osronriNxr

irdsom hd.rom fontos 6s tiiszer{i felismerdsre hiuj a fel a figE elmet.
- A pristinai korong rajzolataiban sikerillt felisrnemi a csi.llagos
dg tdrkdp€t.
- A pristinai ds a tataflakai korong,,csillagtdrk2pe", ndhdnE apr6
rdsztettdt eltekintu e rneg egE ezik.
- Mindk6t korongon megflgYelhetjuk az,,6gi szarvasvaddszat" csillagk6peit (csodaszarvas-mond6nk
6gi vetrilet6t). iry joggal mondhatjuk, hog5z megtaldltuk a tat6rlakai
korong pirhuzamdtl

jelei is vonalas (line6ris) ir6srend-

Radics G6za remek
tanulm6nya (Hogyan is volt, avagy
horyan is lehetett? - az MYSZ II.
6stort6neti konferencidja, 2008.)
keltette fel az 6rdekl6d6semet a
pristinai korong irdnt. Orommel
sz6molok be r6la, hory a rajta lffthat6 jeleket sikerult egys6ges rendszerben 6rtelmezni. Arra jutottam'
hogy a jelek csillagl6rk6Pkent az
6gbolt ugyanazon r6sz6t jelenitik
meg, mint a tatdrlakai korong 6b-

malnak ligatfr6t.
A r6g6szn6 szerint a korai mfvelts6galkot6 n6peket az indoeuro-

latai
el6ad6sa 6s

!
I

rdLi!

Gimbutas modellie
szftrmazdsi r6g6szn6,
Marija Gimbutas kedvenc t6mdja,
az 6si istenn6k 6s jetk6Prendszertik kutatdsa mellett az 6si eur6pai

A litv6n

ir6s1.

6gi t6rk6p6szet uzenetei ugYanis
,,bilingvisk6nt" er6sithetik meg az
ir6sjelekb6l kiolvashat6 nyelvi tartalmat.
1. A pristinai 6s a tat6rlakai
korong,,csillagt6rk6pei" nagym6rt6kben hasonl6ak!

rekhez.
A tat6rlakai 6s a Pristinai korong

korong taizo'

1. A pristinai

I

Az absztrakt (nem k6Pi) jelek aIkott6k az 6si eur6Pai ir6s elemeit,
melyekre els6sorban a vonalass6g
jellemz6 (Iinedris irds). Hasonlitanak a minoszi line6Lris A 6s a ciprusi
sz6tagirds jeleire, ugyanis ezek is
pontokkal 6s vondsokkal m6dositj6k az alapjeleket. Ez6rt az 6si eur6pai ir6s nem el6-irds (prewriting'
proto-script), hanem val6di ir5'srendszer, hasonl6an a sumer, a kinai 6s az Indus-volgyi iriisrendsze-

szer elemei, melyekb6l gyakran for-

paiak kiirtott6k. Nyelvuk 6s irdsuk
a baszk kiv6teldvel kihalt, az etruszkokat a r6maiak beolvasztottdk.
Mivel a hivatalos tort6nelemtudomdny szerint a maryarok k6sei
jovevdnyek Eur6Pdban, minket
Gimbutas nem is vesz sz6mit6sba.
Minden ,,rem6nYe" egy k6tnYelvf
felirat (bilingvis) felbukkands6ban
van, amelY majd segit az 6si europai (rijk6kori) ir6s megfejt6s6ben'
Jelleg6t tekintve sz6- vary szotagir6st felt6telez.
Orommel sz6molok be rola,
hory sikerult megtat6lni ezt a ,,m6sodik nYelvet": a csillag6szat' az

1.

dbra - A tatdrlakai korong

A kb. 6000 6ves, 7 cm 6tm6r6jf,
koz6pen lyukas korongon kor alakban vonalas jelek kovetik erymdst'
Megfejt6s6t, olvasat6t eddig m6g
eryik kutat6nak sem sikerult megadni. Ez6rt vettem a b6tors6got,
hogy az 6rtelmez6st megkis6reljem.

Ebben sokat segitett a tat6rlakai
tablak kutatdsa sordn szerzett tapasztalat.

Megieryz6seim Radics tanulmi{nyi{hoz
eur6pai ir6s" - 6n a tovdbbiakbartakorai
Radics G6zaszennt az old. E,uropedn. writing maryar fordit6sa: ,,korai
helyett az 6si me$elol6st haszn6lom' ..
A. B. K., 1995, 40' o') t6ved, amikor meg6tlapitja' hogy
2, Radics forr6sa (Maryar Ad oriin: Az osmtiuetts^g,Magyat
jelent". Deimel 6s Labat sumer-akkdd sz6t6rai
a ,,Magaru szumerueilrrr*"ruV 6s aszszirban /asiziruV boldogot
szerint ugSranis:
L.sez SpTiumer/, magdru lilrJr<itd,l = j6indulatri, k6szs6ges'
L.36? SE /sumer/, Se'u /akk6d/ = mag'
kapcsolatban a maggal, az ild<6d (babiloni-asszir)
Vagyis a (maryar) mag sumer hangalaKja (sE) nincs hangalaki
a jelent6se' Ha jelentene' akkor sem a sumef'
magdruviszont nem jelent bold.ogot, hanem j6indulatri, k6szs6gesp6td6t'
egy
trariem az al<k6d. (babiloniasszir) hangalaki kapcsolatra adna
is magyat'zhaliuk' ha aL'237 AMA /sumer/'
meggySz6bben
.r"rirrt
v6lem6nyem
jeljetent6s6t
eredet6t
es
Az M
ummu lal<kdd.l = rrrzrr?, mother langoU, Mutter ln6metl, mdre /francia/
(mam6t) jelent 6s rn-mel kezd6dik'
olvasatb6l 6s jelentesein6t inOutunx ki. Minderyik anydt
mely a Todos-vincsa kulttira 6s a szekely-maryar
trai€tnhzatat,
3, Radics tanulmany6ban bemutatja FriedrichJ{I
benne a p6rhujereit nasoniifr; ;;;;. a*l; -i-Js az Ly kiv6tel6vel mindegvik rovdsjelunknek szerepel
1

1,

rovrisir6s
zama.

Megjegyz6sem|azLYnagyonhasonlitazF-re,azEpedigaGY-re,haajelvaridnsokgorbul6vona]vezet6s6t,
tekintjuk megkulonboztet6 elemnek' Ezzel a
m6dosit6 jeleit (pI. pont vagy rovid vonal vary apr6 Xereszt) nem
kiee6szit6isel az alaki megfeleltet6s tetjesnek tekinthet6.
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cs6n felmerult otlet segits6g6vel a
tat6rlakai korong 6rtelmez6s6t is

6500 6ves. (Ez

tovabb gazdagltanoml
A tat6rlakai korong korkeresztjenek /I6sd a korongot 4 r6szre osz-

itbritzolja - egyszer balr6l jobbra,
majd jobbrol balra.
A tatdriaxai korong jeleivel

- mel1-eket az 6si titkok ngomd.ban c. konlr-emben (MBE, Miskolc. 2005 sumer kepjelekk6nt 6s
csillagkepek rajzak6nt is sikerult

azonosita:'lon - osszehasonlitva mesal1aprtottam, hogy a jelek
tobbsege a <et korongon nagyj6b6l
j--

Igy kezeniekvci a feltetelez6s: a
pristina-l kclongon is a Szekeres, az

Ikrek. a }lidra. a M6rleg, aKigy6tart6. a \yilas es a Sas csillagk6-

fry,
is kovetik

pek rajza-: -a:juk erym6s ut6n,
ahog"v 2 ;5'llagos 6gen
egym6st.
De

nit::F? maggarazhatdk

az eI-

terdsek?

Az elt er=sek a
a kovetkezok:

-

pristinai korongon

a szdm csak alig t6r
el az irS.som elej6n kozolt kb. 6000
eves kort6l.)
Az 6si titkok nyomdban c. kony-

most arra nem t6rek ki.
A meglep6 m6rt6kri jeldtfed6s
remennyel tolthet el, hogy a k6s6bbiekben a mdsik k6t tatdrlakai tdbl6hoz hasonl6 leletek is el6kerulnek
majd. Mindez a Kdrpift-medence 6s
a Balk6n kultfrtort6neti fontossdgdt tovdbb ercjsitheti.
A Cassiopeia csillagkdp felbuk-

Felmeml egy fontos k6rd6s: hol
van a tatarlakai korong mint lelet
kor6ra utalo. a tavaszi nap6jegyenl6s6get jelkepez6 ,,V" alakri jel (a

\T'
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A pristinai korongjelei kozt ery
l6nyeges elt6r6st taldltam a tatdrlakai koronggal osszehasonlitva: a
Cassiopeia W-alakf rajzitt. A csillagk6p sumer neve: LU.LIM, a sz6

ffiH

#
1

Fq

J:81

H

H ffi'
H
L.537Lu, UDU

{T-L.449lim,IGI

t6 keresztetl

Kos jele r?

Ha a Perseus fels6 r6sz6t meglelenito V form6jf jelet, mely most a
tat6rlaki korongt6l elt6r6en nerrr az
Auriga mellett, hanem - bizonyira
a jobb helykihaszn6lds 6s a kett6s
jelentes miatt - felette 1ffthat6, a
Kos jel6nek is tekintem, md"ris el6ttunk al] a lelet kor6ra val6 utalds,
mely szerint a pristinai korong a
tatdrlakai koronghoz hasonl6an kb.

/l

kand,sa

csillagk6pek

agancsa '.

+\I-

ban is szerepelt mdr a tat6rlakai
korong reszletes elemz6se, ez6rt

kep ismerhe:o fel,

sora nen er veget: megielenik az
6t k6r-eto Perseus (fels6 r6sze) 6s
a Cassiopeia taz 697 csodaszarvas

{-

vemben 6s az MVSZ II. ostortdneti
konfer encidj dn lartott el6ad6som-

az tri:ek ..folott" aHiuz csillag-

- az -{urlgdvil a

akkor, ha j6 volt a k6rd6sfelvet6s.
iry sikerult a pristinai korong kap-

pristinai korong aonalas ird.sjelei

Elsci megegyz6sem: a korong a,
6s b, jelu dbr6ja ugyanazt a jelsort

mpgon'ez

r.'=r * l$E

jelent6se pedig magyarul: szaryas.
3. A csodaszarvas-vadilszat,,el6k6pe" a pristinai korongon 6s a tatdrlakai tSbl6kon
A pristinai koronggal kapcsolatos
felismer6snek a hat6s6ra kezdtem
keresni a (csoda)szarvas,,nyomdt"
a tat6rlakai korongon. Ugyanis ha a
bal fels6 negyed ,,V" alakijel6t - a
pristinaihoz hasonl6an - a Perseus
fels6 r6sz6nek (is) tekintjuk, akkor
m6ris joggal v6rhatjuk a sorban kovetkez6 csillagk6p, a Cassiopeia felbukkan6s6t is!
Aki keres, az tali:J - persze csak

(L.537 lu, UDU) 6s
megfeszitett ijra eml6keztet6 jel6nek (L.449lim, IGI) /l6sd a bal als6
neryedberV fonetikai 6rt6keit egybeolvasva megkapjuk a LU.LIM sumer csillagk6p-nevet, mely 6ppen a
Cassiopiea sumer nevel
Ha itt (hasonl6an a pristinai
koronghoz) a kis V-alakf jelet a
Perseus fels6 r6sz6nek is tekintjuk,
akkor az Auiga ut6n kovetkez6
Perseus 6s Cassiopeia csillagk6pek
rajza 6ll el6ttunk, igy egy csoddlatos csillagt6rk6p-r6szletet kapunk.
Ez a jelenet - az,,6gi vad6.sz" Orionnal (Nimr6dunk 6gi pdrjdvaf) kieg6szitve

-

a csodaszarvas-uldoz6s

jelenetet juttatja az eszunkbe!
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Jankovics Marcell konyveib6l mir j6l ismerjtik az 6g

/F"g
dCassiopeia

Orion-Nimrod az 691 vad€tsz, az Ikrek pedig Hunor 6s Magor 6gi meg-
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jelenit6i (Id. a 3. 6,brtft).
A t6glalap alaki tat6rlakai t6bI6n ott van a - Tejft bej6rat6n5l el-
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szarvasvadS.szatot. A Cassiopeia a
szarvas agancsa, a Perseus a mells6, a Szekeres pedig a h6ts6 16bai.
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Az 6gi szaruasuaddseat (a szaraast alkot6 csillagk€peket piros

seinnel emeltem ki)

4. dbra

- Az Orion a tdglalap alak{t

tablan
A harmadik taL4rlakattihla 6letf6ja pedig a Tejft megfelel6je is
egyben. Igy a hdrom tilblat eryutt
joggal tekinthetjuk a magyar 6shazakeres6s mond6ja 6si 6gi pdrhuza-
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5. dbra

,a,

- A tatdrlakai korong

6s a csillagos 69 tdrkdpe

m6nak!

