget és szabálytalanságot.”
John Palgrave Simpson (1807–1887), 1848. márciusában írja „Levelek a Duna mellől” című
cikkében:
„A magyar nyelv költői, gazdag, hangulatos… tele van lelkesedéssel, eréllyel, mindennemű
költői célra alkalmatos, bátor, s mégis gyöngéd összhangzatos, dallamos és kifejezése tiszta.”
Chevalier de Berris (1817–1865), francia nemes ezt írta a magyar nyelvről:
„Egészen különös ez a nyelv, kissé talán nehéz is. De mindevvel nem törődve, megtanultam, mert
jól csengő. Az általam ismert nyelvek közül a legszebbnek és legtisztábbnak tartom. Különösen,
ha egy hölgyet hall beszélni az ember, akkor vele együtt a nyelvbe is bele kell szeretni.”
Wilhelm Schott (1807–1889), német tudós:
„Olyan sok szép lágy mássalhangzója van, például bizonyos hangok oly jóleső jésítése (ny).
Magánhangzóit tisztábban ejti, mint a német. Egyaránt képes velős rövidségre és hatásos szónoki nyújtottságra, szóval a próza minden nemére. Összhangzatos felépítése, csengő rímei,
kifejezésbeli gazdagsága, és zengő hangjai kiválóan alkalmassá teszik… a költészet minden
ágára.” (1840)
Joseph von Machik, a zágrábi egyetem magyarbarát tanára, 1842-ben zenének mondta a magyar
nyelvet:
„Bizonyára, ki csak hallja, ha nem is érti, lágy hömpölygését, fenséges zengését, erőteljes hangját, vágyat érez, hogy megértse.”
George Bernard Shaw (1856–1950), ír irófejedelem komolyan tanulmányozta a magyar nyelvet.
Egy rádiós nyilatkozatában mondta:
„... egy igazán tehetséges angol irónak az előbb már említett hatalmas előnyök ellenére is
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leküzdhetetlen nehézségekkel kell szembenéznie. Őszintén mondom, az anyanyelvemen nagyon sokszor képtelen vagyok érzéseimet és gondolataimat teljes pontossággal visszadni. A mi
nyelvünk gazdag, nagy és praktikus, de viszonylag fiatal... Bátran kijelenthetem, hogy miután
évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az
anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a
különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit. A magyar nyelvben a propozíciók használata helyett a
legtöbb szó végét óriási variációkban változtatni lehet. Ez a művelet a legkisebb érzelmi rezdülést is képes kifejezni és hűségesen visszadni. Ehhez képest (s itt bocsánatot kérek a tisztelt
Hallgatóságtól) sokszor úgy érzem, hogy a mi angol nyelvünkön a legtöbbször képtelen vagyok
a közlendőm belső lelkiismeretem szerinti pontos visszaadásra, és ahelyett, hogy biztosan odatalálnék, ahová akarok, csak járom és járom az utam akörül a szólás-mondásunkban szereplő
bizonyos bokor körül.”
Brockhaus Enzyklopädie, német nyelvű enciklopédia (Lipcse, 1796):
„A magán- és mássalhangzók szép aránya, a hangok finom árnyalása, minden szótag egyenletes
és tökéletes képzése és a magánhangzó-illeszkedés harmóniája pompássá és férfiassá teszik ezt
a nyelvet.”
Jules Romains (1885–1972), francia költő:
„Mivel a magyar nyelvet nem értettem, minden erőmmel azon iparkodtam, hogy megérezzem.
A színházban, ahol két estét töltöttem, az idegen szavak áradatát nemcsak közönyös zajként
engedtem magamra hatni. Tőlem telhetőleg figyeltem, amint zenét hallgatunk, vagy helyesebben, amint a vak ember végigtapogat egy érmet, hogy legfinomabb körvonalait is megkülönböztesse. Aztán, mivel jól tudtam, hogy nyelvészeti atyafiság fűzi össze a finn meg a magyar
nyelvet, emlékezetembe idéztem egyik hasonló kísérletemet, melyet Helsinkiben tettem, s próbáltam rájönni, vajon ez a nyelvészeti rokonság megnyilatkozik-e az én fülemnek érezhető
hasonlóság által. Be kell vallanom, hogy ilyesmit nem észleltem. A két nyelv zenéje külsőleg
merőben másnak tetszett. A finn nyelvnek van valami sajátos varázsa: állandóan cseng, mint a
drágakőfüzér, melyet egy kéz mozgat a mellen, vagy a fürge csermely, mely kavicsokat görget.
Csillingelésében van valami semmihez sem hasonlítható frissesség. Minden nyelv közül, melyet hallottam, a finn nyelv érzékelteti meg leginkább a gyermekkor kellemét, egy ősi tavaszi
ünnep vidámságát. Ezzel ellentétben úgy éreztem, hogy a magyar nyelv csupa erő. Nem ismerek ehhez fogható férfias nyelvet. Szenvedelmesen férfias. Az önök szótagjaiban van valami
az izmok kemény nekiduzzadásából, néha rekedt és rövid lihegés emeli fel őket, amint a szilaj
indulat felemeli a mellkast. Hát én legalábbis ezt éreztem, amit egy másik kísérletem is megerősített, mikor meghitt társaságban elszavaltattam magamnak a klasszikus és jelenkori költészet
néhány darabját.” (21 47 145 – Nyelvtan-nyelvművelés 306–321.)
Grover Krantz (1931–2002), amerikai antropológus:
„A magyarországi magyar nyelv ősisége ugyanilyen meglepő lehet… átmeneti kőkori nyelvnek tartom, mely megelőzi az újkőkor kezdetét… a magyar az összes helyben maradó európai
nyelvek közül gyakorlatilag a legrégibb…” (Grover Krantz: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása, Bp. 2000, Imre Kálmán fordítása)
David Barry (1947–), amerikai szerző:
„A számítógép-világnak sajátságos nyelve van, akárcsak Magyarországnak. A különbség az,
hogy ha elég sok ideig tartózkodik az ember magyarok között, előbb-utóbb kezdi megérteni
miről is beszélnek...” (Get With the Program, Reader’s Digest, 1996)
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Oswald Gschnitzer, német matematikus, sakkozó:
„Amikor német barátaim meghallják, hogy megtanultam magyarul, csodálkozni szoktak. Hiszen ők úgy tudják, hogy ez egy rettenetesen nehéz nyelv. Semmi köze a némethez, és több mint
harminc főnévesete van! (Itt nyilván egy túlbuzgó nyelvész összeszámolta a főnévi ragokat, a
ládába-tól egészen a pávává-ig.) Megnyugtatom őket, hogy ezekben a „főnévesetekben” már
az elöljáró is benne van. Melyiket nehezebb megtanulni, a -ba, -bet vagy az in + accusativot?
Ami pedig a rokonságot illeti, az igaz, hogy a magyar és a német szavak, néhány kivételtől
eltekintve, nem hasonlítanak egymásra. De az összetett szavak és az állandó kifejezések igen!
Aki valaha próbálta megértetni magát Angliában a német Sackgasse szó szerinti fordításával:
sack alley, az igazán értékelni fogja a magyar zsákutca szót. Hasonlóan kézenfekvő a német
auf der Hand liegend (kézenfekvő) fordítása. Egyébként, szoktam folytatni, a magyarban csak
három igeidő van, nincsenek nemek – a feministák paradicsoma! –, és a helyesírás fantasztikusan egyszerű.
Ennyit a reklámból! Magunk között bevallom, hogy magyarul tanulni mégsem fenékig tejföl.
Például igaz-e, hogy csak három igeidő van? Ha lovastul és karácsonykor külön főnévesetek,
akkor kotorászik, olvasgat, zuhog mind külön igeidők! Hiszen hasonló szemléleteket fejez ki
így a magyar, mint a francia a híres-hirhedt imparfait-jával (befejezetlen cselekmény) és az
angol az „I will have been, having been, having had”-féle dadogásával!
A magyarul tanulónak különös ínyencfalatok a hangulatfestő szavak. Megszámolhatatlan seregük keresztülballag, -baktat, sőt -hömpölyög a magyar nyelv birodalmán. (Kevésbé finomkodva azt is mondhatnám: nyüzsögnek benne.) Magyar–német szótáramban ezek nagyrészt nem
találhatók meg, nyilván azért, mert túl sokan vannak. Hát forduljunk segítségért a Magyar
Értelmező Kéziszótárhoz! Az például a retyerutya szót a következőképpen magyarázza: cókmók, motyó. Már a menni, járni hangfestő rokonai, barátai és üzletfelei önmagukban véve
megtöltenének egy egész szótárt. Így fölszerelkezve, egyetlen szóban le tudjuk írni valakinek
a járásmódját, és ezzel együtt elmesélhetünk sok érdekes dolgot az illető életkoráról, testi és
lelkiállapotáról, jelenlegi kedvéről és annak okáról. Sőt, egy kis nyelvérzékkel és némi rosszindulattal még hitvese hűségére is tehetünk célzást.
Hasonló kifejezőerejük van az úgynevezett ikerszavaknak. Ilyen például a retyerutya és cókmók mellett a huzavona. Nézzük csak meg ezt a szót fönt említett forrásunkban: „Valaminek az
elintézésében ellentétes szempontok érvényesülése miatti halogatás.” Persze csodálatos, hogy
a magyar egy-egy Grimm-mesét el tud mondani egyetlen szóban, ám a magyarul tanulóknak a
feladatát ezzel aligha könnyíti meg.
Remélem, az aligha szót jól használtam. Az efféle szavakkal mindig bajban vagyok. Írjunk
csak föl egy kis szótárt: de = igen, dehogy = nem, dehogynem = igen. Tulajdonképpen egyszerű: mínusszor mínusz az plusz. Csak beszéd közben egy kissé nehéz mindezt végiggondolni:
Nemde? – Hogyisne! – mondja most alighanem megvetően az Olvasó.
Az szokták mondani, hogy a magyarok túl kevesen vannak. A magyar igekötőkről viszont ezt
nem állíthatnám. Vegyük például a mosni ige nagycsaládját: mosni, megmosni, elmosni, felmosni, lemosni, kimosni, bemosni... és ez még csak a vérszerinti rokonság; csatlakozik hozzá a
beházasodott mosogatni, és mosdatni is, az összes rokonukkal együtt. Főleg az el/meg ikerpárt
tévesztem el gyakran, bár szerintem inkább ők tévesztenek meg engem. Durva tréfa ez, mert
például megpatkolni és elpatkolni mégsem ugyanaz.
És ha végre elhatározta (vagy meghatározta) az ember, melyik igekötő kell neki, még azt is el
kell döntenie, hová rakja: el kell dönteni, eldönteni kell, vagy kell eldönteni? Döntse el a kedves
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Olvasó! És ezzel máris rábukkantunk a soron következő nehézségre. A magyar nyelv legszigorúbban
őrzött titka a szórend. Még a saját feleségem sem árulta el. Ő azt mondta, hogy a magyar szórend
szabad. A tankönyvemben olvastam egyetlenegy egyszerű szabályt. Csak az a furcsa, hogy azzal nem
találtam el többször a helyes szórendet, mintha nem olvastam volna. A kivételek ugyanis nem voltak
benne a könyvben, mert túl bonyolultak. A magyar nyelvművelő irodalomban meg azért nem találhatók meg, mert egy magyarnak úgysem okoz nehézséget a szórend.
Aztán egy könyvtárban végre kezembe akadt egy magyar nyelvtan németek (persze még a keletnémetek) számára. A könyv végefelé, két oldalon – kiemelés nélkül összezsúfolva – ott voltak a kivételek.
Azóta nem láttam a könyvet. Nyilván a magyar titkosszolgálat rájött az árulásra és eltávolította...
Kis híján elfelejtettem a kiejtésről panaszkodni. Az indogermán beszélő minden szónak csak a hangsúlyos szótagját ejti hosszan, a többit többé-kevésbé elnyeli. Ezért persze idegesíti: a magyar ragaszkodik
ahhoz, hogy minden szótagot tisztán ki kell ejteni. Néha még éppen a hangsúlyos első szótag rövid, a
többi pedig hosszú. Ezeket fordított szavaknak nevezném, például fehér, kerék. Aztán vannak még a
gépfegyver szavak, mint az elengedhetetlen, a fékező szavak, mint hólapátolás. Persze akad még sok
más kemény dió, például a tárgyas igeragozás, az egyes szám használata a számok után, az ny és a ty
kiejtése, és így tovább. És ez jól is van így, mert ami olyan érdekessé és vonzóvá teszi a magyar nyelvet, az éppen a gazdagsága és az egzotikussága, egyszóval: a nehézsége.” (Nehéz-e a magyar nyelv?,
Tárogató, Vancouver, 2001 március, 29. o.; eredetileg az „Élet és Tudomány”-ban jelent meg)
Oswald Gschnitzer német matematikus és sakkozó. Magyar felesége indíttatására 1989 őszétől
kezdett magyarul tanulni. Látszólag csipkelődik a nehézségeken és furcsaságokon, de sok szépet és
érdekeset talált legdrágább nemzeti örökségünkben, ősi magyar nyelvünkben.
Arnaldo Dante Marianacci, az Olasz Kultúrintézet igazgatója, mondta – Sir Bowring John két
könyvének (1830, 1866) magyarországi megjelenésének bemutatóján –, arra a kérdésre felelve, mi
ragadta meg figyelmét Sir Bowring írásából:
„Igen, szeretném felidézni azt a mondatot, hogy a magyar nyelv nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem üzletel, nem ad, nem vesz el senkitől. Míg más országokban a nép formálja a
nyelvet, addig itt a nyelv formálja a magyarokat. Azt hiszem, hogy a magyar nyelv a világörökség része is lehetne, mert tiszta nyelv. Semmilyen más nyelvnek nem sikerült tulajdonképpen
behatolni és idegen kifejezéseket ráerőltetni…” (2006)
Teller Ede (1908–2003), atomfizikus, figyelemreméltó, amit mondott a magyar nyelvről Pakson
(Fontos megjegyezni, hogy életének 95 évéből 77-et külföldön élt, de még közvetlenül halála előtt
is tökéletesen beszélt magyarul):
„...új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar.” (Mai Nap, Budapest, 1991. 9.)
„Teller Ede mondta, hogy amennyiben nem Ady teremtő nyelvén ismerte volna meg a világot, akkor aligha vitte volna többre egy átlagos középiskolai tarnárnál.” (Idézet Patrubány
Miklós újévi köszöntőjéből – 2003)
Ehhez kapcsolódik magyar anyanyelvű nagy matematikusok vallomása is: „Hja, magyar
anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.”
Ove Berglund, svéd orvos és műfordító:
„Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke.” (Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5.)
Vigyázzunk tehát ősi nyelvünkre, az emberiség legnagyobb, ma is csonkítatlanul élő, szellemi
kincsére.
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Varga Csaba

Mire lehet büszke a magyar?
Az olvasó bizonyára megfigyelte élete során, hogy a magyar szavaknak mindig csak valamely
más nyelvből való átvételéről hallunk mindenféle fórumon: ezt a szót is átvettük, azt a szót is
átvettük, amazt a szót is átvettük valahonnan. Hogy pedig mely szó magyar, nos, erről aligha
hallott valaki is, akárcsak egy szót is. Ez alapján a magyar ember természetesen véli úgy, hogy
a magyar nyelv, szókincs nem régi, nem eredeti, hanem alávetett, másodrangú: számtalan nyelvből véletlenszerűen összehordott, fésületlen egyveleg. Ezzel szemben más nyelvekről, pl. szláv,
angol, francia, latin stb. nyelvekről a magyar tudomány fellegvára olyan képet tár elénk, mintha
ezek viszont ősi eredetű, kiérlelt nyelvek lennének, a világ műveltségének oszlopai, s számunkra
e nyelvek pompája csak utolérhetetlen mérce lehet.
Ebbe a véleménybe mindenki belenyugszik, hiszen minden rangú és rendű magyar tudományos fórum ezt hirdeti, a tankönyvekben is ezt tanítják nekünk itt Magyarországon. Tehát magyar tudományos vélemény a magyar nyelv alacsony rendű volta. De mit mondanak a külföldiek
a magyar nyelvről? (Ezek megtalálhatók e könyv „Vélemények a magyar nyelvről” fejezetében.
– Szerk.)
Ezeket átolvasva megállapíthatjuk, hogy itt valami nagy titok lappang. Mert nem különös,
hogy a magyar tudomány minden erőt bevetve igyekszik lealacsonyítani a magyar nyelvet (s mi
fizetjük ennek költségeit), a külföldi szakvélemények pedig mély meghajlások a magyar nyelv
nagyszerűsége, egyedülállósága és ősi volta előtt, mi több, mint látjuk, van ki a kárpát-medencei
ősi voltát hirdeti. (A nagy alkotókézség egyik oka a nyelv, a másik pedig az, hogy a magyar nyelv
eleve kényszeríti beszélőjét arra, hogy a jobb agyféltekéjével gondolkodjon. Márpedig ez az
agyrész a távoli dolgok közötti kapcsolat felismerésének központja.)
Ám általában véve is érdemes felfigyelni nyelvünk teremtő erejét magasztaló véleményekre:
– Isaac Asimov, scifi író: „Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik
a földön: emberek és magyarok.”
– Enrico Fermi olasz atomfizikustól mikor megkérdezték, hogy hisz-e az űrlakókban, azt
válaszolta: „Már itt vannak, magyaroknak nevezik őket!”
– A magyar anyanyelvű nagy matematikusok is azt mondták sokszor: hja, magyar anyanyelvvel könnyű nagy matematikusnak lenni.
S ha összevetjük ezeket a véleményeket az alábbiakkal, a titokról még jobban fellebben a
fátyol. Az olvasók bizonyára emlékeznek a Millenárison felépített „Álmok álmodói – Világra
szóló magyarok” című kiállításra. (E sorok írója is ott szerénykedett, a falon lógva – mint filmrendező.) Nos, aki ezt a kiállítást nyitott szemmel végignézte, meghökkenhetett: mi kitalálni
való maradt másoknak? Bizony kevés. Tudjuk jól a sort: abszolút geometria, mely az általános
relativitás alapköve, acélrugó (lemezes), automata sebességváltó, atomreaktor, atombomba, bakelit hanglemez, BASIC számítógépes programozási nyelv, benzinmotor, benzinmotoros autó,
bolygókerekes sebességváltó, Diesel- és gázturbina, dinamó, ejtőernyő, elektromotor, elektromos fogyasztásmérő, forgókondenzátor, golyóstoll, gomb, gőzturbina, gyufa, hangosfilm, helikopter, hidrogénbomba, hold-radar, hologram, kazettás floppy lemez, kengyel, képtávíró, kerék,
kocsi (Kocs község a névadója, pl. angolul coach, ejtsd: kócs – Szerk.), kozmikus sugárzás
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és a biomágnesesség felfedezése, központi fűtés, léghajó, lökhajtású repülő, markológép, porcelánfajansz, porlasztó, részecskegyorsító, sokszorosítás (xerox), sokszögeszterga, sötétkamra,
stressz fogalma, számítógép, szauna, szélturbina, személyfelvonó, szódavíz, sztereo rádióadás,
taposómalom, tejpor, telefonközpont, televízió elve, televíziós képcső, torpedó (robotrepülőgép), torziós inga, transzformátor, vasút villamosítása, világító dióda, világvevő rádió, villamos
gyújtóberendezés, villanymozdony, vízturbina, wolframszálas izzó...
S bizony… az írás és a könyv is: márpedig a felsoroltak (és még sok-sok további) csaknem
kiteszik a mai művelt világ alappilléreit. És akkor még itt vannak az íróink, költőink, zeneszerzőink is… (Magyar találmány a gombfoci is, no és Karinthy Frigyes találmánya a ... felfújható
gumi-földgömb.) Hogy távolabbi eleink leleményeiről se feledkezzünk meg: fehérnemű (bizony,
viselése tőlünk terjedt el nyugatra), gomb, ing, kanál, villa (étkezéshez), kengyel, fazekaskorong, nadrág, öntözéses gazdálkodás, réz, tarhonya, tejpor, vetésforgó, visszacsapó íj, vörösréz,
zakó stb.
Tessék csak végignézni a listát: nem tagadható: csaknem minden alapelv − pl. kerék, dinamó, elektromotor, benzinmotor, írás, számítógép − mely ma a Földön használatos, nyelvünkön
gondolkodók teremtménye, de az eurázsiai nagy vallások is. (Tehát így tessék magyarnak lenni.)
Aztán az alapleleményt lehet tökéletesíteni, kicsinyíteni, nagyítani, hozzátenni, fejleszteni stb.,
amiben például a japánok oly jelesek.
Most pedig vessük össze a fentieket az alábbiakkal. Ha az olvasó emlékezik a fent említett „Álmok álmodói – Világra szóló magyarok” kiállításra, akkor bizonyára arra is emlékezik,
hogy a 2002-ben hatalomra került kormánykoalíció első legfontosabb lépése nem a nyugdíjasok,
avagy a gazdaság helyzetének javítása volt, hanem azonnal és minden erőt bevetve lebontotta és
eltüntette az „Álmok álmodói – Világra szóló magyarok” című kiállítást – miközben hatalmas
volt a látogatottsága.
Vajon miért, vajon miért? Itt most már természetszerűen merül fel az a kérdés is, hogy van-e
összefüggés az említett kiállítás érthetetlen és kegyetlen lebontása között, s aközött, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a magyar nyelv alacsonyrendű voltát igyekszik elhitetni minden
magyarral, éles ellentétben állva a magyar nyelvet vizsgáló külföldi szakértők véleményével? E
kérdésre tiszta és pontos választ kaphatunk.
Aki vizsgálni kezdi megalapításától kezdve mindmáig tartóan a Magyar Tudományos Akadémiának a magyar nyelvről (és a magyar történelemről) alkotott hivatalos véleményét, bizony nagyon meglepődik. Ugyanis gyökeres fordulatot fedez fel a 48-as forradalom leverését követően.
Igaz, már 48 előtt is erős volt a magyar nyelvet megsemmisítő igyekezet. Például Blaha Lujza
részint azért maradt meg emlékezetünkben, mert a magyar főváros magyar színpadán magyarul
merészelt megszólalni. Ez akkor „skandalum” („botrány”) volt.
Hasonló, halált megvető bátorságról tett tanúbizonyságot Széchenyi István is. Ő a magyar
parlamentben vette magának azt a bátorságot, hogy magyarul szólaljon fel. Ám ez csak a politikai elnyomás része volt, a Habsburgok magyar-gyűlöletéből fakadt. A magyar nyelvről és
történelemről magyar tudományos fórumon kialakított vélemény a Kiegyezés után lendült át
teljesen az ellenkező oldalra: mégpedig a magyarokra megalázóvá, s vált aztán ez a vélemény
egyeduralkodóvá – mindmáig.
Itt tehát az a nagy kérdés, hogy vajon mi volt a Magyar Tudományos Akadémai hivatalos véleménye a Nagy Fordulata előtt? Erre a Magyar Tudományos Akadémiának az 1860-as években már csak
nagyon nehezen, de mégiscsak megjelent szótárában – az úgynevezett Czuczor–Fogarasi értelmező
szótárban, melynek előkészítésében Vörösmarty Mihály is részt vett – könnyen találunk választ.
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Nagy költőnk, Berzsenyi Dániel önmaga is kutatta a magyar nyelv múltját, s eredményéről így ír:
„Bukdozásaim haszon nélkül nem maradtak, sőt örömest tapasztaltam, hogy a magyar nyelv tán az
egész óvilág nyelveinek gyökere és anyja”. A fent nevezett szótárban természetes módon szerepel
az adott szócikkeknél, hogy a szanszkrítban, ógörögben, latinban stb. milyen kiejtéssel szerepel az
a szó. Már a bevezetőben ezt olvashatjuk a szótár fő alapelveként: „Ha tehát akármily nyelvekben
oly szókra akadunk, melyek (…) legalább alaphangban és érteményben egyeznek, észszerűleg
állíthatjuk rólok, hogy eredetre rokonok, pl. a hellen gürosz (gur-os), lat. cir-cus, magy. kör, német
Kreis, vagy a lat. vort-it, magy. ford-ít, szl. wrát-i; a lat. hort-us, fran. jard-in, ném. Gart-en, magy.
kert, szl. hrad, grod, gorod.”
A például mutatott fenti három szócsokor: „változatok egy témára”, s a látható elváltozások a „leány-nyelvek”-ben megjelenő természetes romlásként értelmezhetők. Czuczor
Gergely megfogalmazásával a leány-nyelvek keletkezésének oka: kihalt e népekből a nyelvalkotói érzék, s helyette csupán az idomítási hajlam és ügyesség működött. (Könnyű belátni, hogy ez nem csak a nyugati nyelvek, hanem a nyugati társadalmak látlelete is: bennük
csupán az idomítási hajlam és ügyesség működik. Merenghetünk azon, hogy vajon mikor
állítanak Czuczor Gergelynek szobrot korszakalkotó felfedezésért – alapvetően a magyar
gyökrendszer felfedezésért –, mondjuk Brüsszelben, az EU székháza előtt?) S ami a legfontosabb: e leány-nyelvekből egyértelműen a ma magyarnak nevezett nyelvhez vezet az út,
mint forráshoz.
Ám a szabadságharc leverése után fordult a kocka, kitették a magyar nyelvészeket és történészeket a Tudományos Akadémiáról, s helyettük németeket (idegen szívűeket) hoztak. Volt
ki akkor kezdett magyarul tanulni, mikor már magas rangot töltött be a Magyar Tudományos
Akadémián. (Például Josef Budenz, Paul Hunsdorfer; utóbbi arról is nevezetessé vált, hogy
Hunfalvy Pálként elégette a Szentkatolnai Bálint Gábor által összegyűjtött magyar, székely betűs írásos emlékeket. A vonulat eredete világos: a XVIII. században élt német J. E. Fischer és A.
L. Schlözer már történelem nélküli népnek minősítette a magyarokat.)
Tehát nem arról van szó, hogy a Magyar Tudományos Akadémia magyar tudósai egyszer
csak hirtelen és egyöntetűen az ellenkezőjét kezdték állítani annak, mint amit addig mondtak,
hanem arról van szó, hogy egyszerűen lecserélték a „személyzetet” – felelősséggel leírható:
magyargyűlölőkre. Aztán a magyar tudósok, írók, költők már csak a partvonalról, minden hatalomtól megfosztva figyelhették, micsoda rombolás, sáskajárás történik itt. Jókai Mór elegáns és
maró gúnnyal tiltakozva ezt írta: „Mellemre tett kezekkel hajolok meg a nagybecsű etnographiai
adathalmaz, az összehasonlító nyelvészet szólajstromai előtt; /…/ de minderre csak azt mondhatom: a magyarok nyelve mindig magyar volt.”
De a közelmúltban is érdekes megfigyelésre adódott lehetőség. Nemrégiben jelent meg Mario
Alinei „Ősi kapocs” című könyve, melynek eredeti olasz címe: „Etruszk: a magyar archaikus
formája”. Vagyis hogy az etrusz nyelv a korabeli magyar nyelvvel azonos. Ezt persze tudtuk,
csak hát egészen más, ha külföldi tudós is ezt állítja. Ám láthattuk: ahol hírt adtak e könyvről,
csak a szerző és a könyv lejáratására ügyeltek. (Itt jegyzem meg, hogy rendre összeakadok nyugati nyelvészekkel, akik lázas sietséggel tanulnak magyarul. Ők már tudják, hogy enélkül nem
megy.)
Ugyanígy kimutatható, hogy igen mély és szerves nyelvünknek az ógöröggel, latinnal és az
angollal való kapcsolata is. (Lásd Varga Csaba: Az angol szókincs magyar szemmel, illetve Ógörög: régies csángó nyelv, egyaránt a FRÍG Kiadó kiadványai; Szabédi László: A magyar nyelv
őstörténete, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1974. Összefoglalóan bizonyítja mindezt László
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Géza könyve: A magyar nyelv, mint a nyelvek egységes eredetének bizonyítéka, Szekszárd,
1931, magánkiadás.)
Nyelvünk múltját illetően nem kell csak Európára szorítkoznunk. Horvát István írja 1825ben („Rajzolatok a magyar nemzet legrégiebb történetei”-ből, Pest, 1825): „Pözsög a’ Szent Írás
mindenféle a’ régi Magyar nevektől és régi Magyar Írásmódtól. Ti éjjel-nappal Szent Írást olvasó
Rokonim! Hogyan nem vettétek ezeket észre a’ sok század alatt!” Református lelkész fia lévén
töviről hegyire meg kellett ismernem a Bibliát. Remekül szórakoztam a benne sorjázó rengeteg
magyar néven, főnéven: pl. Aba, Ámos, Arad, Árpád, Béla, Dalajás, Éber, Eper, Ér, Erdei, Gál,
Gáth, Húr, Hús, Jósafa, Juta, Kácor, Kádár, Kállai, Kedes, Kenéz, Kászi-fia, Keszed, Kis, Kóc,
Kút, Lúd, Más, Moholi, Pára, Perec, Sallai, Sárai, Sáros, Szabad, Szalka, Szárai, Széled, Szemes, Szin, Só, Sófai, Súr, Tábor, Tél-Harsa, Torma, Úr, Uri stb. Tessék csak felütni a Bibliát!
Ma is úgy vagyunk nevelve, hogy az ilyen észrevételeken mosolyognunk illik (s orvosért kiáltanunk, mert hogy magyar?... az lehetetlen). Gondolom, néhány olvasó máris megingott kissé,
ám néha gondolkodni is érdemes: tessék olyan nyelvet mondani, amelyben közszavak a fenti
nevek, mert hogy a nevek szavak. Ráadásul e nevek hibátlan magyar ragozásúak is! Akkor pedig
milyen nyelv mellett kell letenni a voksunkat? Hogy van, akinek ez nem tetszik? Mire kötelez
ez bennünket? Semmire.
Ám van másféle támpont is. Tudja-e az olvasó, hogy II. András királyunk a 20 000 fős keresztes hada élén megérkezett ugyan a Szent Földre, ám nem kezdte mészárolni az ellenfelet,
mert rögvest kiderült: akikkel csatáznia kellett volna, azok magyar ajkú rokonaink („A nyelvek
anyját tudtam én” című könyv ÉL ÉS JÓ fejezete olvastán ez már természetesnek is kell, hogy
tűnjön), akik II. Andrást Jeruzsálem királyává választották. Ezért II. András kiátkoztatott, ezúttal már másodszor, a teljes magyar néppel egyetemben. (És így járt Aba Sámuel is: ő maga és
külön a teljes magyar nép szintúgy kiátkoztatott.) Még Jeruzsálem neve is magyar, nemrég még
így is írták: Hierosólyom, ahol hier = har, azaz felmagasló, lásd pl. Hargita (Har-g-ita, Harsányi
hegy).
(Vatai Zsolt ezt írta nekem egyik levelében: Az Eckhardt Sándor FRANCIA–MAGYAR KÉZISZÓTÁR (Akadémiai Kiadó, 9. kiadás, 1987) 429. oldalán szerepel a „hiérosolymitain, -e m
és fn jeruzsál- emi” címszó. (A franciák az egyes városok lakóit igen gyakran a város nevéből
rendhagyóan képzett szóval nevezik meg. Pl. Moscou lakója a moscovite, ugyanígy Monaco −
monégasque, Cahors – cadurcien, Bordeaux − bordelais, Saint-Étienne − stéphanois és így
Jérusalem lakója a hiérosolymitain. Ezt még ma is így kellene, hogy mondják, legalábbis a
művelt franciák. Mert a „Jeruzsálemből való” elintézhető a „de Jérusalem” kifejezéssel is.)
Kérdés: vajon egy jóérzésű nyelvész munkatárs csempészte ezt a szerintem tiltott szót a szótárba? S ez aztán átcsúszott az ellenőrzésen? Valószínűleg ez történt, mert a MAGYAR–FRANCIA
részből már kimaradt.)
Sólyom pedig a szentlélek madara, pontosabban isten lelkének megszemélyesítője – de azt
hiszem, ezt nem kell részleteznem egy magyarnak: a Turul. A Bibliából is ismert szaracénok nevének jelentése: sárszín = szaracén, ugyanis valami oknál fogva a sárga színt tartották magukra,
vagy mások rájuk jellemzőnek.
Ha már e tájékon járunk: tudja-e az olvasó, hogy a Kaukázus alatt, a Kaszpi-tenger és az
Ararát között lévő országban élők – ott, ahol két Zab nevű folyó is van, s nem messze erednek a
Vajk és a Tündérek hegytől (ma is ez a nevük, ahogy van ott még Kangavár, Almás is, pedig sok
víz lefolyt azóta a Dunán) – az 1200-as években magyar nyelvű papokat kértek a pápától, mert
úgy gondolták, mégiscsak jobb, ha a nép érti papjainak beszédét? Továbbá, a Kaukázus északi
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oldalán is volt egy országunk, királyság, 1200 körül még állt. Legnevesebb királya szlávosan
írva: Jeretyán, magyarul Gyertyán, s ezen országunk fővárosának neve: Magyar. (Az 1700-as
évek közepén még láthatók voltak palotáinak romjai.)
Ez tehát három magyari ország: egy időben! Volt egy negyedik is: ide ment Juliánusz
barát. Az eddig leírtakból pedig már sejthető, hogy miért csak ez utóbbiról hallhatunk,
a másik kettőről egy szót sem. Mert ez van
legmesszebb a „művelt világtól”. (Az sem
szerepel a tankönyvekben, hogy Kiev neve
is magyar szó: Kev, azaz köv = kő, s az itteni
IX. századi nagy építkezések vezetőinek nevét is tudjuk: Cseke és Keve kapitányok).
Tehát a nagy titkokról (a titkosított magyar múltról) így még inkább fellebbent a
fátyol. A fentieket átgondolva tehát most
már kimondhatjuk: időközben meg lettünk Balra: jellegzetes újkőkori „arcos edény”
fosztva a múltunktól – papíron. Sokat jöt- (Biatorbágy), és mellette jobbra mai leszármatünk-mentünk, de legősibb részünk mégis- zottja, a „Miska kancsó” is a Kárpát-medencei
csak a Kárpát-medence őslakossága. Például
magyar folytonosság bizonyítéka
erről árulkodik az itt látható két képpár is.
Ezekre a képekre Tóth Imre hívta fel a figyelmemet, aki a remek Magyar őstörténet című
honlapot működteti (http://www.gportal.hu/portal/magyarostortenet/). Figyeljük meg az alsó
képpáron azt is, hogy a bal és a jobb oldalt látható tárgyak készülte között 4 000 év telt el.
A négy képet összevetve
kijelenthetjük, hogy az
„arcos edény” gondolata legalább 7 500 év óta
mindmáig folyamatosan
él a Kárpát-medencében.
Ez is alátámasztja azt a
felismerést, amit Magyar
Adorján mondott ki először az 1930-as években,
hogy „nem jöttünk mi sehonnan sem”. Csak mentünk, rajzottunk kifelé
Egy 7 500 éves mosonszentmiklósi és egy 3 500 éves tiszafüredi
a nagyvilágba, főleg az
alakos edény
utóbbi 10 000 évben. Így
terjedt el a nyelvünk nem csak egész Eurázsiában, hanem az Amerikának nevezett földrész
számos helyén is.
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Kiss Dénes

A „titokzatos” magyar nyelv
törvényei és játékai
Aligha véletlen, hogy azt mondták vagy írták a magyar nyelvről: olyan, mintha a Marsról hozták volna. Amikor a magyarok beszélgetnek, mintha szórakoznának. Ugyanis a szóragozó lehet szórakozó is, a szórakozás pedig szóragozás. Nem csupán játék ez, hanem a magyar nyelv
törvénye. Mert a magyar nyelv lényeges tulajdonságait tekintve eltér a világ legtöbb nyelvétől.
Aki magyarul gondolkodik, sajátos rendszerben és eredeti logika szerint működő nyelvvel képes erre. A világon mintegy 3000–3500 nyelvet tartanak nyilván, a nyelvjárásokkal együtt. Illetőleg pontosabb, ha azt mondjuk: ilyen számúra becsülik a valaha volt és a mostani nyelvek
összességét. Ha ez a szám éppen háromezer, akkor a magyar nyelv, alapvető rendszerét, legfontosabb tulajdonságait tekintve eltér a világ kétezerkilencszáz-kilencvenkilenc nyelvétől! Kissé egyszerűsített jelzés ez – arányosítás – a magyar nyelv „marsi” származásával kapcsolatban.
Melyek azok a tulajdonságok, amelyek a magyar nyelvet elkülönítik – kisebb-nagyobb mértékben,
általában jelentősen (!) – a világ legtöbb nyelvétől?
A magyar ragozó – aglutináló – nyelv. Ez azt jelenti, hogy a szavakhoz RAG-okat – képzőket, jeleket, toldalékokat – RAG-asztgatunk, RAK-osgatunk (így szó-rak-oz-unk), ám nem csak
a szavak végéhez, hanem azok elejéhez, sőt a közepéhez is. A RAG jelentése maga is rész. A
háztetőnek azt a részét – eresz-rész – eresztékét nevezik ragnak például Zalában, ahova a kulcsot s egyéb kisebb tárgyat „eldugtak”. De benne van – s lehet – több szavunkban a „rag” szórész, például a sa-ROG-lya szóban, amelynek jelentése, a kocsi vagy szekér megtoldása, öblös, keretes farésszel. Azaz maga a saroglya is toldalék! (De föltételezhető, hogy benne van a
nyelvfejlődés korábbi idejére utalva, például a farag, fa-rag, s tán reg-gel, stb. szavainkban?)
E nyelvi alapelemek – rag, képző, jel – ide-oda rak-os-gat-ha-t-ók. Látható, hogy a rakosgat szavunk ragozása, pontosabban a „rak” szavunké, milyen érdekes. De mondhatunk más példát is.
Íme: meg-hí-v-at-tat-hat-ná-tok valakit valahova. Ezt a világ legtöbb nyelvén legkevesebb négyhét szóval fejezik ki! A magyar is tudná így is: „Szóljatok, hogy hivattassanak meg engem.” Vagy:
„Mondjátok meg, hogy ők (valakik) hívjanak meg engem.”, stb. Lássunk példát a rag-képző szóhoz kapcsolódó lehetőségeire: SZER – SZOR – SZÖR egy-SZER, SZER-ez, több-SZÖR-öz, rendSZER-int, sok-SZOR, SZOR-galom, stb. Csak egy logikai példát arra nézve, hogy e szó-elemekkel
valóban azonos vagy közeli jelentéstartalom jelenik meg a szóban: sok-SZOR. Ebben az esetben
a SZOR a szó végén található, és azt jelenti a szó, hogy valaki valamit folyamatosan vagy gyakori
ismétléssel tesz. S ha a szó elején: SZOR-galom, találjuk a SZOR-t, akkor az előbbi, a sokszor
jelentése világlik elő ebből a szóból is. Hiszen az a szorgalmas, aki valamit sokszor, rendszeresen
vagy folyamatosan csinál. De e szótagok, részek jól látszanak a több-ször-ös-en szavunkban is.
(Szándékosan választjuk el a szavakat a későbbiek folyamán is, hogy az olvasó lássa, lát-ha-s-sa,
lát-ha-tó legyen nyelvünk ragozó jellege – lám: jel-leg! – mert leg-es-leg így leg-én-ked-he-t-ünk
nyelvünkkel.) Később még mutatunk példákat a -ra, -re; -ban, -ben; -tól, -től; -nak, -nek, stb. ragokkal s tán még kép-zők-kel – kép-ző-k-vel, vel-ük – is.
A magyar nyelvben a mássalhangzók hordozzák a jelentéstartalom legalább kilencven százalékát s azt inkább csak árnyalják a magánhangzók. Jó példa erre a következő verssor: Tilpri migyir
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hi i hizi vagy Hözödnök röndölötlönöl. Az olvasó hamarosan rájön, különösen, ha csupa e-vel,
majd csupa a-val, stb. próbálkozik. Rendszerint a harmadik magánhangzó „összekötés” elővilágítja az eredeti szöveget. Persze mindehhez az szükséges, hogy a magyar mondatban az eredeti
helyükön hagyjuk a mássalhangzókat. (Ez csupa mássalhangzós, ősi, magyar rovás titka is.) Akar
falyamatasan as lahat magyaral baszalna, i misik migyir migis migirti, higy mit is ikirink möndönö
ö mösök mögyörnök...
A magyar nyelvben az ábécé minden hangzója – kivétel x, y, q – önmagában, másod- vagy
harmadmagával külön tisztségviselő is lehet! A már említett „rag-ok” lényege is ez. Például a fejem-re szóban három „e” hangzó található, de az első jelenti az eredeti, alaki értéket, a második
már a birtokos rag „összekötője”, a harmadik pedig a helyhatározó ragé. Ám lehet még egy zárt
„e” kérdőszócskaként: fej-em-re-e? Tehát a magyar ábécé hangzóinak nemcsak alaki, hanem helyi
értéke is van. Így például a „k” – a sok szavunkból elvontan! – a többes szám jele. A „t”, amely a
tárgy jele, tán nem véletlenül szerepel a „tárgy” szavunkban? De lehet igék esetében az egy vagy
két „té” a múlt idő jele is. Alapszó a „vala”-ból kialakult „volt”. Ezért múltból „jövő” bizonyíték a
„voltaképpen” szavunk, hiszen azt jelenti, hogy: igazában, valójában.
A magyar ember, beszéd közben, a mondatban az első szót, a szóban az első szótagot hangsúlyozza. Ez is természeti törvény szerint való. Ugyanis a beszéd kezdetekor van a legtöbb levegő
a tüdőben, s akkor létezik a legnagyobb nyomás is. Így az első hangzó lesz nyomatékosabb, ha
természetesen beszélünk. Itt említjük meg azt a fontos, talán még zenei törvénynek is nevezhető nyelvi megnyilvánulást, amit magánhangzó-összhangnak neveznek. A lényege, ha a szótőben
magas hang „szólal” meg, például „ég”, akkor bármelyik értelemről, jelentésről is van szó, magas
hangú lesz a toldalék: égre vagy égés, égő. Ám átváltozhat a szóeleji „é” hangzó „e”-re, ha például
így változtatjuk az eredeti ég, égbolt jelentését: egesedik. Költői nyelvben lehetséges: „Fölénk
egesedik a kékség”, stb. De a magánhangzó-illeszkedés törvénye megmarad. A mély hangú szótövek esetében pl. „haj”, a toldalék, rag: hajra, hajon, hajjal, stb. De ha már tovább képződik a szótő:
hajadon, akkor ebben az esetben is megmarad a mély hangú toldalék: hajadonnak, hajadonnal, stb.
Ám ha önálló jelentésű szórész kapcsolódik a szóhoz: haj+lék – lak-héj! –, akkor is mély hangú
lesz általában a toldalék: hajlékra, hajlékom, sőt, a képzett hajlékony szóhoz is mély hangú ragok
társulnak: hajlékonyan, hajlékonyra. De már ha új, önálló jelentéssel bíró nyelvi elem járul hozzá,
akkor kissé fölmagasul a szó vége: hajlékony-ság! (A -ság, -ség képző minden bizonnyal a „sok”
szavunkból lágyultan alakult, formálódott. Hiszen nagyítja, nagyobbítja, erősíti a képet: hegy –
hegység, katona – katonaság, bátor – bátorság. De igazában így értékelhető a feltételezés ereje:
sok a sok = sokaság.) Külön érdekesség az „i” hangzónak, hogy saját „szabálya” van, külön vizsgálandó, iz-gal-mas, iz-ga-tó kérdés. Mert például víz-re, íz-re, tíz-zel, stb, de már síppal, híd-ra,
át-hid-al, de sikolt, s lehet sikít, sikoly, sikoltás, vagy: hig-ít, de hig-ul, sim-ul, simít.
A magyar nyelv szókincsét és működési rendszerét is meghatározza a hangutánzó jelleg uralma. Valamint a be-CÉ-ző gyermeknyelv jelenléte. Így aztán a magyar szavak nemcsak – ok-os –
jelentésükkel, de sajátos tárgyi „emlékezetükkel” is részt vesznek a közhírlésben, a közlendőknek
nemcsak eszközei, hanem többszörös hordozói. Azt mondhatjuk, hogy valójában a magyar nyelv
minden szava hatással van a magyar nyelv minden szavára! S ha az ősi szógyököket nézzük, a kezdeteket, akkor ennek logikai – számtani – útja megrajzolható. Jó példa erre a földönfutó szavunk.
Most már néhány érdekes és sajátos példa következik arra nézve, hogy nyelvünk a legvalósabb
valóság ősi kifejezője is.
Az említett FÖLDÖNFUTÓ szavunk pedig azért jó példa – noha nem egyedülálló –, mert
egyszerre jellemzi a magyar nyelv valósághoz való szoros és ősi kötődését, valamint a szó doku91

mentum jellegét. Ugyanis, ha ezt a szót használja a magyar, akkor hozzágondol kimondatlanul is
néhány jelzőt. Mégpedig a következőket: szegény, szerencsétlen, hazátlan, stb. Ezek a jelzők mint
valami szóárnyék követik ezt a szót. Mi ennek az oka? Egyetlen logikus válasz lehetséges, hogy
lovon ülő nép szemszögéből, akinek még lova sem volt – két-három-ötezer éve! – az félhetett,
hogy bármikor kell menekülnie, harcolnia, ő hátrányos helyzetbe kerül. Így azután a „megjárta”
szavunk – ami szintén gyaloglásra utal –, ugyancsak mellékjelentést kapott, mert azt jelenti: hogy
rosszul járt, valami baja-gondja lett. Vagy a nyilallik szavunk jelentése: belénk szúrt éles fájdalom.
Belénk nyilallt! Nem kell mondani, hogy igen régi tapasztalat a nyíllövés. A nyíl okozta fájdalom emlékét őrzi ez a pontos kifejezés. Nem minősítés, de jegyezzük meg: az angol „földönfutó”
szóban – homeless – nincs benne a „föld”. Noha ez a szó magyarul azt jelenti, amit az összetétel
szavai is jelentenek: föld+ön fut valaki. Máshol nem is futhatott valóságosan. Ahogy a nyíl angolul
„arrow”, és a nyilallik: (fájdalom, mi más nyilallna?) „shoot”, a nyilalló „shooting”, „stabbing”
pedig inkább hangutánzó, a suhanást halljuk belőle. A nyílpuskában már egyik szó sincs benne.
Újra hangsúlyozzuk, ez nem minősítés, csupán a magyar nyelv mássága. De ez a másság megnevezhető: az ősi valóságra emlékezik a magyar nyelv a szavaiban. Nos, még egy példa arra nézve,
hogy bizonyos nyelvekben bizonyos szavak nem eredendőek, hanem átvételek: a német nyelvben
„das Pferd” a ló. Lovagolni azonban „reiten”. Így hát a lovagolni szóban nincs benne a ló! Erre
több nyelvet is említhetnénk példaként. Mindez arra is mutat, hogy a ló hasznosítása e földrészen
– Eurázsia – keletről nyugatra terjedt el.
E kiragadott példák arra is mintát nyújtanak, hogy a nyelvünk emlékezete több ezer évre nyúlik
vissza. A magyar nyelv szavai – akár a föld rétegei – őrzik elmúlt korok eseményeit, valamint a
társadalmi és földrajzi környezetre is utalnak. Kis túlzással az is állítható, hogy a magyarság története benne van a magyar nyelvben, csak képesség kell annak elolvasásához.
Végezetül néhány sajátos magyar nyelvi példát mutatunk be. Mindezek meghatározzák a ragozó nyelv működését: a -ra, -re ragok megtalálhatók a rá, reá, rája – sőt pl. a haj-rá! – szavainkban.
A hajrá alighanem vadászati kiáltás is volt, nemcsak harci. A „Huj! Huj! Hajrá!” arra szólította föl
a lovon vadászókat, hogy a vadászsólymot, a rárót engedjék rá a vadra: „Ti is rárószárnyon járó
hamar lovak” (Balassi Bálint).
E verssorban két dolog is utal a gyorsaságra, előbb a ráró szárnya, majd a „hamar” kifejezés,
amelyben benne rejtőzik a „mar”, például a kígyómarás gyorsaságára utaló szavunk. (De létezik
az elmarja előle, azaz elkapja, elveszi kifejezés is. Valamint pl. a marakodik s tán a Maros gyors
folyásáról kapta a nevét?)
Lássunk néhányat az ingó-bingó, majd be-CÉ-zett, csecse-becsés szavainkból: az ingyombingyom, egyedem-begyedem, ugra-bugrál egy sem található a szótárakban. Holott minden magyar szóval lehet „hintázva” hasonlóan játszani: igen-bigen, székem-békem, stb. Használjuk az
ákom-bákom kifejezést és még sok ezret, aminek az egyik szóikre nem hordoz külön jelentést,
csak hangulatfestőt, érzelmit, játékosat. Ám vannak olyanok is, amelyeknek mindkét szavát külön is használjuk: anya-banya, ácsi-bácsi, maci-baci, (bocs, paci, csacsa), ezek be-CÉ-zett szavak, becirmosodik a „c” hangzó és cuki-buki hangulatot kölcsönöz. Ez a gyerekek-csecsemők:
csecs+emlő szopás közben százezerszer hallott cuppantó, cicin csüngő hangzója, ami benne van
a kece-bece és még sok szavunkban, ám a „kece” már csak népdalban őrződött meg: „kis kece
lányom fehérben vagyon...” Ki az a „kis kece” lány? A fehér ruhás, kecses, karcsú menyasszony.
Ám szerepet kap a -ka, -ke, -kó kicsinyitő – ke-d-ves-í-tő – képző is, amely aligha véletlenül van jelen, a régies kee, kend, majd kegyelmed, őkelme, ke-d-ves szavainkban. (A kedves-ke
idétlensége bizonyítja, hogy a szó elején már betöltötte a szerepét a „ke”.) De például a kedves,
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kis madár neve CIN-KE, egyrészt hangutánzó cin-cin szóból és a kedvesítő képzőből áll össze. A
FECS-KE a fecsi-locsi-csicsvegő hangutánzó szóból, valamint a jellegzetes fic-kándozó repülésből adódhat össze. Ezek csak kiragadott példák hiszen a csi-kó szavunkban benne van a ki-CSI szó
„csi” része, illetve az említett mélyhangú „kó” képző. Éppen ezért, a nyelvi rákérdezés igazolja,
hogy felesleges ezeket a szavakat tovább kedvesíteni – kicsinyíteni. Íme: cin-ke-ke, fecs-ke-ke,
csi-kó-ka... és így tovább.
A logika jelenléte meghatározza a magyar nyelv rendszerét. E rendszer fölismerését pedig az
segíti, hogy a magyar nyelv a tiszta hangzók nyelve. Azt írunk, amit ejtünk és azt ejtjük, amit írunk.
Ezért elkülöníthetők a tiszta hangzók, amelyek mássalhangzó „képletei” általában már a szótőben
meghatározzák a jelentéstartalmat. Íme: a K+R – G+R példái jól mutatják mire gondolunk: K+R
= kar, karéj, karol, (karó: rákarolódik a növény, mert a nyelv logikája „visszafelé” is igaz), kard,
kerek, kerék, kerget, (űz, miközben bekerít: KER+GET, -gat, -get gátol), kerge birka, kert, kerít,
kerül, korona, karima, KÖR. Hiszen mindezek a jelentéstartalmak – és még száz – körre, kerekre,
görbére utalnak. Folytassuk a példákat: karám, karom, köröm, stb.
Majd a lágyult gé-vel: G+R: garat, görbe, görnyed, gerinc, görgő, görbül, gurul, guriga – karika. Íme, a kicsinyítő képző is lágyul, a „ka”-ból „ga” lesz. Hely hiányában – noha kidolgoztuk a
nyelv egészének rendszerét –, csak kevés példát említhetünk. De megjegyezzük, hogy a „nyelvpörgetéssel” ejtett-formált „R” hangzó jelenléte a döntő. Ezt más nyelvek is igazolják pl. az ír, ró,
rajzol – g-r-afit, car-bon, kara-gara, korom – szavakban is, és a jelentések még sok más hasonló
„eR-res” szóban körre, görbeségre, forgásra utalnak. Például a finnben a piri = kör, de a napapiiri
= napkör, azaz sarkkör. Magyarban ireg-forog-pörög vagy a forgatag-fergeteg, stb. összefüggései
bizonyítják ezt.
Általános nyelvi logika a vízszintes és a függőleges: tény-leg, vég-leg, mér-leg: leg és leg, lám
így is leg-én-ked-het-ünk nyelvünkkel. A „vízszintes” logika példája a jobb és bal testrészeink,
valamint oldalunk megnevezésének történeti-tapasztalati összegzése: A MAGYAR NYELVBEN
A JÓ OLDAL A JOBB OLDAL! Vagyis nincs külön szó a jó kézre, ennek fokozása a jobb kéz, ami
egyúttal jobb a bal kéznél. Ősi tapasztalat ugyanis, hogy az emberek legtöbbjének a jó keze a jobb
keze. Az a jó a szerszámhoz, a fegyverhez. S a bal keze a rosszabb keze: bal-og, bal-ga, bal-lada,
stb. jelentések is erre utalnak.
Példa a „függőleges” logika jelenlétére: a „fej” szavunk jelentése még: fő, koponya, „hajadonfőtt” – kalap, sapka nélkül. „Jó fej, nagy koponya.” – mondják így is. Akinek fő a feje, annak a
fejnek, főnek kell használni a koponyáját, azaz gondolkodnia kell. De hol van a fő? Fönt. Fölül.
Ebből képződött a főnök, fönnség, fölség, fennséges, stb. A fej-ből a fejedelem, fejes, fejlődés, fejlődik, stb. (Az anyaméhben a fej fejlődik ki előbb, aránytalanul jobban, mint a test. Nomád népek
ezt látták nemcsak az embernél, hanem állati magzatoknál is.) Mert a nyelvekre, és nyelvtanra a
valóság volt a legnagyobb hatással.
Sajátos logikát képviselnek például az égtájak megnevezései a magyar nyelvben: KELET – ott kel-kél a Nap, kikeletkor kel ki a földből a fű, a mag, kelés keletkezik a bőrön, „kikel-ünk” magunkból, fölkelünk az ágyból, székből, vagyis a fölfelé való törekvést fejezi ki, kelt azon a napon, amikor a Nap kelt – ez a „keltezés” (dátum).
DÉL: az északi féltekén, déli 12 órakor, bárhol is állunk – Európában vagy Amerikában –, a nap
tőlünk déli irányban van. Vagy dél felé haladva egyre inkább a fejünk fölé kerül, azaz: delel. S mi
életünk delén – magasán – vagyunk daliák, délcegek, deli legények. (Jól tudom pl. a deli török
szár-mazású szó, ám hadd soroljam ide, ahova a magyar nyelv törvénye állítja!) S a „déli” szavunkban benne van az „él”, például az étel: eledel, stb.
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NYUGAT: al-kony-atkor a nap le-kony-ul, elnyugszunk, lenyugszunk, nyugalom, nyugodalom terül ránk: a nyugalom és megnyugvás függ össze e jelentéssel.
ÉSZAK: az éj és éhség szaka – szak-szeg, szeglet, szegély, csík – vagyis a rideg égtáj iránya.
E magyar nyelv rend-SZER-ében a ragok, képzők ide-oda való RAK-os-GAT-ásával – gat-get:
gát-ol-gat – a tárgyi dologból képzéssel cselekedet lesz: gát-ol, s a folyamatos cselekvést éppen a
„gát” újra szóhoz való kapcsolásával szüntetjük meg, gátoljuk: gát-ol-gat. A BAN-da szavunkban
aligha a „da” képző adja a jelentést. Sokkal inkább a „-ban” helyhatározó rag. S így van ez a bandita, bandérium szavakban is. A magashangú „-ben” helyhatározóból is képezhetünk szót: ben-dő.
Állatgyomor, embergyomor. Belül – bévül, bél – helyezkedik el. Valóságos, akár a fennhéjázó szavunkban a „héja”. De így már: bensőségesen elbeszélgettünk, átjárta egész bensőmet, stb. elvont
fogalommá válik ez a szavunk is. S a magyar nyelv lényegi jellemzője, hogy az elvont fogalmakat
így vissza lehet vezetni a valóságos fogalmakhoz, tárgyakhoz, amelyeket nyelvünk sokkal előbb
megnevezett – s minden nyelv –, mint az elvont fogalmakat. (Gondoljuk meg, miként mutatja ki
„fogafehérjét” a „fog” szavunk kettős – tárgyi és cselekedeti – vonatkozásban.) De mindezek csak
jelzésként kiragadott példák nyelvünk minden más nyelvtől eltérő sajátságaiból.
Végezetül, ugyancsak nem közönséges mutatványt nyújtunk: a magyar nyelv mértani ábrát,
majd épületet tervezett. A mellékelt ábra minden sora jobbról balra, balról jobbra, alulról fölfele s
fölülről lefele olvasható. A hosszabb soroknak több lehetséges olvasata van. Az ábrában minden
hangzó ék alakban helyezkedik el. A magyar rovás ismerői észlelik, hogy a rombusz alak az ősi
rovásunk „eK”, azaz „k” írásjelét adja. Minő véletlen?!
K
KÉK
KÉKÉK
KÉKEKÉK
KÉKEKEKÉK
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KÉKÉK
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ÉKEK
ÉKEK-e?
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EKÉKE
EKÉKÉKE
EKÉKEKÉKE
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EKÉKEKÉKEKÉKE
EKÉKEKEKÉKE
EKÉKEKÉKE
EKÉKÉKE
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Mint e hangzók vagy betűk
Amivel a földet szántják
Az eke többesszáma
Kérdés
Az ősi és ma sem nélkülözhető eszköz vagy ékszer
Vagy más? (kérdés)
Éke valaminek
Ennek vagy annak ékesítője? (Vagy csúfsága?)
Pattintott, ősi alapeszközök vagy ékszerek
Kérdés

Néhány olvasati lehetőség:
Ekék éke
E kékek éke – Ekék ekék-e
Ekék ekekéke stb.

Kék ék
Kék ekék – Kék-e? Kék!
Kékek ekék – Kék ekekék
Kékek éke kék
Kék ekék éke kék stb.
A lehető leghosszabb sor: E KÉK EKEKÉKEK ÉKE KÉK EKÉK EKEKÉKE s ez visszafelé is
ugyanezt jelenti! Ebből a sík ábrából nőtt az épület.
Miért lehetséges ezt az ékeskedő ábrát létrehozni? Mert miként említettük, a magyar ábécé
hangzóinak nemcsak alaki jelentésük, hanem helyi értékük is van, azaz többféle tisztsége is lehet
hangzóinak. Az „e” és „é” hangzók alaki jelentésükön túl birtokos ragok és kérdőszók is lehetnek.
Ez a „titok”! De ez teszi lehetővé, hogy magyar beszéd közben négy, csak magánhangzóból álló
szót is használhassunk! Íme: betűket festünk és kérdezünk: „Ez a kék szín Jóska áié-e? Vagy Pista
béié lesz?” Másik példa a sok magánhangzóra: övéiéiéi... Valamint: fiaié-e?
Másfajta játék és törvény: DÚS+KÁL, KOL+DÚS. A magyar nyelvben ilyen szó
„dusk” nincs, nyilvánvaló, hogy a létező „dús” szóhoz kapcsolódik a „kál” szórész. S ennek van is saját jelentéstartalma, ami kifejti hatását a szóban, ha előre kerül. A „káló”
maradékot jelent, de ebből származhat pl. a kallódik kifejezés. Vagyis ha szó elejére
kerül: dúskál, akkor gazdagságról van szó, ha koldus, akkor szegénységről. A BAL+jós szavunkban hiába van a „jó” – hiszen a jósnő, jósol, javasasszony: jója valaminek a java –, hogyha a „bal” megelőzi. Így a baljós jelek egyértelműen rossz jelek. Az élő nyelv sajátos logikája ez.
De hát a nyelv tengernyi! Mégis tán elég megkóstolni néhány csöppjét, hogy ráérezzünk az egész ízére.
kniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvor
kniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvor
kniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvor
kniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvor
kniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvor
kniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvor
kniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvor
kniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvor
kniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvor
kniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvorkniekElmesAvor
Rovásemlékünk: A környei sírok feltárásakor került elő egy kb. 1300 éves íj fogórészét borító
szarulemez. Rajta a hosszúkás jelek a lemez alakjához
igazodnak. A 15 jelből álló
írás vegyes jelrendszere
megnehezíti az olvasását.
Vékony Gábor szerint a
türk nyelvű olvasata a következő: „Te íjat lődd nyíllal ellen” (Forrai: Az ősi
magyar rovásírás az ókortól napjainkig – 259.).
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Molnos Angéla

A magyar nyelv elhallgatott
gyökrendszere
A tiszta magyar nyelv fő jellemzői
Nyelvünk közösségteremtő és megtartó erejét ma is érzi a magyarországi kiránduló, amikor megáll
valahol az erdélyi havasokban és odafigyel az őt útbaigazító székely ember beszédére. Szavainak
zengése a századok mélyéből fakad, közlése eleven, szinte játékos, magatartása kapcsolatteremtő,
de kiegyensúlyozottan óvatos is.
Az utóbbi nyolc évben több munkacsoporttal dolgoztam a magyar nyelv művelésén. Rendszeres üléseinken igyekszünk igazán tisztán magyarul beszélni. Ez közelebb hoz egymáshoz, a csoport
gyorsan összeforr, és jobban megy a munka. Némely kívülálló idegesen kutakodik „műhelytitkaink” után. Hasztalan fejtjük ki neki, hogy nincsenek titkaink, és hogy miért nincsenek. Az igazi
magyar nyelv maga a tisztaság. Átlátszóan tündöklő és kiapadhatatlan, mint a hegyi forrás vize.
Nem hisz nekünk. Mindhiába mondjuk neki, a magyar olyan ember nyelve volt, „akik valóságot
és igazságot akartak közölni egymással”. Akik világos tiszta gondolatot fejeztek ki általa. Akiknek
nem volt rejtegetnivalójuk egymás előtt. Akik nem szorultak se hazugságra, se hízelgésre.” (Illyés,
1964)
Igyekszünk mindennapi beszédünket, írásunkat fokozatosan felszabadítani a rárakódott fölösleges „czafrangok”-tól, „toldomány”-októl (Czuczor–Fogarasi – 119.) és minden más magyartalanságoktól. Ellentétben sok nyelvésszel, mi nem eszköznek tekintjük nyelvünket, hanem egyek vagyunk vele. Tiszteljük és dédelgető szeretettel szeretjük a magyar nyelvet. E tiszteletet és szeretetet
régmúlt évezredekből merítjük. Talán ez az, amit a gyanakvó nem ért és így tényleg egy számára
érthetetlen ősi titokkal áll szemben.
Érezzük, megtapasztaljuk nyelvünk közösségteremtő erejét. Lehet, hogy minden nyelvből ilyen
erő sugárzik azokra, akik az anyanyelvként beszélik. Mégis nehéz megszabadulni attól az érzéstől,
hogy a magyar nyelv esetében ennél többről van szó.
Nyelvünk közösségmegtartó erejére ma nagyobb szükség van, mint bármikor, ha magyarként
akarunk fönnmaradni ősi hazánkban, a Kárpát-medencében.
Hogyan, milyen utakon árasztja tehát felénk a magyar nyelv eme erőt?

Ősiség és cselekvő életerő
Az olvasó bizonyára ismeri a magyar nyelv gyakorta emlegetett és már szinte közhelyként hangzó
jellemzőit. Lépten-nyomon halljuk, hogy nyelvünk gazdag, képies, ízes, tömör. Gazdagsága vonatkozik hangállományunkra, szókincsünkre, képzőink, ragjaink, toldalékaink sokaságára. Nyelvünk gazdagsága lehetővé teszi minden értelmi és érzelmi árnyalat kifejezését és az új szavak alkotását is.
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Több kutató állítja, hogy nyelvünk nagyon régi, sok ezer éves, ősi nyelv. Képies jellege tanúskodik
ősiségéről. Mi a magyar nyelven keresztül képekben gondolkodunk. Nyelvünk képiességét annak
köszönhetjük, hogy az elvont fogalmak a természeti jelenségek megfigyeléséből fakadó, érzékelhető eredete kevésbé homályosult el, mint más nyelvekben. Igen valószínű, hogy többek között a
névszónak állítmányként használata (a fa növény) is ősidőkből fennmaradt nyelvi sajátság.
Széchényi István egyik Béla fiának írt levelében rámutat arra, hogy a magyar örül a cselekvésnek, a jó munkának. „Jó dolgom van” úgyanazt jelenti nálunk, mint az angol „I am well”, a német
„Es geht mir gut”, a francia „Je me porte bien.” (Fenyő – 1985 – 95.). Igehasználatunk tükrözi a tevékenységben, cselekvésben megélt életörömöt. Ez határozza meg nyelvünk rendkívüli elevenségét. A cselekvő ige úralkodik a szenvedő alak felett. Igeképzésünkben fontos a cselekvés mikéntje,
lefolyása és nem nagyon törődünk az elvont igeidőkkel.
Nyelvünk elevenségének további velejárói az egyszerű és rövid mondatok, a mellérendelő szerkezet (Karácsony – 1939; Végvári – 2005), és ama tulajdonsága, hogy ellenáll a túlzott főnevesítésnek.
Nyelvünk hangállománya rendkívül gazdag. Mivel jelentést hordoz a hang időtartama, valamint zöngés vagy zöngétlen mivolta, kiejtésünkben pontosan meg kell különböztetnünk a rövid és
hosszú, a zöngés és zöngétlen hangokat, innen ered a magyar hangképzés tisztasága.
A magyar nyelv hangalaki vonásai közül a legkiemelkedőbben az önhangzók, vagyis a magánhangzók illeszkedése, azok hangrendi összhangja. Míg a németben az Umlaut hátramutató hasonulás (Wolf, Wölfe), nálunk a magánhangzók illeszkedése előreható hasonulást jelent. Nyílván azért,
mert az első gyökön vagyis szótagon van a hangsúly, és mert fontosabbnak tekintjük a gyököt a
ragnál.
Illyés Gyula a következőképpen ír nyelvünk hangzásáról: „Nyelve férfias, nem alkudozás, a
meggyőzés, a latolgatás nyelve, hanem a kijelentésé, az ítéleté, az akaraté. Tagoló nyelv, minden
szót erősen megnyom… szabad pusztaságot (idéz), rajta két férfit nagy távolságra egymástól, akiknek minden betűt tisztán kell kiejteniök, hogy megértsék egymást; minden szó külön felröppenése
után meg kell várniok, amíg az legyőzi a természet ellenállását, a fák és habok szószátyárkodását.”
(Illyés – 1976 – 362–363.)
Magyarban a mondatrészek rendje kötetlen. Értelmi kiemeltségük szerint helyezzük el a szavakat.
E kötetlen szórend akadálymentes, szabad utat kínál az árnyalatok kifejezésére. Tömérdek az új szavak alkotására használható toldalék: gyakorító, kezdő, műveltető, visszaható igeképzők; nagyító kicsinyítő, lekicsinylő, kedveskedő, becéző névszóképzők; helyet, időt, módot, állapotot jelölő ragok. Új
szavak alkotásához szükséges nyelvi eszközeinek korlátlan továbbfejlesztésre képesek.

Gyökrendszerünkben nyelvünk lelke
Szervesen egyesítő hajlam
Az említett jellemvonásokkal még csak kerülgetjük a lényeget, ami a magyar nyelv szervesen
egyesítő hajlama. Ez érezhető mondanivalónk sorrendjében, mondataink felépítésében, a jelző ragozatlanságában, tárgyas igeragozásunkban, az egyes szám használatában.
A magyar gondolkodásmód olyan, hogy először igyekszünk az egészet megérteni, és csak a
teljesség tükrében vagyunk képesek felfogni és elrendezni a részeket. Szeretjük összefüggéseiben
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átlátni a lényeget. Mondanivalónkat nem a részletekkel kezdjük, hanem először a lényeget fogalmazzuk meg, és csak azután árnyaljuk és részletezzük (Halász – 1999). Közléseink a leglényegesebbtől ereszkedő sorrendben haladnak a lényegtelenebbek felé. (Lange – 1999 – 49–50.)
A jelző ragozatlansága (új házba költöztem) azt mutatja, hogy a jelző és a főnév összetett egység, egybefoglaljuk a jelzőt a jelzett szóval (gute Freunde – jó barátok). A magyar úgy érzi, elég
egyszer kitenni a többes szám jelét, vagy nem is kell kitenni, ha amúgy is tudjuk, hogy több dologról van szó. Ezért marad egyes számban a tőszámnévvel jelzett főnév is (drei Apfel – három alma).
Itt egyben a nyelvi takarékosság elve is érvényesül, ami a tömörséget szolgálja.
Egységnek tekintünk minden kettős szervet, mert csak együtt képesek rendeltetésüknek teljesen megfelelni. Egy lábbal nem lehet futni, de még járni sem. Egy karral nehéz a csecsemőt tartani,
dédelgetni és etetni is. Egy szemmel látunk úgyan és egy füllel is hallunk, de elveszítjük a minket
körbevevő térben való tájékozódás képességét. Ezért mondjuk, hogy fél szemére vak, fél fülére
süket, és ezért beszélünk féllábú, félkarú emberről. Még a haj is egyes szám. „deine Haare sind
schön” nálunk azt jelenti, hogy „szép a hajad”. Viszont azt kell mondjuk, hogy hajszál, amikor a
német das Haar fogalmat fordítjuk.
A magyar egyes szám szervesen egyesítő, egységbe foglaló erejét érzem, amikor a karomról,
lábamról, szememről beszélek és ezen értem mindkét karomat, lábamat, szememet, fülemet. A
német és angol többes számban (meine Augen, my eyes) részletező pontosságot látok.

Kincsestárunk elhallgatása
Az indoeurópai nyelvek elemző (analytic), szétválasztó (isolating) nyelvek, vagyis a szórend és az
előljárók segítségével szétosztják a nyelvtani szerepeket (alany, állítmány, tárgy, bírtokos) az adott
szavak között. Ezzel ellentétben mi ragozunk. A magyar nyelv ragozó (agglutinating, agglutinative)
nyelv. „Ragozó” azt jelenti, hogy a gyökhöz, a szótőhöz illesztjük, „ragasztjuk” a ragot. Úgy is
mondhatnánk, hogy a magyar nyelv igyekszik összerakni, egyesíteni azt, ami értelmileg és rendeltetése folytán szervesen együvé tartozik.
E különbséget sokan ismerik. Amit viszont hívatalos nyelvészeink elhallgatnak, az a magyar
nyelv egyedi gyökrendszere. Minden szavunk gyök, gyökelem, gyökszármazék vagyis gyökfűzér.
Sőt toldalékaink, képzőink és ragjaink is gyökök, akkor is ha eredeti értelmük kikopott már tudatunkból. Képző szerepet betöltő gyökökkel képezünk új szavakat, rag szerepet betöltő gyököket
ragasztunk önálló szavainkhoz, és így meghatározzuk azok egymáshoz való viszonyát és szerepét
a mondatban, mondanivalónkban. Más szóval, toldalékokat tolunk, toldunk gyökeinkhez és származékaikhoz. „Minden gyök,… egy vagy több belőle képezhető szónak mintegy csíráját, magvát
rejti magában.” (Czuczor–Fogarasi – 119.). Gyökeink a tiszta magyar nyelv ősi, ma is élő, működő szervezetét képezik.
Nyelvünk előbb említett különleges tulajdonságai elütnek a legtöbb európai nyelvtől és gyökrendszerünkhöz kötődnek.
Sokan és sokat áldoztak nyelvünk fönnmaradásáért. Közülük Czuczor Gergely (1800–1866)
benedekrendi tanár volt és igen népszerű költő. Verseit az 1840-es években országszerte énekelte az
elnyomott magyar nép, részben már ismert, részben újonnan szerzett dallamokra. Sok verse a hősi
múltról, vitéz emberekről szól. Önvédelemre buzdította a magyarokat a Habsburg önkényúralom
ellen. Híres forradalmi szózata, a Riadó, Kossuth Hírlapjában jelent meg 1848. Álom havának 21.
napján. Első sora: Sikolt a harci síp: riadj magyar, riadj! Azután minden versszak így végződik:
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Él még a magyarok nagy istene,
Jaj annak, ki feltámad ellene.
Az isten is segít, ki bír velünk?
Szabad népek valánk, s azok legyünk.
Nem lephette meg Czuczort, hogy néhány héttel később elfogták a Pestet megszálló császári csapatok, Windischgratz herceg halálra ítélte, de végül egyházi nyomásnak engedve, kegyesen csak hat
esztendei várfogságot szabott ki rá. Haynau vasraverve hurcoltatta Kufstein börtönébe, ott bilincsbe vert kézzel írta meg a tiszta magyar nyelv hat kötetes nagyszótárát.
A gyökrendszert kutatták több mint százötven évvel ezelőtt Czuczor Gergely, Fogarasi János
és munkatársaik, de nem ők voltak az elsők. „… nem mi voltunk a kezdők. Kresznericsnek jelesnek ismert és koszorúzott munkája a gyökrendszeren alapúl.” (Czuczor–Fogarasi – Végszó – 7.)
írja Fogarasi János Czuczor halála után. Mások is „a magyar szókat gyökerőknél fogva” (Kassai
– 1833) értelmezték. Vörösmarty Mihályt 1830 végén rendes tagul választották az akkor megalakított Magyar Tudós Társaság nyelvtudományi osztályába. Többek között részt vett Czuczor és
Fogarasi nagyszótárának előkészítésében és szerkesztésében. Mint sokan mások, nagy költőnk,
Vörösmarty is tanulmányozta a magyar nyelv gyökrendszerét. Ennek ismeretét terjeszteni kívánta,
mint „a jó gondolatot, melly a beszéd kútfejéhez viszen.” (Bajza Schedel – 1847 – 1574. hasáb)
E rendszert tárja elénk a magyar nyelv hat kötetes nagyszótára, melyet Czuczor és Fogarasi
együtt szerkesztettek és ami 1862 és 1874 között jelent meg. Újra kiadása már évtízedek óta esedékes. Hét évvel ezelőtt egy magánintézmény elkezdte a hat kötet hasonmás kiadását, de azóta is
csak a mű felénél tartanak. Valójában, e szótárnak ott lenne a helye minden könyvtárban, tanházban és mindenütt, ahol a magyar nyelv jövője valamit is számít. Időközben forgalomban van már
az egész „Czuczor–Fogarasi” sűrített lemezen. E hat kötet elénk tárja elhallgatott gyökrendszerünket, amit minden magyarul gondolkodó és beszélő ember könnyen megérthet és alkalmazhat nap
mint nap. Segítségével mindenki a saját maga nyelvésze lehetne.

Csodálatos gyökrendszerünk
Az alábbiakban megkísérlem összefoglalni, mi az hogy gyök és hogyan működik. A magyar
gyök toldalék nélküli szókészleti elem (Götz – 1994), mely meghatározott alapértelmet hordoz.
Czuczorék nem értelmet mondtak itt, hanem „alapértemény”-ről beszéltek. Több útja van annak,
hogy nyelvünkben felfedezzük egy-egy gyök alapérteményéhez kötődő származékokat vagy rokon
gyököket, szavakat, például toldalék(ok) hozzáadásával vagy belváltozás útján vagy gyök megfordításával.
Vegyük azt a szót, hogy kinyílt. Ez a „nyíl” gyök származéka, amit két toldalék segítségével
(ki- és -t) hozunk létre. További toldalékokkal a szavak egész sorát képezhetjük úgyanebből a
gyökből: nyílt, kinyílik, megnyílik, nyílatkozik, nyílás, stb. E származékokban közös a gyök hangalakja és alapérteménye. Belváltoztatás útján is képezhetünk szavakat. Egy három betűs gyökszónál, megtarthatjuk a mássalhangzós keretet – a két mássalhangzót –, és kicserélhetjük a közbeeső
magánhangzót. Így, ha megváltoztatjuk a nyíl gyök középső magánhangzóját, akkor rátalálunk a
nyal, nyál, nyel, nyél, nyúl gyökökre. Ezeket nemcsak az NY-L mássalhangzós keret kapcsolja
össze, hanem azonos alapérteményük is: nyúlás valamely irányba, kiterjedés, kitágulás, meghosszabbodás. Ha e különböző gyököknek még a származékait is felsoroljuk, akkor betekintést nyerhet99

ünk nyelvünk csodálatos és egyedi gyök- és szóbokor rendszerébe. Íme néhány, az NY-L két mássalhangzós kerettel alkotott gyök és származék:
NYAL, NYAL-áb, NYAL-ábol, NYAL-ánkság, NYAL-ja-falja, NYAL-ka, stb.
NYÁL, NYÁL-adék, NYÁL-as, NYÁL-azza, NYÁL-ka, NYÁL-mirigy, stb.
NYEL, NYEL-őcső, NYEL-del, NYEL-es, NYEL-v, NYEL-vtudomány, stb.
NYÉL, balta-NYÉL, fejsze-NYÉL, söprű-NYÉL, NYÉL-be üt, stb.
NYÍL, NYÍL-ak, NYÍL-all, NYÍL-as, NYÍL-ás, NYÍL-atkozik, NYÍL-hegy, stb.
NYOL, NYOL-c, NYOL-cadrész, NYOL-cannyi, NYOL-cszoros, stb.
NYÚL, NYÚL-acska, NYÚL-ánk, NYÚL-ik, NYÚL-ós, NYÚL-vány, stb.
Sokszor találunk rokonértelmű gyökszókat akkor is, ha egy adott gyököt megfordítunk (TÉR/RÉT,
RÚG/GUR-ul). A RÚG fordítva GUR. Manapság már nem értjük, de származékaiból (GUR-ul) kiderül az értelme. Ezt hívja Czuczor–Fogarasi „elvont” gyöknek. Régen az elvont gyökök is értelmet hordozó gyökszók voltak, mint ma fű, kör, víz. Az elvont gyökök értelme elveszett a századok,
ezredévek sodrában, de származékaikból még értelmezhetjük őket.
Valamikor az emberiség ősnyelve vagy ősnyelvei valószínűleg mind gyökrendszeren nyugvó,
ragozó nyelvek voltak, de a legtöbb nyelvben e rendszer már alig felismerhető foszlányokra bomlott. Viszont a magyarban a mai napig is megmaradt a gyökrendszer szerves egészének javarésze,
bár a mindennapi használatban csak tudatunk peremén.
Ha már sem ösztönszerűen, sem tudatosan nem alkalmazzuk gyökrendszerünket, akkor elsorvad és visszafejlődik az egész nyelv. E korcsulási folyamat régen elkezdődött és jelenleg gyorsuló
ütemben halad. Minden ma élő magyarra, magyarul beszélő közösségre hárul az a felelősség, hogy
e folyamatot megállítsa, megfordítsa, vagyis gyökrendszerünket megértse, újra tudatosítsa és tudatosan alkalmazza nyelvhasználatában. E rendszerben megújíthatjuk a magyar nyelvet, továbbfejleszthetjük úgy, hogy megfeleljen minden mai gyakorlati és tudományos követelménynek. Vissza
kell nyúlnunk a múltba ahhoz, hogy a jövőt egészséges alapokra építhessük.

Helyesírásunkkal elsődlegesen törekszünk követni a magyar gyökökből összefűzött szavaink értelmét. Ígyekszünk elkerülni minden olyan elválasztást, mely széthasítja a gyököket, és így elhomályosítja szavaink mélyebb értelmét. Ezért sorvégi szóelválasztásaink sokszor eltérnek a hivatalos
szabályoktól. Így két sorral feljebb „elhomályosítja” szavunkat úgy választottuk el, hogy a „homály”
gyök ép maradt.
Eme elv más helyesírási szabályokra is vonatkozik. Például „k” betűvel írjuk a „lélekzik” szót,
mert a „lélek”-ből ered és nem „léleg”-ből; az „észszerű” szóban nem olvasztjuk egybe a két
gyök két egymástól teljesen független „sz” betűjét. Röviden: ősi gyökeink felélesztése, megóvása
alapvető irányelvünk, melyet más helyesírási szempontok követnek. Hosszú „í”-vel írjuk nem csak
a „bír” a „hív” a „tíz” és a „nyíl” gyökszavakat, hanem származékait is (pl. bírtokos, hívatalnok,
évtízedek, nyílatkozik); s hosszú „ú”-val az „úr” az „úgy” származékait is (pl. úralom, úgyan).
Molnos Angéla: Szent és sérthetetlen (Debrecen – 2000.)
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Radics Géza

Az újkőkori írásjelek és a rovás
Az emberiség fejlődésének legnagyobb szellemi vívmánya az írás. A litván
származású régésznő, Dr. Marija Gimbutas arról ír The Living Goddesses
(Az élő istennők) című könyvében, hogy a pontok, vonalak és nyilak mellett
a V, Y, M és P alakú jelek, a régészeti leletek tanúsága szerint, több tízezer
évre vezethetők vissza. Erről tanúskodik a savignanoi istennőn látható Y és
V alakú jel is. E jelek abban az időben, és még utána hosszú tízezer éveken
át, nem valószínű, hogy egy bizonyos hangot képviseltek, hanem valamely
fogalom vagy név jelölésére használták őket. Az, hogy ezer éveken át megmaradtak, jelzi, hogy ama fogalmak, amelyeket képviseltek, nagyon fontos
szerepet töltöttek be az őskori ember életében, és azok maradtak az újkőkori
földművesekében is, egészen a bronzkorig.
Az M alakú jel esetleges mondanivalóját az Eredetünk és őshazánk című
munkámban elemeztem, és arra az álláspontra jutottam, hogy népnevünk
vagy egy Magar, Magyar nevű istennő rejtőzhet mögötte. A környezet és
létfeltételek hatásai a nyelvek kialakulásában című munkámban, ezt módosítottam, mert időközben megtudtam, hogy a makar, magar a sumérban
és ógörögben egyaránt „boldogot” jelent. A három régészeti tárgyon – az
Savignano-i
egyiptomi és anatóliai istennő, valamint a szolnoki edénytöredék – lévő
istennő
jelek olvasatát a „magyar” szó helyett a „boldog”-gal helyettesítettem. S
mert mind a három tárgynak istennői vonatkozásai vannak, a Boldogasszony olvasat lehetőségét
javasoltam.
Kezdjük az egyiptomi szobrocska lehetséges olvasatával, mert az a legmegbízhatóbb. Ha
ugyanis ránézünk ezen istennőre, azon érzésünk támad, hogy mond valamit. A sas-fej, a feltűnő
kartartás a becsukott ujjakkal a szándékosság félreérthetetlen jelzői. Az egész test megformálása pedig a búzamagra emlékeztet: Mag. A
termékenységi vallás istennőjéről lévén szó.
Ha vallatóra fogjuk ezen istennőt, akkor az
egyiptomi hieroglifákat kell segítségül hívni. A hieroglifákban a sas az A betű jele. A
kezet a becsukott ujjakkal az egyiptológusok
khefa-nak olvassák, de mindjárt meg is magyarázzák, hogy ez annyit jelent, mint grasp
= markol (Wilkinson). A mellékelt képen ez
jól látható, amint öt kéz markol egy kötelet.
A karok olvasata pedig ka. Nos, e jeleket
kell egybeolvasni ahhoz, hogy kiderítsük az
ősi egyiptomiak üzenetét. A sas fej: A, kéz a
becsukott ujjakkal: markol, a feltartott karok:
ka, s mert a egyiptomiak is k-val képezték
A magyarok Nagyasszonya vagy a Boldogasszony a többes számot: kak, vagyis karok. Ösz101

szeolvasva: A makarok, vagy A magyarok,
ehhez olvassuk a szobrocskát istennő vagy
nagyasszony értelemmel. Megkapjuk tehát A
Magyarok istennője vagy A Magyarok Nagyasszonya olvasatot. Tévedés lenne az olvasat
helyességét állítani, annyit viszont igen, ha
a jelölt fogalmakat egybeolvassuk, értelmes
magyar mondatot kapunk.
A törökországi Çatal Hüyük újkőkori településének feltárásáról James Mellaart könyvében (The Neolithic of the Near East) olvasMagyarok szülőföldje vagy Boldogasszony
hatunk. Több mint tíz hasonlóan kimunkált
szülőföldje
istennői szobrocskát találtak, melyek azonos üzenetet tolmácsolnak. Mind a termékenységi vallás
istennői, nagyasszonyai. Mellaart a következő üzenetet olvassa ki a szobrocskából: women giving
birth, vagyis az asszony szül.
Szülő asszony. Az asszony lábai között valóban gyermekfejet látunk. Mellaart azonban figyelmen kívül hagyta az asszony térdeire és hasára bekarcolt íveket. Együttesen a hármas halmot alkotják (Tomory Zsuzsanna felismerése). A hármas halomnak nemzetközileg elfogadottan föld, ország
az elsődleges értéke, olvasata, de lehet hegyet is írni, jelölni vele. Nos, ha a két fogalmat egybeolvassuk, megkapjuk a szülőföld olvasatot. Kérdés: kinek a szülőföldje? Ha gondosan megnézzük a
szobrocska oldalát is, akkor látjuk, hogy a párduc első és hátulsó lába, valamint a lelógó has egy
nagy M alakú jelet képez. A lelógó has ugyanis szögesített, vagyis nem természetszerűen ívelt. A
szándékosság nyilvánvaló, tehát valamit mondani akartak vele. Valakinek vagy valaminek az M
hanggal kezdődhetett a neve, és ez a valaki vagy valami olyan fontossággal bírt, hogy e jel ezer
évekkel később megmarad a latin ábécé M betűjének, és nagyon hasonlít a magyar rovásírás M
betűjéhez is. Elképzelhető, hogy a nagy M alakú jel mögött a magyar szónak valamilyen változata
rejtőzhet? Ha igen, akkor a szobrocskán szereplő jelek egybeolvasása esetén megkapjuk a Magyar
szülőföld, Magyarok szülőföldje olvasatot. Merész feltevés, de még senki se jelentkezett, hogy
más nyelvek segítségével értelmes mondatot tudna kiolvasni a szobrocskán szereplő jelekből.
A harmadik újkőkori tárgy, egy gabonatároló edény nyaktöredéke, mely a szolnoki Damjanich
János Múzeum kiállítását gazdagítja. Eme cserépdarabon két jel szerepel, melyek az előzőekben tárgyaltak segítségével olvashatók. Az egyik a nagy M alakú jel, a másik egy háromszög, melyet az M
alakú jel V szöge és a fenti díszítés vízszintese képez. A nagy M alakú jel az anatóliai szobrocskákon
is megvan, s amint a szobrocska lehetséges olvasatából
kiderül, talán éppen a magyar szó rejtőzhet benne. A
cserépdarabon szereplő két jel esetében is e lehetőséget
választjuk. A nagy M alakú jelet tehát ebben az esetben
is magyar, magyarok értelemmel olvassuk. A háromszög olvasata nemzetközileg elfogadottan a nőiség, istennő, áttételesen nagyasszony értelemmel olvasandó.
Ha tehát a két jelet egybeolvassuk, akkor megkapjuk:
Magyarok Istene, vagy a Magyarok Nagyasszonya.
Mindezt egybevetve tehát nem lehetetlen, hogy azon
ősi nép, mely a hosszú ezer évek során a Kárpát-medenMagyarok Nagyasszonya vagy
cében letelepedett, a magyar nyelv ősalakját beszélte. Boldogasszony a szolnoki edénytöredéken
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A makar, magar szavak értelmét illetően Magyar Adorján Az ősműveltség című hatalmas munkájában találunk útbaigazítást: „… a görögben makarosz, a szumerben és asszírban pedig magaru =
boldog.” (40. oldal) A makar, magar szavaknak, tehát hajdanában boldog volt az értelme.
Zakar András A sumér hitvilág és a Biblia című munkájában szintén találunk utalást a makar
szóra (46. oldal): „A Nagyboldogasszony (Bódogságos Asszony, Boldogasszony, Nagyasszony) elnevezés hagyományának egyébként magyar földön nagy irodalma van. Lásd Ipolyi Arnold, Berze
Nagy János, Kálmány Lajos, Kandra Kabos, Bálint Sándor, stb. műveit, legújabban pedig Fetich
Nándor tanulmányát. Bau az Istenanya, a termékenység anyja egy másik elnevezése (epiteton)
Sumérban, a Dug jelentése pedig hős, szent. Az összetétele: Baudug – Boudug – Bódog – Boldog
önmagában is kifejezi a nép nyelvén a Boldog-asszony jelentést. Ugyanezt az értelmezést erősíti
meg az újszövetségi szentírás: „íme mostantól fogva Boldognak hirdet engem minden nemzedék”
– mondja Szűz Mária az ő hálaénekében (Luk. 1, 48). A klasszikus görögben makar, aros jelentése:
boldog, az istenekről mondva.”
Boldogasszony tehát az életet adó anya, termékenységi vallás nagyasszonya. Ezt látszik alátámasztani ama tény is, hogy az áldott állapotban lévő asszonyt a magyar ember boldogasszonynak
nevezte, és a még le nem züllesztett vidékeken ma is annak nevezi. Erre utalhat a szólás-mondás
is, mely szerint „Szegény ember gondját Boldog Isten bírja.”
Nos, Gimbutas könyvében van egy olyan közlés, amely e lehetőséget alátámasztani látszik. A
régi emberek jelképekben gondolkodtak, az istenségeket tulajdonságokkal ruházták fel, és olyan
állatokat választottak jelképeknek, amelyek e tulajdonságokat megtestesítették. Az életet adó anya,
az élet és egyben halál úrnője is volt, aki meghal, de hamvaiból ismét feltámad. A jelképiség céljából kedvelték azon állatokat, amelyek átalusszák a téli hónapokat, de tavasszal ismét életre kelnek,
mint például a medve. Gimbutas azt írja, hogy a nagy M jel, mint jelkép a békát képviseli, ez pedig
egy bizonyos istennőt. Ez meglepő, de a béka is átalussza a telet, de még ettől is fontosabb, hogy
tojásai a vízben kelnek ki,
és az ebihalak abban fejlődnek ki. Az emberi élet is az
anyaméh vízében fogan, és
a mag, a magzat abban fejlődik ki. Ebben van a nagy
hasonlat, sőt a természeti és
eszmei azonosság is.
Magyar Adorján Az ősműveltség című munkája
493. oldalán a következőt
írja: „Szerintem ugyanis,
amint ez népmeséinkből és
egyéb néprajzi adatokból
is kitűnik, a béka őseinknél
a nőiség és víz egyik jelképes és költői megszemélyesítője volt. Sőt, jelképezte
a nő anyaméhét is, mivel
alakja ahhoz valóban haA Tordos-Vinca-műveltség területe
sonlítható.”
(Marija Gimbutas: The Goddesses and Gods of Old Europe)
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Gimbutastól még a következőket is megtudjuk: „Az egyiptomiak tisztelték a békát, mint Heket-et,
az élet ősanyját. A korai uralkodóház előtti időkben (Kr. e. 3100 körül), őt mint békafejű asszonyt
ábrázolták, aki a varangyos béka képében istennőnek adta ki magát. A hieroglifákban „béka” volt
a jele. Heket uralkodott a termékenység és a halál utáni feltámadás felett is. Heketet kapcsolatba
hozták a görög Baubo-val, aki valószínű bába (szülésznő) volt, és a sumér Bau-val, akit Baba-nak
is neveznek. Bau a suméreknél a gyógyászat és gyógyítás istennője volt.”
Gimbutas ezek után megemlít néhány példát a mai nyelvekből. Némely európai nyelvben – írja
– a „bau” vagy „bo” szógyök, például a varangy, a boszorkány és gomba szavakban található meg.
A litván nyelvben „baubas” és „bauba” félelmetes boszorkány vagy szörny. Franciaországban a
„bo” (Haut Saone tartomány), „botet” (Loire) és „bot” varangyot jelent. Magyarban csak annyit
mondhatunk, hogy a „béka” szavunk kezdőhangja, a „b” egyezik. Lehetséges, hogy nekünk is volt
„bau” vagy „bo” szavunk, ami békát jelentett, de jelen ismereteink szerint a „Boldogasszony” hozható fel, melyet a görög Baubo, és a sumér Bau vagy Baba is alátámaszt. „Boldogasszony anyánk,
régi nagy pátronánk.” Őshitünk felfogása szerint (Nagy-)Boldogasszony a világmindenséget szülő
ősanya. Itt tehát nincs szó félelmetes boszorkányról vagy szörnyről, de lehet, hogy az indo-európai
népek gyűlölettel néztek Európa műveltségalkotó, ragozó nyelvű ősnépére és istennőjére. Ami nálunk szent volt, az náluk a félelem és gyűlölet tárgyát képviselte. Ma is így van. Megemlítendő az
is, hogy a magyar népmesékben a varangyos béka képében, nem a tündérek és más jótevők (Boldogasszony), hanem a szörnyek, a boszorkányok jelennek meg. Erdélyben Lukács atya foglalkozik
„Babba Mária” és Szűz Mária kapcsolatával, ami eszmeileg és hittudományi szemszögből jogos
is lehet, de történetileg Babba Mária nem hozható kapcsolatba, és főleg nem azonosítható Szűz
Máriával, sokkal inkább ősvallásunk istennőjével, Boldogasszonnyal.
Torma Zsófia, 1874-ben a Maros-menti tordosi ásatás alkalmával előkerült leleteken írásjeleket
ismert fel. Meglátta, hogy e jelek némelyike nagy hasonlatosságot mutatott a mezopotámiai sumérok írásjeleivel. Ezt nagy méltatlankodással fogadták a Magyar Tudományos Akadémiára betelepített Habsburg-tudósok. A kétkedésből kijutott Marija Gimbutasnak is, aki azzal mert előhozakodni,
hogy a Vinca-műveltség földműves népe fejlesztette ki az emberiség első írásrendszerét Kr. e.
5500 – 5000 között. A tudósok is ismételten bizonyságot tesznek arról, hogy nagyon csökönyösek
tudnak lenni. Leginkább a Tordostól mintegy 18 kilométerre lévő Alsótatárlakán, 1961-ben talált
írásos korong kavarta fel a kedélyeket. A rádióizotópos vizsgálatok a korongot mintegy 1500 évvel
korábbinak mutatták ki, a legrégibb mezopotámiai írásnál, és ráadásul helyi agyagból készült. Ezt
több tudós egyszerűen nem
tudta elfogadni. Nehezen
tudtak/tudnak megbarátkozni Gimbutás ama megfigyelésével is, hogy egy nem
szemita vagy indo-európai,
hanem egy ragozó nyelvű nép, a Vinca-műveltség
népe – beleértve Erdélyt és
a magyar Dél-Alföldet is
– alkotta meg a világ első
Az alsótatárlaki korong, amelyen a magyar rovásírás Z, Ny és Gy szerves írásrendszerét, közel
betűjének alaki azonosa is megvan. Jobb oldalon a mezopotámiai kétezer évvel megelőzve a
suméreket. Ez kissé nehezen
írásos táblácskák egyik legkorábbi darabját látjuk (Kr.e. 3500)
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emészthető. Gimbutas „Old
Europeans”-nek, „Őseurópainak” nevezi e népet. A
régésznő a következőképpen vélekedik a kérdésről a
már idézett könyve 48. és
49. oldalán: „Absztrakt –
nem képjelek – jelek alkották
az írásrendszert. A vonalasság jellemzi és rendszerezi a
korai európaiak írását, hasonló a minoszi vonalas A, a
ciprus-minoszi, és a ciprusi
szótagíráshoz, amelyek megA Rast-i istennő és a Pristina-i korong vonalas írásjelei
előzték a klasszikus világot.
Ezen írások, mind hasonló megoldásokat alkalmaznak, vonásokkal és pontokkal módosítják az alapjeleket. A korai európai írás nem „előírás”, amint Shan M. M. Winn vélekedett. Szerves írásrendszert
képvisel, akárcsak a kínai, a sumér, az indiai, és az elő-kolumbiai szerves írásrendszerek.”
A tatárlaki korong mellett nagyon fontos a kb. szintén 7000 éves istennő, melyet Nyugat-Romániában, Rast vidékén találtak, és a közel 6000 éves – Pristina közelében előkerült – korong.
Mindkettőn a vonalas írás jelei láthatók. Mindkettőn – ugyanúgy, mint a tatárlaki korongon is
– megfigyelhető a jelek összevonása. Ezen írásjelek megfejtése még várat magára. A régésznő
szerint az a legnagyobb baj, hogy a korai műveltségalkotó népeket az indo-európaiak nyelvükkel
és írásukkal együtt – a baszkok kivételével – Európában mind kipusztították, ezért az ő nyelvükön
kívül nincs Európában olyan elő nyelv, amely ebben segíthetne. Ezzel az a baj, hogy a baszkok
ősei elég messze éltek a Vinca-műveltségtől. Megemlíti az etruszkokat is, de hát őket is beolvasztották a rómaiak, több mint kétezer éve. Ettől függetlenül, írásos hagyatékaik ismerete segíthetne.
Bennünket, magyarokat meg se említ a régésznő. Valószínű azért, mert csak hivatalos történelmünket ismerte, mely szerint kései jövevények vagyunk Európában, ezért nyelvünk nem lehet kulcsa
a megfejtésnek. Abban reménykedik, hogy esetleg a ciprusi és krétai vonalas (Linear) „A” írás
megfejtéséhez, a már ismert vonalas „B” lesz az esetleges kulcs. Ha ez sikerülne, akkor a vonalas
„A” írás ismerete vezethetne az újkőkori vonalas jelek olvasásához. A sumér ékírások olvasásához a háromnyelvű Bihistumi-sziklafelirat, míg az egyiptomi hieroglifák olvasásához a rozettakőn
keresztül vezetett az út. Kicsi annak a lehetősége, hogy az újkőkori Vinca-írás megfejtéséhez egy
olyan lelet kerüljön elő, amelyen az újkőkori írásjelek mellett egy másik, már ismert írás és nyelv
szerepeljen. Itt az első írásrendszerről van szó, a többiek ezer évekkel később fejlődtek ki. Így hát
elég reménytelennek tűnik, hogy az újkőkori írás valaha is megszólaljon. Avagy talán mégis?
Gimbutas megemlíti idézett könyvében, hogy ezen ősi műveltség még kimutatható Kr. e. 1500
tájáról is a Vaskapu vidékén. Nos, ha tudta volna, hogy ezen újkőkori írásjeleknek számos alaki
azonosa van a magyar rovásban is, akkor valószínűleg Erdélyt se felejtette volna ki. Többen észrevették már, hogy számos újkőkori jel alakilag azonos a rovásírás betűivel. A tatárlaki korongon
is van három jel, amely alakilag azonos a magyar rovás Z, Ny és Gy betűjével. Gimbutas úgy véli,
hogy e jelek nem hangokat, hanem szavakat, esetleg szótagokat képviseltek, mert több mint száz
van belőlük. Ennyi hangra egyetlen nyelvnek sincs szüksége. De, ha az általa említett kb. harminc
jelet – melyek az írásrendszer alapját, gerincét képezték – egészítették ki vonalakkal és pontok105

kal, esetleg más betűkkel vonták össze, akkor
már szóba jöhet az összevont írás, vagyis a
ligatúrák. A tatárlaki és a koszovói korongon
is vannak olyan jelek, amelyek összevonásoknak látszanak. Hiba lenne azonban kizárólag ebben az irányban kutakodni, mert a
szó- vagy szótagírás sokkal valószínűbb. Az
első és legfontosabb feladat ezen írásjelek
összegyűjtése lenne. Az eredeti régészeti tárgyak jeleiről a lehető legpontosabb másolatokat kellene készíteni. Csak azután kellene
hozzáfogni a megfejtés kemény és időigényes
munkájához.
E tekintetben Friedrich Klára már elvégzett egy nagyon fontos munkát. Összegyűjtötte, és egy táblázatban összeállította azon
újkőkori írásjeleket, amelyek alakilag azonosak a magyar rovás valamely betűjével.
Friedrich a Tordos–Vinca-műveltség írásjelei
között megtalálta minden magyar rovásbetűnek alaki mását az E-É és Ly kivételével.
Ez minden kétséget kizáróan igazolja, hogy
az újkőkori írásrendszer jeleinek egy része, a
fejlődés folyamán egy bizonyos hang képviselője lett, ha abban az időben még nem az
volt. Igazolják azt is, hogy a rovás betűinek
eredete visszamegy az újkőkor legelejére, sőt,
némelyike
az őskorba. Vajon, népünk alsó réFriedrich Klára által összeállított rovástáblázat
tegei írástudók voltak-e?
Tudjuk, hogy miután a magyarság felvette a római keresztséget, elrendelték a rovás pusztítását, üldözését. Azt is tudjuk, hogy 1450 előttről csak nagyon kevés írásos emlékünk van, és azok se adják vissza a
valós magyar nyelvet, mert a latin ábécé kényszerzubbonyába bújtatták, melynek nem volt á, cs, é, gy,
í, j, k, ly, ny, ó, ö, ő, sz, ty, ú, ü, ű és zs betűje. Összesen 18 hangunkra nem volt betű a latin ábécében.
Ha ebből leszámítjuk a hosszú í, ó, ő ú és ű betűket – melyek nem számítanak alaphangoknak –, akkor
13 alaphangunkra nem volt betű. Wikipedia enciklopédia szerint a k betű ugyan megvolt a kezdettől, de
csak idegen szavak írásához használták. Nos, hogyan írtak e betűk nélkül? Úgy, ahogy a nyelvemlékeink szólnak hozzánk. Nagyon ügyefogyottan. Érdemes megemlíteni, hogy a latin ábécé 21 betűjét az
etruszkok 26 betűs ábécéjéből vették át. Az 1400-as évek második felétől kezdtek megjelenni a magyar
nyelvű versek, de ezeket nem rovással írták, ami annyit jelent, hogy tollforgatóink már nem ismerték
vagy nem merték használni a rovást, amelyet akkor már közel félezer éve tiltottak.
Hogyan lehetséges az, hogy még az 1800-as években is a kanászok, juhászok, csordások és
csikósok, a maguk készítette karikás nyelére, vagy furulyára, citerára nevüket, esetleg egy rövid
szöveget rovással írtak? Annyit jelentene ez, hogy mindenféle tilalom ellenére népünk alsó rétegei körében a rovás tudománya tovább élt, és írástudók voltak már az újkőkortól? Igen! Minden
viszontagság ellenére ragaszkodtak ősi írásunkhoz, és nekik, a sokszor lenézett nép egyszerű ré106

tegének köszönhetjük, hogy nem veszett ki. Sőt, nyelvünket is nekik köszönhetjük, mert bizony a
magyar felsőréteg nagyon ellatinosodott.
Nemrégiben, egy Mezőtúr vidékéről származó, Floridában élő magyar asszonnyal váltottam
néhány levelet. Az egyik levélben azt írta, hogy kislány korában, 1938-ban a cselédjük tanította
rovást olvasni. Ez felkeltette a figyelmemet. A cseléd tanította ura lányát rovást olvasni? Mindenütt arról olvasunk, hogy az imént felsorolt állatőrzők készítményein maradt meg a rovás. Míg a
puli vagy komondor őrizte az állatokat, nekik volt idejük faragásra a fa árnyékában. De, hogy egy
nehéz fizikai munkát végző cseléd is ismerte ősi írásunkat, arról nem esett szó. Érdeklődtem tehát
a hölgytől, hogy tudna-e többet mondani erről. Annyit mondott, hogy az apjának 1000 holdja volt,
és hat állandó cselédje. Ama cselédeknek – akik Mezőtúr vidékéről valók voltak – mindnek volt
citerája, és mind ismerte a rovást. Ennek bizony érdemes lenne utánanézni, talán még nem késő.
kniekElmesAvor kniekElmesAvor kniekElmesAvor kniekElmesAvor kniekElmesAvor kniekElmesAvor kniekElmesAvor

Rovásemlékünk: Torma Zsófia régésznő, az 1875-től egy évtizeden át tartó ásatás során 11 ezer
darab cserépedény töredéket, korongot talált az Erdélyben lévő Tordos környékén, a Maros partvidékén. Ezek kb. 4500 évvel ezelőtt készültek.
Az itt látható gyűjtemény-részletből Varga Géza (Jel, jel, jel – 193.) a fent közölt, tisztán fennmaradt jeleket olvasta ki. Más szerzőkhöz hasonlóan, ő is azt a következtetést vonta le, hogy a
tordosi emberek abban az időben már írtak-olvastak, annyira, hogy még az agyagedényeik jelölésére is használták az ábécéjük jeleit.
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Magyar betűkkel róva
A magyar nyelvben különböző alakú, de azonos jelentésű szavakat is ismerünk, mint pl. eb – kutya,
juh – birka, év – esztendő és írás – rovás. Tehát, ha valaki azt mondja, hogy ő rója a betűket, akkor
tudjuk, hogy ő ír. Ennek ismeretében a címet így is fogalmazhatnánk, hogy MAGYAR BETŰKKEL
ÍRVA. Azokkal a rovásbetűkkel, amelyek már ősidők óta a nyelvünkkel együtt fejlődtek, így a magyar írás használata egész népünkre kiterjedt volt. (A nyelvünk ma is őrzi ennek emlékeit: sok van a
rovásán, megrovásban részesül, rovót hoz az iskolából, rovott múltú, az adót kiróják, mi meg lerójuk,
sőt a robot szavunkban is ott van, hiszen a botra rótták (ró-bot) a teljesített munkamennyiséget.)
A nyelvünk kincsének a formai megjelenése a magyar rovás, ami a legrégibb írásrendszerek
közé tartozik. Jelen ismereteink szerint legalább 8 ezer éves múltra tekint vissza, sőt a jelen kutatások eredményei azt mutatják, hogy talán ez az a forrás, amelyből minden más nép merített az
írásrendszere kialakításához. Őseink már a papír feltalálása előtti időkben is juhbőrből készült
pergamenre írtak, rovásbotokra pedig leginkább rövid üzeneteket, feljegyzéseket róttak. Ezer évvel
ezelőtt I. István király volt az, aki a római kereszténység felvételével a latin betűkre cseréltette le a
rovásbetűinket, hogy ezzel is feledtesse a „pogány” múltat.
A rovásunk a képíráshoz közelálló jelkészlettel rendelkezik, így gyakran fölismerhetők bennük
azok a tárgyak, amikről a formájukat kapták. Ezeknek kezdőbetűi megegyeznek a betű jelentésével. Az egyszerűség kedvéért ezeket a betűk hívószavainak nevezzük el.
A rovást mindig jobbról balra írjuk. Az ismert gyermekmondóka a sorvezetés irányára is magyarázat: „Előttem van észak, hátam mögött dél, balra a Nap nyugszik, jobbra pedig kél.” Tehát minden, ami kél, ami fejlődik mindig jobbról balra tart. [Koricsánszky Atilla: A Napút ábécéje – 39.].
A mássalhangzóinkat önmagukban „e” hanggal ejtjük ki: eB, eC, eD, eF, eG, eGY és a ma
is ismerős eM, eN, stb. A szavakat szóközökkel választjuk el egymástól. Az írásjelek ugyanazok,
mint a latin betűs írásnál. Nincs külön nagy- és kisbetű (hasonlóan a gyorsíráshoz), de nagyobb
mérettel jelölhetjük a mai helyesírásunknak megfelelő nagy betűt. A gyakorláshoz vonalas füzet a
célszerű, annak minden második sorába írunk.
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A betűk hívószavai:
S „eSz” betű láthatóan szálfát vagy éppen szárat jelent s ha azt mondom, hogy szúr, akkor ez
is ezt a képzetet idézheti bennünk.
i „I” az Isten betűnk, mert a kereszt Istent jelképezi (rovásban kerüljük a vízszintes vonalakat,
ami abból ered, hogy irányíthatatlanná vált volna a fára történő rovás, ha a fa szálkázatával
megegyező vízszintes vonalat használtak volna őseink)
I hosszú „Í” betűnknek is az Isten a hívószava.
d „eD” betű az ember derekáról jegyezhető meg.
G „eGy” ősi jel, ami a nemzeti címerünk kettős keresztjével azonos, gyökér formát idéz.
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„eT” a támasztás szavunkat idézi. A fatornácok tartóoszlopait ma is ilyen alakúra ácsolják.
„A” az Anya betű. A kezdet, az első, alapja a születésnek, az elindulásnak.

Mondatok (jobbról balra olvasva):

.daGa atiS atdiS adad !daGi IG ,aSit a tti .tati atat a ,aSit a atSit
.tada atSit aGa ita !tISId tti adi ,attid aiS .tISat GI ,tIS daGa

Miért fontos, hogy ismerjük saját, eredeti írásunkat? Más nemzetek, akiknek van saját írásuk, általában ápolják azt, hiszen jól tudják, hogy nemzeti önismeretüknek, önazonosságuknak ez talán
a legfontosabb eleme. Természetesen tanítják elemi iskoláikban is. Így vannak ezzel a japánok,
kínaiak, arabok, héberek, szlávok stb. s emellett nyilvánvalóan átveszik a latin betűket is, hiszen
ez a nemzetközi szóértés alapja.
Magyar rovásszámok:
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A legalább 7 ezer éves tatárlaki leletegyüttes
A világ ma ismert legrégebbi írásos emlékét az erdélyi (ma Románia) Tatárlakán találták 1961-ben.
Ezek, a helyi agyagból kiégetett írásos táblácskák 26 agyagszobrocska társaságában kerültek elő
egy sír feltárásakor. Az elhunyt a nyakában viselte az amulettet.
A rádióizotópos vizsgálatok szerint ezek legalább 7 ezer évesek, ami az újkőkori írásbeliségünket bizonyítja itt, a Kárpát-medencében. Keletkezésük 1000–1500 évvel megelőzi a hasonló
képjeleket tartalmazó sumér agyagtáblákat s a sumerológusok széles körben elterjedt írásbeliség
darabjainak tartják őket. [Radics Géza: Eredetünk és őshazánk – 71.]
A korongon protosumir (ősi, eredeti sumir)
képírású fogalomjegyek láthatók, amelyekben nem kereshetünk csupán hangértékű rovásjeleket. A korong megfejtése Badiny Jós
Ferenc olvasatában: „Oltalmazónk! Minden
titok dicső Nagyasszonya! Vigyázó két szemed óvjon Nap atyánk fényében”. Az amulettről nyilatkozva hozzáteszi még, hogy itt,
a Kárpát-medencében találták az emberiség
első értelmes és nyelvtani szabályokat is tartalmazó írásemlékét.
A lecke mondatai latin betűkkel írva:
Tiszta a Tisza, a tata itat. Itt a Tisza, gyí igyad! Dada szidta szita agyad. Agyad szít, így taszít.
Szia Ditta, Ida itt díszít! Ati agya tiszta adat.
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A magyar rovásban minden hangunkra van külön jel, de úgy, hogy nincs benne kétjegyű betű és
nem használ ékezeteket (a mai számítógépes világban egyébként az ékezetekkel van a legtöbb
baj!). Ezzel szemben a kevesebb betűből álló latin betűkészletben 13 hangunkra (Ty, Gy, Ny, Ly,
Sz, Zs, Cs, J, K, Á, É, Ö, Ü) nem volt jel, ezért a „Látjátok feleim szömtökkel (szömötökkel)” kezdetű sort csak így tudták lejegyezni a XI. században: „Latiatuc feleym zumtuchel”. Csaknem ezer
évig kellett nyelvünknek a latin betűk átvételével kínlódnia, amíg a mai latin-betűs írásunk kialakulhatott. Ennek során alkották meg nekünk, magyaroknak a kétjegyű betűket, melyek közül pl.
a „CS” használata jól érzékelteti a nehézséget, hiszen latin betűkkel a mai napig is kétféle módon
írjuk azt ezen családnevekben: Babits, Madách.
Ez csak nagybetűs írás, amihez leginkább a latin nyomtatott nagy betűk hasonlatosak. A latinoknál
ez a betűforma tekinthető eredetinek, a kis betűket később alkották meg a folyamatos írás érdekében.
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A betűk hívószavai:
j „eJ” jövesztő vagy vonyigó. Az a szerszám, amivel a szénakazalból huzigálták (jövesztették) ki az állatok napi adagját.
c „eC” betűnk a nyílvessző (amit régiesen celőkének is mondanak), ezzel tartunk a célra.
Z „eZs” a zsendülő növényt jelenti. A száron lévő két segédvonal hajtás, ami zsenge növényi rész.
n „eN” betűnk nagyítót formáz, ebből adódóan nagyot jelent. A Hold is ilyen, amikor növekszik.
e „E” betűnk az este szavunkat idézi, amikor a lenyugvó Napnak már csak pár sugarát láthatjuk.
p „eP” a pihét idézi. A hosszában kettéhasított toll pontosan ezt formázza.
w „Ü” betűnk egy ülőkét ábrázol. Gondoljunk csak egy székre oldalnézetből.
Mondatok:

!teGej a dda inaj !deGe ttenaZ ,etip a tti .nepennw tneS Gan a ttwGe
.tnat a ajtInat ttwGe anna ,itep !teGej a dejdeS ,tenwS a tti .teGej a ideS itSe icip a
Latin-betűs nyelvemlékeink

Két nyelvemlékünkön tudom bemutatni azt a küszködést, amikor a kevesebb betűkészlettel rendelkező latin írással próbálták meg lejegyezni az akkor beszélt magyar nyelvet. Az egyik egy I.
András király korabeli ima, feltehetően 1046–47-ből, míg a másik a 12. századi Halotti beszéd.
Fontos kihangsúlyozni, hogy elődeink nem úgy beszéltek, mint ahogy most ezen írások betű szerinti felolvasása hangzik, hanem arról van szó, hogy a kevesebb betűvel rendelkező latin írással akkor
még csak így tudták lejegyezni a magyar beszédet. Az itt közölt ima és a beszéd kezdő mondatainak
betű szerinti bemutatása mellett közöljük a latin írás fogyatékosságának kijavításával kapott olvasatot is, melyekből érzékelhetjük, hogyan beszéltek őseink egy évezrede. (Összehasonlítva nyelvünk
időtállóságát pl. az angolokéval, ma már közismert, hogy a négyszáz évvel ezelőtt élt, világraszóló
drámaíró tehetségük, Shakespeare írásait az övéi ma már csak szótárazva tudják olvasni.)
István király erőszakos nyugati kereszténységre való térítése ellen, Vata vezetésével 1046-ban
fellázadt a nép az idegen papok ellen. Nagyot véthetett a magyarok ellen az a Leo pápa is (ma: püs110

pök), hogy oly kegyetlenül bántak el vele, mint ahogy azt az imában olvashatjuk (megvakították,
nyelvét kivágták). Ezt követően – a római kereszténység iránti elkötelezettségét bizonyítandó –,
írathatta I. András ezt az imádságot, melyben megátkoztatta Vatát, a nemzeti felkelés vezetőjét.
Ima:
„O ihs Tzent maria azzunt hyweuc / ysten rontha papaur elleniih / bodug leopapa urt
megwacyttuac nhelweiin choncittuac / ur dulua neaguc ba / tun futua hazuctul zeles feuldun
zatan deugwez cresti en nypet / T wetuelun zoupucut paganeb wezt / ureghhaziicut eul ceghetlun /
epyscuopcut T presbyitrucut fuul weer /…”
Marton Veronika [I. András király
korabeli imák] olvasata: Ó, Jézus(t)
és Szent Mária asszonyt hívők! Isten
rontsa pápa úr elleneit! Boldog Leo
pápa urt megvakít(ot)ták nyelvéjin
csonkít(ot)ták. Úr dúla nég(y)ükbe.
Tőn futóvá házuktól széles földön sátán dögvész k(e)res(z)tyén népet. És
vétlen zsup(án)okat pogány eb veszt.
Úregyháziakat öl kegyetlenül. Püspököket és prezsbitereket főül ver…
IHS = Jézus Krisztus nevének rövidítése (Iesus Hominus Salvator = Jézus, az emberek megváltója), T = és (a latin et kötőszó rövidítése), zsupánok = királypárti kerületvezetők
Halotti beszéd:
„Latiatuc feleym zumutuchel mic vogmuc, ysa pur es chomuv uogmuc. Menyi milostben terumteve
eleve miv isemucut adamut. Es odu-tta vola neki paradisumut hazoa. Es mend paradisumben uolov
gimilcictul munda neki elnie. Heon tilutoa wt ig fa gimilcetvl. Gi mundoa neki meret nu eneyc. Isa
ki nopun emdul oz gimilstvvl, halalnec halalaat holz…”
Simon Endre Miklós olvasata: Látjátok feleim szemetekkel (szömötökkel)
mik vagyunk, isa (bizony) por és hamu
vagyunk. Mennyi malasztban teremtve élővé mi isimunkat (a sumir Enki
hirnöke) adamut (sumirul atyánkat).
És odaadta vala neki paradicsomot
hozzá. És mind paradicsomban való
gyümölcsöktől mondá neki élnie. Hőn
tiltá őt egy fa gyümölcsétől. Ki mondá
neki miért ne eneik (ennék). Isa (bizony) ki napon indul az gyümölcstől, halálnak halálát halsz…
Ennyi bemutató után bizony nem is csodálkozni való, hogy Simon Endre a Halotti beszéd olvasatát egyszerűen csak „Siralmas beszéd” címmel adta ki [Budapest 2003.], s a kort amiben íródott,
az Árpádkori papi írás kezdetének s a nemzeti írás végének minősíti.
A lecke mondatai latin betűkkel írva:
Együtt a nagy szent ünnepen. Itt a pite, Zsanett egyed! Jani add a jegyet! A pici Eszti szedi a
jegyet. Itt a szünet, szedjed a jegyet! Peti, Anna együtt tanítja a tant.
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A betűk hívószavai:
b ”eB” betű a fűrészbakot idézi, azt a végéről nézve.
T „eTY” a tyúkláb lenyomatára hasonlít.
u „U” betű üstöt jelent, amit régiesen ustnak mondtak.
U „Ú” betűnk egy útkereszteződés rajza.
v „eV” a lábakon álló vályú formáját idézi, aminek a végét láthatjuk.
q „Ö” betű a homlokon lévő szarvakat mintáz, ami az ökör jelévé tette.
Mondatok:

.nabuTab a Siv tajav icip tiduj .tatu atSup atSit a ajnu nqdq
.icuj atub a Siv tUnat jU tq .niajtU adub tavid a tevqS UjpaG
.tuTip ajtatnu Gav ajtati aZuZ
Az egyiptomi és a magyar írás kapcsolata
Varga Csaba: Jel jel jel avagy az ABC 30.000 éves története című könyve alapján
A szokatlan formájú egyiptomi hieroglif jelek hangokat jelölnek. A velük írt szöveget pontosan úgy kell olvasni, mint a mi mai írásunkat, egyszerűen
össze kell olvasni az egymás után következő jelekhez tartozó hangokat:
Azonban ezek a jelek az egyiptomi köznép által széles körben használt démotikus (népi)
jelkészletből alakultak ki, egyszerűen úgy, hogy a hieroglif írásban igyekeztek természeti
formákká bővíteni az eredeti jeleket, így az a démotikus írásnak mintegy ünnepi változatának tekinthető. A következő képen az egyiptomi démotikus és a magyar rovás ABC összehasonlítását láthatjuk, melyen az a. sorban a magyar, a b. sorban pedig az egyiptomi démotikus
ABC olvasható:
Látható, hogy az egyiptomi démotikus
jelkészlet teljesen azonos a magyar rovás
ABC jeleivel. Az egyiptomi démotikus
ABC nem Egyiptomban született meg, hanem ez nem más, mint maga az ős-ABC
Kárpát-medencei változata. Ezen túl a
Kárpát-medencében és Egyiptomban is – s itt még a hieroglif jelekkel való írásban is –
használatban volt a ligatúrás írás is és a magánhangzós ugratás is, ráadásul ezek szabályai
teljesen megegyeztek egymással mindkét helyen. S még egy fontos adalék, hogy a Kárpátmedencei ABC-ben mindmáig fennmaradt néhány hieroglif jel is (lásd a „Szótagjeleink”et az 5. leckében – szerk.). Nem kielégítő magyarázat erre, hogy a Kárpát-medencébe jött
esetleg valamikor egy egyiptomi csoport s az ő hatásuk minden egyezés. Mert ez esetben mi
magyarázatot tudnánk találni arra, hogy az a démotikus ABC tökéletesen egyezik a magyar
nyelvhez, terjedelmében is és a legkisebb részletében is?
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Rovásbetűink változatosságai
Magyar Adorján gyűjtötte ábécé
Nyers Csaba már évek óta kiadja a székely–magyar betűsort bemutató zsebnaptárakat. Ő mindig Magyar Adorján által összegyűjtött betűsort jeleníti meg. Látható, hogy ez 34
jelből áll, hiányzik belőle öt magánhangzónk hosszú változata ugyanakkor közli a mély hangrendhez igazodó másik K
betűnket, az AK-ot. A teljes betűkészletünket Forrai Sándor
gyűjtötte össze, ami 38 jelből áll, mely tartalmazza mind a
14 magánhangzót, s nem számol az AK jellel. A kettő közötti különbség természetes, ami abból adódik, hogy minél
korábbra megyünk vissza az időben, annál kevesebb magánhangzót írtak. Ezt arra alapozták, hogy mindegyik mássalhangzónkat E hanggal ejtették (a mással hangzó E-vel hangzott) s törekedtek arra, hogy minél kevesebb jellel írjanak
minél több tartalmat.
Miklósvári rovás-ábécé egy 1483-as ősnyomtatványból
A könyvkötészet kezdetén
a könyvkötők felhasználták
a régebbi, már kiselejtezett
könyvek, iratok anyagát az új
kötésekhez. Így kerülhetett töltelékként egy 1483-ban megjelent ősnyomtatvány első-belső
oldalára az a lap, melyen a rovás ábécénk olvasható. A lapon
latinul ez a cím olvasható: „A
székelyek betűi, melyeket fára
véstek vagy róttak”.
A nikolsburgi = miklósvári
(ma Mikulovo, Csehország)
könyvtár 1933-ban árverésre
került, s akkor választották le az ősnyomtatványról ezt a pergamenlapot s így került az Országos Széchenyi Könyvtár tulajdonába. Az oldal 46 székely rovásjelet tartalmaz, melyekből 11 betűösszerovás, továbbá
olvasható rajta az „ámen” szó is. Híven tükrözi a fára metszés jellegzetességeit, a jelek többsége ferde és
függőleges vonalakból áll. Vékony Gábor felvetette, hogy a kézírás Janus Pannoniusé lehet, esetleg – a
Rudimenta előszavában is említett – az ő elveszett (kiselejtezett?) magyar nyelvtanának egy oldala.
A lecke mondatai latin betűkkel írva:
Ödön unja a tiszta puszta utat. Judit pici vajat visz a batyuban. Gyapjú szövet a divat Buda
útjain. Öt új tanút visz a buta Juci. Zsuzsa itatja vagy untatja Pityut.
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A betűk hívószavai:
s ”eS” egy sátor alakját mutatja.
g „eG” betűnk a legelőkön használatos gémeskút távoli képe.
l „eL” a ló betűnk, aminek ez az elvonatkoztatott rajza.
r „eR” betű a két függőleges szár összekötéséről a rögzítés szót idézi,
C „eCS” a csatorna vagy éppen az állatok által kijárt csapásnak a rajza.
z „eZ” betű zebrára vagy éppen a zongorabillentyűkre emlékeztet.
Mondatok (egyszerű betű-összerovásokkal):
Rovásunk egyik sajátossága, hogy a betűket egymással összeírhatjuk. Az egyszerűbb esetekben ezzel azt érhetjük el, hogy csökken a párhuzamos vonalak száma. Ilyenkor a betűk iránya
megváltoztatható.

~ג קךקהק קךרּקתּתקמUקאאק רּUעורּוך ש ךשנגּש תּשנש תקךקט הקךק~ ש ס
$עןטן דקע\א הןממן ש דשאּוּא~ אקגג ןגק שּט שסאשךרּש ש דֺרא
~ו נשחוסש.שּטא שּט ֺא וחחשּא רּשעשגּחש ש תןרןט~ קסאקרּא טּשהשּרּחש פן
A solti ivókehely
Rovásunknak a világon egyedülálló jellegzetessége, hogy
használatos benne az összerovás. Ez lehetőséget kínál arra,
hogy minél kevesebb vonallal írjuk le a mondanivalónkat,
azt minél egyszerűbben kifejezve. Mondjuk is, hogy a magyar ember röviden és tömören szereti kifejezni magát a
beszédben, s ez tükröződik az írásában is. A betűösszerovás olyan mélyen beleivódott elődeinkbe, hogy azt gyakran
a latin írásban is alkalmazták. Ennek egyik szép példája
az a szöveg, ami azon a kelyhen olvasható, melyet 1721ben kapott a Solti Református Egyházközösség. A képen
is látszik, hogy az ISTENÉHEZ szóban három összerovást
(összeírást) is csinált a vésnök, nagyon ötletesen megoldva azokat. A
teljes
szöveg:
„KÖRÖSI PRED.
ISTENÉHEZ Való
buzgoságábul
aján: a Solti R.SZ.
Ekklk.
T.T.J.U.
1721 dik eszt.”
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Rudimenta (elemi ismeretek) rovástankönyv 1598-ból
A mű a reformáció korában született, amikor előtérbe kerültek a magyar anyanyelvű igehirdetések.
Szerzője Thelegdi János római katolikus főpap azzal a céllal is készítette, hogy a magyar ősi írás
újból elterjedjen, mert a szerző átlátta, hogy a fogyatékos latin ábécével a magyar nyelv szépségét
visszaadni nem lehet. Ez a latin nyelvű kéziratos rovástankönyv közli a székely-magyar rovás
ábécéjét, majd a betűk kiejtését és az írás szabályait tárgyalja. Magyarázza azt is, hogy a magyar
rovás a magyar hangok jelölésében egyszerűbb eljárást
követ, mint a latin írás. Mutatványul közli a Miatyánkot és a Hiszekegyet magyar
rovásbetűkkel.
A mű [Rvdimenta – 14.]
teljes címe: „Rudimenta,
azaz a hunok régi nyelvének elemei”. Ebből is látszik, hogy az ő korában még közismert volt a
hun–magyar azonosság, sőt a szkíta elődökről a szerző tanára, a könyvhöz írt bevezetőjében, így
emlékezik meg: Midőn nekem a minap a scytha ábécét átnyújtottad… Műve Marosvásárhelyen
íródott és csak kéziratos másolatokban terjedt el. Közülük ma is több példánya ismert.

Nagyszentmiklósi aranykincsek a 8–9. századból
A volt Torontál megyei Nagyszentmiklóson (ma Romániához tartozik) 1799-ben egy parasztház udvarán, az Aranka patak partján, ásás közben különböző formájú aranyedényeket találtak, közülük ma
23 darabot ismerünk [Az avarok aranya... – 26, 36.]. Ezeket görög kereskedők vásárolták meg, de a
Habsburg császár azonnal rátette a kezét s a mai napig is Bécsben őrzik őket. Az edények több mint
a felén rovások találhatók, melyeknek több olvasatuk ismert. Az eltérő olvasatok láttatják, hogy a
megfejtőnek több mint egy évezred távlatából is jól kell ismernie azt a nyelvezetet, amelyen íródott a
szöveg. Szentkatolnai olvasata a tálkán: Gélyas | psékan | pesenyűj kenesz = Géla törzsű | fejedelmi
védenc | besenyő kenéz (törzsfő), ivókürtön: Nad knyacsics psér = Nagyknyácsics a fejedelem.

A lecke mondatai latin betűkkel írva:
Gurul a labda Csaba cselez vele. A szúette rúd eleve elreccsen. Gizi segít vinni a satut. Tedd ide
az asztalra a sört! Azt az öt ujjat ragadja a csiriz. Esztert zavarja Pityu bajusza.
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A betűk hívószavai:
A „Á” betű az áldott állapotban lévő anyát idézi.
m „eM” a mellek képéről a mama betűnk lett, ugyanis az a nő, aki szoptatni képes az válik
„mamá”-vá.
k „eK” betűnk az ekevasat jelképezi.
h eH” a halászhálónak egy szeme vagy éppen a hajfonat rajzolata.
E „É” betű a Földet körülvevő ég formája.
o „O” betű oldalbordát jelent.
Mondatok (egyszerű betű-összerovásokkal):
A „minél kevesebb jellel, minél többet mondani” jelszó jegyében jelen mondatok rovásában már
élünk azzal is, hogy a rovás mássalhangzóink írásakor az „e” hang kihagyható pl. GYERMEK
= kmrG, de ha a szó végén áll az „e”, akkor mindig ki kell írni pl. GYERMEKE = ekmrG.
Lehetőleg a szó elején lévő magánhangzót is írjuk ki ENGEDELMES = smldgne. Más magánhangzót is ki lehet hagyni, de csak akkor, ha abból egyfajta van a szóban, ezekből azonban
az elsőt mindig ki kell írni pl. MAGYARLAKTA = atklrGam.

~א אֺרׁךאק צע לטףהך,צםרּםד יםצךםל,רּצלק ש צןמגמק~ צ/ מלּ ש,צשּצ
~רּםאא,ר ףך לםךם’ה/ר מףפמל אדאּהףרּמףפק~ צּש ןד דםל צּש/ש יומ ש צּש
~ פּרעאן/U ע לן ש סשּצםדרּש~ ש צףיףס ש צףטּאUלורּאש לםתּצש םגּש רּ
Szótagjeleink
Betűink mellett ismeretesek még a szótagjeleink is. Ez mindössze néhány olyan írásjelünk, melyek
olyan mássalhangzó(ka)t tartalmaznak, amelyeket önműködően nem „e” hanggal mondunk ki.
Forrai Sándor rovásírás kutató, írástörténész több ezer éves ősi elemeknek nevezi e jeleket, amelyek eredetét az egyiptomi képírás mássalhangzós csoportjelei között lelhetni meg (Az ősi magyar
rovásírás az ókortól napjainkig – 1994). Ma is bátran használhatjuk ezeket az írásunkban.
Ezeknek hasznosságát jól mutatja pl. az „aK” jel, ami egy jellel kiválóan jeleníti meg a többes
szám jelét a mély hangrendű szavak végén. Használata megengedett minden olyan esetben, ahol az
„ak” hangot írhatjuk le egy jellel, pl. aki, akarat, akadály, bak, kakas, bakancs, stb. szavakban. Láthatóan formailag összefügg ezzel a jellel az „unk” „ünk” szótagjel. Talán egymásból következnek
is, amit a (többes számra utaló) tartalmi összecsengés is megerősít: írunk, ülünk, futunk, tűrünk, rakunk, döfünk, stb. Az „ent” jelet pl. a szent szóban találhatjuk egyik nyelvemlékünkben. Az „and”
jel az ácsok által használt egyik rögzítési módot, az andrás-keresztet idézi. A többi jelet egyszerűen
csak bogárjeleknek mondjuk. (A 2008 október 4-i nemzetközi szabványtervezet ismeretében)
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A ma használatos betűk kialakulása
Kállay Ferenc két külföldi szerzőt is megnevez A pogány magyarok vallása című könyvében
(Hasonmás kiadás – Püski – 1861), akik leírják, hogy a pelazgok 16 betűt vittek a szkítáktól
Görögországba.
A 23–24 betűs régi görög
ábécében ez a 16 rovásjel más
hangértékekkel, de biztosan
felismerhető, csak az „A”
hangértéke azonos. Erről Sebestyén Gyula néprajzkutató,
írástörténész 1909-ben így
írt a Rovás és rovásírás című
könyvében [10. – 277.]: „Ha
a betűk csoportjain észlelhető azonos jelenségeket sorra
vizsgáljuk, a legapróbb részletekig megismerhetjük azt
a czéltudatos munkásságot,
mely az újonnan megalkotott betűsor egyes jegyeit a
forrásul használt betűsor
megfelelő jegyeitől kisebb
nagyobb mértékben már eleve megkülönböztetni kívánta.
(Noha a rovott írásrendszerek történetének kutatói a
változatok keletkezésének ezt
az okát még kellőleg fel nem
ismerték.)”
Összehasonlítva
a
pelazg, ógörög, etruszk és
latin ábécét láthatjuk, hogy
csaknem azonosak. Közös
ősük pedig rovásírásunk
[Friedrich–Szakács: Kőbe
vésték, fába rótták... – 106.].
A földközi-tengeri rovásbetűk, Sebestyén Gyula szerinti táblázata:
A lecke mondatai latin betűkkel írva:
Mamának a gyermeke a mindene. Mámoros homlokát törölte meg kezével. A hun a magyar
népnek testvérnépe. Ma is sok magyar él Kolozsvárott. Kurta kocsma oda rúg ki a Szamosra. A
méhész a mézet úgy pergeti.
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A betűk hívószavai:
O „Ó” a rövid O-nak a megnyújtott változata. Az óhaj szavunk terjedelmességét is megjeleníti.
Q „Ő” a hosszú Ó és a rövid Ö „összeházasításából” alkottatott. Tréfásan hosszú őkörnek mondjuk.
N „eNY” a nyíl betűnk a nyilas nemzet előéletünkből.
L „eLY” a lyukat idézi. Kézírásban a ferde vonalat teljesen áthúzzuk, ami a lyuk átmérőjét jelöli.
f „F” betű a Földnek és a fénynek a jele.
W „Ű” betű űrt jelent s a „bogár” jeleinkre utalva, Szondi Eszti szellemesen űrbogárnak nevezte el.
Mondatok:
Most pedig következzék Sir John Bowring (1792–1872), angol nyelvész, fordító véleménye A
MAGYAR NYELVRŐL:

ךQר ץךהּר/ש צּש
-ג;אא ףד סרQאםד צ=גםמ כּחך,םמ דשּח/ךאנש הּטּא~ משUר ץךה ש רּףעצ/ש צּש
ךןל הןססש! שּצןלםר ש ךעא;ננ קוּר=פּשן ץךהUלרּק ץQהםךן ןג,לטּאק שּצש אּ
חש ש,חש ףד צּשאצּשאןל, םזשמ ץךה! צזמל ךםעןל/ צףע מצ ןד ךףאטּאא~ ט
הּשך נ\ר~~~ םזשמ,ע,דףעףהך ףד רּועשךצּשדדQר קרחףמל לטךיאUכס\אקאא י
דא,אךמ לשּרבםך/ הןישּרּש קQך הּשמ! שּצןמ שּט ןגQ אֺצננ/ !Qצןמא ש אּרצףדל
יםט שךלשךצּשטלםגןל~ מןמת,ד,ךאםטּ,ר ט! שּצז ש לםרּל הּ,םאא~ מצ משּפאּ/דצ יש
-ס_לדףעק דמלןרק! מצ ל;ךתֺמֺר! ד מצ הםמ צןססש! מצ שג ףד מצ הקס קך דמ
דףעדקננ קצךףלצ|הק ש מצטּאןQך~ ק ץךה ש ךערףעןננ ףד ךעגןתQלןא
-עמלּ ףד סךךקצן כ_עעאךמדףעמל~ שּצןא ש אּוג=דםל לףפּאךמל צע,ךך=ד,ֺמ
-ןפ/! צןמא ש רּףעףסאנמ~ ש רּףען ק/Uטןל! ש ץךהףסאנמ תלּQכחאמן! שּטּא צךך
-ט,שּרּ/ך לףס_ךאל –! מצ צּשQנQאךמ ל/אםצן אצּפךםצםל צקץץטּאקן – שּצןל ק
-ך,ך סרּטּאףל ש תםגQנ/רּצשטּמלּ! צזןל י,ישאּ=ל~ דקמלן דצ אּוגּחש! יםממשמ ס
-ל ףד קצךאףל ש יזףרּק ש אּצפךםצ,ךך\אםאא, צןלףמא ס/גצףץא הּשQשּאםד לףפּט
צּוךשּאםדשננ~ שלן,דש קממףך דםללשך נ,ר ץךה לןשךשלוך/םלנשמ~ ש צּש
 ק אןאםל/א צעםךגּחש! ןדאמן אןאלםא כםע לןכחאמן~ אףץ ים,קממל אןאל
 @לטגאנמ הּשךש שּט ןעק! ףד שּט ןעק הּשךש ןדאממףך! ףד: אףאךקQקךד
@ןדאמ הּשךש שּט ןעק
Székely botnaptár a 13. századból
Luigi Ferdinando Marsigli olasz hadmérnökről 1690-ben ezt írták: „A szittya néptörzstől lakott
Székelyföldön tanulmányozta és megfigyelte e nép nyelvét s kutatásai közben olyan fát talált, a
mely ezen föld első keresztényeinek ünnepeinek naptárát tartalmazza.” Ugyanis ebben az évben
talált rá ez a tudós ember arra a botnaptárra, ami korábban a templomban volt használatos. Ott
a hívők rendelkezésére állott, hogy azok elolvashassák rajta a névünnepeket, úgy mint azt ma a
falinaptárak segítségével tesszük.
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A botnaptár két oldala az év névünnepeit őrzi, a fölöttük lévő rovátkák azt jelzik, hogy azok hány
napi távolságra vannak egymástól. A 3. oldalon Jézus életével kapcsolatos személyi és földrajzi
neveket, míg a negyediken vegyes bibliai feljegyzések és az ábécé található.
A botnaptár 150 cm hosszú és több, mint kétszáz szót tartalmaz. A szöveg átírása összesen 914 betűt
tesz ki, de ebből a kiírt jelek száma mindössze 617 darab. A betű-összerovások száma 46, ezekben 103
hangérték van. Ha a rovó minden betűt lerótt volna, fél méterrel hosszabb botra lett volna szüksége!
Marsigli papírra lemásolta a számára ismeretlen szöveget és annak olvasatát is – egy helybéli
székely segítségével – aláírta latinul. Majd Bolognába vitte a gyűjteményébe, s ezzel mentette
meg az utókor számára, mert az eredeti időközben elpusztult. Lelkes rovó emberek, Forrai Sándor
ismertetése alapján [Küskarácsontól sülvester estig], botmásolatot készítettek, melyekből egy-egy
részletet közlünk. (A BOdoGaszSZoNY olvasat Boldogasszonyt jelent.)
Bárczy Zoltán naptárrészlete [Élet és Tudomány hátlapján]:
Alsó sor jobbról olvasva: BOdoGaszSZoNY,
ALBeRT, GYeRGY, MARKOS
Fölső sor balról haladva: (GY…)ÜMöLCSOLtó, PeRSCSA (Perzsia), PAN(…
nONIA)
Schédl Lajos naptárrészlete [a szerkesztő fölvétele]:
Fölső sor jobbról olvasva: MÁTÁS (Mátyás), GeRGeLY, BeNeDeK, BOdoGaszSZoNY,
nAGYaMBRUZS
Alsó sor (így most balról olvasva): BIRNAL (Bernát),
ILoNA, ORBaN, FeReNC,
eStván, PeTRONIA
Lénárth András naptárrészlete [a készítő fölvétele]:
Fölső sor, jobbról olvasva (ez a naptár eleje): KÜSKaRÁCSoN (Kiskarácsony), SZeNtKeReSZT,
PÁL, aNTaL, PIRiSKA (Piroska), FÁBIÁN, JÁNoS, INCeH (Vince), PÁL, BREDA,
BOdoGaszSZoNY, BaLÁZS
Alsó sor (balról haladva): TIZeNKEt aPaSTaLoK (Tizenkét Apostolok), AGoST, ILYlyES (Illyés),
MÁRIA, JAKaB, Anna aSZszoNY, LÁSZlÓ, PeTeR, eSTván, BOdoGaszSZoNY, URSZINE (Az
Úr színének megváltozása napja)

A lecke mondatai latin betűkkel írva a könyv Vélemények a magyar nyelvről című fejezetében olvasható (79. oldal).
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Szondi Miklós

Rovásemlékeink
Írásos emlékeinknek mostoha sors jutott. A legutóbbi évezredben, a ránk kényszerített latin betűs írás mellett már nem kívánatosnak minősítette a mindenkori magyarországi hatalom népünk
kincsét, a rovást. Így az idő vasfoga mellett emberi gyarlóság is pusztította rovásemlékeinket.
Több esetben az anyaföld „takarójának” köszönhetjük, hogy megmaradt belőlük, köztük az emberiség ma ismert legrégibb írásos emléke is. A többségük pedig másolatban maradt fönn. Évezredes
írásműveltségünk ellenére tehát nem bővelkedhetünk rovásemlékeinkben, de a megmaradtakra is
büszkék lehetünk. Bízakodó vagyok abban, hogy a jövőben ezek száma bővülni fog, hisz számíthatunk még az anyaföld által elmentett újabb leletekre.
Írásos emlékeink összegyűjtésében jelentős munkát végzett Sebestyén Gyula, aki 1915-ben
kiadta „A rovásírás hiteles emlékei” című művét. Ez a könyv, a mai szakirodalmak kútfője. Nem
lehet megállapítani, hogy pontosan hány írásos emlékünk ismert. Libisch Győző „Rovás kincsek”
munkájában pl. 213 darabot gyűjtött össze. Némely emlékünk esetében vannak megoszló vélemények annak hitelességét illetően. Mindezeket számba véve, ebbe a válogatásba olyan emlékek
kerültek bele, melyek az összeállító meggyőződése szerint hitelesek. Előfordul, hogy egyes emlékeknek különböző olvasatai ismertek, ami abból adódhat, hogy pl. ma már nem használt szavakat,
neveket tartalmaz vagy éppen egyedi értelmezéssel írt jelekkel van dolgunk. E válogatásban csak
egy-egy olvasat szerepel, a többi változat megtalálható a hivatkozott irodalmakban.
Ősi írásunkról Thuróczy János így ír 1488-ban a Magyarok Krónikája című művében: „... Mert
hiszen a mi korunkban is ugyanennek a nemzetnek egy része, amely Erdély tájain lakik, tud valamiféle betűket a fába vésni, és e rovást használva betűvetés módjára él vele.” (Előszó) „Ők még
nem felejtették el a szkíta betűket és ezeket nem is tintával vetik papírosra, hanem botokra vésik
be ügyesen, rovás módjára.” (A székelyekről) Vagy éppen Antonio Bonfini, Mátyás király történetírója, A magyar történelem tizedei című munkájában ezt írta a székelyek írásáról: „... Szkítiai
betűik vannak, amelyeket nem papírosra írnak, hanem rövid fácskára rónak, kevés jeggyel sok
értelmet egybefoglalnak.”

A kb. 3000 éves fokostok
Ezt, a minden valószínűség szerint szkíta eredetű,
bronzból készült tokot, a Róma melletti Campagna
mezején találták, s onnan került a római jezsuiták múzeumába. Pannóniai, bronzkori készítésű, ilyet csakis
a Kárpát-medencében készítettek abban az időben.
Lehetséges, hogy a hunok vagy magyarok hagyták el
valamelyik hadjárat alkalmával.
Ez a szkíta emlék a csakis a magyar rovásra jellemző betűösszevonásokat tartalmaz. Pataky szerinti
olvasata: eGeSEeT EeS ÜT EeS RÓ EeS vagyis mai
nyelvezetünkkel: Ékesít is, üt is, ró is.
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A kb. 1200 éves szarvasi tűtartó
A Szarvas melletti temető feltárásakor találták 1983ban ezt a 65 mm hosszú, négyszögletes alakú, 10 mm
széles oldalakkal rendelkező tűtartót, mely juh lábszárcsontból készült és 72 jel van rajta. A tűvel bekarcolt finom jelek már a használat közben is megkoptak.
Olvasata nem egységes.
Zomoráné Cseh Márta szerint a tűtartó feliratának
sokféle betűje a korabeli írás fejlettségére és sokoldalúságára utal. Ugyanakkor bebizonyítja, hogy a föníciai, ógörög, etruszk, pelazg stb. írásokat mind, egy
közös nyelvet beszélő népek alkotóereje hozta létre.
Ez a nyelv a magyar volt, annak különböző nyelvjáDabasi A. felvétele
rásai, mert ezek az emlékek mind magyarul szólalnak
meg, csak magyarul lehet őket megfejteni. Az ő olvasata, oldalankét: „1. HA SZeGeD SZeGD; 2.
RáSZeGDet TÜDEKeT éS SZAKITSON SZÉT HOG (SZAKaSZTSON); 3. TOTaSZSZON eZeREnyI
Lyukat; 4. aSZszON FÜZeTNI SZöNI OSZ TÜÜL SZaKIT RáZeGIK”.
Mai értelemben: „1. ha szeged, szegd; 2. rászegjed tűidet és szakadjon szét, hogy (vagy szakasszon szét, hogy szakajtson); 3. toldozzon ezer ennyi lyukat; 4. asszony fűzi, szövi az tűvel /ha/
szakad, rászegik”.

A kb. 1100 éves bodrog-alsóbűi felirat
A Somogy megyei Bodrog-Alsóbűn, vasolvasztó műhely feltárása közben került elő egy
cserép fújtató külső peremének 6,5×5,5 cmes darabja. Rajta olyan rovásjelekkel, amiket
a kiégetés előtt karcoltak bele tűhegyes eszközzel.
Nincs elfogadott olvasata. Deák Dezső
szerint: „HIONASZeK NePeNeK” vagy
„HIONASZÉK NÉPÉNEK”.

A kb. 1100 éves homokmégyi tegez felirata
Rövid rovásfelirat a Homokmégy-halmon talált csontból készült tegezszájon, a „honfoglalás” idejéből
[Őseink nyomában – 82.]. Nincs elfogadott olvasata.
Lovas őseink legfontosabb fegyverzeti kelléke volt
a – leginkább bőrből készült – tegez. Ez a lelet egy
ilyen tegez szájának a pereme volt.
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Székelyderzsi rovásfelirat 1431-ből
Székelyudvarhelytől kb. 25 km-re fekvő
Székelyderzs unitárius templomának gótikus ablaknyílásában egy beépített téglán található ez a felirat,
amit még a tégla kiégetése előtt karcoltak bele. A
jelek alatt, korabeli arab számokkal olvasható az
1431-es évszám. Kopottsága és összerovásai miatt
többféle olvasata ismert, melyek közül Csallány
Dezsőé így szól: „Miklós kántor pap atya”.

A bögözi templomfelirat 1480–1530 közötti időből
Az erdélyi kis faluban, Bögözön a XIV.
században épített gótikus templom a XVI.
században a protestánsok birtokába került.
1929-ben került elő az általuk bevakolt
falfestményen – Krisztus fejét szegélyező
dicsfényben –, ez a téglavörös krétával írt,
két szavas rovásfelirat.
Olvasata: ATYA ISTEN.

Csíkszentmártoni felirat 1501-ből
Az eredetileg kőbe vésett templomfelirat az 1784-es átalakítás során eltűnt, azonban előtte két
másolat készült róla. A szöveget kétkezi munkások
vésték be, akik így akarták megörökíteni a templomuk újjáépítésének ünnepét. Ez a felirat is arról
tanúskodik, hogy a hétköznapi szakmákkal rendelkező emberek is tudtak róni, s mindezt annak ellenére, hogy akkor már fél évezrede a latin betűs írás
volt intézményesítve.
A felirat olvasata Szondi Miklós szerint: URNaK
MeGeTTIG FOGVÁN / ÍRNaK eZeRÖTSZÁZeGY
eSZTeNDŐBeH / MÁTYáS, JÁNOS eSTTYáN / KOVÁCS CSINÁLTaK. MÁTYÁS MeSTeR / GeRGeLY
MeSTeR CSINÁLTÁK
Az Úr (születése) mögött eltelt időben, attól fogván….. ma egyszerűen úgy mondanánk: Krisztus
után írt 1501-es esztendőben Mátyás, János, István
(?) kovácsok csinálták (s külön kiemelve a két mestert) Mátyás és Gergely mesterek is csinálták.
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A középkori vargyasi keresztelőmedence felirata
A Kovászna megyei Vargyas (ma Románia) korai templomához
utólag toldott, mára összeomlott toronyba, a föld felszínétől
70–80 cm magasságban másodlagosan beépített faragott kőtömb. Kemény
kőzetből faragott keresztelőmedence
vagy szenteltvíztartó.
Az „írott kő” mélyített öblét (37×28 cm) lejtéses, 9–10 cm széles perem
övezi. Ebbe van bevésve a 11 rovásjegy. Elfogadott olvasta nincs. Ráduly
János szerint: „Mihály J. írtán (írta) a követ”.

A konstantinápolyi feljegyzés 1515-ből

Ezeket a sorokat Keteji Székel Tamás írta, a török követségi szállás istállójának külső falába beépített egyik fehér márványlapjára. Arról panaszkodik benne, hogy őket – a Bélai Barlabás által vezetett magyarországi királyi követeket –, Szelim szultán egyszerűen fogságba vetette, az istállóba
záratta be két esztendőre. A feljegyzést az az újabb követ másolta le, aki 38 év után járt ugyanott.
A rovó a szövegben összerovásokat alkalmaz és ahol csak lehet az „e” jelet kihagyja, ezzel is rövidítve az írást. Olvasata (balról jobbra): eZeR ÖCÁZ TIZeNÖT eSZTeNDŐBeN IRTáK
eSZT, LÁSZLÓ KIRÁLY ÖT KeVeTéT VÁRATTÁK ITt,/ BILAJI BaRLABÁS KeTtő eSZTeNDeJIK
Itt VALT, NEM TŐN CSÁSZÁR / KeTeJI SZéKel TaMÁS IRTÁN eSZT, SZeLiMBÖK CSÁSZÁR
ITTéBeN SZÁZ LÓVAL.

A dálnoki templom felirata, valószínűleg 1526-ból
Az 1977-es romániai nagy földrengés következtében az erdélyi Dálnok község (ma Kovászna megye) református templomának falai erősen megrongálódtak, így került elő a felirat a vakolat alól.
Eredendően a frissen vakolt falba vésték bele és a vájatot okkersárga festékkel töltötték ki. Forrai
Sándor véleménye, hogy keletkezése 1526-nál korábbi lehet, több jele ősi kapcsolatot mutat a
szkíta és a nagyszentmiklósi jelekkel.
Olvasata, Zomoráné Cseh Márta szerint: „Add reggelre Édes Asszon képem Istennek”. Ehhez a reggeli fohászhoz,
magyarázatként hozzáteszi, hogy az Édes Asszon, az Ős Boldogasszony kell legyen, aki a „képemet”, jelképemet kell a
Teremtő Istennek ajánlja. S hozzáteszi még, hogy a tartalma
tagadhatatlanul megegyezik a tatárlaki agyagkorongon rögzített reggeli fohásszal.
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Rudolf császár ellen írt vers 1604-ből
Szamosközi István – aki Bocskai István erdélyi fejedelemnek volt az udvari történetírója –, császárellenes verset írt latin nyelven, de úgy, hogy a császárt korholó kifejezéseket rovásbetűkkel
írta. Ezt valószínűleg azért tette, hogy a németek ne tudják elolvasni. Ez attól is különleges irodalmi emlék, mert latin szavakat jegyeztek le benne rovásbetűkkel. A vers címét a rovásunknak
megfelelően, jobbról balra írta, de a versben már a latin-betűs iránynak megfelelően, balról jobbra
írta, ugyanakkor másik érdekessége, hogy a rovásbetűket nem fordította meg az írásiránynak megfelelően. A vers fordításában a rovással írt szavakat NAGY betűkkel emeljük ki:
RUDOLF CSÁSZÁRRA
A császárságnak növelése, RUDOLF, a te műved,
Érte az Augustus büszke nevét nyered el.
Tudni illik növeléd birodalmad VÉSZTELI HADDAL
S ÍNSÉG, VÉR, DÖGVÉSZ által a népedet is.
A magyarok FÖLDJÉT ellepted BESTE GAZOKKAL
S DÖGLETES RABLÓK REJTEKE Dácia most.
Nem tudom, ily sokaság a javakból mennyit emészt föl,
Ámde tudom, Prágád gazdagítod pazarul.
OTTHONI FAJTÁDAT gyarapítani, szerte harácsolsz,
S mind ami BŐRT LENYÚZOL, sarc fejiben fizeted.
Merthogy az udvarodon CSÁSZÁRFIÚ, TINDARIDÁKNAK
Serege, meg ÉLŐDŐ SZAJHA is annyi henyél
Nincs a sok ágba folyó Isternek ilyen sok az ága,
Bővízű Nílus se ágazik annyi felé.
Uccu RUDOLF GYARAPÍTS csak e fattynak kedvire minket,
Büszke dicsőségnek hogy sose légy szűkiben.

Kájoni János írásmutatványa 1673-ból
A ferencesrendi szerzetes betűsora és mondatai egy – azóta elkallódott – hittani művének 46. oldalára volt beírva az alábbi magyarázatával: „Régi mód szerint való Székely A.B.C., mellyel régenten
a Székelyek éltek, mellyet vissza kell olvasni, és írni, az mint ebből ki tetszik. Ha ki pedig mostani mód szerént akar velük
élni, írja ügyében őket, mint
a mostani A. b. c. d. etc., de
az régi Székelyek minden
betű eleibe E betűt tettek: A,
eb, ecs, ec, ed, ef, e, eg, egy
etc.”
A szöveg átírása betű
szerint: Isten dücöettessék
(cs helyett c) mind örökké
Ámen / Napról napra hirdettessék az ü neve (neue)
Ámen.
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A Lévai vár alaprajza a középkorból
A Felvidéki Léván állott vár alaprajzán olvasható rovásszöveg valószínűleg egy szemle
alkalmával íródott. A szemle ideje pontosan
nem állapítható meg. Török leírásból tudjuk,
hogy a belső várnak árkát a Garam vize táplálta. Friedrich Klára olvasata szerint, soronként:
1. sor (az alaprajz felett): A VÁR SZMJLI
(valószínűleg „szemléje”)
2. sor (az alaprajz alatt): MIND
KÖRNYÜLTES ÁROK
3 sor: A FALAKNÁL A
4 sor: GARAM TÁPOLLYA (táplálja)
VÍZZEL
5 sorban csak néhány betű ismerhető fel

Túróci fakönyv
A Túróc megyei Stubnyán akadt rá Cherven Tamás
besztercebányai kanonok 1839-ben. Mindössze egyetlen lapból áll. A nyolc hüvelyk hosszú, öt hüvelyk
széles nyírfakéregre tollal, koromfekete tintával írtak.
Több részre töredezett, emiatt kisebb darabok hiányoznak belőle. Réznyomat másolatban maradt fenn.
A megtaláló olvasata szerint 127 név található rajta.
Betű-összerovásai igen ötletesek [Friedrich–Szakács:
Kőbe vésték, fába rótták...].
A könyvben még további rovásemlékeinkről a
következő oldalakon olvashatunk:
Bél Mátyás – Miatyánk
15. oldal
Énlaki templomfelirat
27. oldal
Jezsuita pap levele Peruból
59. oldal
Környei íj rovásfelirata
95. oldal
Tordosi cserépleletek
107. oldal
Tatárlaki leletegyüttes
109. oldal
Az 1483-as miklósvári rovás-ábécé
113. oldal
Rudimenta, Nagyszentmiklósi kincsek 115. oldal
Székely botnaptár
119. oldal
Alma Ata-i ezüstcsésze
134. oldal
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Szondi Miklós

A népek önrendelkezési jogán,
Trianonról
Az alábbi levél a szomszédos országok és a világháborúkat lezáró akkori nagyhatalmak mai vezetőinek címezve és elküldve.
Tisztelt Elnök Úr!
A XX. század két nagy világháborúját lezáró békeszerződések megkötésének az Ön országa is
résztvevője volt. Ezen döntéseknek a kihatásait a mai napig érezzük, s időnként megtapasztalhatjuk, hogy nem minden pontja szolgálta a népek közötti békét.
Nincs kétségem afelől, hogy Ön azon államvezetők közé tartozik, akik a béke megteremtésében
érdekeltek, ezért fordulok most Önhöz. Engedje meg, hogy a békeszerződések olyan hibáira mutassak rá, amik a mai napig nem hagyták megnyugodni a Kárpát-medence népeit.
Az első világháború előtti Magyarország nemzetiségi politikáját, minden kritika ellenére jól mutatja, hogy a területén kisebbségként élő népek létszámban és nemzeti öntudatban is gyarapodó nemzetekké tudtak válni, és önálló országot tudtak alapítani, amikor eljött nekik a történelmi pillanat.
Mindenki ezt tette volna a helyükben, hiszen minden népnek joga van a saját sorsa felől dönteni.
Azonban a szomszédos országok akkori vezetői túlmentek a népek önrendelkezési jogán azzal,
hogy mindent elkövettek annak érdekében, hogy a létrejött országaik területe nagyobb legyen,
mint ahol a népeik éltek. Az szülte a máig is viszályos helyzetet, hogy hamisításokkal, csalásokkal
megtévesztették a döntéshozókat s így érték el, hogy az összefüggő, magyarlakta területekből is
jelentős részeket megszereztek.
Erről Lloyd George Nagy-Britannia akkori miniszterelnöke 1928. október 7-én a londoni Guild
Hallban elhangzott beszédében így emlékezett (ezt később az emlékirataiban megismételte): „Az
egész dokumentáció, melyet szövetségeseink a béketárgyalások alatt rendelkezésünkre bocsátottak, csaló és hazug volt. Mi is hamis alapokon határoztunk.” Pozzi francia szakértő, aki maga is
jelen volt a tárgyalóteremben: „Nem vették észre Prága, Bukarest és Belgrád küldötteinek cseleit
és hazugságait, fantasztikus statisztikáit, melyek Trianonból végül is a diplomácia történetének
legigazságtalanabb békéjét csinálták.” Mitterand francia államelnök azt mondta 1991-ben: „Ami
Trianonban történt, az mocskos dolog volt.”
Mindkét háborút lezáró békeszerződéskor elkövették azt a bűntettet, hogy egy népet büntettek
meg azzal, hogy egy tömbben élő magyarokat, a szándékuk ellenére, mesterségesen, az akkor kialakuló szomszédos országok kisebbségeivé tettek.
A következő oldalon lévő térképen az egykori Magyarország 1910. évben történt népszámláláson alapuló etnikai elhelyezkedését láthatja különböző színekkel jelölve a népeket. Ezt 1927-ben
adták ki, így már rárajzolhatták a Trianoni országhatárt is.
Az 1920. június 4-i Trianoni Békediktátumot ismételték meg (három falu különbséggel) az
1947. február 10-i Párizsi szerződéssel. Ezek a szerződések diktátumok voltak, mert a magyar küldöttség részvétele nélkül jöttek létre és kényszerítő körülmények alatt írta alá Magyarország.
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Súlyosbítja a résztvevők felelősségét, hogy az országhatárok kijelölésénél egyik esetben sem alkalmazták a népszavazás intézményét. Tudjuk, hogy a döntéshozók félrevezetése azonnal kiderült
volna, ha sort kerítenek a népszavazás intézményére. Ezt a megállapítást igazolja az egyetlen kivétel Sopron esete, ahol sikerült népszavazást kikényszeríteni. Ennek eredménye az lett, hogy az
Ausztriának odaítélt Sopron Magyarországon maradt, míg a környéke pedig Ausztriához került. Ez
megnyugvást hozott az ott élőknek, ami stabilitást jelent a mai napig is azon a határrészen.
Ön is jól tudhatja ma már, hogy ha népszavazással döntötték volna el az országhatárokat, akkor elkerülhető lett volna a XX. század végén dúló jugoszláviai vérfürdő, vagy nem
fordulhatna elő, hogy ma harcolnia kelljen a több mint húszmilliós kurd népnek azért, hogy
saját országa legyen. A népszavazás megtagadásával azt érték el, hogy három és fél millió magyar ember elszakításával, mesterségesen létrehozták Európa legnagyobb lélekszámú
kisebbségét. Ez az oka annak a feszültségnek, ami a mai napig is jelen van köztünk és a
szomszédos országok között.
Trianoni-szindrómának mondhatjuk azt a helyzetet, hogy még 88 év után sem nyugodt az a
fél, aki tudja, hogy abból kapott, amit a másiktól igazságtalanul vettek el. Ebben a helyzetben az
1920. évi döntőbíráskodásban résztvevő francia és angol államférfiak sem lelték megnyugvásukat és belátva tévedéseiket még a békeidőkben cselekedtek. Az 1938. szeptember 29-i Müncheni Egyezmény tagjaiként Németország és Olaszország mellett ők is aktív részesei voltak az I.
Világháborút lezáró békediktátumok igazságtalanságainak helyrehozásában. Miután rendezték
Csehszlovákia német kisebbségeinek etnikai alapon történő státuszát, emellett elvárták, hogy
jöjjön létre közös megegyezés Magyarországgal és Lengyelországgal is cseh-szlovák részről. A
Trianoni igazságtalanságot jól érzékelteti, hogy a csehszlovák–magyar kétoldalú tárgyalásokon
a magyar visszaköveteléseknek több mint 90%-ában meg tudtak egyezni. A végső eredményt
az első Bécsi döntés mondta ki, melyet az európai nagyhatalmak (beleértve Nagy-Britanniát és
Franciaországot) ekkor még nemzetközi jogi érvényűnek ismertek el. A Müncheni Egyezmény
készítette elő az ezt követő határkiigazításokat is, melyek szigorúan etnikai alapon történtek.
Ezek következtében állt elő az a helyzet, hogy az országhatárunk pontosan az 1910-es népszámlálás néprajzi elhelyezkedésével egyezett meg.
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Elmondhatjuk, hogy éppen azok a határok, amiket a II. Világháborút lezáró párizsi szerződések semmisítettek meg, azok voltak a legigazságosabbak a Kárpát-medence népeinek önrendelkezése ügyében.
Azonban voltak jelei annak, hogy a Trianoni bűnbánat fölébredt az egykori döntéshozók utódainak
lelkiismeretében, hiszen 1945. szeptember 20-án James Byrnes amerikai külügyminiszter háromezer
négyzetmérföldnyi terület visszaadását javasolta a vesztes Magyarországnak, amit Ernest Bevin angol
és Georges Bidault francia kollégái támogattak, a szovjet kollégájuk Molotov viszont ellenzett. Arra
hivatkozott, hogy a lakosság nemzetiségi kevertsége miatt lehetetlen néprajzi határt találni. Nyilvánvalóan nagyhatalmi érdekek mondatták vele mindezt, hiszen az igazságos országhatárok meghúzásának
formáját és szükségességét az alábbi idézet érzékelteti, amit nemzetközi jelentőségű jogfilozófusunk
Bibó István 1946-ban, a születendő párizsi békeszerződések humanitásában bízva vetett papírra:
„Közveszélyes babona az a tétel, hogy részletező gonddal határokat csinálni már csak azért sem érdemes, mert itt a megoldás úgysem a határviták elintézése, hanem valamiféle nemzetek feletti föderáció
létesítése, amelyen belül az egyes nemzetek közötti határok jelentőségüket vesztik. Nagyon veszélyes ez
az elképzelés, mert ezen a vidéken volt már egy nemzetek feletti föderáció a Habsburg-birodalom formájában, ami éppen azért robbant szét és merítette el ezt az egész területet a kétségbeejtő bizonytalanság
hullámaiba, mert nem tudott kielégítő belső elhatárolódásokat létrehozni a benne egyesült nemzetek
között. A föderáció olyan, mint a házasság: nem szabad elintézetlen problémákkal belemenni, mert az
a lényege, hogy új perspektívát s vele új problémát vet fel, nem pedig az, hogy bármiféle tisztázatlan
kérdést vele megtakaríthassunk. Bármiféle leendő föderáció csakis úgy fog működni, ha előbb a határok
terén kialakul az a minimális stabilizálódás, amely a föderációba egyesülés lélektani feltétele.” Tapasztalható, hogy az Európai Unióban nincs meg mindenhol a föderációba egyesülés lélektani feltétele.
A környező országokban a mai napig is gyakorlat az összefüggő magyarlakta területekre való
betelepítés. Ezzel az etnikai összetétel erőszakos megváltoztatása a cél, ami mögött is azon igyekezet áll, hogy elfedjék az igazságtalanságot. Az elcsatolt területeken élő magyarok sérelmére 1920tól kezdődően olyan bűncselekményeket követtek el (deportálások, kényszerített beolvasztások és
kivándorlások, a II. Világháború után pedig fizikai elpusztítások), amelyek a nemzetközi jog alapján nem évülnek el, sőt ma is vannak arra példák, hogy magyarságuk miatt részesülnek emberek
kedvezőtlen elbánásban vagy éppen tettleges bántalmazásban.
Az országhatárok felszámolása nem jelent megoldást a problémára, hiszen láthattuk 2007-ben,
hogy az EU tag Szlovák Köztársaság parlamentje a határnyitás évében fontosnak tartotta, hogy
megerősítse az 1945. évi Benes-dekrétumokat, melyek kollektív bűnösséget mondtak ki az akkori
Csehszlovákia területén élő németekre és magyarokra. Ennek minden pontja ellenkezik az ENSZ
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában elfogadott elvekkel.
Az országhatárok átjárhatósága a nyugat-európai tagállamok között már régen bevált gyakorlat. Ettől
függetlenül államilag nyilvántartják az ország lakóinak együvé tartozását, mindenki pontosan tudja, hogy
melyik országhoz tartozik, hova fizeti az adót és kikre szavazhat. Tehát a közigazgatási határok fönntartása
továbbra is kijelöli a határokat csak most már ezeket politikai határoknak mondjuk. A schengeni határnyitás olyan, mint mikor két szomszéd lebontja a köztük lévő kerítést, de a kertjeik terméseit továbbra is
maguknak takarítják be. (Csak a határátkelés vált szabaddá vagy szabadabbá.) A politikai határok mentén
az a normális helyzet, amikor az állam és nemzet azonos kiterjedésűvé lesznek. Ennek szép példája volt,
amikor 1990-ben egyesült az 1949-ben mesterségesen kettészakított két német állam.
A szomszédos országok mindegyike területileg nyertese volt a béketárgyalásoknak. Talán ezért
is alkalmaznak velünk szemben a mai napig is kettős mércét, mikor a határok megváltoztathatatlanságát hangoztatják, de mellette éppen ők szolgáltatnak példát az országhatárok megváltoztathatóságára. A szomszédaink határváltozásai az első világháború óta:
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Szlovákia:

Az 1918-ban létrehozott Csehszlovákia már kétszer szakadt szét két részre, először 19391945 között, majd a jelenlegi állapotában 1993-tól Csehország és Szlovákia lett belőle.
Ukrajna:
1922-től a Szovjetunió része volt 1991-ig. Azóta önálló államként létezik.
Románia:
Erdély ország 1919. januári katonai megszállásával úgy növelték meg Romániát, hogy előtte a népek önrendelkezési jogára hivatkozással 1918 december 1-re
nemzeti nagygyűlést hívtak össze Gyulafehérvárra (ma: Alba Iulia) és kimondták
elszakadásukat Magyarországtól s egyben csatlakozásukat a Román Királysághoz,
de mindezt az ott élő (Székelyföldön és a Partiumban) több mint másfél milliós
magyarság megkérdezése nélkül tették.
Szerbia:
Az 1918-ban alakított Szerb–Horvát–Szlovén Királyság (1929-től Jugoszlávia) a II.
Világháborúban megszűnt, majd 1945-ben újra egyesültek Jugoszlávia néven, ami
viszont 1992-re felbomlott a délszláv etnikai háborúk következtében s belőle hat független állam jött létre s heteddiként, 2008-ban Koszovó kikiáltotta a függetlenségét.
Horvátország: Az egykori Jugoszlávia állama a II. Világháború idején rövid ideig független volt s
1991-ben kiáltotta ki függetlenségét.
Szlovénia:
Szintén az egykori Jugoszlávia része volt, függetlenségüket 1991-ben érték el.
Ausztria:
Ausztria annak ellenére kapott a magyar területekből, hogy az Osztrák–Magyar
Monarchia vezető államaként, ő volt a kezdeményező a háborúba lépésben, ami
magyar ellenkezés mellett történt meg.
Tisztelt Elnök Úr!
Tudom, hogy nemzetének első embereként mindent megtesz népe képviseletében. Bizonyára egyetért velem abban, hogy az életben a legjobb döntések mindig azok, melyek hosszú távon is kiállják
az igazságosság próbáját. Az elődök által elkövetett hibák áthúzódnak a jelenbe s a nemzet minden
tagjának abban van felelőssége, hogy megtesz-e minden tőle telhetőt, hogy a jövőben ez ne terhelje
nemzete lelkiismeretét. Ha valaki minél magasabb beosztást vállal népe szolgálatában, annál nagyobb
ez a felelőssége s a lelkiismeretével egyszer mindenkinek el kell számolnia. Mi, magyarok a szomszédos népekkel olyan békében szeretnénk élni, ami a kölcsönösségen alapuló kapcsolat. Hiszünk a népek
önrendelkezési jogában s abban, hogy ez a jog minden népet egyformán megillet.
Arra kérem Önt, hogy hivatalánál fogva tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a világháborúkat lezáró békeszerződésekkel elkövetett igazságtalanságok helyrehozhatók legyenek. A történelem rá a bizonyság, hogy az elhallgatott, elintézetlen problémák mindig a felszínre törnek, ami
pusztán idő kérdése. Az Európai Unió is csak úgy fog tudni működni, ha előbb a határok terén
kialakul az a minimális stabilizálódás, ami a nemzetek közötti szövetkezés lélektani feltétele.
Kérem, hogy szerezzen érvényt gróf Apponyi Albert igazságának, aki a magyar békedelegáció
vezetőjeként, 1920-ban arról próbálta meggyőzni az értekezlet résztvevőit a versaillesi trianoni palotában, hogy nem a diktátum aláírói hozzák meg a tartós békét, hanem az igazságos határkijelölés
és a népakaratra támaszkodó döntés.
Abban a gondolatban való egyetértés reményében kérem mindezt Öntől, amit Bibó István így
fogalmazott meg: „Egy nemzet mélységben és magasságban a többszörösére növekedhetik annak, amennyit akár a legnagyobb erőfeszítéssel is a többi nemzetek rovására növekedni képes.”
Kelt: Solton, a Trianoni békediktátum aláírásának 88. évfordulójának napján.
Tisztelettel:
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Szondi Miklós

Forrásmunkák
Történelemírásunk ellentmondásosságai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

A Magyar Nyelv Értelmező Szótára, Akadémiai Kiadó 1965, 5. kötet
Bakay Kornél: Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Kráter, Pomáz 2004
Béres Judit: Népességünk genetikai rokonsága. Élet és Tudomány 2001/38
Béres Judit: Volt egyszer egy finnugor… Demokrata 2002/32
Diószegi György, Fodor István, Legeza László: Őseink nyomában; Magyar Könyvklub, Helikon Kiadó Bp. 1996
Fodor István: Vercke híres útján… Gondolat 1980
Friedrich Klára – Szakács Gábor: Kárpát-medencei birtoklevelünk, a rovásírás. 2003
Glatz Ferenc: A magyarok krónikája. Officina Nova 1996
Glatz Ferenc: Magyar Nagylexikon, 8. kötet, Magyar Nagylexikon Kiadó 1999
Hary Györgyné: Kiegészítések egy nyelvvita történetéhez. Valóság 1976/10
Horváth Péter: Történelem az általános iskolások számára, 5. osztály. Nemzeti Tankönyvkiadó 2007
Katona Tamás: A Korona kilenc évszázada. Helikon 1979
Kálti Márk: Képes Krónika 1358, hasonmás kiadás; Nemzeti Kincseinkért Egyesület,
Budapest 2003
Kárpáti Gábor Csaba: Hunok – Magyarok. HUN-idea, Bp. 2004
László Gyula: Árpád népe. Helikon 1986
László Gyula: Múltunkról utódainknak. Püski, Budapest 1999
Mátéffy Balázs: A Szent Korona. Bp. Corvinus Kiadó 2003
Ortutay Gyula: Magyar Néprajzi Lexikon. Bp. Akadémia Kiadó 1977–1982
Padányi Viktor: Dentu-Magyaria. Püski, Budapest 2000
Pap Gábor: Hazatalálás. Püski Budapest 1999.
Pozdora Zsuzsa: Barangolás az ősi kultúrák nyomában. TKK Debrecen 2002
Radics Géza: Eredetünk és őshazánk. Chicago 2006
Radics Géza: A környezet és létfeltételek hatásai a nyelvek kialakulására. Chicago
2005
Szentkatolnai Bálint Gábor: A honfoglalás revíziója. Kolozsvár 1901
Szántai Lajos: Fény által festett történelem; Nemzeti Kincseinkért Egyesület, Budapest
2003
Tóth Endre: A Magyar Szent Korona. Kossuth Kiadó 1999
Történelematlasz általános iskolásoknak, Nemzeti Tankönyvkiadó 2007
Wass Albert: Nagypénteki sirató. Mentor Kiadó Marosvásárhely 2002
Grover S. Krantz: Az európai nyelvek földrajzi kialakulása, Ősi Örökségünk Alapítvány, Bp. 2000.
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A Képes Krónika a magyarok cselekedeteiről
1.
2.
3.
4.

Kálti Márk: Képes Krónika, hasonmás kiadás; Nemzeti Kincseinkért Egyesület, Bp. 2003
Érdy Miklós: Az árpád-sávos zászló korai története, Honlevél III. évf. 4. szám, 2007
Glatz Ferenc: A magyarok krónikája, Officina Nova 1996
Szántai Lajos: Fény által festett történelem; Nemzeti Kincseinkért Egyesület, Bp. 2003

Középkori krónikáink a hazatérésekről
1.
2.
3.
4.

Glatz Ferenc: A magyarok krónikája, Officina Nova 1996
László Gyula: Múltunkról utódainknak; Püski 1999
Pap Gábor: Krónika, képnyelven beszélve; Nemzeti Kincseinkért Egyesület, Bp. 2003
Tóth Gyula: A magyar krónikák, http://kitalaltkozepkor.hu/tothgyula_amagyarkronikak.html

Turáni nyomok Észak-Amerika indián földjén
1. The World of the American indian, National Geographic Society
2. Malonyai Dezső: A magyar nép művészete II., Franklin Társulat 1909.
3. A szerző fölvétele egy oglala indiánsátor füstnyílásának díszéről
4. A szerző fölvétele egy menasági leány ingujjának díszéről a Csíksomlyói Búcsún, 1999.
5. A szerző fölvétele egy lakota indián női lókantár homlokdíszéről
6. Kós Károly: Kászoni székely népviselet, Kriterion 1972.
7. ugyanazon lókantár dísze, mint az 5.
8. Faragó József: Kalotaszegi magyar népviselet, Kriterion 1977.
9. ugyanazon sátor dísze, mint a 3.
10. Kós Károly: Kászoni székely népviselet, Kriterion 1972.
11. A szerző fölvétele indián homlokdíszről
12. Faragó József: Kalotaszegi magyar népviselet, Kriterion 1977.
13. David W. Penney: Arts des indiens D’Amerique du nord, Terrail 1998.
14. A szerző fölvétele az unokája sapkájának díszéről
A 72. oldalon díszítősor: Csíksomlyó környékén, Menaságon vásárolt háziszőttes asztalterítőről

Madjar testvéreink
Honlevél – a Magyarok Világszövetségének lapjából:
Bíró András Zsolt:
Expedíció a kazakisztáni madjarok földjén, 2006. október
Patrubány Miklós:
Másfél évezrede leszakadt magyarok találkozója, 2007. június
Pápai Szabó György: Expedíció a kazakisztáni madjarokhoz, 2007. július
Honlap: www.kurultaj.hu
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Az újkőkori írásjelek és a rovás
Bray, W. Trump, D:
Dictionary of Archaeology, Penguin Books, 1976.
Friedrich Klára – Szakács Gábor: Kárpát-medencei birtoklevelünk, a rovásírás, Szakács Gábor kiadása, 2003.
Friedrich Klára – Szakács Gábor: Tászok-tetőtől a bosnyák piramisokig, Szakács Gábor kiadása, 2007.
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Press, 2001.
Larousse:
World Mythology, Chartwell Books INC. N.J.
1976.
László Gyula:
Vértesszőlőstől Pusztaszerig. Gondolat. 1974.
Magyar Adorján:
Az Ősműveltség. Magyar Adorján Baráti Kör.
1995.
Mellaart, James:
The Neolithic of the Near East, C. Scribner’s Sons,
N.Y. 1975.
Powell, T.G.E.:
Prehistoric Art, Oxford Uni. Press, 1966.
Radics Géza:
A környezet és létfeltételek hatásai a nyelvek kialakulására. Chicagói Magyar Szabadságharcos Szövetség. Budapest 2005.
Sebestyén Gyula:
Rovás és rovásírás. Evilath. N.Y. 1969.

Magyar betűkkel róva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Koricsánszky Atilla: A napút ábécéje a magyar rovásírás, Pécel 2003.
Radics Géza: Eredetünk és őshazánk, Chicago 2006.
Marton Veronika: I. András király korabeli imák; Martona, Győr 2006.
Simon Endre Miklós: Siralmas beszéd; Magyarországért, Édes Hazánkért Kiadó, Budapest 2003
Varga Csaba: Jel, jel, jel avagy az ABC 30.000 éves története; Fríg Könyvkiadó 2001.
Nyers Csaba Károly: Székely–magyar rovásírás zsebnaptár 2008, tel/fax: 1-312-0542
Thelegdi János: Rvdimenta, Ars Libri, Budapest 1994.
Kovács Tibor: Az avarok aranya a nagyszentmiklósi kincs, Helikon 2002
Friedrich Klára – Szakács Gábor: Kőbe vésték, fába rótták..., Szakács Gábor kiadása
2005.
Sebestyén Gyula: Rovás és rovásírás; Püski Bp. 1999.
Forrai Sándor: Küskarácsontól sülvester estig; Múzsák Közművelődési Kiadó 1983.
Élet és Tudomány XXXVI. évfolyam, 1981. 3. szám
Szentkatolnai Bálint Gábor: A honfoglalás revíziója. Kolozsvár 1901
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Rovásemlékeink
Deák Dezső:

A bodrog-alsóbűn talált rovásfelirat elemzése, szerzői kiadás 2000.
Fodor István:
Őseink nyomában; Magyar Könyvklub, Helikon Kiadó, Bp. 1996
Forrai Sándor:
Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig, Antológia – Lakitelek 1994.
Friedrich Klára – Szakács Gábor: Kőbe vésték, fába rótták…, Szakács Gábor kiadása
2005.
Libisch Győző:
Rovás kincsek – A régi magyar írás emléktára, CD
kiadvány Bp. 2004.
Varga Csaba:
Jel, jel, jel avagy az ABC 30.000. éves története,
Fríg Kiadó, 2001.
Zomoráné Cseh Márta:
A szarvasi avar tűtartó… rovásfeliratának megfejtési kísérlete, Szamosújvár 2007.

Felhasznált rovás betűkészletek
Hosszú Gábor:
Tisza András:

Rovas FS JB (www.geocities.com/rovasiras)
RovasTAFK (irastudo.fw.hu)

kniekElmesAvor kniekElmesAvor kniekElmesAvor kniekElmesAvor kniekElmesAvor kniekElmesAvor kniekElmesAvor

Rovásemlékünk: Az Alma-Ata környéki szaka-szkíta halomsírok, földpiramisok 1970-es
feltárásakor egy 6,5 méter magas un. isszikkurgánt is kiástak. Gazdagságát tekintve
ez fejedelmi vagy királyi sír lehetett. Ebben
találták ezt a több mint 2000 éves, feliratos
ezüst csészét, mely több mint négyezer aranytárgy, ruhadíszítők, fejdíszek, lábbeli díszek,
gyűrűk, aranylemezek, szobrocskák, továbbá
fából, bronzból és ezüstből készített edények
társaságában találtatott.
Az írás betűtípusai a magyar rováséval több egyezést mutat és a csak erre jellemző betűösszerovásokat is tartalmaz. A Dunától a kínai nagy falig a szkíták által lakott óriási területen általában a
magánhangzó-harmónián alapuló ragozó nyelvet beszélték. Ilyen nyelven íródott a csészefelirat is.
Megfejtése még várat magára. (Forrai Sándor: Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig)
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A szabadságszerető ember
„Minden felismert közérdek ügyében kezdeményezőleg lép fel, minden közérdekű szövetkezésben vagy
mozgalomban tehetsége szerint munkájával és adományával részt vesz s igyekszik azt győzelemre segíteni,
tisztában lévén azzal, hogy a közügyek elhanyagoltsága vagy méltatlan emberek kezébe való kerülése egyedül a tisztességes emberek kezdeményezésének hiánya
és közéleti bátortalansága miatt történhetik.
Bízik a közösség erejében, az emberek többségének a tisztességében és abban, hogy ezt elegendő
bátorsággal és igyekezettel érvényre is lehet juttatni,
ezért a maga példájával, minden rosszhiszeműség
elleni együttes és eredményes fellépéssel és minden
jóhiszeműség számára a bizalom előlegzésével erősíti maga körül a közösségben és a tisztességes szándékok győzelemre vihetőségében való hitet.” [Huszár
Tibor: Bibó István, Magyar Krónika 1989]
Bibó István, 1938–40

Magyar vagyok
Magyar vagyok, magyar. Magyarnak születtem.
Magyar nótát dalolt a dajka felettem.
Magyarúl tanított imádkozni anyám
És szeretni téged, gyönyörű szép hazám!
Lerajzolta képed szívem közepébe,
Beírta nevedet a lelkem mélyébe,
Áldja meg az Isten a keze vonását!
Áldja meg, áldja meg magyarok hazáját!
Széles e világnak fénye, gazdagsága,
El nem csábít innen idegen országba,
Aki magyar, nem tud sehol boldog lenni!
Szép Magyarországot nem pótolja semmi!
Magyarnak születtem, magyar is maradok,
A hazáért élek, ha kell, meg is halok!
Ringó bölcsőm fáját magyar föld termette,
Koporsóm fáját is magyar föld növelje!
Pósa Lajos, 1899

Magyarok Szövetsége
Kéklő hegyek fölött oszlanak a felhők,
Vörös-ezüst fátylat kelő nap terít,
Pirkadó tüzében ébrednek az őrzők,
Új idők szózata, mint a szél süvít.
Fehér lova hátán párduckacagányban,
Büszkén néz népére jó Árpád apánk,
Hű fiai voltunk megpróbáltatásban,
Véle vesszük vissza ősi szép Hazánk!
Testvérek az Úrban, íjfeszítő népek,
Magyarok, székelyek, jászok és kunok,
Zászlót bontva újra szövetségre léptek,
Áldást hoznak reánk a szent angyalok.
És új hazánk sarjad az elvetett magból,
Minden verejtékből, mely megöntözi,
Isten rendje árad a Szent Koronánkból,
Erő, mely a gonoszt messze elűzi!
Ifj. Fazekas László, 2009

A feltámadás
„Amit mi csinálunk, itt és ma, az nem felekezet és nem egyház, de a vallás maga;
amit mi építünk, az nem világnézet, nem
pártpolitika és nem üzlet, de hit és kétségbeesett reménység; amit mi élünk az nem
mulatság, nem sport, nem mártírium,
amiben mi hiszünk az nem a rombolás,
nem a tagadás, nem a halál, de a feltámadás...” – Kós Károly, 1929

Hazánkban, magyarul
"Magyarok vagyunk, magyarok maradunk,
senki idegennek nem kívánjuk kárát, senki
idegennel nincsen vesződésünk. Mindössze
a magunk hazáját kívánjuk megőrizni és
megtartani magyarnak, hogy fiaink és unokáink is élhessenek benne magyarul, s megélhessenek benne becsületes munka árán.
Tisztességgel és békességben, az Úristen
rendelése szerint." – Wass Albert
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Tisztelt Olvasó!
Kedves Magyar Testvérek!
A magyar történelem nagy és dicső. Ezt ma mégis kevesen tudják... Nagy feladat áll előttünk, viszszaadni népünk igaz történelmét, Ősapáink hagyatékát.
Ezt a feladatot elsősorban a szakembereknek kell elvégezni tudományos módszerekkel és magas színvonalon. Azonban létjogosultsága van az ismeretterjesztő munkáknak is, különösen ha színesen, érdekesen, sokoldalúan mutatják be a történelmet és a magyar kultúrát. A „Történelmünkhöz magyarul” című, az ilyen könyv. A szerkesztő érdekes válogatása a magyar történelemből és az
ahhoz kapcsolódó gondolatvilágból, műveltségből. Közel hozza a szívekhez a magyar múltat és a
jelent. A Kurultaj egyik legszebb bemutatója. A magyar összefogásért és felemelkedésért folytatott
küldetés egyik hirdetője.
Magyar testvéri üdvözlettel:
Biró András Zsolt
(a magyar Kurultaj „atyja”)

Több mint ezer esztendővel ezelőtt elődeink szövetséget kötöttek egymással a jövőre. Bíztak benne, hogy egy testben, szellemben és lélekben gyarapodó magyarságot hagynak maguk után. Szerettek bennünket, hittek abban, hogy a magyar nemzethez tartozik mindenki, aki a múltban élt, a
jelenben itt van, és a jövőben meg fog születni. Szeretetben éltek, dolgoztak, harcoltak, és közösen
küzdöttek a jövőért. Ez a szövetség meggyengült.
A Magyarok Szövetsége azt a célt tűzte ki maga elé, hogy ezt a szövetséget felújítja. Ma már
több mint ezer magyar településen újult meg ez a szövetség. Az embereknek elegük van az ígéretekből, tenni akarnak. Ebben az országban megvan minden ahhoz, hogy szép gazdag és boldog hazánk legyen: szerető, dolgos kezű emberek, kiváló termőföld, bőséges vízkészlet, éltető napfény.
Hölgyeim és Uraim! Arra kérem Önöket, kössünk szövetséget egymással, hadd szülessen meg
a következő magyar nemzedék!
Találkozzunk a Magyarok Országos Gyűlésén, 2009 augusztus 21–23. között KunszentmiklósBösztörpusztán.
Vukics Ferenc
a Baranta mozgalom alapítója
a Magyarok Szövetsége kezdeményezője
www.magyarokszovetsege.hu
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