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MŰSOR 
 

Elnök: Darai Lajos (ZMTE) 
 

2019. április 27. szombat 
 

Délelőtt 10,00–12,00 

1. Váralljai Csocsán Jenő (ZMTE): A nagyszentmiklósi kincs és ’Lehel kürtje’ 

jelentősége – 100 perc 

Kérdés, hozzászólás, vita – 20 perc 

Hozzászóló: Költő László (ZMTE)        

Meghívott szervezetek bemutatkozása: Szentendrei Petőfi Sándor Kulturális és 

Hagyományőrző Egyesület: Varga László 
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László  
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3. Bérczi Szaniszló (ZMTE): A közlés hangzó formájának evolúciója a beszéd 

kialakulásának korai időszakában - ősfizika – 60 perc 
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4. Fabó László Pál: Beszédhangjaink létmozzanatok – 60 perc 
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Meghívott szervezet bemutatkozása: Maghar Akadémia Tudományos Egyesület 

és AVE Kiállítóház: Nagy Róbert Zoltán  
 

Délután 17,00–18,00  

5.  Szekeres István (ZMTE): Uráli, nemeket jelölő fejszimbólumok történeti 

összefoglalása, és ami körülöttük van – 50 perc 

Kérdés, hozzászólás, vita – 10 perc 
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1. Grandpierre Atilla (ZMTE): Történelmünk visszavétele: Ősi Magyarország. 
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Meghívott szervezetek bemutatkozása: Fejér Szövetség, Hét Vezér Estek: Boór 
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Délután 13,00–14,00 

2. Oláh Zoltán: Genetikai folytonosságunk Rudapithecus hungaricustól napjainkig 

– 30 perc  

Kérdés, hozzászólás, vita – 30 perc  

Hozzászóló: Béres Judit, Gáspár Róbert (ZMTE), Neparáczki Endre, Török Tibor 
 

Délután 14,00–15,30 

3. Török Tibor: Az öröklődéstan alkalmazásának lehetőségei és eredményei a 

magyar történelemtudomány számára – 60 perc 

Kérdés, hozzászólás, vita – 30 perc 

Hozzászóló: Béres Judit, Gáspár Róbert (ZMTE), Neparáczki Endre, Oláh Zoltán 

Meghívott szervezetek bemutatkozása: Egri Hun Fokos Szövetség: Kelemen 

Attila 
 

Délután 15,30–16,30 
 

4. Záhonyi András (ZMTE): A SZÉKELY (MAGYAR) ROVÁSÍRÁS és más ősi 

írásrendszerek emlékei, párhuzamai. Módszertani példák az eddigi olvasatok 

kiegészítésére – 60 perc 
 

Délután 16,30–18,00 
 

5. Mandics György (ZMTE): A koraközépkori magyar versek időmátrixa – 60 

perc 

Kérdés, hozzászólás, vita – 30 perc 

Hozzászóló: Sancz Klára Lujza (ZMTE) 

Meghívott szervezetek bemutatkozása: Körösis körösök: Szabó Róbert  
 

A rendezvény fő célja: kísérlet a tárgyban baráti közösség teremtésére 
 

Tisztelettel hívunk minden érdeklődőt, kötelezettség nélkül. Szállás: Kati Zimmer, 

Budai út 59. Tel.: 06/20/4100570. 2 ágyas szoba/10000 Ft/éj. Személyenként 5000. 

Étkezés: Country Tanya (szemben): 06/26/341746, Hasmester Vendéglő (Budai út 

47): 06/26/343227, és Schieszl Vend., Borház (Budai út 83): 06/26/340465).  
 

A hozzászólók előnyt kapnak. A vendégek a megadott időben bemutatkoznak és a 

műsorban szereplő „vita” idején felszólalhatnak a többi vendég előtt. 
 

Megjelenik minden előadás és hozzászólás digitális helyeinken a következő kiad-

ványukban, ha megkapja Darai Lajos e-mailen (zmtehu@gmail.com), vagy valami-

lyen adathordozón legkésőbb a rendezvényen.  
 

Az egész rendezvényt filmre vesszük és megjelentetjük YouTube rendszerben. 

A rendezvényen érvényes a ZMTE nyilatkozata és házirendje. 

 

Budapest, 2019. március 31.                                Dr. Csihák György ZMTE elnök 
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MELLÉKLETEK 

 

 
 1. NYILATKOZAT   

 

 
Emberi szeretet, szakmai tisztaság, tárgyi tudás és önzetlen, becsületes 

gondolkodásmód jellemezzen bennünket, akik a magyar nép és a haza tör-

ténelmének kutatásában együttesen munkálkodunk. 

Baráti kézfogásra nyújtjuk kezünket minden irányban. Tevékenységünk 

politikától mentes, tisztán tudományos, baráti és ismeretterjesztő. Nincse-

nek sem anyagi, sem társadalmi céljaink szerelmünk a magyar nép és törté-

nelme, valamint nyelve. Mélyen tiszteljük tagjaink, barátaink és az érdek-

lődő egyének elkötelezettségeit, amelyek azonban semmiféle következ-

ménnyel nem járnak sem egyesületünkre, sem a többi tagjára. 

Minden célunk pozitív. Külső nyomástól mentesen, a legtisztább tudo-

mányos szellemben akarjuk tanulmányozni és kideríteni – mindenek előtt – 

a magyar nép, vagy népek igazi eredetét, őshazánkat vagy őshazáinkat, va-

lamint a magyar nyelv eredetét, ma élő nyelvünk és népünk rokonait. 

Nem utasítunk eleve vissza semmiféle elméletet, azonban elvárjuk, 

hogy a bizonyítékok és az érvek szigorúan tudományos alapon álljanak. 

Nem egyezünk bele, hogy bárki bármiről kijelentse, hogy az már megoldott 

és ezért mindenki köteles magáévá tenni. 

Teljes tisztelettel vagyunk úgyszintén az emberiség nagy családjának 

többi tagja iránt, miközben elvárjuk tőlük ugyanezt a tiszteletet a mi né-

pünkkel szemben. Meggyőződésünk szerint, jövőnk új, dicső temploma 

csak a tiszta erkölcs alapjára építhető; ennek előfeltétele egymás kölcsönös 

tiszteletben tartása és az erőszak minden formájának és következményének 

eltüntetése. 

A jelen és a jövő kérdéseinek a történelemkutatással való összefüggé-

sével tisztában vagyunk. A mi álláspontunkat ezennel teljes terjedelmében 

nyilvánosságra hozzuk. 

 

Kelt Zürichben az 1986-os esztendő február havának 10-ik napján. 

 

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 
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2. HÁZIREND 

 
 

1. Az elhangzott és írásban közölt dolgozatok kizárólagos tárgya a ma-

gyar történelem és a magyar nyelv, valamint a szorosan kapcsolódó téma-

körök, különösen hangsúlyozandó, hogy semmiféle politikai, filozófiai 

vagy vallási közleménynek itt helye nincs. 

2. Az itt elhangzott és/vagy ide küldött dolgozatok közlési joga kölcsö-

nösen az Egyesület és a szerző tulajdona. Az Egyesület hasznot nem kereső 

társaság, így közleményeit önköltségi áron, vagy ingyenesen adja át az ér-

deklődőknek. Ugyanez vonatkozik a hangszalagra, filmre és minden egyéb 

információra. 

3. Az Elnökség kéri a résztvevőket, hogy tárgyilagosságukat őrizzék 

meg és jóhiszeműen hallgassák végig a legellentmondóbb nyilatkozatokat 

is és semmiféle személyi kérdést ne vessenek fel. Az előadókat, a hozzá-

szólókat semmi módon ne zavarják. 

4. Az előadók előadásukat az elnöknek mondják, illetve olvassák. A 

hallgatóság részéről közbeszólásnak, hangos megjegyzésnek helye nincs. 

Kérdések írásban feltehetők és kiigazítások ugyancsak írásban átadhatók az 

elnöknek. Az elnök csoportosítja mind a kérdéseket, mind a helyreigazítá-

sokat és a beszélgetés alkalmával felveti. 

5. A vezetés a mindenkori elnök kezében van; megszólítása: Elnök 

Asszony! Elnök Úr! Az elnök a saját legjobb belátása szerint vezet. 

6. Szerelmünk a magyar történelem és a magyar nyelv! 

 

Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 

Elnökség 
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3. AZ ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ ISMERTETÉSE 
 
 

Váralljai Csocsán Jenő (ZMTE): A nagyszentmiklósi kincs és ’Lehel kürtje’ 

jelentősége  

I. A nagyszentmiklósi kincs eredete 

 

1. A nagyszentmiklósi kincsek díszítésének vizsgálata  

László Gyula professzor már kifejtette, hogy a 19 csésze pálcikás hálózata szoros rokon-

ságban van a koronázási palást legalsó, vértanúkat ábrázoló sorának 1031-ben készült hímzésé-

vel. Ezt a megállapítást megerősíti, ha nemcsak a pálcikás hálózatot, hanem a beléjük foglalt 

korongok alkotta egész díszítés rendszert vizsgáljuk. 

A 3. és 4. vázát díszítő keresztek, sarkaiban a szögekkel, először a Karoling dénárokon je-

lennek meg Kr. u. 790-ben, éppen amikor Nagy Károly fölszámolta az Avar államot. Ezért az 

ilyen típusú keresztek nem kerülhettek az avar udvarokban készült díszítésekre. Ezen kívül az 

ilyen típusú keresztek alapjában különböznek az avar X díszítésektől, amint az + összeadás jel 

alapjában különbözik az X szorzás jeltől, ráadásul az avar X díszítést mindig négyzet kereteli, a 

3. és a 4. vázán a kereszteket (sarkaiban a szögekkel) soha. Ezért a 3. és 4. váza csak avar idők 

után keletkezhetett. 

A bácstopolyai avar csonttegezen a közönséges galajnak (Gallum mullogo) csak négy ép-

pen keresztben álló szirma van, ezzel szemben a nagyszentmiklósi 1, 5. és 6. váza díszítésén 

Bartha Dénes professzor szerint a középen levő kerek termőt négy kerek szirom veszi körül ré-

zsútas tengelyen, közöttük és mögöttük meglehetősen pontosan keresztben állnak a kecskerágó 

(Euonymos verrucosus) hosszú csészelevelei. Pontosan ilyen rajzolatú kecskerágó virágok vi-

szont a X. századi honfoglaláskori leleteket díszítik, melyeket Szeged-Bojárhalmon (MFM 

14/1890), és Nagytermián (MNM 76/1876.2) találtak, és így azok a honfoglalás korába keltezik 

az 1, 5. és 6. kancsót. 

A nagyszentmiklósi 2. kancsó nyakán a kereszetben álló négy szirmot éles mélyedés külön-

bözteti meg a bácstopolyai avar közönséges galaj keresztben álló szirmaitól. Azokon ugyanis a 

mélyedésnek semmi nyoma, ellenben ugyanilyen mélyedés jellemzi az Újfehértó miskepusztai 

tarsolyveretet (JAM V770), ami így a honfoglalás korába helyezi a 2. kancsót is, éppúgy, mint a 

szintén honfoglaláskori másik tarsolyveretet, amit a karosi II. temető 41. sírjában leltek (HOM 

94.38.1). 

A nagyszentmiklósi 7. kancsó nyakán a nyolcszirmú margaréta (Laucanthemum vulgare) 

díszítésének korát a honfoglaláskori buji lelet határozza meg (JAK arany 114). 

A nagyszentmiklósi 9. és 10. tálkákon a díszítés virágai öt elemből állnak és megközelítőleg 

háromszögben jelennek meg, melyeken jobbra és balra két-két szirmot találunk. Köztük a legfe-

lül elhelyezkedő bibe néhol már megnyílt, s bolyhosnak látszik. Különösképpen pontosan ilyen 

megnyílt bibéjű virágok díszítik az 1031-ben készült koronázási paláston az oszlopot Szent 

Bertalan balján és Szent Fülöp jobbján. Tulajdonképen ugyanebből a virágmotívumból állnak a 

honfoglaláskori nagykörűi övveretek (MNM 106/1892.38-40), de III. Béla sírjában talált re-

keszzománc díszítései is (MNM 1885/76), tanúsítván a 9 és 10 tálkák készítésének korát. 
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A nagyszentmiklósi arany kincs díszítései tehát azt mutatják, hogy azokat azok az  ötvösök 

készítették, akik a honfoglaláskori aranyleleteket pontosan ugyanezen díszítőelemekkel díszítet-

ték, s nem az avar kori ötvösök, akiknek a munkáikon eme díszítéseknek nyoma sincs. 

 

2. A nagyszentmiklósi kincsek föliratainak vizsgálata.  
Fehér Géza a nagyszentmiklósi 9. és 10 tálka görög szöveget a következőképen olvasta:  

XP Δ[ιᾀ] Ἐ[νέϱγειας] ᾉ[γιου] ὙΔΑΤΟC ᾈΝΑΠΑΥCΟΝ ᾌ[γι]Ε Ἰ[ησο͡υ] Χ[͡ωτερ] 

CΤ[έφα]ΝΟΝ ΓΛ (Fehér Géza: A nagyszentmiklósi kincs-rejtély megfejtésének útja. Archaelogiai Értesítő 

1950, 1. szám, 37-40.oldal.) aminek a magyar fordítása:  

XP A SZENT[elt] VÍZ ÁLTAL NYUGTASD MEG JÉZUS SZENT ÜDVÖZÍTŐ ISTVÁN 

GL-t. 

Az ᾈΝΑΠΑΥCΟΝ (nyugtasd meg) szó cselekvő aoristos imperativusban áll, és 21-szer 

fordul elő a bizánci temetési szertartásban. Ugyanazon szertartásban ugyanezen ige más idő-

alakban még 15-ször szerepel. További 28 alkalommal használja a bizánci temetési szertatás 

ennek a fogalomnak főnévi formáját, a nyugalmat jelentő ᾈΝΑΠΑΥCΙΝ szót. Tehát ez a foga-

lom a bizánci temetésben összesen 64-szer fordul elő (Jacobi Goar: ΕΥΧΗΟΛΟΓΙΟΝ sive Rituale 

Graecorum, editio secunda expurgata et accuratior. Velence, 1730. 423-433. o.) A magyarországi rubrika 

szerint mindjárt a temetés elején, amíg éneklik a tropárokat, melyekben a megnyugvás szó vál-

tozatai négyszer is nyomatékosan elhangzanak, a pap szentelt vízzel meghinti a megholtat. 

Ezért vannak a 9. és 10 tálkán a ΔΙΑ ΥΔΑΤΟC ᾈΝΑΠΑΥCΟΝ (vagyis A VÍZ ÁLTAL 

NYUGTASD MEG) szavak. 

Fehér Géza már 1950-ben föloldotta a szóban forgó fölirat CΤ[έφα]ΝΟΝ szavában rejlő 

sziglát, és fölimerte, hogy utána GL betűk következnek, majd pedig, hogy a következő négy 

betűből a második Y. 

Ezen tanulmányunk rámutat, hogy a harmadik betű Q, amit a görögül koppának neveznek, 

és a görögben kizárólag számjegyként használatos, és 90-et jelöl. Ezért a szóban forgó négy 

betű: ςYQZ betűk valójában 6497-et jelent. Ez nyilvánvalóan bizánci évszámot mutat, vagyis 

Krisztus után 989-et. Ez annyit jelent, hogy a Bizáncban Bíborbanszületett Konstantin által 

megkeresztelt, és bizánci szertartású István gyulát 989-ben temették el, de azt is, hogy a nagy-

szentmiklósi kincsek az ő családjának a kincsei voltak. Ugyanez a kronológia azt is mutatja, 

hogy ezeket csak a gyula nemzetségből való Viska Bua és  Buhna, illetve rokonaik rejthették el 

abban az időben, mikor Péter király üldözte, megölette, illetve megvakította őket. (OSZK Clmae 

404, folio 28, Dercsényi Dezső et alii: Képes Krónika, Budapest 1964, 109. oldal.) A Nagyszentmiklós 

szomszédságában levő Zombornak a neve is tanúsítja, hogy családtagjuk birtoka volt, valamint 

a zombori tipikus bizánci templom, melyben bizánci pénzt találtak Györffy György szerint 

(Györffy: István király és műve. 1977, 47.o.). 

A 21. tányér görög betűs felirata eddigi ótörök nyelveken való megfejtésének próbálkozása-

iról maga a turkológus Róna-Tas András állapította meg, hogy az eddigi kísérletek nem voltak 

meggyőzők (Róna Tas András: A nagyszentmiklósi kincs feliratairól. in: Kovács Tibor (főszerk.): Az avarok 

kincse, A nagyszentmiklósi kincs, Budapest 2002, 120. oldal.) 
Szent István, I. Béla, sőt még III. Béla, tehát a korai Árpádok egyes pénzein azonban az 

nyilvánvaló, hogy a latin föliratot visszafelé betűzték, tehát jobbról balra írták, mint a rovás-

írást, vagy a héber betűket. Ha a nagyszentmiklósi 21. tányéron levő görög betűket ugyanígy 

visszafelé olvassuk a bizánci kiejtés szerint, a következő magyar szöveget kapjuk: ISSZAD 

EGÉSZEN, KÖNYÖRÜL NAPA, [S] A JÓ ATYÓ. IGYOD EGYED EZT, NAPA AZ A JO. 
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A nagyszentmiklósi kincs 14 darabján maradtak fönn rovásírásos föliratok. A 9. a 10. tálka, 

a 22. és 23 számú kehely, és a 17 számú kürt teljesen más használatra készült. A rajtuk levő 

azonos fölirat tehát nem tükrözheti azonos használatukat, s az ezzel ellenkező olvasat kísérletek 

csak tévesek lehetnek. A Homokmégy–Halom-i honfoglaláskori tegez maradvány föliratát Vé-

kony Gábor az általa kazár rovásjeleknek nevezett olvasatával onoqlïɣ saɣdaɣïn bas olvasta, ami-

nek értelme ó-török nyelven «tíz nyilas tegez győz». Ugyanezeknek a rovásjelek ugyanazon 

olvasatával a 9, 10. valamint a 22, 23. és 17. nagyszentmiklósi kincs azonos föliratai valójában 

EReGH aPáD OR magyar szavakból állnak. 

Ezzel kapcsolatban azt kell megjegyezni, hogy a régi magyarban a szóvégi G-t többnyire H 

követi, mint az a Betegh, vagy Hidvéghy nevekben is fönnmaradt. Az O-betű rovásjelét általá-

ban a székely rovásírás alapján olvassák. A Hildesheimi és az Altachi Évkönyvek a gyulát rex-

nek, királynak nevezik. Az az or[=úr] akkoriban pedig királyt jelentett, ahogy a Miatyánkban az 

ország a görög basileia fordítása, (pedig a basilia görög szó valójában királyságot jelent). Vé-

gül, ahogyan a gyula fölött álló szakrális uralkodó kend nevéből manapságra eléggé lekicsinylő 

kifejezés lett, úgy devalválódott az úr jelentése is. 

Az 5. kancsó talpán ugyenezen –Vékony Gábor által kazárnak nevezett betű-értelmezéssel – 

a KUMISZ szót olvashatjuk. 

Németh Gyula 15 ókori szerzőt sorol föl, akik mind törököknek nevezték a magyarokat. 

(Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása. Budapest, 1991, 160-161.o.) Ezért nem csoda, hogy 

Bíborbanszületett Konstantin, aki személyesen találkozott Árpádházi Tormással, Wérbulccsal 

és [István] gyulával, nem tévedésből találta őket töröknek, ahogy Szent Hierotheoszt is Türkia 

püspökévé nevezték ki. Horribile dictu még a Magyar Szent Korona is Tourkianak írja Ma-

gyarországot. Németh Gyula azt is kimutatta, hogy az erdélyi Gyula nemzetség tagjai öt gene-

ráción keresztül török neveket adtak (op. cit., 15-6. o), amiből csak az következhetik, hogy otthon 

törökül beszéltek. 

Magyar vendégbarátaitól Bíborbanszületett Konstantin tudta, hogy Lebediában, vagyis az 

Ingulec völgyében és vidékén, amit most a régészek szubbothici horizontnak neveznek, a ma-

gyarok valódi szabírok voltak, amíg Lebedi volt a vezérük. (Bíborbanszületett Konstantin: De admi-

nistrando imperio, 38. fejezet Moravcsik Gyula kiadásában, Budapest 1949, 170. oldal, 5-10 sor.) Az a vidék 

csak megközelítőleg 200 kilométerre esik Malaya Perescsepinától, ahol a Dulo-Gyula nemzet-

ségből származó Kürt-Kuvrat óbolgár kánnak hatalmas kincseit és nevével jelzett pecsét gyűrűit 

találták meg 1912-ben. Kürt-Kovratról már Hóman Bálint kimutatta, hogy az ősmagyarok biro-

dalmához tartoztak. (Hóman Bálint, Szekfű Gyula: Magyar történet I. kötet, Budapest, 1935, 56-57. oldal.) 

Az ősmagyarok azonban tovább költöztek Etelközbe, ahol a két szabír törzs, a Nyék és a Me-

gyer öt török törzshöz csatlakozott. Ezért mikor már ott laktak, a szabír Levedi azt válaszolta a 

kazárok kagánjának, hogy ő nem képes arra, hogy fejedelemmé legyen Etelközben, hanem Ál-

mos (Bíborbanszületett Konstantin: De administrando imperio, 38. fejezet). A hét törzsben ugyanis, akik 

vérszerződést kötöttek, csak két törzs volt szabír, mint Levedi. A másik öt pedig török volt, akik 

így messze többséget alkottak. Ezért írja a Bíborbanszületett, hogy csak amíg Etelközben lak-

tak, és akik onnan Perzsia vidékére költöztek voltak a valódi szabírok (Σαβαρτοι ἀσφαλοί), az 

Etelközbe költözöttek pedig már nem. A vérszerződésben ezért a török nyelvű törzsekből való 

Álmost és leszármazóit választották fejedelemül, akik a Gyula nemzetségből való Etele család-

jából valók voltak.  

A vérszerződést, és így Álmos megválasztását 855-ben tartották. Ezt abból lehet megállapí-

tani, hogy Árpádot Bíborbanszületett Konstantin szerint a kazárok szokása szerint emelték 

pajzsra. A kazároknak pedig éppen a trónváltozásokkal kapcsolatos szokása volt, hogy a szak-
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rális uralkodójukat, (ha addig nem halt meg) trónra kerülésének 40 évével megölték. Már pedig 

a Képes Krónika följegyezte, hogy Álmost a honfoglalás kezdetén még Erdélyben, tehát 895-

ben megölték. (Emericus Szentpétery: Scriptores rerum Hungaricarum, I. kötet, Budapest 1937, 287 oldal, 

26-28 sor.) Ez azt is jelenti, hogy Álmos a vérszerződéskor 35 éves volt, mert szülei 819-ben há-

zasodtak össze (vol. cit. 38. oldal, 1-4 sor.). 

Az, hogy a honfoglaló magyarok kétnyelvűek voltak, egyrészt magából a vérszerződés té-

nyéből következik, mert a vértestvéremmel nem kötök vérszerződést. Másrészt a magyarok 

kétnyelvűségét az őket vendégbarátságukból ismerő Bíborbanszületett Konstantin kifejezetten 

följegyezte. Végül maga Szent István király is úgy tartja, hogy az egy nyelvű, és egy erkölcsű 

ország gyenge és törékeny. Már pedig Szent István nem gondolhatta, hogy országa gyenge és 

törékeny, hiszen országa kiverte a lengyeleket, elfoglalta Bulgária jelentékeny részét, sőt a né-

met-római birodalmat is megverte, amiből szintén területet hódított el. 

A török népek mindig harcias népek voltak s a történelmi demográfia kimutatta, hogy a 

harcoló arisztokrácia szaporodása általában a harci veszteségeket nem szenvedő köznépességtől 

általában jelentényen elmaradt. Hóman Bálint: Magyar történetéből is kitűnik, hogy a magyar 

arisztokrácia a Középkorban többször is  kicserélődött. Ezért a fönnmaradt Árpádkori oklevelek 

névanyagában az előkelők török neveinek az aránya a köznép magyar neveinek az arányához 

képest már 26:53-ra csökkent a vérszerződés-kori 5:2-höz képest. A magyar köznyelv ugyanis 

kiszorította a nemesség nyugati török nyelvét, ahogy az a bolgároknál is megtörtént. A magyar 

nyelvben ma is meglevő 491 csuvas származású szó, az ötfokú quint-váltós dallamaink, és a 

régi birtokosát mutató, de mai nyelvünkkel érthetetlen helyneveink azonban tanúsítják a nyuga-

ti-török nyelvű nemzetségek egykori dominanciáját, ahogy a mai angolban is meglevő normann 

szavak a normannokét. 

 

3. A nagyszentmiklósi 7. váza ikonográphiája.  
A 7. váza mindkét széles és nagy kerek oldalán ábrázolt asszonynak hat keble van, amit a 

bonctanban polymastiának mondanak. Az Emese szó azonban nyilvánvalóan az emse szónak 

változata, s ebből kitűnik mind a név eredete, mind pedig, hogy kit ábrázol a 7. kancsó nagy 

kerek oldalainak domborműve. Ugyanebből az is kitűnik, hogy melyik nép készítette a 7. kan-

csót, mert Emese neve más nyelvekből nem érthető, még a törökben se használják ezt a szót 

ilyen magas magánhangzókkal. 

Jókai Mór azt írta, hogy „midőn a természet tévedései valamely szülöttet rendkívüliséggel 

ruháznak fel, … az  efféle szokatlanságok abba a gyanúba hozzák a szülöttet a köznép előtt, 

hogy ebből táltos lesz.” (Jókai Mór: i. A tátos. [Ismeretlen nagy emberek] Életemből II. kötet. Bp. 1907. 

1278. oldal.). Ebből természetesen az következik, hogy Emese ugyancsak nagy táltos volt. 

Anonymus szerint Ügek Emesét 919 vette el, s Emese azt álmodta, hogy a Turul madár te-

herbe ejtette. A 7. kancsón ez a madár valójában embernél is nagyobb méretű, és így méreténél 

fogva csak sas lehet, mert a kerecsensólyom eltörpül az ember méretéhez képest. A 7. kancsón 

ezt a madarat másodszor gr. Széchenyi István sasnak látta, s ezért festetett sast a Magyar Tu-

dományos Akadémia emblémájára, illetve címerére. Ugyancsak sasnak kellet, hogy lássa Nico-

la Mavrodonov, mert az ábrázolást Ganymedes elrablásának gondolta, s akkor csak Jupiter sasa 

lehetne. 

Negyedszer, hogy a Turul madár sas volt, bizonyítja a Képes Krónika kilenc ábrázolása, 

melyeken a turul madár mindig koromfekete, már pedig a kerecsensólyom szűrkés vagy barnás 

árnyalatú, de sosem fekete. 
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Ötödször az Árpádok pénzeikre nyilvánvalóan az Árpádok címerállatát verették, de III. Bé-

la, II András, IV. Béla, V. István, IV. László és III. Endre pénzein megjelenő madár nyilvánva-

lóan sas, és annak határozták meg az azokat leíró numizmatikusok (Réthy László. Corpus nummo-

rum Hungariae, Budapest 1899; Lajos Huszár: Münzkatalog Ungarn Budapest 1978). III. Béla a félreértés 

elkerülésére rá is íratta: AQILA. 

Hatodszor a Képes Krónika szerint az Aba nemzetség is Etele királytól származott, és az 

Aba nemzetség 15 ismert családjából 14 címerén fekete sast visel (Csoma József: Magyar nemzetsé-

gi czímerek, Budapest 1904, 1153-1162. oldal. in: Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XIV. század 

közepéig), ami pedig nyilván a turul madár, mint Etele Tjürk szigetén talált brakteáton is (LUHM 

6601). 

Hetedszer Erdélyt az Etele királytól származó gyula vezér népei népesítették be. Az erdélyi 

magyarok címere a fekete sas, mint azt a szászsebesi 1659. évi III. törvénycikk is meghatározta, 

de már 1311-ben följegyezték, hogy az erdélyi magyar országlakosok zászlaja tulajdonképen a 

sas. 

Nyolcadszor a táltos vallás hagyományai is azt igazolják, hogy a turul madár sas volt. A 

burjátok, osztjákok, teleutok, orchonok és más szibériai népeknél végzett hagyomány-gyűjtések 

lejegyzései mind azt tanúsítják, hogy az első táltos olyan asszonytól született, akit sas terméke-

nyített meg (Mircea Eliade: Shamanism, London 1964, 69. oldal) és nyilván ennek változatát ábrázolja 

a 7. kancsó két nagy kerek oldalának ábrázolása. 

A 7, kancsó két rövidebb oldalán az emberfejű ló táltos fejdíszt hord, amiből kitűnik, hogy 

táltosló, s lovasával való küzdelem pőre táltosjelöltekkel való táltosviadal. A rövid oldal másik 

szakállas alakja alighanem sárkányt győzött le, ami garabonciásnak mutatja. 

A 7. kancsó nyakán azért találunk darut, mert daru lehet a táltosok anyja és fölnevelője is. A 

táltosok alighanem ennek megfelelőleg hordtak darutollat, vagy sas tollat, ha sastól származtak. 

 

4. A nagyszentmiklósi 2. kancsó ikonográfiája  

A táltos hagyományok szerint nyilvánvalóan a táltos fog születni attól az asszonytól is, akit 

szintén sas termékenyít meg az Ermitázsban őrzött és Bolshaja Anikovában talált tányéron, aki-

nek azon azonban csak két keble van, s ezért nem lehet Emese. Vadászó ikrei viszont mutatják, 

hogy ő Szép Enéh, Hunor és Magor anyja. 

A nagyszentmiklósi 2. kancsó egyik oldalán ismét hasonló turul nászt ábrázol, de annak az 

asszonynak is csak két keble van, s így ő se lehet Emese. Az különbözteti meg, hogy mindkét 

kezéből liliomnak látszó virágok nőnek, melyek Oborny Beáta botanikus szerint valójában íri-

szek. Írisz a közel-keleti uralkodók jogarait díszítette, s írisz díszíti Szent Mihály arkangyal jo-

garát a Szent Koronán, valamint Monomachosz Konstantinét tettarteronján.  

Írisz ékesíti viszont az Árpád-házi királyok jogarát pecséteiken, így Szent Lászlóét, Vak Bé-

láét, II. Gézáét, III. Istvánét, III. Béláét, Imre királyét, II. Andrásét, IV. Béláét, IV. Lászlóét, III 

Endréét, továbbá Szent Imre herceg szobrát Jákon, valamint azt a koronát, amelyet Macsói An-

na elrabolt és vitt Prágába, végül a Margitszigeten talált alighanem V. István koronáját. Ebből 

kitűnik, hogy a nagyszentmiklósi 2. kancsón ábrázolt hölgy kezéből növő íriszek Árpád-házi 

leszármazottak tőle való származását mutatja. A nagyszentmiklósi kincsek a 9. és 10. tálkák 

fölirata szerint a Gyuláké volt. Ezért a 2 kancsón ábrázolt hölgy csak Sarolt lehet, mert a Gyu-

lák nemzetségéből csak tőle született Árpád-házi herceg és hercegnő. Ezért egyezik meg a 2. 

kancsón megjelenő hölgy fejalkata fiával, Szent Istvánnal, nemcsak a kalocsai király fejen, me-

lyen már Kempis Antal megállapította, hogy az Szent Istvánt ábrázolja (Domanovszky Sándor 

[ed.]: Magyar művelődéstörténet I. kötet, Budapest [1939], 498. o.), hanem a koronázási paláston, sőt az 
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esztergomi Porta speciosán is. Szent István anyját Saroltnak hívták, ami szőke menyétet jelent, 

s a 2. kancsón olyan arcvonásai is vannak, melyek bizonyos fokig emlékeztethetnek menyétre 

is. A turul nászából a táltos hagyományok szerint táltosok születtek, és a koronázási paláston 

Szent Istvánnak balkezén föltünően hat ujja van. 

A Képes Krónikában a gyula ismertetőjegye a lándzsa (OSZK Clmae 404 fol 20recto). Ezért a 

nagyszentmiklósi kincs 2. kancsóján a lovon ülő páncélinges vezér csak gyula lehet. Mégpedig 

Prokuj gyula, mert a nyergéről logó fej Ajtony történetéből lehet ismert, csak itt azonban nem 

Csanád-párti fölfogásban ábrázolták, mint Szent Gellért legendájában. (Emericus Szentpétery: 

Scriptores rerum Hungaricarum II. köt. 1938, 492. o. 14-15.sor). Az is arra mutat, hogy az lovas lándzsás 

vezér a Gyulák nemzetségéből Prokuj gyula, Sarolt testvére, hogy a kancsón Sarolt már akkor 

jelenik meg, amikor már Árpád-házi hercegnők és hercegek születtek tőle. Ezért „akinek a 

szépségéről a tartományi vezérek hosszasan regéltek, akit Géza vezér törvényesen feleségül 

vett” (OSZK Clmae 404 fol 13verso, Emericus Szentpétery: Scriptores rerum Hungaricarum, I. kötet, Buda-

pest 1937, 291. oldal, 2-6 sor.) már éltesebb formában jelenik meg, mint a kammenaya babák, akik-

hez Nicola Mavrodinov hasonlította. (N[icola] Mavrodinov: Le trsure protobulgar de Nagyszentmiklós. 

Archaeologia Hungarica XXIX, Budapest 1943.) 
A Képes Krónikában a bolgár kagánt az íja különböztette meg (OSZK Clmae 404, fol 20recto ). 

Németh Gyula szerint „Attila halála után a hun nép neve megváltozott, a bulgár név váltotta 

föl” (Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása, Budapest 1991, 129. oldal). A nagyszentmiklósi 

2. kancsó harmadik oldalán „az íj parányi … fejedelmi jelvény volt”, írta László Gyula (László 

Gyula, Rácz István: A nagyszentmiklósi kincs, Budapest 1977, 20-71. oldal). Elég jellemzően Marcianus 

császár Etele halálakor íját megtörni látta. „Priscus a történész azt mondja, hogy ezt maga meg-

vizsgálta [s] igaznak bizonyult.” (OSZK Clmae 404, folio 10verso; Jordanes Getica c.49.254).  

Ezen kívül a 2. kancsón Etele királyt az is azonosítja, hogy Jordanes szerint fitos orra (Ior-

danes Getica 35.183) és mind Kézai Simon, mind pedig a Képes Krónika szerint haragos szeme 

volt. (OSZK Clmae 404 folio 5verso, Emericus Szentpétery, Scriptores rerum Hungaricarum, I. kötet, Bp., 

1937, 261. oldal, 14. sor; valamint 151. oldal, 2-3 sor.) 

Svédország déli partjánál, éppen Tjürk szigetén, brakteatot találtak, amit a Lundi Egyetem 

Történeti Múzeuma őriz (LUHM 6601), amit Olov Janse kiadott. Olov már 1921-ben megállapí-

totta, hogy az Etele királyt ábrázolja (Olov Robert Janse: Notes sur quelques reptésentations des bracté-

ates en or Scandinaves. Revue archéologique 1921, 374, 391-394. oldal). Azonosítását igazolja először, 

hogy, hogy II. Theodosius (408-450) két bizánci pénzével együtt találták. Másodszor, hogy 

ATIHɅ a fölirata, aminek bizánci koiné olvasata pontosan Atyl, a Volga neve a kazároknál, és 

Etele király folyót jelentő nevének hún-török kiejtése, amit az ősmagyarok Etelének mondtak. 

Harmadszor, mert mandulavágású keskeny szeme van a brakteaton, pontosan, mint Jordanes 

följegyezte szeméről, hogy minutis oculis (Jordanes: Getica 35.183), bár nem annyira keskeny, 

mint a Volga vidéken talált hunok ábrázolásán. (Bóna István: A hunok és nagykirályaik. Budapest 

1993, 26. oldal 214. oldal. 9. kép; Joachim Werner: Beiträge zur Archäologie des Attila-Reiches. (Bayerische 

Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse. Abhandlungen. Neue Folge Haft 38A), Mün-

chen 1956, II. kötet 60. tábla, no. 2-3.) 

Negyedszer már Olov Janse 1921-ben fölismerte hogy a brakteaton Etele-Atyl homlokát 

csókoló madár a magyar krónikákban leírt Etele király címer állata. Ez azért igen számottevő, 

mert Joachim Werner térkép-vázlatán 13 olyan helyet jelöl meg a húnok birodalmában, ahol 

kétfejű sassal ékes királynői koronákat és nyilván a hún dinasztia tagjait jelölő sassal ékes lele-

teket talált (Joachim Werner: Beiträge zur Archäologie des Attila-Reiches. (Bayerische Akademie der Wis-

senschaften, Philosophisch-Historische Klasse. Abhandlungen. Neue folge Heft 38A, München 1956. II. kötet, 

Karte 7.), ami azt mutatja, hogy a sas-turul a húnok dinasztikus madara volt.  
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Mircea Eliade azonban rámutat, hogy a sas a Legfőbb Lényt magát személyesíti meg, és a 

„Legfőbb Lényt néha sas jeleníti meg”, valamint, hogy a sas által megtermékenyített asszonytól 

született az első sámán (Mircea Eliade: Shamanism, London 1972, 1974, 69-71. oldal). Ebből nyilvánva-

ló, hogy egyrészt a húnok sas madarának nagy vallási jelentősége volt, másrészt mintegy meg-

előlegezi azt a hegeliánus fölfogást, hogy az állam az istenség útja a történelemben. (cf. Kecskés 

Pál: A bölcselet története főbb vonásaiban, Budapest 1943, 476. oldal.) 

A Tjürk szigetén talált brakteát (LUHM 6601) azért erősíti meg Etele-Atyl király azonosítását 

a nagyszentmiklósi kancsó 2. edényén, mert azonos a fitos orra és lényegében az arcéle is, csak 

még nincs szakálla, vagyis a brakteáton fiatalabb, míg a 2. kancsón már az égben van.  

A tjürki brakteatnak – mint ilyennek – a hátoldalán természetesen az ábrázolás visszáját lát-

juk, de azon Etele-Atyl szeme éppen olyan haragos, mint a nagyszentmiklósi 2. kancsón. Ez 

arra mutat, hogy a Gyula nemzetségben fönnmarad a szintén Gyula nemzeteségből származó 
(Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása, Budapest 1991, 214-215. oldal. Omeljan Pritsak: Die 

bulgarsche Fürstenliste und die Sprache der Protobulgaren, Wiesbaden, 1955, 15-16,76-77. oldal és Tafel 1-2. a 

102. oldal után.) Etele királynak egykorú ábrázolása, és innen ered, hogy Kézai Simon, meg a 

Képes Krónika is, mint már említettük, haragos szeműnek írta. 

A nagyszentmiklósi 2. kancsón Etele király pompás hátasállatán a párduc pöttyök tanúsít-

ják, hogy párduc, de emberfejéből kitűnik, hogy táltospárduc, mint a 7. kancsón is a garabonci-

ás táltospárducot ül meg táltoslóként. Attól eltérően azonban a 2. kancsón a párduc koronáján 

feltűnően félholdat találunk, ami azt mutatja, hogy Hold-párduc. Történetesen Priszkosz rhétor-

tól tudjuk, hogy Etelének a nagybátyja Ὡηβάριος, tehát húnul Ay-Bars volt, vagyis Holdpárduc 
(Immanuel Bekker B. G. Niebuhr kiadásában a latin fordítást Ioannes Classen javította, Prisci rhetoris Excerpta, 

Bonn 1829, 208. oldal). 

A táltospárduc adhatja a magyarázatát, hogy a magyar nemesség párducbőr kacagányt hor-

dott számos forrás szerint. Etele párduc hátasa arra is rámutat, hogy uralkodóháza és így a Gyu-

la nemzetség is a görög állatövtől eltérő állatövet használt, mint az kitűnik az óbolgár uralkodó-

listákból is, melyben a japánoknál és kínaiaknál tigrisnek nevezett csillagképet a török nyelvű 

népek párducnak, «bars»-nak nevezték. (Omeljan Pritsak: Die bulgarsche Fürstenliste und die Sprache 

der Protobulgaren. Wiesbaden, 1955. 78-84. oldal.) A tiensini Kaganlik hún koronáján táltosok és ga-

rabonciások ennek az állatövnek a sárkányán, kosán, ökrén, lován és tigrisén lovagolnak. 
(Joachim Werner: Beiträge zur Archäologie des Attila-Reiches. Bayerische Akademie der Wissenschaften, 

Philosophisch-Historische Klasse. Abhandlungen. Neue folge Heft 38A, München 1956. II. kötet, 65. tábla, 2.) 
Egyébként nyilván ebből a csillagövből származtak a honfoglalás korában Bors vezér és Bars 

vármegye, meg a Váradtól 15 kilométerre fekvő Bars község neve, éppenúgy, mint Thonuzo-

báé. Németh Gyula szerint továbbá a Laborc folyó neve az Alp-Borsból ered. 

A 2. kancsón a Hold-párduc török és így hún neve Ay-bars, mert a Hold törökül Ay, akinek 

a felesége a nap, törököl Kün, s a honfoglaló magyarok szakrális uralkodója a kündű. Zichy Je-

nő gr. pedig arról számolt be, hogy a sámánok fehér hímállat áldozataikat teliholdnál tartották 

(gr. Zichy Jenő: Harmadik Ázsiai utazása VI. kötet. Budapest, 1905. 211-212. oldal). Theophylaktos Simo-

katta azonban 610 és 638 között kifejtette: „A türkök igen rendkívülien tisztelik a tüzet, hódol-

nak a légnek és a víznek is, énekeket zengenek a földnek. Egyedül azonban azt imádják, és Is-

tennek azt nevezik, ki az eget és a földet teremtette.” (Theophylacti Simokattae historiae, edidit Ca-

rolvs de Boor, Stuttgard 1972, 260. oldal,13-18 sor. Theophylecti Simocattae Historiarum libri octo, recognovit 

Immanuel Bekkereus, Bonn 1834, 286. oldal, 8-13. sor. VII. könyv 9. rész.) Béla király P. mesternek ne-

vezett jegyzője szerint pedig „Álmos vezér segítője a Szentlélek volt”. Prosper Aqitanus szerint 

Etele hallgatott Nagy Szent Leo pápára 452-ben, és 861 körül a kalandozó magyarok Szent 

Cyrillre. (Hóman Bálint szerint 880-ban) a magyarok királya az Al-Dunánál megcsókolta Szent 
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Methódot, s ajándékokat adva imáiba ajánlotta magát. A törökök a teremtő Istent «Tängri»-nek 

nevezték, de mint láttuk, Theophylaktos Simokatta szerint a tüzet, a vizet, és a levegőt tisztel-

ték. A tüzet, a vizet, és a levegőt az osztjákok őröknek és tolmácsoknak tarják, akik az Isten 

elhatározásait közlik az emberekkel, s valójában ezeket ábrázolják az Ingul-völgyi Szubbotici 

„horizont”-on talált övveret veretei. 

Ki kell még térni arra, hogy a magyar történelemírás elbolsevizálása során bevezették azt a 

marxista dogmát, hogy az Árpádok és a magyarok hún származását Kézai Simon találta volna 

ki a Niebelungen Liedtől ihletve, s a korábbi történeti hagyományban annak nincs nyoma. 

Ennek a történelemhamisításnak az a baja, hogy élesen szemben áll a történelmi tényekkel, 

és még inkább a történeti forrásokkal. A Continuatio Vindobonensis ugyanis 1276-bna már föl-

jegyezte, hogy Macsói Anna 1270-ben elrabolta az Árpádok kincseit, amit Atilla király óta őriz-

tek az Árpádok. Azt már Hóman Bálint kifejtette, hogy Kézai Simont messze megelőzve 

Anonymus is ismételten hangsúlyozta, hogy az Árpádok Atilla királytól származtak. Hersfeldi 

Lampert pedig már 1063-ban megírta, hogy a kard, amit Anasztázia királyné adott Nordheimi 

Ottónak, Atilla királyé volt. A Képes Krónika pedig az Árpádok genealógiájában ismételten 

említi Attilát Etele király néven, s ez a névváltozat csak a magyar hagyományban maradhatott 

fönn. A török nyelvekben ugyanis a folyót Atylnak, a magyarban pedig Etelnek nevezték, amint 

azt az Etelköz neve tanúsítja. 

 

5. Az 5. és 7. kancsón a képi ábrázolások stiláris vizsgálata 

Megfigyelhetjük, hogy a 2. kancsón Sarolt és Prokuj gyula, valamint a Hold-párduc sze-

me összetartanak, s így bizonyos túlvilági benyomást keltenek; éppenúgy a 7. kancsón a gara-

bonciás diákok és táltospárducuk. Ez a sajátos szemtartás először alighanem Johannes diaconus 

(Juan d’Albares) 920-ban készült mozarab evangéliumos könyvén figyelhető meg legkorábban 

(például laoni székesegyház Ms 7 folio 211), majd a Pierpot-Morgan Library M319A jelű evangéliu-

mos könyv fedelén. Ilyen a szeme Civakodó Henrik bajor hercegnek is regensburgi Nie-

dermünster jelenleg Bambergben őrzött Regelbuch-jában 990-ből. Ezek az összetartó szemáb-

rázolások tehát a X. században léptek föl és ábrázolásuk arra az időszakra jellemző, ami azt mu-

tatja, hogy a nagyszentmiklósi kancsók és kincsek is főként abból a századból eredtek, s nem az 

avar korból, amikor ilyen szemeket nem ábrázolták, ami a dunapataji avar leletből is világos 

(MNM 138/1970). 

Fancsalszky Gábor: „Állat és emberábrázolások a késő avar kori öntött bronzvereteken” 

című, Budapesten 2007-ben megjelent műve gyakorlatilag fölöleli a Kárpát-medencéből fönn-

maradt avar ábrázolások teljes anyagát. Ezeket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az avar ábrá-

zolások mind jellegzetesen túlzsúfoltak. Nemcsak a keretig kitöltik az egész képmezőt, de 

mintegy majdnem szétfeszítik a keretet (Klárafalva szíjvég MFM 53.44.1 és Nagyharsányi szíjvég MNM 

106/1884). Ezzel szemben a nagyszentmiklósi 2. kancsón mindig marad üres levegős tér az ábrá-

zolás és a keret között. A 7. kancsón pedig az ábrázolás és a keret közötti bő térben még arra is 

van hely, hogy a növényzet hajladozzék. Ezért ezekből az ábrázolásokról lerí, hogy nem az avar 

korban keletkeztek. Történetesen azonban ilyen hasonlóan levegősnek mondható a térkitöltése a 

muzsi lovas és a kutemszi solymász ábrázolásának, valamint a Perm vidéki tarsolylemezé, amit 

utóbb szemfedőnek használtak, s melyekről azt tartják, hogy elődeink még a honfoglalás előtt 

készítették. 

 

 

 



14 

 

II. ’Lehel kürtje” jelentősége. 

 

1. A Jászberényi Múzeumban őrzött elefántcsont Lehel kürtjét egymás fölött négy sorban 

borítják faragások. A legfölső sor a csodaszarvas vadászatát ábrázolja, ahogy a Terdzsüman  

Mahmud alias Sebold von Pibach: Tarih-i Üngürüsz (MTA Török F57) [3a] szakasza leírja. 

Nimród király lovának feje és két első lába éppen kibukkan a mellvéddel koronázott várkastély 

kapuján, s előtte dob formájú napkorongot visznek, mint a kazár királyok előtt Ibn Ruszteh sze-

rint (Ibn Ruszteh: A kazárok.” A magyar honfoglalás kútfői. Bp. 1900, 156. oldal). Előtte Magor vadássza 

a csodaszarvast, mint arra már László Gyula is rámutatott (Gyula László: The Art of the Migration 

Periode, Coral Gables 1974, 94-102.oldal; XV. kép a 132. oldal után). Magor előtt pedig Hunor oroszlán-

ra vadászik. 

Azt, hogy Hunor valójában oroszlánra vadászott a Madarai Lovas bizonyítja, melyet az előtt 

kellett faragni, hogy az azt körülvevő föliratokba vésték a Dulo-Gyula nemzetségből származó 

Tervel kagán (691-719) föliratát. (Omeljan Pritsak: Die bulgarsche Fürstenliste und die Sprache der Pro-

tobulgaren, Wiesbaden, 1955, 15-16,76-77. oldal és Tafel 1-2 a 102. oldal után). Az újabb bolgár kutatások 

ugyanis kimutatták, hogy a Madarai Lovas alakja a pliskai és a preszlávi sziklavéseteken is föl-

tűnik, melyeken a csodaszarvast vadászó Magor mellett föltűnik az oroszlánt vadászó Hunor is. 

Prokopiosz (Procopii De bello Gothico, IV. 5.) és Jordanes (Jordanes: Gethica caput 24.) szövegeiből 

világos, hogy már Priszkosz rhétor följegyezte a csodaszarvas történetét Etele király udvarából, 

és ezért a Gyula-Dulo nemzetségből származó leszármazói a bolgár trónon rendelték el Hunor 

ősükről való megemlékezésként a Madarai Lovast. Németh Gyula már kifejtette, hogy Etele 

király halála után a hunokat bolgároknak hívták. (Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása, 

Bp. 1991, 129 &119. o.) 

Azt még a koreai Myong-i sír falfestményei is igazolják, hogy Magor csodaszarvas vadá-

szata során Hunor oroszlánra vadászott. 

Hunor oroszlánvadászata a magyarázata annak, hogy a magyar koronázási jogart, a koroná-

zási paláston, az Árpádok Aranybullán levő címerét és az esztergomi királyi palota tróntermét 

oroszlánok díszítik, mégpedig mind olyan oroszlánok, melyek a farkukat előre tartják, pontosan 

úgy, mint az oroszlán a jászberényi kürtön. 

2. A jászberényi kürt legalsó sora a «kürt ünnepét» ábrázolja, amint azt a Képes Krónika le-

írja (OSZK Clmae 404, folio 3recto; 51 Emericus Szentpétery: Scriptores rerum Hungaricarum, I. kötet Buda-

pest 1937, 251. oldal,12-21. sor). A jászberényi kürt legalsó sorában ugyanis gyertyát gyújtanak, 

mint a népdalban a menyasszony számára, és táncolnak a dob, a hárfa és a kürt szavára. A kür-

tös fejét azonban korona ékesíti, tanúsítván, hogy király, és a fejére a Turul madár szállt, ponto-

san olyan nagy embernagyságú sas formájában, mint a nagyszentmiklósi kincs 7. és 2. kancsó-

ján. 

A kürt azonban uralkodói jelvény is, amint kitűnik Kürt-Kovratos (605-665) 1912-ben Ma-

laya Perescsepinában talált arany kürtjéből (jelenleg az Ermitázsban), valamint az avar kagánok 

Kunbábonyban (KJM 71.2.151) és Bócsán (MNM 7/1935.15) talált arany kürtjéből, nemkülönban a 

nagyszentmiklósi 17. számú aranykürtből (KHM Antikensammlung As VII B 39). Ugyanezt tanúsítja 

Árpád kürtje a Képes Krónikában (OSZK Clmae 404, folio 11recto) és Szent László király kürtje je-

lenleg a győri székesegyházban. 

A jászberényi kürt hárfáján pontosan kilenc húr van és az egyik szára szöget alkot, mint az 

osztjákok hárfája, amint arra már Francis Galpin 1937-ben rámutatott (Francis W. Galpin: The Mu-

sic of the Sumerians Cambridge 1937, 85. oldal, Plate XII), és amiről Kovács Nórinak Hanti-
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Manszijszkban a Művészeti Múzeumban 2014. június 21-én kifejtették, hogy osztjákul ezt a 

hárfát szimplu jivnek nevezik, ami magyarul «daru nyaka». 

3. A Hanti-Manszijszk-i Művészeti Múzeumban Kovács Nórinak azt is kifejtették, hogy a 

daru-nyakot vallásos szertartásokhoz használták eredetileg. A jászberényi kürtön is a hárfát ját-

szó mellett – mint a nagysárréti népi hagyományban és a csíkrákosi torony falán – pőre táltosje-

löltek másznak a táltos fára, hogy táltos-dobot nyerjenek.   

Az «Égig érő fa» története szerint ugyanis az, aki égigérő fát megmássza, táltos lovakhoz 

jut, és a lombok között kastélyra bukkan, s elszegődvén ott lovásznak, a lovászra bízott paripák 

táltos lovak lesznek. Pontosan úgy, mint a jászberényi kürtön láthatjuk, s amint azt Diószegi 

Vilmos kifejtette (Diószegi Vilmos: A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben, Bp. 1958, 150 oldal, 

168. oldal 1. lábjegyzet). Diószegi arra is rámutatott, hogy a táltoslovak valójában táltosdobok (op. 

cit. 182 és 215. oldal), vagyis a táltosdob verése lódobogás. 

Ebből az következik, hogy a jászberényi kürtön Nimród várpalotája alatt látható kentaurok 

valójában táltoslovak. Ez következik először is az «Égig érő fa» történetéből, másodszor pedig 

abból, hogy az meglehetősen rendellenes, hogy egy lónak emberfeje legyen, már pedig a táltos-

ságnak éppen az a jele, mint azt Jókai Mór is megírta, hogy a testében valami rendellenességgel 

született (Diószegi, op. cit 161. oldal; Jókai Mór: i. A tátos. [Ismeretlen nagy emberek] Életemből II. kötet. 

Bp. 1907. 1278. oldal). Harmadszor a magyar hagyományban a táltoslovak megszólalnak, de hogy 

emberi hangot adjanak, ahhoz emberi gégéjüknek, – és így emberi fejüknek – kell, hogy legyen. 

Negyedszer a táltossághoz – könnyen megismétlődő – táltos-küzdelem tartozik. (Diószegi, op. cit 

358-359. oldal), s a jászberényi kürtön mind a négy kentaur éppen küzd egymással. Ötödször a 

Thuróczy Krónika szerint a magyarok csillagképe pontosan a Nyilas (OSZK, Inc 1143., fq5v [249. 

fölvétel], 9-11 sor), vagyis pontosan a táltosló formájú Sagittarius, s ezt még az 1730–40-es évek-

ben Ágostán Martin Engelbrecht is tudta (Domanovszky Sándor: Magyar Művelődés-Történet IV. kötet. 

Budapest, 1941. 140., 656. oldal). 

Az abaújszántói aquamanile (MNM 1860.1.15) kezében az ötlyukú dobbal egyrészt tükrözi 

Diószegi meghatározását, hogy a táltoslovak valójában táltosdobok, másrészt rávilágít arra, 

hogy a jászberényi kürtön a második és harmadik égbe jutott és éppen ötlyukú dobot verő tálto-

sok éppen ezen táltosdobjuk verésével jutottak oda. 1725-ben a ceglédi illetőségű Borsi Ilona, 

aki már anyja méhében kapta Istentől a táltos tudományt, azt vallja, hogy a táltosoknak táltos 

lovuk van, s a táltos ezen a táltoslovon nyargal a táltosok gyülekezetébe (Sebestyén Gyula: A ma-

gyar varázsdob. Ethnográfia 1900. 204. oldal). 

5. Fancsalszky Gábor „Állat és emberábrázolások a késő avar kori öntött bronzvereteken” 

című, Budapesten 2007-ben megjelent átfogó művéből kitűnik, hogy az avar domborművek 

sajátos jellege az ábrázolások túlzsúfoltsága, s ez jellemző a jászberényi kürtre is. A jászberényi 

kürtön azonban két griffet és indákat is találunk, és a «griffes-indás nép» az avar kor későbbi 

szakaszában, László Gyula professzor szerint 667-ben érkezett a Kárpát-medencébe. A jászbe-

rényi kürt azt is tanúsítja, hogy ez a «griffes-indás nép» ismerte Hunor és Magor történetét, a 

kürt ünnepét és a Turul-madár dinasztikus jelentőségét. Ez annyit jelent, hogy magyarok voltak, 

és így igazolja László Gyula kettős honfoglalás elméletét. 

A jászberényi kürtnek ezen időmeghatározását igazolja a Turul madarat őrző két griff szár-

nyán két párhuzamos között ábrázolt díszítés. Ilyen párhuzamos vonalakat a természetben a 

madarak s denevérek szárnyán sosem találunk, legfeljebb repülőgépek hadi felségjelzéseiben 

fordul elő, így a magyar ékeken. Ilyen párhuzamos vonalas díszítés különbözteti meg mégis a 

nagyszentmiklósi kincs 21. görög betűs s magyar föliratú tányérján, a Csongrád vármegyei 
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Mindszent Koszorús-dűllei 2. sírban talált, és a Nyitra vármegyei Ondrahóban talált griff szár-

nyát a honfoglalás korából, illetve a X. századból. 

Azt, hogy ezt a párhuzamos vonalakból álló díszítést a Kovrát-Kürt Dulo-Gyula nemzet-

ségbeli leszármazói hozták a Kárpát-medencébe, az mutatja, hogy a Dulo-Gyula dinasztiának a 

másik ágának óbolgár területén Preslavban és Nova-Zagorában a griffek szárnyán pontosan 

ilyen párhuzamos vonalak közötti díszítés van. (Fehér Géza: A bolgár-török műveltség emlékei. Napkút 

Kiadó, Budapest 2013, 126. oldal, 68. kép.) 

Végül pontosan a «griffes-indás nép» közé helyezik ezt a párhuzamos díszítést a St. Mauri-

ce de d’Agaun-i kannát borító rekeszzománcok, melyeken a két griff a szárnyán ismét pontosan 

két párhuzamos sárga vonal-sáv között pöttyök vannak. Eme St. Maurice de d’Agaun-i sötétkék 

griffek testén egyébként számtalan világító fehér pötty van, ami arra vall, hogy a griffek csil-

lagképek. Alföldi András professzor viszont kimutatta, hogy a St. Maurice de d’Agaun-i kanna 

az avar kaganátust fölszámoló Nagy Károly zsákmányából került nyugatra. Ez az avar kor vé-

gére, a «griffes-indás nép» korába helyezi a kannát eredetileg alkotó jogart. (András Alföldi: Die 

Goldkanne von St. Maurice d'Agaune, in Zeitschrift für Schweizerische Archologie und Kunstgeschichte, 10. 

évfolyam 1948, 204. o. [A különlenyomaton 27. o.] Tafel. 14/2-3 és 10/1.) 

A Turul madár a jászberényi kürtön szintén a kettős honfoglalás elméletét igazolja. Joachim 

Werner ugyanis 13 olyan helyet jelöl meg a húnok birodalmában, ahol kétfejű sassal ékes ki-

rálynői koronákat és nyilván a hún dinasztia tagjait jelölő sassal ékes leleteket talált. (Joachim 

Werner: Beiträge zur Archäologie des Attila-Reiches. (Bayerische Akademie der Wissenschaften, 

Philosophisch-Historische Klasse. Abhandlungen. Neue folge Heft 38A, München 1956. II. kötet, Karte 7.) 

Ezt illetőleg Olov Janse már 1921-ben leírta azt a Svédország déli partjainál Tjürk szigetén 

talált brakteatot (LUHM 6601), amelyet ott az Etele királlyal egykorú II. Theodosius (408-450) 

két bizánci pénzével együtt találták. (Olov Robert Janse: Notes sur quelques reptésentations des bracté-

ates en or Scandinaves. Revue archéologique 1921, 374, 391-394. oldal.) Ez a brakteát görög betűkkel 

föltűnteti Atil király folyót jelentő nevét, akinek koronás fején a homlokát pontosan a Turul 

madár csókolja, mint arra már lényegében Olov Janse is rámutatott. A Tjürk szigetén talált 

brakteatnál tehát aligha mutatja más jobban a szoros kapcsolatot a Dulo-Gyula uralkodóház és a 

Turul madár között. 

A koronás király fejére szállt Turul madár a jászberényi kürtön azt tanúsítja, hogy ezt a szo-

ros kapcsolatot Kürt negyedik fia 667-ben a Kárpát-medencébe hozta, pontosan tükrözve a ket-

tős honfoglalás elméletét. 

Az írott források is igazolják a kettős honfoglalás elméletet és kronológiáját. Theophanész 

Confesszor szerint ugyanis a bizánci időszámítás szerint a 6171 évben (ami Krisztus után 663) 

történt a Bizáncban megkeresztelkedett Kürt-Kovrat fiainak a szétoszlása, s közülük a negyedik 

fiú a Dunán túlra, Pannoniába jött. (Nikephoros patriarch of Constantinople. Short history /text, transl. 

and comment by Cyril Mango. Washington DC: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1990. XIII, 

[Dumbarton Oaks texts; 10]. [Corpus fontium historiae Byzantinae, Series Washingtoniensis; 13.] [88]. oldal, 

17-19 sor.) Ez pontosan egybe vág a Képes Krónika szerinti, a magyarok 667-ben való megérke-

zésével. (OSZK Clmae 404 folio 11recto). Történetesen a Dunántúl, az Ozora menti Tóti pusztán fe-

jedelmi sírt találtak két arany kereszttel és IV. Konstantin császár, tehát 668 és 680 között vert 

bizánci pénzével együtt (László Gyula: Adatok az avarkori műipar ó-keresztény kapcsolataihoz., Budapest 

1935, 23, 18, 35. oldal és II. tábla 8. kereszt). Különösképen Ozorán fönnmaradt a népi hagyomány, 

hogy Roga hun királyt ott temették el, ami a negyedik Kürt-Korvat fiú máshol föl nem jegyzett 

nevét őrizhette meg. (Friedrich Klára: Roga hun király, Budapest 2009, 8 és 78-80, oldal.) 

Vasil Zlatarskit követve Szádeczky-Kardos Samu tévesen azonosította a szóban forgó Ku-

vrát negyedik fiát Kuberrel, aki 670 táján Sirmiumból az avarok ellen föllázadva Thessaloniká-
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ba költözött. A negyedik fiú ugyanis éppen 667 táján költözött Pannoniába hun-bolgár alattva-

lóival; így aligha bízhatták meg már korábban a Sirmium köré telepített bizánci hadifoglyok 

vezetésével, hogy mindjárt három évvel Pannoniába költözése után otthagyja népét és tovább-

álljon. Egyébként is a 780 körül író Nikephorosz pátriarkha szerint a 4. fiú Pannoniában „ta-

nyázik” (αὐίζεται), s a 810 körül író Theophanész Confessor szerint pedig a negyedik fiú Pan-

noniában maradt (ἔμεινεν) seregével.  

A Kettős honfoglalást megerősíti az orosz Nikon Krónika is, amely azt írja, hogy Héraklei-

osz császár idejében (610-642) a fehér [tehát az északi] magyarok foglalták el a frankoktól a 

szlávok földjét, vagyis Pannoniát. A fekete [vagyis nyugati] magyarok pedig csak Oleg idejé-

ben (879-912) vonultak el Kijev mellett. (Györffy György: A magyarok elődeiről és a honfog-

lalásról, Bp. 2002, 121-122. & 280.o.) 
Aventinus forrásaiban azt találta, hogy „a hunoknak és avaroknak egy részét a bajorok és 

Nagy Károly Noricumból és Pannoniából elűzték, és a Tisza folyón túlra vetették fegyvereik-

kel.” (Györffy György: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról, Budapest 2002, 246. oldal.) Ez mutatja, 

hogy amikor a Karoling birodalom elfoglalta a Dunántúlt, a negyedik Kovrat fiú Dulo-Gyula 

nemzetségből való leszármazói a Tiszántúlon Gyula környékén telepedtek le, ahol Árpád ma-

gyarjai a bődi révnél, vagyis Szentesnél találkoztak először a székelyekkel Anonymus szerint 
(Anonymus 50-51. fejezete in: Szentpétery Scriptores rerum Hungaricarum, I kötet Budapest 1937,101. ol-

dal,15-19 sor 103. oldal). 

Gyulafehérvár vidéke lehetetett a Gyulák téli szálláshelye. Németh Gyula kifejtette: „Árpád 

dinasztiájától, illetőleg a Hét Magyartól független alakulatok, és eredetük szerint a most tár-

gyalt balkáni bolgár Gyula dinasztiával vannak kapcsolatban” (Németh Gyula: A honfoglaló magyar-

ság kialakulása, Budapest 1991,129 & 119. o.) és azt is, hogy az erdélyi Gyula nemzetség a honfogla-

lástól fogva 5 generáción keresztül török nevet adott leszármazottainak (op. cit. 15-6. o). Révész 

László pedig kifejtette, hogy „a Maros-völgy bolgárjai át- és túlélték a magyar honfoglalást.” 
(Révész László: A honfoglalás és államalapítás kori temetők tanulságai, Rubikon, 2016/7, XXV. évfolyam 296. 

szám. 64. oldal, A bolgár kérdés.) 

Ezért volt az erdélyi magyarok zászlaja a sas 1311-ben és a sas maradt az erdélyi magyarok 

címere azóta is, mert a Turul madarat a Dulo-Gyula uralkodóház tovább vitte Erdélybe is. A 

rovásírásban ugyanis a D=d, a GY=G, ami azt mutatja, hogyha a magánhangzókat a GY=D+I-

ből elhagyjuk (G-i=d), – mint eredetileg a rovásírásban nem írtak magánhangzókat – akkor csak 

D marad. Ez azt bizonyítja, hogy a Gyula nemzetség valójában azonos a Dulo nemzetséggel. 

 

Farkas László (ZMTE): Mit mutat a kódexírás? Történeti kézirataink írás-

elemzése  

Történelmi korok írásainak elemzése mindig izgalmas és felemelő feladat. 

A paleográfusok mellett fontos szerep jut azon szakértők számára is, akik az író személyek 

személyiségjegyeinek titkait kutatják. Az előadásban nem a grafológiáról lesz szó, hanem egy 

új, szakmailag komplexebb íráselemzési eljárásól, az írásanalitikáról, annak elméleti és 

gyakorlati hátteréről. 

Röviden bemutatásra kerül az írásanalitika tárgya és sémája, hisz ezek adják az előadás 

genezisét, amelyek mentén végig követjük a 12-13. század kódexírásának írásanalitikai 

aspektusait. 
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Néhány érdekesség: 

Középkori írásnorma – gótikus 

A gótikus írásnak a 12. századtól kezdve a 15. század végéig tartó hosszú élettartama alatt 

sok típusa és változata keletkezett. A másoláskor betűmintákat adtak meg, amelyek alapján a 

gótikus írásnak két fő típusa különböztethető meg: a textualis vagy textura és a notula vagy 

nota. A két csoport között, elemeinek keveredéséből később egy átmeneti típus is létrejött, 

melyet a paleográfusok bastardának neveztek el. Ezt elsősorban könyvmásolásra használták. 

Ezt az írásnormát azonosítjuk a Gesta Hungarorum írásképében. 

Középkori írófelületek – pergamen 

Az íróhártya (membrana, charta pergamena, pergamenum) állati bőrből előállított 

íróanyag. A pergamen óriási előnye az volt a papirusszal szemben, hogy mindkét oldalára 

lehetett írni, és a kódex formájú könyv alkalmas volt arra, hogy az olvasó csak a tetszőleges 

részeket lapozza fel. 

Középkori íróeszközök – toll 

Az íráshoz madártollakat használtak: erre a célra a lúd és a hattyú külső evezőtollai voltak a 

legalkalmasabbak. Általában maguknak készítették a tollukat. Egy jobbkezes írnok olyan tollal 

tudott a legjobban dolgozni, mely kis szögben jobb felé hajlott. Az erre alkalmas tollak a ludak 

bal szárnyából származtak. Ez az íróeszköz alkalmas volt a gót betűk megformálására. 

A középkor kultúrája – gótika 

A gótikát archeológiai kultúrának kell tekinteni. Egyrészt, mert emlékei részben 

elpusztultak, másrészt, mert a mai emlékek, főképp az épületek a 19. században nem kerülték el 

az átépítéseket. 

Hosszú korszaka átmeneti, korai (1180-1250), érett vagy dekoratív (1250-1360) és késői 

vagy függőleges (1360-1550) stílus-szakaszokra oszlik. 

Számos vonatkozásban különbözik a középkor másik stílusirányzatától, a romanikától. 

Mindez hogyan hatott a kódexírásra? 

A középkori ember szemállapota – az okuláré megjelenése 

Az íráshoz, díszítéshez elengedhetetlenül szükséges volt az okuláré használata. Ismerünk 

olyan kéziratokat, amelyek olyan apró betűkkel íródtak, hogy a kötéstáblában már előre 

kialakítottak egy mélyedést, amelyben az okulárét tarthatták. 
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Anonymus 

Anonymus, vagy Bele Regis Notarius, feltehetően III. Béla(?) jegyzője és krónikása, kb. a 

12. század vége 13. század eleje körül élt. Keveset tudunk róla, latinizált nevének kezdőbetűje 

P-vel kezdődik, mert magát csak „P. mester”-ként jelölte („P. dictus magister”, az általános 

filológiai értelmezés szerint „a mesternek mondott P”) a Gesta Hungarorumban. 

Gesta Hungarorum – az elemzésből néhány részlet 

A rezonometriai elemzés mellett néhány megállapítás szerint a másolat textuális írásmóddal 

készült. Az iniciálétól és a színkiemeléssel készült kezdő sortól eltekintve tagolatlan; a 

sortávolságok kicsik, az elsődleges és másodlagos szélesség sűrű látszatot kelten, amiben a 

drága pergamennel való takarékoskodás szükségessége is közrejátszhatott. A betűk egyenként 

leírt, nagyon finoman kidolgozott elemekből állnak, szöges-árkádos, néhol csúcsíves 

kötésekkel. Az írás látszólag kötött, valójában ragasztott. A végvonalak többnyire 

kihegyesednek, ami nem a lendületességet mutatja, hanem a megfelelés-igényt, amiben fontos 

szerepet játszott az esztétikum. 

A Gesta Hungarorum íráskép-földrajzi viszonyai 

Figyelmet érdemelnek a többször előforduló helységnevek, pl. Szeghalom (Zeguholmu, 

amit Zeguhulniu-ból javított, majd Zenuholmu) leírási eltérései, vagy a Körös folyó háromféle 

jelölése: Kris, Cris, Grisium. 

 

Bérczi Szaniszló (ZMTE): A közlés hangzó formájának evolúciója a be-

széd kialakulásának korai időszakában - ősfizika  

Minden ismeretünk forrása az élet.  

Az emberi élet az ismeretek elrendezése által is fejlődött. Az ismeretek elrendezését az em-

ber és ember közötti közlés erőteljesen fejlesztette. 

E közlés fejlődési útja az emberi agy érzékelési arányaitól függően alakult: ebben 80% a 

képi, 20 % a hangzó érzékelési képességünk. 

Ezért a közlés a korábbi időkben képi és mozgási úton valósult meg. De a közlés azért több 

szálon fejlődött. A hangzó közlés mindig kísérte a képi-mozgásost. 

Idővel nőtt meg a beszédnek, a hangzó közlési formának a szerepe. A közlés sokáig párhu-

zamos szálakon fejlődött. Döntő változás akkor következett be, amikor áttevődött a fejlesztés 

súlypontja a hangzó közlésre. 

A korai idők közlési világát egy mindeddig kihasználatlan tárháznak, a Magyar beszédnek 

és gondolkodásnak, és a magyar nyelvhez kapcsolódó ismeret-elrendezésnek a föltárása segít-

ségével végezzük. 

Rendező elveink: szétszedem-összerakom elv – 4-szer alkalmazva    

    az élet állandóságaira alapozó gondolati állandóságok  

                     az evolúció. 

A szétszedem – összerakom elv 4-szeri alkalmazása a következő: 

(1) RÉSZ és EGÉSZ viszonyok fölismerése 

(2) Szerkezeti hierarchia lépcsőfokai a beszédben és a gondolkodásban 

(3) Tartalom és forma szerinti kettéválasztás, és annak korai egybeesése 

(4) “Főnév” és “Ige” szerinti szerepszétválás a gyököknél. 

Az ősfogalmak szótárát – az ősfizikát – a legáltalánosabb élethelyzetek hangzókkal történt 

megjelölés alkotja (mássalhangzó szótár). 
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Az ősfogalom szótár második rétegét a mássalhangzók összekapcsolásával létrehozott 

gyökfogalom szótár alkotja.  

 

Fabó László Pál: Beszédhangjaink létmozzanatok  

A magyar nyelv szervességének egyik bizonyítható összetevője a gyökrendszer. A másik, a 

belőle következő ragozó működés. 

Sokan, egyre többen gondolják (velem együtt), hogy a gyökök fölépítése, fölépülése a be-

szédhangokból nem esetleges, hanem kitapintható rendszert alkot. 

Azaz a beszédhangok maguk is értelmet hordozók kellett legyenek valaha, ám időközben 

saját jelentéseik elfedődtek a beszéd fejlődésének későbbi következményeiben. 

Jelentős számú próbálkozás történt a beszédhangok saját jelentéseinek föltárására. Azonban 

ezek eredményei annyira különbözőek, hogy belőlük lehetetlen védhető összegzést készíteni. 

Természetes kérdésként merül föl, mi lehet a szorgos munkák ellenére jelentkező különbö-

zőségek oka? 

Valamint, hogy lehetséges-e olyan megközelítés, amely ezen oko(ka)t kizárva, megalapo-

zott eredményeket biztosíthat? 

Előadásomban – röviden – e kérdésekre keresek és javaslok válaszokat. 

 

Szekeres István (ZMTE): Uráli, nemeket jelölő fejszimbólumok történeti 

összefoglalása, és ami körülöttük van  

Az uráli Irbit-parti sziklarajzok nőnemet jelölő rombusz fejszimbólum adatait a nyugati finn 

és észt adatoktól a kínai ku-wen (ó-képírás) fejszimbólum adatig eurázsiai földrajzi övezetük-

ben összekötve, — a „finnugor nyelvlánc” történelmének etnikai azonosító megjelenítése, és 

kelet-nyugati végződései állnak előttünk:  

 

  
 

— mert más nyelvcsaládokba tartozó népeknél — még átvett, időleges használatukra sem 

találunk példát! — mint egykor a nőnemű teknős nemének jelölésére a kínai (ku-wen) ó-

képírásban! Azonosítja a szétvándorolt „uráli ősnyelv” utódnyelveit beszélők egykori földrajzi 

helyszíneit.  

Rajzuk jelentésével „felülírnak” MINDEN KORÁBBI nyelvészeti és történelmi koncepciót! 

— mert csak az uráli ősnép nyelvéhez, kultúrájához és sajátosan ősi gondolkodásmódjához 

kötődnek!  

A hunok és avarok távozása után, az életterüket elfoglaló ó-türk és mongol nyelvű nép kul-

túrájából az uráli, nemeket jelző fejszimbólumok hiányoznak!  

— Ezzel szemben, — az Aranyosgerendi Árpád-kori Református templom bejárati osztott 

oszlopain együtt látjuk a rombuszfejű nőalakokat a kínai >  fu (atya) piktogramokkal. 

Mert a hímnemet jelölő uráli  kör-alakú fejszimbólumokat már a csulúti (mongóliai) szik-

larajzokon a társadalmi tagozódásokat is kifejező,  atyakereszt fejekre cserélve látjuk! — 

ahogy kopjafáink fejrészén mindkét „atyakereszt” használatával:   
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— S hogy mindez az ős-kínai kultúrkör szomszédságában megtörténhetett: — Egy „uráli 

eredetű” lovas pásztornép katonai képességeiről, és korának magas műveltségű, ősiráni 

(szkíta?) szervezettségéről vall! (L. Harmatta János: „Irániak és finnugorok, irániak és magya-

rok”)  

Amely kulturális kapcsolat az ó-kínai kultúrával, kezdetben az uráli nemjelző fejszimbó-

lumok ős-kínai átvételével egyirányú volt a Sang (-Jin) uralkodóház (i. e. (XVII) XIV – XI. 

szd.) korában, vagy annál is korábban. De rajzuk időrendi egyeztetése alapján, igen korai idő-

szakra tehető a kínai ku-wen (ó-képírás) képjelek „protohun” átvétele is, — amelyeket a hu-

nok, koraavarok és Árpád népe régészeti leletein megtaláltam, s amelyek a koraavar és a szé-

kely írás betűinek piktogram/ideogramma előzményei. (L.: „A székely írás három ábécéjének 

történeti összehasonlító összevetése” c. tanulmányomban.)  

Bár — vannak olyan képjelek az ó-kínai képírásban, amelyek alkotása nehezen egyeztethető 

az ősi földműves életmóddal. Ilyen a kínai ’ló’ ( ⃰mra > ma) ku-wen piktogramja (L.: No. 24. 

jelcikkemben). Ahogy erősen feltehető a kínai ’nő, anya’ piktogram előzményének is az Irbit-

parti nőalak ágyékháromszögével történt „párhuzamos” jelölésével történt alkotása is. (L.: No. 

19.) De jól láthatjuk a kínai ’fu’ (atya) piktogram származtatásának szintén összevethető 

bemutatatását is a csulúti kőrajzok ülő helyzetű, botot fogó és jogar gömbjén ülő és tartó alakja-

ival, Kyril Ryjik (No. 152) fogalmazásában: „Jobb kéz… mely egy botot (??) tart, amely felte-

hetőleg a hatalom jele (akár harchoz, akár fallikus szimbólumként, akár jogarként)…”  

— Rámutatnak, hogy a „kínai szomszédságban” az uráli nemeket jelölő fejszimbólumok 

megjelenésekor olyan „kultúra” jött létre, amelynek összefüggéseikben is megmaradt adatait 

utólag itt, a Kárpát-medencében vizsgálhatjuk a legteljesebben.  

Vizsgálataink az alábbi adatcsoportokba foglalhatók:  

1./ Az uráli Irbit-parti sziklarajzok nemeket jelző fejszimbólumai bizonyítják az uráli ős-

nyelvű népek keleti és nyugati irányú szétvándorlását életterük korabeli földrajzi övezetében, 

amelyek egyetlen más nyelvcsaládba tartozó népnél, átvétellel sem léteznek.  

2./ A Kárpát-medencébe már csak a nőnem rombusz fejszimbólummal jelölése jutott el, mert 

a hímnem uráli kerek fejjel jelölése atyakereszt fejekre változott a csulúti kőrajzok bizonysága 

szerint.  

3./ A nyelvünkön történő betűképzést kezdetben csak a nyelvünk szótöveihez kapcsolt tol-

dalékok hangjelölései tették szükségessé a Kárpát-medencében. Mert kezdetben még „vegyes 

rendszerűek” (piktogram+betű(k) voltak a feliratok, a néhány előkerült rövid koraavar tárgyfel-

irat tanúsága szerint.  

4./ A székely írás legrégebbi, egyetlen hiteles ábécéje: — a Nikolsburgi Ábécé. Mert a betűk 

rajzával és (akrofoniás) szókezdő hangértékével helyreállított piktogram/ideogramma előzmé-

nyeik, — rendre azonosíthatók a kínai írástörténet szakirodalmában (szakirodalmaiban) 

megkeresett átvételidejű piktogram/ideogramma előzményük rajzával és jelentésével. A kora-

avar és székely betűk hangértéke is kötődik nyelvünk korbeli hangtörténetéhez. Amikor a Ni-

kolsburgi Ábécében a hangértékek korabeli latinbetűs írásmódja is jobbára egyezik a pikto-

gram jelentések betűképző szavai kezdőhangjának latinbetűs írásmódjával. Ily módon is „fedik 

egymást” a piktogram jelentések magyar nyelvű szavainak szókezdő (latinbetűs) írásmódjai az 

akrofóniás (szókezdő) hangértékek írásmódjával.  

5./ A kínai Hung-fan (Nagy szabály) filozófia öt elemét a hunok a nőnemű teknős (ku-wen) 

piktogramból, tájolt rajzrészekként történt kivonással („kiemeléssel”) is megjelenítették. Bi-

zonysága az Aluchaideng helység közelében megtalált gazdag hun aranykincs, amelyet a korai 

hun (xiongnu) korba, Kr. sz. előtti 5.–3. századba (a Hadakozó Államok korába) kelteznek. En-
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nek része a gömbölyű teknőspáncélt utánzó fejdísz, amelyet a hun tűz : dél, és (folyó)víz 

: észak’ ideogramma párokkal észak ↔ dél irányba tájoltak.  

6./ A Hung-fan filozófia a ’jó’ folyó és patakneveinkből származó székely ’j’ betű akro-

foniás hangértékében, és három Sajó (Sófolyó) víznevünk nevében is jelen van a Kárpát-

medencében. Valamint közmondásainkban, amelyek közül a „Fából vaskarika!” mindennapi 

használatunkban jelen van ma is, bár senki nem tudja az eredetét. S ez, őskultúránk, ősmű-

veltségünk egykor nagyon szoros kötődését bizonyítja a kínai kultúrával. A török közmondá-

sok között egyetlen olyan közmondással keresve sem találkoztam, amelyik bármilyen össze-

függésben volna a kínai Hung-fan filozófiával!  

7. Magyar népnevünk szintén a kínai szomszédságához, lovas életmódunk és lovas kultú-

ránk megnevezéséhez kötődik! Szótöve a kínai ⃰mra > ma (ló) szó, amelyhez –cs főnévképző 

járult, s így: ma-cs > ma-dzs > ma-gy hangváltozásokkal jött létre a szóösszetétel ma-gy-, > 

me-gy- előtagja. Az utótag az er > -ar, amely az uráli ősnyelvi örökségünkből való, em- ’nő, 

nőstény’ jelentésű előtag szótól megkülönböztetést jelölő ⃰-per > -ber utótag, amely többek 

között az em-ber szavunkban is jelen van. Ennek rövidült -er > -ar utótagjával azonos a 

magy-ar, Megy-er szó utótagja. Ily módon jött létre a kínai ’ma’ (ló) szó előtagból és az uráli -

er > -ar utótaggal és hangrendi kiegyenlítődéssel a magy-er > magy-ar szó. Magas hangrendű 

párja a Megyer, amelynek szintén magas hangrendű ’me’ előtagjából lett képezve az ismeretlen 

eredetűnek tartott (TESz 2. 887.) ’mén’ (ménes) szavunk is -ny, -n képzőkkel. (L.: Mén: 

1135//1329: Menes sz. szn.; 1150 k./13 – 14. sz. : Menumorout szn. ; 1237 – 40 Menfy hn.; 

1261: Menyto hn.; 1382: mynees sz. szn.; 1395 k.: men; 1560: Meny loo. (TESz 2. 887) A ’me’ 

szótő változatlan maradt. Első fokon bizonyítva ’magyar’ és ’Megyer’ szavunk kínai erede-

tű ⃰mra > ma > me (ló) szótövét.  

Az pedig, hogy nyelvünkben a ’ló’ szó, miként a kínai szomszédságból ennek ’ma’ (ló) vál-

tozatából képzett szavak máig jelen vannak nyelvünkben (pl.: az „ismeretlen eredetű”: 

’ma+kacs’ = ló-kacs szó), bizonyítja, hogy a mai magyarság uráli eredetű. De a kínai szom-

szédságban „ötvöződött” azzá, amelynek néprészei a Kárpát-medencébe eljutva, katonai képes-

ségükkel és magasabb műveltségükkel asszimilálták a korábban már itt élő népességet.  

 

Grandpierre Atilla (ZMTE): Történelmünk visszavétele: Ősi Magyaror-

szág. A Kárpát-medence és a Selyemút népeinek felemelkedése  

Mottó: „Az egyes tudományágak csak részleges ablakot nyitnak az őstörténelemre, és e 

szakterületek specialistái a többi szakterület szakértőinek eredményeit rendszerint figyelmen 

kívül hagyják. Ezért adódnak a látványos előrejutás számára különösen fényes távlatok, ha a 

különálló történetek összeszövésével egységes kép születik meg. Ennek egyik kulcseleme, hogy a 

régészeti és nyelvészeti adat-együttesek csakis a megfelelő körzetben, időszakban és a megfelelő 

ok, indok alapján kapcsolhatók össze, de akkor viszont rendkívül hatékonyak a begyökerezett 

mítoszok leküzdésében” (Paul Heggarty, David Beresford-Jones, 2009). 

 

A tudományágak összeillesztésének nehézségei  
 

Amikor egy szaktudós értelmezni szeretné szakmai eredményeit, el szeretné helyezni térben, 

időben, és meg szeretné tudni, ezek mely néphez köthetők, a társtudományokhoz fordul. Ezek-

től hajlamos kritika nélkül átvenni eredményeket, mivel rendszerint sokkal kevésbé ért hozzá, 

mint a szakma szakértői. Csakhogy ez az egymásra-utaltság minden egyes szaktudományra ér-
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vényes, és így egyik szaktudomány sem áll biztos lábakon akkor, amikor értelmezni és értékelni 

szeretné eredményeit. Egy hasonlattal, talán túlzóan, de olyan a helyzet, mint amikor vak vezet 

világtalant. Ebben a tisztázatlan helyzetben manapság jobb híján a közmegegyezés, a közvéle-

kedés az irányadó, az elfogadott, bevett vélemény. Ez a helyzet nagymértékben kedvez a tisztá-

zatlan kérdésekből, félreértésekből eredő vélemények beidegződésének és megcsontosodásá-

nak, az alapfeltevések tisztázatlanul maradásának, elfogultságok és előítéletek fennmaradásá-

nak. Egy ilyen helyzetben a megoldás kulcsa abban rejlik, hogy mindegyik szaktudomány az 

adatgyűjtés és rendszerezés szintjén alapvetően földrajzi elnevezéseket alkalmaz ahelyett, hogy 

idő előtt, kellő körültekintés nélkül, pusztán a közmegegyezésből adódó állásfoglalásokra tá-

maszkodna, arra törekedve, hogy elkerülje a mai országhatárok alkalmazását az őstörténelem 

korszakaiban. Ez az elfogulatlanságra törekvő, természettudományos módszer jól alkalmazható 

a természetföldrajzban, a fémművesség történetében, az embertanban, a genetikában, a régé-

szetben és a vallástörténetben. A népzene- és népmese-kutatásban, a történeti nyelvészetben 

pedig az átfogó tudomány jön a segítségünkre, a korabeli összefüggésrendszerben, a mai, indi-

vidualista nemzeteszme helyett az életközpontú civilizáció egyetemes értékekre épülő össze-

függésrendszerében tudjuk értelmezni az ismert népek ősműveltségét.  

 

A történelem társ-tudományágai összeillesztésének legbiztosabb módja az átfogó termé-

szettudományos szemléleten alapuló sokoldalú, átfogó összehasonlító módszer 
 

Minél több tudományág segítségével közelítjük meg az őstörténelmet, annál biztosabb 

eredményt kaphatunk. 11 önálló tudomány egyenként összesített eredményeinek összevetése 

nem követeli meg minden részletkérdésben az egyeztetést, mert a részletek helyett a részletek 

összefüggéseire helyezi a hangsúlyt, és ezek az összefüggések sokkal mélyebbek és szilárdab-

bak, mint maguk az egyes részletek. A 11 tudomány külön-külön összesített eredményeinek 

összevetése a részlet-kérdések közötti összefüggések között fennálló, még mélyebb összefüggé-

seket teszi egycsapásra világossá, térképekre kivetítve szemléletes, könnyen érthető formában. 

Ez a legnagyobb, legszélesebb körű összefüggés-rendszer az, ami a legalapvetőbb értelmezési 

keretet jelentheti az egyes szaktudományokban felmerülő kérdések számára.  

Tizenegy tudomány eredményeit összegezzük, térképekre vetítjük ki az egyes szaktudomá-

nyok által kirajzolódó összkép körvonalait, amelyek az őstörténelem egy-egy kulcsfontosságú 

időszakában jellemzik a népek, műveltségek térbeli helyzetét, a legfontosabb eseményeket.  

 

Összefüggő kép a magyar őstörténelemről és keleti kapcsolatairól 
 

A különböző tudományok kulcsfontosságú eredményeinek összegzése jóval szélesebb körű 

összefüggésrendszert rajzol ki, mint ami eddig a köztudatban volt. A 11 tudomány által nyert 

11 összkép mindegyike az eddig sejtettnél jóval nagyobb, eurázsiai szintű összefüggésrendszer-

nek a körvonalait rajzolja ki. Rendkívüli jelentőségű, hogy az Észak-Eurázsiát összekötő Se-

lyemút őstörténelmének fő körvonalait tekintve a szaktudományok összesített eredményei rend-

szerint jól összeillenek. Így a 11 tudomány által egymástól független módszerekkel és megkö-

zelítéssel nyert összesített eredmények mindegyike alapvető összhangban áll az összes többivel, 

egymást a legnagyobb mértékben megerősítve. Lehetséges, hogy az egyes tudományok által 

összesített képek egyes kisebb részletei később felülvizsgálatra szorulnak majd, de kizárt, hogy 

a 11 tudomány egybehangzó összképének egésze lényegesen módosuljon. Annál is inkább, 

mert a szaktudományok részletekben elmerülő vizsgálati módszere helyett kifejezetten a leg-

alapvetőbb kérdések felvetésére és megválaszolására helyezzük a hangsúlyt.  
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A 11 tudomány közül az első az az új, átfogó tudománynak nevezett tudomány, amely a fi-

zikát az eddigieknél mélyebben értelmezi. Amíg a fizika lényegét az elmúlt évszázadokban 

egyetemes természettörvényei jelentették, addig az átfogó tudományban a legkisebb hatás elve 

jelenti a fizika lényegét, mert belőle levezethető a fizika összes természettörvénye, így sűrítet-

ten és átfogóan magában foglalja azokat. Az átfogó tudomány a biológiát kiemeli a fizika kere-

tein belül értelmezett tudomány összefüggéséből, kimutatva, hogy a biológiának éppúgy saját, 

egyetemes természettörvényei és ezeket egybefogó első elve van, mint a fizikának, olyan első 

elve, amely a fizika első elvénél, a legkisebb hatás elvénél általánosabb. A biológia önálló alap-

elve az élet felemelésének törvénye, amely az átfogó tudományban a Világegyetem legalapve-

tőbb működési elve. Az élet alapelve egyben a lélek alapelve is, mert a lélek elválaszthatatlan 

az élettől. A lélek tehát a Világegyetem egészét átható egyetemes természettörvényben, az élet-

elvben gyökerezik. Ebből következik az érzéstörvény, amely szerint minden élőlény arra törek-

szik, hogy a lehető legjobban érezze magát. Ez az érzéstörvény az emberiség egész történelmé-

nek a legmélyebb mozgatórugója, különösen az őstörténelemben. Így az átfogó tudomány kul-

csot ad az őstörténelemben uralkodó világnézethez, az ősi világlátáshoz, s vele az ősműveltség 

saját összefüggésrendszerében történő felfedezéséhez, értelmezéséhez és értékeléséhez. Az át-

fogó tudomány harmadik eleme az az átfogó pszichológia, amely nem a lélek tudománya, hi-

szen az az élet tudományához tartozik, hanem az értelem tudománya. Kiderül, hogy az átfogó 

pszichológiának is van önálló alapelve, amely a Világegyetem egészére kiterjed. A Világegye-

tem az átfogó tudomány fényében élő és értelmes, egységes egész, amelyet Élő Világegyetem-

nek nevezünk. A Világegyetemben az anyag, az élet és az értelem összhangban áll egymással, 

és egységes egészet alkot. Az értelem alapvető feladata az élet felemelésének elősegítése. Ez az 

anyag-élet-értelem hármasság, amely a Természet végső egységéből, az életegységből ered, az 

alapja az ősi Egyháromság-eszmének, az Égből alászállt királyság őseszméjének, a Világfa, az 

Életfa, a kettős kereszt, a hármas halom jelképének, a taoizmusnak, a konfucianizmusnak, a 

mazdaizmusnak, az ősi természetvallásnak, sámánizmusnak, bölcsességvallásnak, az eurázsiai 

ősműveltség rendkívüli, sőt kifejezetten felülmúlhatatlan bölcseleti rendszerének.   

A 11 tudomány az átfogó tudományt és 10 szaktudományt foglal magában. Ez a tíz szaktu-

domány a következő: (1) természetföldrajz, (2) a fémművesség története, (3) embertan, (4) ge-

netika, (5) régészet, (6) vallástörténet, (7) népzenekutatás, (8) népmesekutatás, (9) történeti 

nyelvészet, (10) önazonosság-kutatás, nemzet-tudat, nemzeti emlékezet.  

 

Az Ősi Magyarország körvonalai 
 

Az elmúlt évtizedekben kiderült, hogy a sztyeppe kiemelkedő szerepet játszott az őstörténe-

lemben, legalább 40 000 évre visszanyúlóan. A sztyeppe, mint száraz füves puszta, éghajlati–

növényföldrajzi övezetet jelent. Az őstörténelemben a civilizációk létrejöttéhez és fejlődéséhez 

a legjobb közlekedési viszonyokat lehetővé tevő sík vidékek nyújtották a legkedvezőbb lehető-

séget. A közlekedésnek döntő szerepe van az emberi kapcsolatrendszerek létrehozásában, a 

műveltségek eszmecseréjében, a civilizáció kifejlődésében. Ennek fényében nem az éghajlati-

növényföldrajzi viszonyok alapján meghatározott sztyeppe, hanem a közlekedési viszonyok 

alapján meghatározott Puszta adja a legkedvezőbb feltételeket az ősi civilizációk létrejöttéhez 

és fejlődéséhez. Előadásomban bemutatom a Puszta körvonalait. A Puszta a Kárpát-medencétől 

a Kaukázusig, az Iráni-fennsíkig, az Indus-völgyig, a Tien-San és az Altáj-hegységekig, a Baj-

kál-tó menti Tuva környékéig, a Sárga-folyó-menti Ordosz körzetéig és a Kínai-Alföldig terjed. 

Legfőbb eredményünk az, hogy a Kárpát-medencei őshaza mellett létezett egy átfogóbb 

összefüggésrendszerű „második őshazánk”, az eurázsiai Puszta. Ez a körzet nemcsak azért je-
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lentős, mert összeköti Európát Ázsiával, az európai és az ázsiai műveltségek között kapcsolatot 

teremtve, hanem elsősorban azért, mert itt a Pusztán jött létre az első magas szintű civilizáció, 

az ősi eurázsiai civilizáció. Ez az ősi eurázsiai civilizáció adta a tudás alapjait a mezopotámiai, 

és részben az egyiptomi, kínai és indiai civilizációnak.  

Ezt a „második, átfogó őshazánkat” nevezzük Ősi Magyarországnak. A magyar őstörténe-

lem abban a legalább 40 000 éves, élet-, közösség- és Természet-központú eurázsiai ősművelt-

ségben gyökerezik, amelynek szerves folytatása az Ősi Európa Kárpát-medencei központú, 

7700 éves civilizációja, amely fenntartotta a több mint 7000 éves, a Kárpát-medencétől a Csen-

des-óceánig terjedő Ősi Selyemutat, és amelynek egyenes folytatása a szkíta-hun civilizáció, 

amelytől a nyugati civilizáció materialista főútja mintegy 3000, illetve 5000 évvel ezelőtt, az 

ókori Görögországban, illetve Mezopotámiában, kezdetben kevéssé, majd egyre inkább eltért. 

Az ősi magyar civilizáció több téren kiemelkedő szerepet játszott az ősi eurázsiai civilizációban 

és a világtörténelemben.  

Az élet-, közösség- és természet-központú civilizáció napjainkban, az ökológiai válság és az 

áldatlan világállapotok korában nemcsak rendkívül időszerű, de megkerülhetetlen utat jelent az 

emberiség felemelkedéséhez. Ezt az ősi élet-, közösség- és Természet-központú világnézetet és 

ősműveltséget a Selyemút körzetében élő népek őrizték meg a legjobban, és így ebben a kör-

zetben várható, hogy az emberiség felemelkedésének távlatai kibontakoznak.  

 

Oláh Zoltán: Genetikai folytonosságunk Rudapithecus hungaricustól 

napjainkig  

Minden kimondott szó, minden megélt gondolat: rezgés. A hangképző szervek és a szájüreg 

alakítja hanggá és bármilyen hihetetlen, ez folyamatosan alakítja DNS-einket. A gének evangé-

liuma jóval több, mint azt örökléstani ismereteink feltételezik. Egyetlen sejt önálló intelligenci-

ával rendelkezik. Minden népnek más-más a nyelve, és ez megjelenik génkészletében, habitu-

sában, hitrendszerében. A magyar nyelv, ragozó nyelv. A magyarság mellérendelő, ami azt je-

lenti, hogy békében él azokkal a népekkel, amelyekkel kapcsolatba kerül. Vannak úgynevezett 

alárendelő nyelvek, amely tagjai hitükben, természetükben minden más népet maguk alá kíván-

nak rendelni. Ez tehát azt jelenti, hogy nincsenek „gyík emberek”, „sárkány nagyhatalmassá-

gok”, hanem mindent az emberek tettek magukért, ha ellenünk. Ez a téma sokkal többről szól, 

mint a nyelvünkről, hiszen amíg ápoljuk, óvjuk nyelvünket, addig ápoljuk DNS-szintű magyar-

ságunkat. 

A társadalom sejtjeit az egy-háromság, másnéven az egy és oszthatatlan család képezi, 

amely politikamentes, de önazonosságtudatánál fogva képes betölteni a rendelkezésre álló élet-

teret, nevezetesen történelmi határainkat, a Kárpát-medencét. Anyanyelvünk egyesít, ahogyan 

ezt gyakorolja a Kárpát-medencei Rudapithecus Hungaricus „hangfoglalása” óta. A Kárpát-

medence genetikai folytonosságát ma már az archeo-genetika korában nehéz elvitatni. Anya-

nyelvünk egyetlen nép nyelvéből sem származtatható, mert agglutináló/gyökragasztó kombina-

torikus természetű, viszont szó-teremtő gyökeink minden beszélt és holt nyelveben fellelhető és 

számítógépes összehasonlító etimológiai eszközökkel visszavezethetők a mai magyarra. 

Mi a legősibb csoporttudatosság? Hogyan hat ránk anyanyelvünk, a ránk ragasztott jelek és 

szimbólumok? Hogyan tudjuk a legjobban kifejezni azt, hogy kik vagyunk valójában? Az örö-

kítő anyagunk és a beszédnyelvünk önmagát értő és olvasó nyelv. Miért olyan fontos az emberi 

beszéd, az, hogy beszéljünk? Miért nem jó, hogy a beszédet átváltjuk írásbeli műveltségre, mi-
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ért olyan károsak a helyesírási hibák és mi történik, ha valamit átfordítunk más nyelvekre? Az 

örökítő anyagunk és a beszédnyelvünk önmagát értő és olvasó nyelv. Hogyan lehet felismerni 

és kijavítani a génhibákat? Mit lehet elérni a génterápiával? Felmerült a veszély, hogy a gén-

manipulált táplálékok DNS morzsái a sejt-közötti állományból képesek bediffundálni és meg-

változtatni az osztódó sejt génállományát. De ennek kevés az esélye, ugyanakkor a gondolata-

ink, szokásaink által beágyazott sztereotípiáink igenis meghatározzák sejtjeink életét, jövőjét. 

Mi maradt nekünk „szegény” magyaroknak? A mozdítható anyagi javainkat és munkánk 

gyümölcsét, „aki kapja, marja alapon” viszik máig is a világ négy tája felé, mint anno „a Csáki-

szalmáját”. A labancok a talpunk alól az anyaföldet is kilopták, amelyet nagy buzgóságunkban 

zsebszerződéssel rájuk testáltunk. A tudatos magyar a vagyonát nem zsebben, hanem észben 

tartja. A Homo sapiens sapiens túlnőtte a Neandervölgyi sapiens Mesterét. A tanítvány ősi 

hangképző szervei úgy módosultak néhány ezer generáció alatt, hogy közben a keltett hangrez-

gés nyelvben kódolt és közvetített információvá nemesült. Mivel az egész testünk különféle 

frekvenciájú rezgések (fény) összessége, a hangképző szervek által generált rezgésképek fo-

lyamatosan hatással vannak sejtszinten genetikai állományunkra. A Homo sapiens sapiensszel 

létre jött egy új faj és egy olyan ősnyelv, amely felgyorsította családok, nemzetségek, néptör-

zsek folyamatos metamorfózisát, a legváltozatosabb természetes élőhelyhez, majd háziasított 

élőlényekhez és épített környezethez való alkalmazkodását. A tudósok megegyeznek abban, 

hogy ősműveltség és nyelv ott maradt fönn legtovább ahol létrejött. Így lettünk mi magyar hit-

vallásúak az ősnyelvben halmozódó tudás őrzői és szerves fejlesztői, más néven „Marslakók”. 

Az anyagon túli világ máig a miénk. Ezt az ősvallást csak átadni lehet, oktatni lehetetlen. 

A legveszélyesebb fegyver a média. A beszédtér elrablói, akik felhígítják a nemzetállamo-

kat. Hogyan lehetne ezt a beszédteret visszaszerezni és nem politikai csatározásokra használni? 

Újra el kellene kezdeni a kisebb közösségekben beszélgetni, hogy megnyissuk a beszédtereket. 

A beszélgetések segíthetnek megtalálni a helyi szimbólumokat, amelyek helyre tehetnék lerom-

bolt nemzetünket. Azt várják el az iskolákban, hogy a diákok bemagolják a tananyagot, és szé-

pen visszaadják azt, dolgozatok és felelések formájában. Ez még csak szaktudás, szakbarbárok-

nak, idomítható birkáknak. A „magas” tudás átadása a cél, ahol a diákot az összefüggések meg-

értésére tanítjuk. Erre egy kiváló módszer a képlátás. Ez benne van a magyar nyelvben, a nyelv-

tan önmagát generálja, és ahogy egyre mélyebben és tisztábban fejezzük ki magunkat, feltárul 

az egész partitúra, a hasznavehető tudás. A jeleket képpé tudjuk alakítani és a képeket jelekké.  

Minden társadalom olyan oktatási formát tart fenn, ahonnan a kikerülő diákok szolgálói, ki-

szolgálói a rendszer elvárásainak. Az igazi tudás a tudás megszerzésének ismerete. A jelenlegi 

szemléletben versenyfutás, vesszőfutás medrében oktatják a gyerekeket, a minden pillanatban 

megélhető stressz kezelése a maximum, amit elsajátíthatnak. A jövőbelátás, az analógiákban 

való gondolkodás, a szintetizálás, a képlátás mind-mind hiányzik oktatási képzéseinkből. A ki-

kerülő szürkeöltönyös, matrózblúzos, szolgálatkész „rabszolgák” sosem lesznek képesek felül-

írni, átértékelni a családi és társadalmi környezetüket. Gondolják ők… De nézzétek meg, mi is 

itt vagyunk! A felébredés mindenkinek a szabad akarata, egyéni döntése. Ennek során a Kárpát-

medencében az egyedüli előremutató a közösségek minden eddiginél tudatosabb, tudás-alapú 

megszervezése a terepen elvégzett labor- és más műhelymunkák összefogásával önhasonló kö-

zösségek/sejtek építése. 
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Török Tibor: Az öröklődéstan alkalmazásának lehetőségei és eredmé-

nyei a magyar történelemtudomány számára  

A genetikai vizsgálatok új lehetőséget teremtenek az őstörténet kutatás számára, mivel ter-

mészettudományosan megalapozott „erős” adatokat szolgáltatnak az egykori egyének és cso-

portok származásáról, keveredéseiről és valamelyest még létszámukról is. A genetikai adatok 

legerősebb oldala az, hogy jól meghatározható földrajzi régiókhoz tudják kapcsolni a vizsgált 

minták származását és kijelölik a genetikailag rokon egykori és mai népcsoportokat. Mivel a 

régészeti, nyelvészeti és történeti következtetések is földrajzi régiókat „őshazákat” vízionálnak, 

valamint nyelvi rokonokat és régészeti kultúrköröket neveznek meg elvárható, hogy az eltérő 

tudományterületek következtetései egymással összhangba hozhatók legyenek. A genetikai 

eredmények ezért segíthetnek eldönteni,  hogy a korábban felállított alternatív hipotézisek kö-

zül melyik áll közelebb a valósághoz. A genetika másik előnye az, hogy időben több ezer évre 

lát vissza a múltba, így az írott történelem előtti eseményekről is fellebbenti a fátylat. Ennek 

köszönhetően ma már elég jól ismerjük a Kárpát-medence első őskori benépesedési hullámait, 

melyben meghatározók voltak az i.e. 6000-ben a termékeny félholdról érkező földművesek.  

Őstörténetírásunk oroszlánrésze eddig a honfoglaló magyarokról szólt, amiben jelentős sze-

repe van a korábbi időkből származó írott források hiányosságának. Árpád népének eddigi ge-

netikai vizsgálatai azt mutatják, hogy egy nagyon heterogén, aránylag frissen szervezett szövet-

ség lehetett, akik a mai baskírokhoz, volgai tatárokhoz álltak legközelebb. Kimutattuk, hogy 

összetételük a kelet európai sztyeppéről és Belső-közép-Ázsiából származó nomádok keveredé-

sére vezethető vissza, melyben jelentős szerepük lehetett az onoguroknak. Genetikailag Árpád 

népe leginkább a török népekhez tartozónak látszik, és hozzájárulásukat a mai magyarság gén-

állományához kevesebb, mint 10%-ra becsüljük. Ma már arra is van adatunk, hogy a 10. száza-

di magyar köznép túlnyomórészt a korábbi helyi lakosokból állt. Úgy gondoljuk, hogy a hon-

foglaló hatalmi csoport sokfélesége, ami több etnikai forrástól származhatott, törökös jellege és 

alacsony számaránya megkérdőjelezi a magyar nyelv eredetét a honfoglalókhoz kapcsoló hipo-

tézist. Adataink rávilágítanak arra, hogy a magyar etnogenezisben honfoglalást megelőző kor-

szakoknak sokkal jelentősebb szerepe volt, mint korábban gondoltuk, például a nyelvnek a ma-

gyar hatalom korszaka előtti megjelenése a Kárpát-medencében, egyenrangúan megalapozott 

feltevés, amint azt már számos tudós előterjesztette.  

 

Záhonyi András (ZMTE): A SZÉKELY (MAGYAR) ROVÁSÍRÁS és más ősi 

írásrendszerek emlékei, párhuzamai. Módszertani példák az eddigi 

olvasatok kiegészítésére 

Miért fontos számunkra a székely-magyar rovásírás? 

Minden magyar hangunkra külön jelet tartalmaz. 

Kutatói vélemények a székely-magyar rovásírás „eredetéről”. 

Írásjel vagy díszítőelem? 

A Kárpát-medence fontosabb írásemlékei (a térkép mutatja: nem csak székelyföldiek). 

Példák az összehasonlító módszertan alkalmazására (rendszerszemléletű vizsgálat a jelkészlet, 

a nyelv, az olvasat megállapítására): Berekeresztúr, Szigetszentmiklós, Felsőszemeréd, Szé-

kelyderzs, Homoródkarácson(y)falva, Énlaka, Penszék (Pinsec). 
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Rövid értékelések 

– a Margitszigeti kő felirata, 

– Novotny Elemér táblázata a sumer jelkészlet és a magyar rovásjelek kapcsolatáról, 

– Somogyi Antal nem hamisító!  

– Szarvas Gábor módszertani szarvashibája, 

– Sándor Klára meglátásainak értékelése: diplomamunkáját a székely-magyar rovásírásról írta. 

Ízelítő a szakirodalomból, érdekességek 

Sólyom Ferenc elemzése (Ö és Ü a rovásábécékben). 

Jelpárhuzamok: miért bukkannak fel közös elemek eltérő írásrendszerekben? 

A Nikolsburgi ábécé és Janus Pannonius. 

 

Mandics György (ZMTE): A koraközépkori magyar versek időmátrixa  

Előadásomban a magyar költészet alig ismert, egészen korai nyomait tárom fel: a Balassi 

előtti korból származó magyar költészet „leleteit”. A régi magyar költészet ugyan zömmel elve-

szett, ám az első ránk maradt szöveg, a Pannoniai ének őrzi a magyar népdal hatását. A leggya-

koribb középkor végi versek nyolcasok, amelyek Szent Ambrus latin himnuszfordításai formá-

jában terjedtek el. A rovásírás-kutatás legfontosabb eredménye, hogy felfedeztük: 124 verses 

szöveg maradt ránk. Ezek közül a két legrégebbinek látszó csoport hat-, illetve hétszótagos so-

rokból áll. A kutatást segítette az a II. Lajos király számára készült „tananyag”, vagyis dalos-

könyv, amelyet a királynak ahhoz kellett elsajátítania, hogy a magyar trónra ülhessen. Az ös--

szeállítás első része a magyar hitvilágról szól, melyben Kám az ősapa, akitől mindenki leszár-

mazik. A Kám és fiai című verses szöveg képei, hasonlatai messze túlmutatnak egy száraz ge-

nealógián: igazi líraként szól a mű. „Elöö fiu vala Kus (…) kiböl nagy nép árad”; „ötöd vala 

Szizár, kitül Hunor s Magyar nemzete ered…” – vagyis a versben ötödágon megjelennek a ma-

gyarok. Minden nép egy vizet jelképez, valamely folyó útján érkezik. Attiláról például tudjuk, 

hogy a régi Volga folyó, az Etil nevét hordozza. Minél nagyobb folyóról van szó, annál na-

gyobb név kapcsolható hozzá. Ahogy a férfiak a folyókat testesítik meg, úgy a nők a mennybol-

ton, csillagokként kapnak helyet. A Rózsáról és Gyöngyvirágról szóló legrégebbi magyar vi-

rágének a sóvárgó, be nem teljesülő epekedés, majd boldog eggyé válás versben elbeszélt, gyö-

nyörű története. A vers valamennyi strófája hét szótagos, és ez nem véletlen. A sorszerkezetben 

a hét ősapa és hét ősanya tükröződik – a kora középkori költők követték az ősi rendet. Ha to-

vább keresgélünk a régi költészet kincsei között, felfedezhetünk a hét szótagos költemények 

mellett hatosokat is. Ilyen például a Ciceró-kódexből származó Dajka dúdol című vers, amely a 

mindennapi életmód részleteit mutatja be. Legalább ilyen szép a szerelmes versek sorából való 

Élet képzete („Haj, éltem, feleltem, / Hold halovány fénye / Nevetett szemébe, Mondd magán-

valóság ragyogó tündére”), amely szintén hat szótagú szerkezetet mutat. S hogy miből ered a 

hat szótag? Ez is az ősök, a szkíták őseinek számából. S hogy a szkíta mondakört honnan is-

merhetjük, annak is regényes története van. Egy VI–VII. századi arab utazó, Al Dzsajháni írt 

földrajzi tudósításokat a Fekete-tenger északi részén utazgatva. Írásai részletei más szerzők 

műveiben maradtak fenn. Beszámolóiból megtudható, hogy találkozott a „mogyorokkal”, akik 

télen lehúzódtak egy tóhoz, amelyen léket vágtak, halásztak, majd a halat megszárították. Ami-

kor azonban jött a nyár, a tavat tápláló folyó mentén elindultak felfelé, megkeresték télire „ki-
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csapott” nyájaikat, lovaikat, és friss legelők felé terelték őket. E történetet egyébként a Csíki 

székely krónika is leírja és megerősíti, hogy a székelyeknek hat nemzetsége van. A Dajka dúdol 

című versben olvashatjuk a „Szeret vizét inná” sort, amely a mai Romániában, a csángók föld-

jén található folyóra utal. A Puffender-kódexben található a Székelyek hat fő nemzetsége című 

szöveg, amely megerősíti, hogy „a székeleknek hat fő nemzetsége vagyon”. Azt hihetnénk, 

hogy a mű az 1300-as években keletkezett, csakhogy a szöveg Mátyást is említi, és ez későbbre 

keltezi a költeményt (hacsak nem egy másik Mátyásról van szó). A Mária-siralom című, jól is-

mert költemény is azt tükrözi, hogy mielőtt az ősi nyolcas megjelent volna, a műköltészet hato-

sokból és hetesekből állt. A hatos és a hetes versek szótagrendszerét azonban idővel bővíteni 

kezdték. A Ciceró-kódexben található A magyarok elindulása Fűszíne völgyéből című, majd-

nem háromszáz soros vers például tizennégy szótagos, és ezt a költő meg is indokolja művében: 

„Vala hét fia és hét leánya Kamnak.” De nemcsak bővítésre, hanem kombinációra is találunk 

példát, ilyen a Ciceró-kódexben fellelhető Erdélyről című vers: „Hallgass, fiam, öreg hegedüs-

től régi éneket, kit Erdelrül énekelek…” Ez volt az a mű, melyet Fadrusz János feltett szobra, a 

Tuhutum-emlékmű talapzatára, a rovásírást Tarr Mihály készítette. Fadrusz nem sokkal később 

igen gyanús körülmények között hunyt el, a korabeli Akadémián ugyanis nem nézték jó szem-

mel a rovásírást. A két hatos, egy hetes, két hatos, egy hetes szótagok váltakozása, lüktetése 

ismerős lehet: valójában egy Balassi-strófa, csak nem olyan „gurulós”. Az alkotás valamikor 

1450–1470 körül keletkezhetett, vagyis a Balassi-strófa nem a semmiből toppant elő. Egyéb-

ként még a „Mennyből az angyal” ritmikáját is felfedezhetjük benne – így gyöngyözik tovább a 

líra. Ebből a jászolból született hát a magyar, és csak reménykedhetünk benne, hogy nem fogják 

keresztre feszíteni. 
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