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FELTETe LEZETT J EL nEPRENDSZERE

Friedrich Kldra: A rovdslrds felt6telezetl ielk6orendszere

Szkita, hun 6s m6g korf bban 6lt riseink betiiinek jelkepkent valo 6rtelmezes6vel Varga G6za irdskutato Bronzkori magyar frasbelisdg cfmri kotet6ben talalkoztam elcjszor (Budapest
1993). Ez a fontos mI hivta fel a figyelmemet arra, hogy a jelek mogdtt bizonyos ciskepek 6s
elvont fogalmak rejlenek.
Rov6sir6s oktatoi 6s kutatoi tev6kenys6gem sordn az oktatiisi gyakorlat dltal kdnyszeritve
elscisorban az asi, eredeti bet[isorrend megtaliil6sdra torekedtem 6s kozben eszrevettem,
hogy a betrjk sorrendje 6s a jelkdpes tarlalom szorosan osszef0gg. A tanitds sordn tobbszor
v6ltoztattam meg az elsajdtitando betrik sorrendjdt a felt6telezett jelkepi osszefilgges hatds6ra. Egyebk6nt nagy peldak6peim egyike, Meixner lldiko elete vegeig folyamatosan tok6letesitette a megtanulando latin bet(k sorrendj6t olvasds - frds - helyeslrds nehdzs6gekkel kiizdci
tanitvdnyai 6rdekd ben.
Jelkepi 6rtelmezeseim a rov6sfriis A, F, GY l, J, SZ, TY bettiinek eset6ben megegyeznek
Varga Gdza jelneveivel. (VargaG€za'. A szekely rovdslrds eredete, Bp. 1998., 16. oldal)
Ebben az fr6sban is torekszem Dr. Molnos An96la kovetcfjek6nt, hogy csak magyar szavakat haszn6ljak, igy a'szimbolika' kifejez6st a tovdbbiakban ne is keress6k!
. Mivel a rov6sfr6s eredete meghat6rozhatatlan cisidcikig megy vissza, feltetlenril igazuk van
azoknak, akik betfinek melyebb 6rtelmet tulajdonftanak 6s mogoftes tartalrnat keresnek. A jeleknek bizonyos ,,rendezo" hatdsuk is van haszndloira. Kimerult, f6radt, gondoktol osszekuszdlt 6llapotban a roviisbetfikkel val6 iriis - olvasiis, p6lddul egy magunk altal megfogalmazott ima lefrdsa, olvasdsa rendezettsdget, nyugalmat eredmdnyezhet.
Kezdjtik tehdt a bet[isorrenddel, amelyet n6mileg befolydsol az, hogy az oktatds soran a
Forrai Sdndor tandr, irastorten6sz dltal osszedllitott, mai helyesfrdsunkhoz alkalmazkodo,
hosszu maganhangzokat is tartalmazo ttblclt haszniilom, mig a jelkepi 6rtelmez6shez a regi
toft6nelmi db6c6ket, amelyekben hossz0 magdnhangzo tobbnyire nincsen. Ezek: a L. F.
Marsigli altal masolt botnaptar (Xll. sz.), a Nikolsburgi abece (megtalaltak 1483-ban), valamint a Lakatos lstv6n pl6b6nos (XVlll. sz.) 6s.a Fischer Karoly Antal (XlX. sz.) altal gyrijtott
betiisorok. Az els6 hossz0 magdnhangz6, az,,E", jelenlegi ismereteink szerint csak 1654-ben
trinik fel Miskolczi Csujak Gaspiir rovdsfrdsos feljegyz6s6ben, akinek 6desapja Miskolczi
Csujak lstvdn reformdtus predikator szint6n haszndlta a roviisirast.
A jelsorrend latin betrikkel, balrol jobbra:

SZ, I, D, J, T, GY, C, ZS, O, A, P, M, B, TY, S, G,
L, R, CS, Z, V, U, N, H, E, O, NY, U, LY, F, K, U
A jelsorrend roviislrdssal, jobbrol balra:
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It
L1-l nz els6 bet(nk a roveslres | (SZ) betffje. Jelentdse SZAL, SZAR.

A felulrcil lefe16 hri-

zott egyenes, az Egb6l a Foldre vezetci rit, az Eget a Folddel osszekotci SZAL. Richard Webster
az Asztril utazds (Edesvfz Kiado 2001)cimfi konyv6ben azokrol a hagyomdnyokrol, tapasztalatokrol 6s kis6rletekrcf I sziimol be, arnikor az emberek foldi testtiket egy idcire elhagyva, a
szellemtestrlkkel utaziisokat tesznek a Foldon, vagy a vil6gmindensdgben. Az elmonddsok
szerint ilyenkor egy ezustsz6l szeru f6nypdszma koti ossze anyagi testuket szellemtestukkel.
Az I betri ugyanakkor a SZAR-at is jelenti, amelyre, mint ahogy a novdnyek szar6bol
agacskak sarjadnak, rafrjuk a mell6kjeleket 6s ezekb6l nci ki a tcibbi betti.
Egyik elrjdUnket, Szdr Ldszlonak hfvtdk. A tdrtdn6szek szerint Arpad fejedelem ddd-, vagy
ukunokaja volt.

t+l

LlJ

6si irasunk mdsodik bettije az f (t). A SZAR-at felsS harmaddban ifihlzzuk egy viz-

szintes, vagy balrol jobbra felfel6 tarto vonalkdval. Jelentdse ISTEN, de egyuttal KERESZT-et
is formdz. ltt jegyzem meg, hogy a keresztdnys6g, az egyistenhit sokkal rdgebbi, rnint ahogyan a lexikonokban, tobbek kozott a Bibliai Kislexikonban olvashatjuk, Ezek a meghatiirozdsok altalaban J6zus urunk szuletdse utani 30.6vre teszik a kereszt6nysdg eredetet, az ci kereszthaldlahoz kapcsolva. A keresztenyseg azonban egy sztllet6s koruli igen regi szertartdstol veszi eredet6t, a kereszteldstcil, amelynek kezdet6t azidok homiilya fedi.
A magyarok pogdnynak s6rtegetett 6sei a Nappal kereszteltek. Csepregi Ferenc, a s0m0gyi taltoskovek tulajdonosa, akinek 6sei kozott tobben is tiiltosok voltak, mondta el, hogy az
rljsziilottet a Nap fel6 emelve, a f6nnyel keresztelt6k meg,
El6deink tehdt nem voltak istentelenek es hitetlenek, ennek ellen6re a romai kereszt6nysdgre tdrft6s urugyen az idegen papok rovdsfrdsunkat betiltottdk, a szfnmagyarokat csaknem
az utolso szalig kiirtattak 6s hatalmas darabokatt6ptek ki Magyarorsziig teruleteb6l. P6lda erre tobbek kozott Ajtony fejedelem esete, aki Szent lstvdn kordban 6lt 6s a ma D6lvideknek nevezett terrllet volt az ov6. lgen irgalmas ember hirdben dllt, s az els6 kolostort 6 6pittette Magyarorszagon, m6gpedig Keresztel6 Szent Jdnos tiszteletdre. A velencei papoknak megfajdult
foguk a birtokaira 6s a kolostorra, lgy Szent lstvdnt ellene hergelt6k, aki unokaoccsdt, Csanddot kuldte Attony elpusztltdsdra 1028-ban. Csandd, aki16l k6s6bb puspokseget neveztek el,
Ajtony fejet saiat kezfileg levdgta, nyelv6t is kitepte. Ezeket a testrdszeket bemutatta Szent lstvannak, aki neki ajand6kozta Ajtony birtokainak egy rdsz6t, mds r6sz6t pedig az Ajtony altal
epitett kolostorral egylitt a velencei Ge116rt puspdknek. Ajtony udvar- 6s h6zan6pet reszint felkoncoltdk, rdszint sz6lnek eresztettek. Helyukre olasz, velencei, ndmet szolgahad es katonasdg kerullt. A mai t0rtdnelem konyvek ezt Koppfny feln6gyel6s6vel egyutt ugy allitjak be, mint
a kereszt6nys6g szent harcdt az istentelen pogdnyok ellen.
lsten nev6nek eredet6vel 6s jelent6s6vel Forrai Sdndor is foglalkozott, szerinte e szo jelentese 6slelek. Ezt frjatovabba: ,,Ha ArpAd ndpe itt a Khrp|t-medencdben nem sajitt nyelvet
besz|lci 6s egyistenhivci ndpeket taldlt vzlna, hanem vadidegeneket, akkar torvenyszer(ien nem tudott volna f ennmaradni. " (Tur6n, 2002, november-december)
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| [rdsunk harmadik betfije a 1D;, amelynek jelent6se DUMUZI, vagy DAMASEK. Ez a
kdt ndv ugyanazta szem6lyt jelenti, aki a magyarok k6tXVl. szazadi kronikiisdndl, Heltai Gaspdrn6l es Szekely lstv6nn6l mint Damasec szerepel. Dumuzi a mezopotdmiai sumer hitregdk
egyikf6 istene, ,,azigaz firi", a tavasz, a meg[juliis jelkepe. Valos6gos szemelyb6l v6lt a hitreg6k isten6v6, a sumer kiralylist6n is szerepel, Mezopotamiatol a Karpdt-medenceig terjedt
birodalma 6s a meghatdrozhatatlan 6sidcjkben az 6kiratok szerint
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36 000 6vig rilttronjdn. A Mitologiai ABC-ben (Gondolat 1970), olvashatjuk, hogy Dumuzi
legfontosabb mel16kneve AMA - USUMGALANNA, amelynek jelentdse ,,anyja az6gi sdrkdny".
Ez az 6gi sdrkdny pedig nem mds, mint Tiamat 6sanya, az 6stenger megszem6lyesitcije. Gyerekkoromban sokat lapozgattam egy miiv6szeti kdpgyiiitem6nyt 6s mindig irtoztam Szent
Gyorgytol 6s szobrdtol, amint etdofi a siirkdnyt, Osztonosen tudtam, ereztem, hogy itt nem a
sdrkdny a g0nosz, Kescjbb Kabay Lizett mfv6szettortdndsz - ndprajzkutatotol tanultam meg,
hogy a sdrkdny cirallat, aki biitran v6di az igaz drtdkeket 6s 6let6t illdozza ezekdrt. Jelentds6t
csak k6s6bb torzftottiik gonossz6, ugyan0gy, mint magyar nemzeti hcjseinket, tobbek kozott
Kopp6nyt, Ajtonyt, Vatdt, Csak Matyust, Kdn Ldszlot, Zdch Felicidnt.
A mdr emlftett kronikiisaink szerint Attila fia, Csaba Damasekre eskette meg a hunokat,
hogy Pannoni6ba visszat6rnek. Sebestyen Laszlo tortdndsz frja, hogy ,,A regi szekely mondAk ds balladitk Demuzi, vagy Demuzing nev(i kisistene minden l6tszat szerint azznos a
sumerTammuzzal, akit a legrdgebbi k(iteb6k Demuzi ndven is emlegetnek." Kiillay Ferenc A pogdny magyarok valldsa cfmii konyvdben (1861, Reprint. Priski Kiado) a Ddmos,
Ddmotz, Domos, Domsod, Damasa, Domdlk helysdgeket eml[ti, mint amelyek Damasek cisatyarol nyertdk elnevez6suket. T6rkepeinken ezekbcil mdra csak Domos 6s Domsod taldlhato. Domolk eredeti neve Nemesdom6lk volt, megadva a tiszteletet cisaty;inknak. Kescibb
Kiscell telepul6ssel osszevonva lett Celldomolk,
L Bela kiraly (1016-1063) rendelte el, hogy a 16gi m6ltosdgneveket, valamint csalSdok, v5rak, helysdgek 169i neveit megsztintessdk 6s szentek neveivel felcserelj6k. 6stort6netrlnk atfroi
mai is pontosan tudjdk, hova kell ny0lniuk. Hogy mit tettek a (Cell)Domolk melletti Siig hegygyel, amely termeszetvddelmi terulet 6s ciskori teleptil6s is volt mellette, arrol kescibb ejtek szot.
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I Negyedik betrink a 1 (J). Jelentese J0, J0SAG. Ha betrikot6st kdszittink a ,,j0" sz0bol, a k6pjelen is l6tjuk, hogy a jo visszatdr onmagdba, a jotett helyebe jot viirhatunk.

Hogy a tapasztalat ezt tobbnyire nem igazolja, afta az a magyardzat, hogy a viszonzds nem
mindig ebben az 6lettlnkben kovetkezik be. J6zus is azt mondta, hogy mds aki vet, es mds,

aki arat. Ezt ci ugy 6rtette, hogy jotettrjnk jutalmat esetleg csak a kovetkezrj eletunkben, karm6nkat, azaz tetteink kovetkezmdnyeit ledolgozva nyerhetjtik el. A kufdrok, akik Jezus eletdt,
tanait meghamisitottdk, ezt is f6lremagyariizva ugy igyekeznek a vilagot iriinyltani, hogy a
jdmborak vessenek, cjk pedig arassanak.
A javosok, javasasszonyok jot javasolnak, a javunkat, javul6sunkat akarjiik, ha igaziak.
0l6h Andorn6l olvastam (1986, 215. oldal), hogy a parasztszoba, ahol a javasok rendeltek,
azon nyomban szent6lly6 vdltozott at.
Azigazi javak a josdgot, lelki, szellemi 6rt6keket jelentik, Az igazi javak 6tvihetok tovdbbi
6leteinkbe, a foldi javak nem.

til

L1J 0toOit betrink a ) (T). Jelent6se

TUDAS, TAN[TAS. Tanitok, tudosok, tdltosok tanitanak, tok6letesitenek, terjesztik a tud6st. A tdltos, testi, lelki gyogyfto, foldsugarzasok, dsv6-

nyok, nov6nyek ismeroje, ajog, a tortenelem tudoja 6s nem utolsosorban mrivdsz is. ,,/Vepllnk kozdtt van a legtobb let6"- irja Magyar Adorjan az 6smivettsdg cinu konyveben. A
romai kereszt6ny valldsra val6 6tteres idejen taltosainkat legyilkoltak, megnyomoritottdk, mLikodesuket betiltottak, a gyogyito novenyeket 6s eljdrasokat tarlalmazo rovdsfrasos botjaikat
el6gett6k, hihetetlen kdrt okozva ezzel az emberisegnek. 0lyan betegs6geket gyogyitottak,
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veszetts6g (Feh6r Matyas Jen6: Kozdpkori magyar inkvizfcio, Gede testv6rek 1999). Napjainkban sem kapta m6g vissza sem a rovdsfr6s, sem aterm6szetgyogy6szat, 6smrivelts6gUnk
e k6t fontos osszetevcije a neki jdro rangot . (1, abra)
Eddig a SZAR-ra, els6 betfinkre egy mell€kvonalkdt frtunk, A most kovetkezcj betriknel
tdbb mellekvonallal eg6szltjuk ki a szdrat.

A hatodik bet[i a * (GY). Jelent6se: EGY EGYETLEN. Dr.Zakar Andriis frja a Sumer
hitvilag 6s a Biblia cimri konyvdben (Szatmiiri, 1973.20. oldal), hogy Deirnel pater sumerakkad szotdrdban az lstin ekjel jelent6se: egy. Hatdrozottan osszecseng ez a sokdig uld0zott 6s ma is mellcizott unitdrius vallds ,,Egy az lsten" jelmondataval. A mellcjz6s oka, hogy
nem fogadjak el a ,,Szenth6r0msag", azaz a hdrom lsten eszmejet (Atya, Firi, Szentl6lek),
mert nincs az evang6liumokban. Az unit6rius egyhdz 1568-ban hivatalossd vdlhatott Erd€lyben, 6s hitvalliisdnak egy gyonyorti rovds[r6sos eml6ke maradt fenn az 6nlakai unit6rius templom fakazettds mennyezelen, amelyet Muzsnai Gyorgy kispap festett. Jelentese:
Egy az lsten, (2.6bra)
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(C). Jelentdse: CEt. fettet6 mutat, tehiit a folyamatos tojelzi.
Felfele kell torekednunk, nem a rangl6trdn, hanem josagk6letesed6sre valo i16nyul6st
ban, tud6sban. tJti c6l, utirdny ertelemben valo hasznalatarolfennmaradt sz6p rovdsemt6kunket Strahlenberg sv6d hajoskapitiiny masolta le a XVlll. sziizadban. 0r0sz, pontosabban Hunorszdgi sziklafelirat, hiszen azV. szlzadban mdg a mi 6seink6 volt a ma 0roszorszdgnak nevezett terulet. A felirat valoszfnrileg Roga (itt Rov) hun kirdly parancsdt tartalmazza, katondi
uticeljat rdszletezve . (3. iibra)
| Rovasfrdsunk 7. betrije a

tYl
LIJ

A rovdsirds 8. betrije a Y (ZS). Jelentdse: ZSARAT, A Magyar Szokincstdr szerint (Tinta Kiado, 1999) a zsardt 16gies sz6, jelent6se pardzs, tfz. Val6sz[nti, hogy a zsar6tnok foglalkozdst jelentci szo, a tiz orzojetjelenti, aki vedi a kihunydstol a parazsat, de a trizvesztcjl is a
tdbort, vagy telepul6st. Hasonl6an k6pzett szo pl. azirnok,lStnok, stb.

tvN
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0trtrS

es 6nZfS. Maga a jelforma is utal az olelci k6t karra, a szeretetre, a szerelemre. De a kiny0jtott k6t karnak tdvol is kell
tafiania a m6ltatlanokat, vagyis onmagunkat is szeretni kell, v6deni, cirizni a gonoszsiigtol.
I

I Roviisirdsunk 9. betiije az K

(0). Jelent6se kett6s:

1rizni kell az eronket, eg6szs6gunket, hiszen er6sen 6s eg6szs6gesen tobb szeretetet es tuddst adhatunk a vildonak.

a

L!

t 0. betrink az

I { (A, A). Jelent6se. ANYA, ALD0TT ALLAPOT-ban l6v6 szemely. A

regi eml6kek nem kulonboztettdk meg az A 6s A hang irdsbeli jelo16s6t. Pl. a Xll. szazadi botnaptdron a Mdria szoban az A-t 6s A-t ugyanigy jelolte a tdltos. Az A 6s A megkUlonboztet6s6re a jelenleg rendelkezesre 6llo rovdsfrdsos em16keink szerint csak a XX. szazadtol talalunk
peldakat.
Akiknek nincs gyermeke, az is lehet aldott 6llapotban, ha lsten megaldja valamilyen fon-

tos feladattal 6s erdvel, kitaft6ssal is, hogy 6ld6sos tevdkenys6get vegezhesse.

Fried

rich Khira: A rovdsirds felt6telezett ielkd orendszere

t<l
li-] r1. betrink az 8r{ (M.) Jelent6se: MELL, EML6. Atdpldlas, a nevel6s jelkepe. Testi
6s szellemi taplalek ata?asat egya16nt jelenti. Rovdseml6keinken egyenes 6s g0mbolyitett
formdban is fennmaradt.
Bizony6ra nem vdletlen, hogy az,,anya" jel6vel kdtszer lefrva a 1{{{ szot kapjuk, amelyben k6tszer ismetl6dik a tdplalo anya jelentes. A MAMA szo a vilag minden tajan erthetci es
gyakran a csecsemcik elsrj kiejtett szava is.
l^l
l.ll
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t2. betrink a i (P). Jelentfse:

P0LYA, Mell6kvonalai olyanok, mint a polya piintlikai.
Polyitzzuk, patyolgatjuk gyermekunket, legyen azvalositgos testi gyermek, vagy szellemi, pl.
valamely mrialkotds. Puha polyaba tesszuk, bepolyaljuk, dpoljuk f6jos testr6szunket.
A n betii ,,polya" 6rtelmez6s6t meger6siti a Magyar Ertelmezci Szotdr is (Akad6miai Kiado,
2003), amely e clmszo alatt, mint tofi6nettudomdnyi adal6kot kozli, hogy polyanak nevezik a
cimer mezcij6ben levcj vfzszintes s6vokat. A magyar cfmerben a 4 ezust sav, azaz a 4 polya a
Karpat-medence 4 folyojat, a Dun-it, a Tiszdt, Drdvdt, Szaviit jelenti. A vdros-feher sdvos c[mer 6s zaszlo a honvisszafoglalo Arpad fejedelem 6s csalddja jelv6nyeihez tartozik a turulmad|rral egyutt, amely Kdzai Simon kronikafro szerint mdr Attila kirdlyunknak is jelk6pe volt, s

mint ilyen a magyar nemzet szent oroks6ge, amelyet maga Arpad fejedelem is szkfta, hun 6s
mdg r6gebbi elcjdeitcil orokolt. A liberdlisok, azaz szabadelvriek, akiknek azaz elve, hogy nekik mindent szabad Magyarorszagon, id6rcil id6re be akarjiik tiltani nemzeti, feltdtelezhetcjen
sok tfzezer 6ves jelk6peinket. 2005-ben egy turul madaras szobor felallftasat akartdk megakaddlyozni Budapest Xll. keruletdben, amelyet alkotoja a ll. viliighabor0 dldozatainak emlekere
k6szitett.

13. betfink a X (B). Jelentdse: BABA, azaz(tjszilcjtt, csecsem6, gyermek. Mafion Veronika A sumir kultura tortdnete (Magankiadds, 2000, 53. old.) konyve alapjan a BA 6kjelenek jelentdse: ,,ajdnd6k, ad". A BABA tehat k€tszeres ajdnddk, adomdny. Rokon vele Bau neve,
aki istennri a sumer mitologiaban, Badiny Jos Ferenc szerint megfelel a mi Boldogasszonyunknak, Babba Mfri6nak nevezik a csfksomlyoi csodat6vo szuzanyitt. Babba szavunk Kriza
Jdnos gytjjtese alapjan ,,Szep"-et jelent. Rokon szavunk a bdba, aki a baba szuletdsen6l rendkfvul fontos szem6ly, az anya 6s a gyermek segitcije. Csak a 11-12. szitzadtol kezdtek csrlf jelzcjket rdaggatni, pl, vasorr[ 6s vele ijesztgetni a gyermekeket. Sajnos e nagyszerri 6s nagy tud6sI asszonyok kozril, akiket osvall6sunkban az,,aranyasszony" szoval tiszteltek meg, igen
sokan vdgezt6k a papai inkvizicio maglyain. Fdrfiakat, ntiket, scit gyermekeket is meg6gettek
boszorkdnysag vadjaval. Magyarorszdgon meg 1756-ban is lobogtak az inkvizlcio mdglyai, t6ltosaink, gyogyftoink, szlnmagyar elcjdeink vesztettdk 6letuket beteg lelkii gonosztevcjk miatt,

M
l/ l Rovdsirasunk 14. betrije aX (TY), jelent6se: ATYA. Irasiinak 3-4 v6ltozatdt ismerjuk,
az apro eltdr6sek az frdshordozotol frlggtek.
AXvdltozatndl f6ra r6va nehezen lehetett 6szrevenni a pontokat, a X vdltozat pedig t6veszthettj volt a 100-as szdmjeggyel. Valoszin[jleg osszefilggds is 6ll fenn a kovetkezci betrik
6s szdmok kozott:

AXaszamrovdsbanal0-es,Bbetffkentpedigababa,agyermekjele.AXaszdmrovdsban a szitzas jele, TY betiikent pedig az atyttl.
Vegtil azX, azaz ezer jelentese a sumerban dingir, azaz lsten, amely cjseink tunder szav6val rokon. A tund6r r6gebben nem csak a ndi nemre vonatkozott, hanem a vardzslatosnak,
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lpolyi Arnold es Kallay Ferenc osi hitvilagunknak ket 19. szdzadi kutatoja sok adatot gyrijtott a josdgos, bolcs fehdrszakallu 0registen16l, b6r utal6st ndphagyomanyunkbol nem jegyeztekfel arra nezve, hogy az 0registen 6s az Atyaisten milyen ald- illetve fol6rendeltsdgi viszonyban dllott egymdssal.
1480 es 1530 kozott kerult az erd6lyi Bogoz falu reformitus templomdnak fal6ra a voros
kr6tdval frt rovdsfelirat, amelynek jelent6se: Atyaisten. (4. abra)

lriisunk 15. betfije azA (S). Jelentdse: SANC, azazafedezek, tolt6s, szek6rvdr rokon
szavakkal egyutt a foldi, emberi, krilsri ellens6g elleni v6dekezdsre utal. Alakjaban a sator kep6re is emldkeztet, amely szint6n a vddekez6s, ovds egy formaja.

A 16. betfnk aitr (G). Jelentdse: GAT. A vddelem miisodik fokozatdt jelenti. Az egy
betri, a,,sanc" megerdsitett valtozata. A targyi valosagban a
mellekvonallal megtoldott
pusztito iuvizek elleni v6dekez6s. Atvitt 6rtelemben gatat kell vetnunk belscj ellens6geinknek,
bel0l16l tdmado karos szenved6lveinknek.

A

17. betiink az l/^(L). Jelentdse: LEVEG0 es LELEK. A v6delem legmagasabb fokozata, a sancra helyezett mdsodik r6teg a ,,lebegd eg", a Ievegti, amely vil6grirben szdguldo bolygonkat veddpajzskdnt veszi korUl. Minden 16legzettel a vildgmindensegbcfl veszunk magunkhoz egy darabkdt, de az ipari forradalom, atermdszet elpusztitdsanak kezdete ota (XVlll. sz.)
sajnos egyre nagyobb adag mdrget is.
A LELEK az elol|nyek magasabb rendfi l6tformdja, amely meghatfrozhatatlan iddk ota
vdndorol a tok6letesedes ftjan egyik testb6l a mdsikba. A l6lek tehiit allando es halhatatlan,
a test v6ltozo 6s halando. A lelek 6s test folyamatos kolcsonhatdsban, szoros osszefriggesben van egym6ssal. Az e16s, egdszsdges test biztosftja lelkunk fejlodesehez a belsci nyugalmat, mlg az eros, eg6szs€ges l6lek megvddi a testet az onpusztftiistol.
A materialista, anyagelvii filozofiik es politikai megnyilviinul6saik, a szocializmus es a
kommunizmus tagadjak a lelek l6tezds6t, ez meg is latszik lelek n6lkrili mrikodestlkon, hiszen
a kommunizmus dldozatinak szdmdt eddig szdz milliora becstilik a kutatok. (Alain de Benoist,
Kubinyi Ferenc, Rozsds Jiinos)
A taltoskdpessdgeket orokolt gyogyitok kozott vannak 16leklatok is.

J4t.

"

I irdsunk 18. betfije az i1 (R). Jelent6se: REND. Mdr a leg16gibb hitreg6kben is a rend
csap ossze a rendetlenseggel. A sumer €kiratos teremtdstortenetbcjl tudjuk, hogy Apszri 6s
Tiamat, az risapa 6s cisanya rendet, nyugalmat, bdk6t, csendet szeretett volna a Foldon, azonbanazirzavar 6s hangzavar keltdi es kedveldi ellenuk fordultak. Az akkad Marduk darabokra szaggatta Tiamat risany6t, ahogyan kescjbb Koppany fejedelmet szaggattak darabokra a
rendetlens6 g 6s zirzavar kovetcji.
A Rendhez tartoznak a betartando rendszabdlyok, amelyekben esendcisdgunkben megkapaszkodhatunk, ugyanugy ahogyan az R betri kozepvonala az 6t tamogato ket Szarban.
Szerzetesrendek, lovagrendek alakultak azid6k folyamdn, jo 6s szent celok 6rdekeben, a
rendetlensdg ugynokei azonban kozejuk furakodtak, dfuett6k a hatalmat es a Rend celjait rendetlens6ggel cse16ltek fel.
I
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L!-l n '19. betrink a H (CS). Jelent6se:

CSALAD, CSAPAT, azaz rendezett csoport. A Rend
utolso bastyaja a csalad. 6seink nagycsalddban 6ltek a term6szetet tisztelcj tdrsadalmon belril.
A csalad ellen elscik6nt Marx K6roly, N6metorszdgban 616 gyaros 6s filozofus inditotta el a had-

jdratdt, a n6i munka bevezet6s6nek 6rdogi gondolatdval. Pdnz6nek szdmolgatdsa kozben spekuldlta ki (idegen szo, de 16 ez illik), hogyha a nemek kozotti egyenlcis6g 6s szavazati jog mezesmadzag jiielhlzza a gyengdbb nem gyengebb ertelmff kepviselcii elcjtt, sikeresen kiiktathatja a rendetlens6g kepviselciit igen zavaro CSALAD-ot. Nem volt addig semmi baj a nrii jogokkal, a csalddban mindenkinek megvolt a maga feladata. Ma sem veri kevesebb ferfi a szavazo
6s dolgozo feles696t,6s az ercjs lelkfi es testf asszony rdgen is visszautott, vagy ha gyenge

volt, m6s utat vdlasztott a kiegyenlitesre. A nciiogi ,,aktivistdk" meg napjainkban is egyre szaporodnak, pedig a ncjk miir 99 6v ota szavazhatnak, ami teljesen ldnyegtelen, hiszen a szavazatok eredmdnyeit a p|nz birtokosai drdekeiknek megfeleloen meghamisftjak. A ncjk terhei a
kotelezd munkav6llaldssal hihetetlenrll megnovekedtek, a gyermekek es apak elvesztettdk az
anydk figyelm6nek 6s szeretetdnek nagy rdsz6t, aminek kovetkezteben soha nem volt meg
ennyi rossz hdzassdg, csalds, v6lds, ennyi testileg-lelkileg tonkrement gyerek 6s szulcj. A rend
vddelm6re legalkalmasabb csapat, a Csaldd, jo tlton van a teljes felbomlds fel6.
A rend v6delmere elscjsorban alkalmas csapat m6g az 6lelemtermelci paraszts69; a
gyogyftok, az orvosok, a tanftok 6s termdszetesen a hazaszeret6 katonasdg, akik testunket,
lelktinket, 6rtelmtinket 6s hazdnkat v6dik. 0rsz6gunkban tobb, mint fel 6vsziizada cjk vannak
a legrosszabb helyzetben, ellenben az egy lakosra es6 millidrdos bankdrok szdma ndlunk a
legmagasabb a vilagon,

WI
n I Irasunk 20. betiije ah (Z), Jelent6se: ZASzto.
I

A csapat z(tszloja, amelyen a csapat
jelszava, jelmondata, azaltala kitiizott legfcibb c6l olvashato. Szuksdg van arra, hogy eszm6inket n6hdny tornor mondatba osszefoglaljuk es mint a keleti szerzetesek imdikat, ismetelgessuk 6s lelkrinkben folyarnatosan lobogtassuk. Ha elemezzikaV,betut,ldtjuk, hogy kettcis
jel, a rend ziiszlojdnak k6t r[dja van, s az egyiket, a felfele ny0lot odafont tartjak az Egekben.
Egy nemzet sz6m6ra zdszloja a legszentebb ereklyek koz1tart.ozik.2006, janudr 1-en hiaba
kerestuk a magyar z1szlot Solyom L6szlo koztiirsasagi elnok mellett unnepi besz6de megtartasa kozben. Mivel ilyen eddig tortenelmtinkben nem fordult eki, vajon azt jelenti ez, hogy a
pdnzhatalom k6pvisel6i az utols6 rogig eladtak hazdnkat 6s nincs t0bbe Magyarorszdg?

tMl

I I I lrasunk 21. betrije a f1
1v;.

viz. l, betfi k6pe vfzviijta volgyre emtekeztet,
egyuttal lovak, tehenek itatojdra, a viilyIra. A viz a levegcihoz hasonloan n6lkulozhetetlen
I

Jelent6se:

elem 6letben maraddsunkhoz. Vizeink azonban egyre szennyezettebbek, anyagi 6s politikai
6rdekbcil tudatosan szennyezik foly6inkat, vizeinket, mint azt a Tisza el6vilagat 2000 februdrjaban teljesen elpusztito romiin ci6nszennyez6s bizonyitja. Folyoink forrdsvideke egy gonosz
politikai dont6s folytan 1920-ban ideiglenes hatdrainkon kfvril kerult, fgy vizeink konnyti preddnak bizonyulnak a Term6szet ellens6gei szfmdra.
tP1

I

V)ZZ.

betrink az X (U). Jelent6se: 01. n megujul6s,az uj ut jelkdpe. Kettds jel, amely lefel6 is mutat. Ezaztjelenti, hogy az ujitiisokba, a megrijulasokba be kell 6pitenrink a regibcil
a megtartdsra 6rdemest. Ha nem orizzik meg hagyomanyainkat, ha elhagyjuk a regiek osvenyeit 6s csak az [j utakon jdrunk, ezekaz utak nem felfeld, hanem lefel6 fognak vinni.
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t)l 23. bettin k az ) (N), vele kezdddik a hajlitott jelek sora. Jelentese:

L:)

NAP. E szonak k6t igen
kiteiezo rovdsfrdsos megjelenitesdt be is mutatom: balra Kajoni Jdnos csfksomlyoi ferences szerzetesd 1763-b01, jobbra Csatlos Csaba egri rovdsirds kutatod a XX. szdzadbol, Mindkello 6rz6kelteti 6ltetci egitestunk fdnyt, sugarakat kibocsato jelleget. Mint mdr emlltefiem, a Termdszetet
tisztelcj tiseink a Nappal, a F6nnyel kereszteltek, mintegy alddsat k6rve a gyermekre.

l?fl
I x l24. betrink a [

(H), Jelentdse: H0LD. A ket egymdsba fonodo hajlitott szdr kifejezi a
Hold novekedci es fogyo alakjiit, benne egyutt latjuk a novd 6s fogyo Holdat. Botra rov6sndl
tobbnyire a szogletes v6ltozatot hasznalt6k:
A Napot 6s a Holdat gyogyrto hatiisunak tartott6k elcjdeink mar az cjsidcjkben is. A Holdhoz,,Uj H0ld",,,uj kirdly" megszolltdssal fordultak,6s fordulnak ma is a betegs6grlkbcil szabadulni vdgyok, akik mdg 6rzik magukban elpusztftott 6svall6sunk toredekeit.
N6prajzosaink hatalmas anyagot gyrijtottek a Holddal kapcsolatos hiedelmekrcil 6s nem ok
nelkul. Mely titok orzima is mit lattak igazabolaz amerikai rirhajosok a Holdon 6s mi6rt maradnak meg a tervezget6s szintj6n (hdla lstennek) az [jabb Holdra sz6lldsok. ldcircil-idrire felvetridik ,,komoly tudomiinyos korokben" is, hogy a Hold mestersdges 69itest.
A http:i/hvg,hu/Tudomany honlapon 2005. augusztus 29-6,n olvashato volt, hogy asztrobiologusok kutatasi eredmdnyei azt mutatjiik, hogy az 6let k6szen drkezett a Foldre a vildgtirbcjl, a meteoritokra tapadt 6s szerves molekul6kat is tartalmazo galaktikus porral, Ez az elscj
repedds azon a megcsontosodott akad6mikus felfogdson, hogy a vi169mindensdgben csak
Foldrlnkon van 6let.
Gyerekkoromban sztlleim azt mes6lt6k nekem, hogy a Holdban a Trinderkiriily 6s Trinderkiralynd lakik es nappal a Nap, 6jszaka a Hold vigyitz a jo emberekre. A vildg osszes Holdrol
szolo mondajaban visszat€rri gondolat, hogy a Holdon ,,valakik" Iaknak.

I

t'il
x
I

| [riisunk 25. betrije az

I

(E). Jelent6se: EMBER. A legrfsibb hitregdkben azalt,hogy az

lsten, lstenek sajiit kepukre formiiztdk az embert. A Biblia nem tartozik a leg6sibb hitregdk
koz6, A Biblia elnevez6s a gorog brlblosz (konyv) szdbol szfrmazik, s a kulonbozci tort6neteket csak a Krisztus utiini V. szdzadban 1rtil6k egybe, a Teremtds tortdnetet sumer 6kiratokbol
vett6k dt, J6zus eletet 6s tanitdsait pedig nagy mefiekben megharnisftottdk. Az eg6sz Bibliat
egy n6p 6rdekeinek megfelel6en dllitottdk ossze es idcink6nt ezeknek az erdekeknek megfelelrjen ifiiriek.2001-ben a Vatikan ,,nemzetkozi" teologuscsoportot hivott ossze, hogy a Holt
tengeri tekercsek alapjan ismdt modosftsak a Bibliat. Ez igy nagyon jol hangzik, hiszen az
1947-ben megtal6lt Holt tengeri tekercsek a Krisztus el6tti 170 es a Krisztus utdni 68-ig terjedcf iddszakban irodtak,igy az ci elet€t is valosaghribben ismerhetjuk meg, mint a kezdetben
kereszt6nyeket 6ldoklo P6l apostol 6s kovet6i dtfrasaibol. A Holt tengeri tekercsekrcjl azonban eveken at semrnit nem tudhaffunk, igy talan idcjkozben azokat is atfrtak a megrendelcik
kfvansdgainak megfelelcien. Mindenesetre gondosan orizzik regi Bibliainkat, meft azokban
vannak meg igen tanuls6gos r6szek.
Az embert az lsten kuls6re tal6n a sajat kepere alakltotta, de sokak lelkere az ordog is
igenyt tart, Gondoljunk csak a h6borukra, napjainkban az amerikaiak foszfor bombakkal egetik el az iraki polgiiri lakossagot, gyermekeket is. Az amerikaiak afganisztdni hdbor0jdban vakuumbombdkat vetettek be, eskuvcii menetet bombiiztak, 6s a koltozo madarak BO%-a aldozatul esett a vegyi fegyvereknek.
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A karma tdrvdnyei szerint azonban a g0noszoknak meg kelltapasztalniuk mindazt

atildal-

mat, amit okokoztak.lgaza van Baktay Ervinnek, amikor aztirja, hogy a karma torvdnyeibe
foldi ember nem tud, lsten pedig nem akar beavatkozni. Tehat elmondhat akdrhany Miatyankot egy fegyvergydros, bedobhatja a perselybe v6rrel szerzett vagyon6t, feloldozhatja rit akarhany puspok, at kell 6lnie eljovendd 6letei sordn ugyanazt a szenveddst, amelyet fegyverei
okoztak. Ha viszont az ember jotetemenyekkel, onmaga 6s embertiirsai tokeletesitdsdvel kovezi ki utjdt, akkor ezen az uton egyetlen l6p6s sem v6sz kdrba, frta szintdn Baktay Ervin.
Az I betLi jelenti egyuttal az El6doket is, hiszen minden ember magdban hordja elcjdei
tapasztalatainak stirftm6ny6t, amelyet Carl Gustav Jung sviijci lelekgyogydsz ,,kollektfv tudattalannak" nevezett. Ugyanakkor sajdt elcjzri 6leteinket is magunkban hordozzuk, ahogyan
Jozsef Attila tokeletesen megfogalmazta:

Igy vagyok, hogy mdr

szaz ezer 6ve
nezem, amit megldtok hirlelen
Egy pillanat, s kdsz azido eg6sze
,,En

mit szaz ezer 6s szeml6lget velem"
(A DunAnal -

rdszlet,

1936)

Az,,ember" betfij6n6l sokaig elid6ztunk, de m6g n|zzik milyen jelekbol 5ll ossze ezaszo:
Azetscj trazelodoketjelenti,az{atdplalast,aXababdt,agyermeket,majdamdsodikl
az ember szot, vdgul azll a rendet,
Az EMBER tehdt az elcjdok iiltal taplalt gyermek, aki ennek a tiipliileknak segftsdgdvel valik
emberre, de csak Igy 6rizheti meg embers6g6t, ha megtartja lsten 6s a Termeszet rendi6t.

t1l

Y)

Za. betrink az 3 (0), jelent6se 0LTAR, 0RSZAG. Az olt6r aztJr asztala. Sok embernek van hiizi oltdra, titkos szentdlye, ahovd azokat az erekly6ket helyezi, amelyek az lsten, az
osok, a Termeszet ds kozotte l6vd kapcsolat jelk6pei, pl. egy kovet a Pilisbcil, vagy egy rov6slrdsos levelet. lgen nemes cselekedet volt a fiatalok kormanyiitol, hogy orsz6gunk legszentebb kozos ereklydj6t, a Szent Korondt az}rszdgHitzthavitte, mintegy az orszdg oltdriira helyezte. Sajnalatos, de a tort6nelem folydsdnak torv6nyei szerint vdrhato volt, hogy e fiatalok
csapatdba is befurakodtak a zavarkeltcjk, akik hiteltelenftik ciket az orszdg elcltt.
Az oltdr 6s az oltalorn szo ugyanabbol a gydkbctl ered, azorszag 6s polgdrai kolcsonosen
o.ltalmazz|k egymdst, legalabbis nagy kiralyaink, tobbek kozott a hun Roga 6s Attila, Bajdn,
Arpad es Miityas alatt ez fgy is tortent. Bizonyitja ezt, hogy orsziigldsuk idejen azeg6szKiupdt-medence, bele6rtve Bdcset is, a birtokunkban volt, ahogyan ezt valaha lsten Nimrodnak,
Hunornak ds Magornak 6s mdr az 6 eladeiknek is adomdnyozta. Sz6p kifejezdssel Anyaorszagnak neveztdk a trianoni gon0sz dont6ssel elcsatolt terriletek lakoi a megcsonkitott kis
Magyarorszagot, 2004, december 5-6n azonban mostohaanya-orszagga valt szdmukra azok
miatt, akik NEM szavazatukkal ugyanolyan gonoszul dontottek sajat honfitdrsaik eletercjl,
mint 1920. junius 4-6,n az idegen hatalmak.
Szerencsdre egy orszdgot nem csak termdszetes hatdrai, uralkodoi 6s polgarai tartanak
ossze, hanem anyanyelve is. A magyar anyanyelvet pedig az elcsatolt 6s megtagadott orszdgrdszek lakosai sokkal szebben besz6lik, minta kereskedelmi televiziok es radiok, azaz k6p- 6s
han gcsatorndk m u nkatarsai.

tht

V)zl.

bet(nk az D (NY). Jelentdse: NYELV, ANYANYELV. Kepileg is utdnozza a beszed
egyik szerv6t, a nyelvethaaz
(0) betrit osszekotiLik egy fe[ilrcit lefel6 tarto eqvenessel.

)
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A m6r ezerszer id6zett sir John Bowring (1792-1872) is dszrevette a magyar (szkfta-hunavar) nyelv isteni szdrmazisdt: ,,,,, A magyar nyelv eredete meg enn6l is sakkal csadalatosabb tilnemdny. Aki megfejti, az isteni titkot elemzi, mdgpedig elsri tetelet ennek a titoknak. Kezdetben volt a Szo ds a Szd lstenn6l volt, 6s a Szd volt az lsten" - irla 1830-ban,
ndmileg modositva, [jrafordftdsom szerint.

lrf

i

il

(U). Jelentdse: LjR, VILAGUR. A negy vonalka jelenti, hogy az rirbcil
Foldtinkre, es a Foldunkrolaz rirbe is vezetnek utak. Magaban foglalja az ustokos jelentest is.
Az ustokds megjelen6se 6gboltunkon mindig nagy vdltozast idez el6 a ndphagyomdny sze-

ItrLl zg. betrink

az

ri nt.

[n-t
I

V | [tatrnk 29. betrije a 0 (LY). Jelentdse: LYUK. Leirds6nak tobb valtozatiit ismerjuk. Va-

loszfn[ileg a legcisibb a kor, kerek t6r (amely a vilagmindens6get, a,,kerek vi16got" jelenti) kdzep6n levtl pont. Amikor ciseink pergamenre, papirra frtak, vagy selyemre festettek, akkor ez
a pont jol lathato volt, botra rov6sn6l azonban elveszett a fa anyagaban, igy ezdrt megjelent

a06sa0vdltozatis,
Az egi rendre, a vildgmindensdgre utalo jel, akdrcsak az

l,f , ), X, I

il

6s
A vilagmindens6gben a Fekete Lyuk-kdnt elnevezett 69itesteket jeloli, amelyek hatalmas
tdmegvonzdsuk kovetkeztdben atjarokent mrikodnek egyik csillagrendszerbcjl a miisikba.

t^\-l
iFttl
v
I

IA

30. irdsjel az 0 (F), jelent6se F0LD, Masik irds vdltozata az

I

.

.

Akerekterkozepdna*,Damasek,aXababa,agyermekbetiije.Jelentheti ezazt,hogy
a vildgmindens6g lstene Damasekre bizta Foldet,ezert eskette meg rd Csaba kiralyfi a hunokat. De nem mond ennek ellent a X betris kdzdpjel sem, hiszen Dumuzi, Damasek egyik mel-

lekneve az,,lgazi Fiu", teh6t gyerrnek.
Figyelemre melto az Igynevezett Gaia elrn6let. A gorog mitologidban Uranosz az tg 6,s
Gaia a Fold neve, Gaia ncjnem6,Teusz nagyanyja, A,,Gaia elmtiletet" kidolgozo XX. szdzadi
termdszettudosok szerint Foldunk, Foldanyank nem holt tomeg, hanem ekjleny.
Anyafoldnek nevezzrik az orszdgot, a haz6t, amelyben szulettrink.
A 4 rdszre osztott tdr jelentheti a n6gy viliigtiijat, 6s a n6gy bcjrszfnri emberiseget is.

Rovdslrdsunk 31. betrije a 0 (K), jelent6se KERT, ker[t6s, kardm. Elscisorban lsten
kertje, pihenclhelye. Nevezik Paradicsomkertnek is a perzsa,,pardesz" (kert, liget), vagy a g6rog paradeiszosz utiin. Teruletdt a mrivelcid6stortdn6szek Mezopotiimiiiba helyeztdk. Sokkal
valosz[ntibb azonban, hogy a mi hazdnk, a Karpiitok ovezte medence az Isten kertje. Ezt gondolni k6t okom van. Az egyik, hogy ha a Kiirpiit-medenc6t ovezo hegyek vonulatdt osszekotjuk egy vonallal, a rovasfr6s 0 jelehez hasonlo alakzatot kapunk. Fcjk6nt, ha Keletrcil vagy
Nyugatrol n|zzik, (5. abra)
Ezt ann6l is inkabb megtehetjuk, mert Bfro Lajos a Kerek lsten fAja clmfi, magyar cjsvallSsrol szolo konyv6ben (Szerzcii kiadds, 2001,170. oldal) irja, hogy a 16gi templomok olt6rai, a honfoglalo magyarok koporsoi napkeletre,,,napjovetre" n6ztek. A Szeged kornyeki regi falusi h|zak Kelet fel6 tekintettek, homlokzatukon, kapujukon Nap iibrdzolds volt lathato.
A masik pedig Hedervari Pdter csillagasz A Hold 6s meghodftdsa cfmri konyv6ben (Gondolat, Bp. 1970), a 180.-181. oldalon talalhato eszrevdtel. Eszerint a Holdon a Duniival, Tiszdval 6s mell6kfolyoikkal megegyezri arkok lathatok, azaz a Kdrpdt-medence lekepzcidese
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ThIroczy Jdnos tort6netir6nk (1435-1490) pedig eztiria a Magyarok Kronikajaban a Kdrpdt-medenc6rcil:

,,Avilig minden thja kozott a legdicscibb, hfres folyok ontozik, sf ksagai es
hegyei egyardnt gyonyor(iek, aranynak, ezustnek, egydb femeknek es a legf inomabb sdnak termdkeny szill1anyja, sz|ntofoldjei a legtermdkenyebbek,
b6velkedik a borban, szimos erdeje 6s legel6je van, s csaknem mindenfekil
oriAsi havasak bistydi, vagy hatalmas f olyamok zdrjAk korul."

A kronikiis is mintha lsten kertjdrcjl, a Paradicsomkertrcjl tudositana, A nephagyomany
szerint Csallokoz is, Erd6ly is ttind6rek lakohelye volt,
Mindebbdl mdra semmi nem maradt. 2006 januiir B-an vasdrnap a Kossuth Radio Deli
Kronikajaban elhangzott, hogy az Europai Unio fizet az6rt, hogy a magyar tort6nelmi borvidekek szcilcjtcjk6it kivagjiik a gazdiik. A fizetds feltdtele, hogy 50 evig nem telepitenek ui t0keket, Szent lstvdn koraban a beszolgaltatott rovdsfrdsos konyvek6rt, a rov6sbotokdrt fizettek,
amelyeket azt6n eldgettek. lgy lehetett azt hazudni, hogy a magyaroknak nem volt frdsuk, s a
n6met-olasz t6rlt5k tanftottak meg minket a betfivet6sre.
Nektlnk embereknek is szuks6gtink van arra, hogy kialakftsuk a kertrinket. Aki olyan szerencses, hogy jutott neki egy darabka fold a Foldb6l, koteless6ge, hogy ezt novenyek riltet6sevel, dpoldsdval, madarak, iillatok gondoziisaval megkozelftcileg hasonlovd tegye lsten kertj6hez, a rdges-16gi Kiirpdt-medenc6hez. S akinek nem jutott kert, lakdsdban is kialakithat egy
kis novenyekkel kortllkeritett r6szt, ahol pihenhet, iibrdndozhat a regi Trlnddrkertrcil.
Folyamatos kotelessegunk mindannyiunknak a Karpiit-medence term6szeti 6rtdkeinek cjrz6se. A hivatalos kornyezetvedelemnek csak pdnzfalo int6zm6nyei vannak, de semmit nem
tesznek az olyan kornyezetrombolasok ellen, mint amelyet arnerikai filmesek kovettek el a
miir emlltett (Cell)Domolk hatariiban lev6 Sag-hegy vulkdni k[pjanak krdtereben, amely haziink egyedtilall6 termdszeti 6rt6ke 6s term6szetv6delmi terirlete V0LT, az Eragon cfmri film
forgatdsa elcjtt. Szakiics Gdbor frdsa a Magyar Demokrata 2005127. szdmdban a 32. oldalon
6s a 2005/51-52. szrimdban a 37. oldalon olvashato errril.
A Pilisben, szint6n filmesek, fdkat, nov6nyeket pusztltva koncentrdcios tiibort epitettek fel,
noha a vall6si ttirelm616l hires Magyarorszfgon soha nem volt ilyen int6zmdny. Most mdr
van, mert a Sorstalansag cfmiifilm elk6szulte utiin sem bontottak le, fgy minden tudatlan krilfoldinek lehet mutogatni, mint a magyarok gonoszsdgnak bizonyftekat. Sajnos, a Pilisrcil oly
sok szdpet osszeirok (pl. ,,A Pilis a F6ld szivcsakrdja") nem emelt6k fel szavukat a kornyezetkdrosltds ellen 6s nern dlltak e16re a nehany szdz osszegyrilt tiltakozonak. A filmforgatiis kortilm6nyei16l Szakdcs Gdbor irt a Magyar Demokrata2Affil37. sziimdban a 26. oldalon, 6s a
47. sz|mban a 32, oldalon.
A szovjet hadsereg miig fel nem becsult, hatalmas kornyezeti karokat okozott haz6nk
megszalliisdnak ideje alatt, ezekdrt karterit6st nem kaptunk.
Napokig sorolhatn6nk, hogy nem csak Magyarorszdgon, hanem az egdsz Fold bolygon
hogyan teszik tonkre a termeszetetaz,,rizletemberek", nem gondolva sajdt gyermekeik, unokaik eg6szseg6,re, jovdjdre sem.

lv1l.
| ' I lrdsunk

32. betrije a mdsodik h (U) betu. Jelent6se UL, PIHEN, tehdt lsten, vagy ember munk6ja v6gezt6vel leul, pihen, gondolkodik, osszegzi eredmdnyeit, 0j terveket keszit. A
legregibb sziklafestmenyektril korunkig szdmtalan alkotiisban lathatjuk viszont az ulesnek, pihen6snek, elmelkeddsnek hasonlo alapvonalakbol allo meqielenit6s6t. Nern veletlenril 6brdzolta Rodin is ilyen alakzatban Gondolkodo cfmri szobrdt.
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A pihen6snek, elm6lyril6snek, elm6lkeddsnek, t[indd6snek, toprengesnek 6s bolcselkedds-

nek alapvetrj feltetele a zajmentes kornyezet. Hamvas B6la frja, hogy ,,A magasabb vilaggal
valo 6rintkezds elscj feltetele a csend". S mivel a csendet minden pillanatban gdpkocsik, repulok duborgdse, riasztok visltdsa, hang- 6s kdpcsatorn6k tivoltoz6se, t6vbesz6lcjk csorg6se
szakitja meg, egyre t6volabb kerulunk a magasabb vilaggal valo 6rintkezds, vagy egyszeriien
csak a pihen6s, gondolkodds lehetdseg6tcil.
6seink frdsdnak van m6g ndh6ny jele, amelyeknek szerepe rovdsem16keink tobbsdgdnek
szervezett, c6lratorcj elpusztftdsa miatt tisztdzatlan.

llyen pl. a mdsodik K jel, az 1. (AK). A kutatok szdmtalan szabdlyt alkottak haszndlatanak
rnegmagyarazasara, dm olyat m6g nem, amely minden rovdsemldkre alkalmas lenne. Jomagam 1999-ben kdszftettem egy dolgozalolaz osszes 0 es 1. betrjt tartalmazo eml6k attekintds6vel.

Ebbcjl azt sztirtem le, hogy a betrjrendbe illeszked6, ,,igazi" K a 0 , mlg a 1. talan a
tobbessz{m jele volt 169en, Sajnos ez utobbit m6g nem tudtam megnyugtatoan bizonyitani. Az
is felmerirlt bennem, hogy a 1. esetleg a kapcsolod6st, az osszetartozdst jelezte a 169i szovegekben. Ugyanis tobbnyire a szavak v6gdn all. Felt6telezett jelent6se: kapocs, kapcsolat, akaszto.
A roviisirds tobb kutatoja az egyiptomi hieroglifdkbol atkerult elemnek tafija a kovetkezri jeleket:

g{FT[NO]TilTMO
MB OMB TPRU EMP MB AMB

PTHRU NT TPRUS

US

Vdlem6nvem szerint azonban ezek a rovdsbotok fejein megjelenci tulajdonjegyek, vagyis
nevjelek, (Lhsd Friedrich Klara - Szakacs Gdbor: KArpdt-medencei birtoklevelunk a rovas'
iras, 8p. 2003. 73. old.)
Egyet azonban ki kell emelnrink kozriliik, amelyet a botnaptdr0n ,,ENT" hang6rt6kkel ielolt
a rovo. Tobbszor felbukkan, pl. a (Balint) es az (Aproszentek) szoban.
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Megjelenik m6g Nikolsburgi abec6ben, ,,ENT" hangertekkel (a), Telegdi Jdnos kescibbi katolikus fcipap rov6sfrdsos tankonyv6ben (XVl. sz.) szint6n ,,ENT" hangertekkel (b), Kdjoni Janosndl ,,ANT" hangert6kkel (c).

a)

T

b)

Y

c)

T

A Nikolsburgi iibdce es Telegdi Jdnos ,,ENT" jeleire pillantva, mintha egy angyal leegyszertisftett k6p6t l6tnank. lgy nagy valoszinris6ggel a ,,Szent l6ny", vagy ,,Szent ember" kepjele lehetett.

A dolgozatom cfm6ben szereplci ,,felttitelezett" szo nem
azt jelenti, hogy bizonytalan vagyok abban, amit leirtam. 0lvasmanyaimbol, kutatiisaimbol,
oktat6si tevdkenysdgembdl adodtak a kovetkeztetdsek. Aki viddm, jatekos gondolatokat v6rt,
bizony6ra csalodott, azonban a rovdsirds jelkeprendszere szorosan osszefonodik tortenelrnunkkel. Hazdnk valamikor, a bel6thatatlan cisid6kben lsten kertje volt. A kronik6s szerint is
a f0ld legdicscjbb helye. Nemzetunk a Tudas N6pe volt 6s legfcibb feladata 6s foglalkoz6sa,
hogy ezt a tuddst terjessze a Folddn. lsten kertje mdra megcsonkitott romhalmaz, erdei, tolEzzel az frasjelek v6gdre ertunk.
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gyermekei idegen bet6kkel, szavakkal kuszkodnek. dseink Tudiisbol, Rendbdl es utodaik
iranti felelcjss6gteljes Szeretetb6l epitett vdrat leromboltak 6s nektink a tormel6kek kozott kotor6szva kell rdismernrlnk e nagysze16 €pitrndny darabk6ira. Ahhoz, hogy ujbolfel6pfthesslik,
tirrelmesen 6s szorgalmasan kell gyfjtdgetnunk a tortdnelem, a r6g6szet, a n6prajz , az embertan, a nyelv6szet, a foldrajz, a vallds- 6s mfv6szett0rt6net adatait, meg kell tanulnunk, tovabb kell adnunk ennek a regi Aranykornak orokseg6t, a rovdsfrdst.
2006. januiir
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6. ilbra
Forrds: Hddervari Peter: A Hold 6s meghodftiisa (Gondolat, Bp. 1970)
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