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ŐSKÉPEK, ŐSGYÖKÖK TISZTA RENDSZERE
VARGA CSABA (továbbiakban VCS): A magyar szókincs titka c. (Fríg kiadó 2005) könyvének olvasása közben
jókat szórakoztam a különböző nyelvek hasonló hangzású rövid szavainak összehasonlításán.
Természetszerűleg a mai európai nyelvekbe sok gyök még az ősnyelvből került át több lépcsőben, mely
folyamat során nem csak a kiejtésük, hanem a jelentésük is gyakran eltorzulhatott. Hogyan ismerhetjük
fel az ősgyököket, ősképeket? VCS evvel foglalkozik az említett könyvében. A 24-es állításában valamiféle
„tiszta rendszert” feltételez az olyan ősképekre vonatkoztatva, amelyek hangzósításával indulhatott el az
európai nyelvek fejlődése. Bár VCS-nek nem sikerült meghatároznia magát a rendszert, engem
gondolkodásra ösztönzött, és úgy vélem egy egészen más megközelítéssel rátaláltam egy lehetséges
megoldásra.
A megközelítési különbségünk abból ered, hogy szerintem VCS tévedett azon állításában, hogy a
„betűkben az égvilágon semmi nincs”. Mivel a betű egy bizonyos hangtartomány egyezményes írásjele,
két kérdés is felmerülhet: Vajon a hangoknak van-e hatása az agyra, hordoznak-e valamiféle jelentést
önmagukban? Ha igen, akkor a betűk formája tekinthető-e szimbólumnak, azaz a hangok tartalmának és
a kapcsolódó betűk formájának egyensúlya felismerhető-e az írásjelekben?
VCS szerint „a véletlen szóegyezés maga a csoda”, ugyanakkor úgy gondolom, miért lenne az, ha a hasonló
hangok hasonló hatást fejtenek ki az emberi agyakra? Ha ezt szabjuk meg az axiómaként akkor az adódik,
hogy a hangok igen is tekinthetők ősgyököknek. Könnyen elképzelhető továbbá az is, hogy az emberi
hangok valóban alkotnak egy „tiszta rendszert”. Ebből pedig már következhet, hogy egy fajon belül
(hasonló agyszerkezet következtében) az élőlények hasonló tartalom kifejezésére hasonló hangzást
keltenek. Nincsen tehát abban semmi meglepő, ha egymásól távol élő népek hasonló szóképet formálnak
meg hasonló tartalom kifejezésére mindaddig, míg az adott nyelvek természetesen formálódnak. Azaz, ha
nincsenek a tudat által megformált szabályok, nyelvhelyességi követelmények egy adott nyelvterületen.
Természetesen egy eltorzított kiejtés önmagában még nem változtatja meg a mondanivaló tartalmát.
Ennek az oka azonban az, hogy a szövegértésben gyakorlott agy képes korrigálni, azaz felismerni az eredeti
szóképeket. Ugyanakkor például egy magyar anyanyelvű angolul tanulónak nagyon nehéz megérteni az
eltorzított angol nyelvű szöveget, például, ha egy kínai beszél angolul. Sokan - szerintem hibásan – az
eltorzított kiejtések megérthetőségén lovagolva úgy vélik, hogy a hasonlítható hangzású szavaknak közös
gyökere, és ilyen elv alapján keresik az ősgyököket. Számomra ugyanakkor úgy merül fel kérdésként a
hangok eltorzításának problémaköre, vajon mikor és milyen határokig beszélhetünk szóegyezésekről?
Amikor egy ember számára ismeretlen nyelvi kifejezéssel találkozik, a maga módján igyekszik annak
jelentését megfejteni. A szöveget értelmezőnek az „előtanulmányai” mellett mindenkor a személyisége is
fontos meghatározó tényező abban, hogy milyen megoldás születik. Például a CS hangra azt gondolta - ha
jól emlékszem Kiss Dénes-, hogy a vizet jelenti, mivel a csappal elzárt csőben a víz csordogál, a patak vize
csobog, a csöbör víz tárolására szolgál…stb. Ekkor merült fel bennem, hogy talán nem is a vizet, hanem
inkább annak valamely jellemző tulajdonságát jelentheti a CS, hiszen a víz megnevezésének bizonyára a
„legősibb” hangokból kellene állnia. Ugyanakkor több ábécé feleslegesnek vélte a CS betűt, mivel a TS
hangokat együtt ejtve kapjuk a CS hangot, és nem is túl gyakran fordul elő.
Egy játék: Olvassuk úgy ki a CS»T+S hangokat, hogy magánhangzókat teszünk közé, és az S helyett SZ-t
ejtünk, amely szabályokat teljesen elfogadhatónak vélnek sokan, amikor régi írásokat igyekszenek
értelmezni. Így a TISZA szavunkhoz juthatunk.
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Bár a Tiszának van köze a vízhez, azonban a csata, család, csirke, csuda... stb. szavainknak már nem sok.
Feltételezhetően az ősnyelvben a CS hang (ha egyáltalán volt ilyen) nem a vizet jelentette, hanem inkább
valamiféle irányító erőre utalhatott, ami jellemzője a hatalmas vizeknek is. Gondoljunk csak egy megáradt
folyóra! A cső és csap szavaink lényege is a víz irányítása, nem maga a víz.
A fentiekkel kapcsolatosan számtalan kérdés felmerül: Vajon valóban nem írták le őseink a
magánhangzókat? Szabad-e csak úgy magánhangzókat, illetve a valami alapján rokonítható
mássalhangzókat felcserélgetve azt állítani, hogy közben a gyökök tartalma nem változik? Vajon lehet-e
ősgyök a CS hang? Bár a CS hang hangátmenetekkel elvileg tagozódhatott a T hangból, tekinthetők-e
azonosnak az ősgyökök keresésénél a T és a CS hangok, ahogy ezt VCS teszi? Vajon a „víz”, mint gyök,
tekinthető-e egyben ősgyöknek? A következőkben ilyen és hasonló kérdésekre keresem az általam
elfogadható válaszokat.
Úgy vélem, nem véletlenül van az ábécénkben külön T és CS hang, nyilván más a jelentésük, azaz másként
hatnak az agyra, ezért szerintem még az ősgyökök keresése okán sem szabad azonosnak tekintenünk.
Fő kérdés tehát az lett számomra, hogy az ősgyökök beazonosításához mit tekinthetünk azonosságnak?
Hogyan hasonlítsuk össze a gyökeinket, hogy felismerjük az ősgyököket?
Elterjedtek az ún. hangváltási szabályok. Vajon ezek a szabályok mikor, milyen feltételek mellett
alkalmazhatóak? Számomra döbbenetes nagy marhaságnak tűnik, amikor a tudós nyelvészek hangváltási
szabályok mentén igyekszenek valamiféle hipotetikus ősnyelvet összeállítani. Ennek a gyakorlatnak
a teljes abszurditását bizonyítja, hogy a latin ábécé kezdetben nem tett különbséget a V és F hangok
között, miközben már az óegyiptomi hieroglifák is külön jellel megkülönböztették e két hangot. Azért mert
a latinok az ábécéjük meghatározásánál arra törekedtek, hogy minél kevesebb jelet használjanak, ez még
nem jelenti azt, hogy például a magyar nyelvet beszélők ne használták volna e két hangot külön, ahogy
bizonyára ejtették a GY, TY, CS stb. hangokat is, függetlenül attól, hogy a latin betűkészletben nem volt rá
külön jel. Úgy vélem, hogy sok beteges következtetést vontak le a magyar nyelv fejlődése vonatkozásában
annak okán, hogy nyelvünkre ráhúzták a latin ábécé kényszerzubbonyát. A magyar gyökök időtállássógát
bizonyítja, hogy a magyar ábécé kibővült annak érdekében, hogy gyökeinket helyesen tudjuk rögzíteni.
Sajnos, nyelvészeink általában kételkednek a magyar gyökök időtállóságában, és minden áron valamiféle
fejlődési szabályt igyekszenek kreálni. A nyelvünk, mint a szellemiségünk tükre természetesen változott,
azonban ez nem kell, hogy vonatkozzon a legegyszerűbb nyelvi elemekre a hangokra. Gyökeink
jelentésének időtállóságát éppen az adja, hogy már a hangoknak van saját jelentésük, spirituális tartalmuk,
amelyek kombinációja összevont tartalmanként új gyökökben is állandósult. Hangváltási szabályokról
olyan értelemben, hogy a hangok fejlődése megváltoztatta volna a magyar nyelvi gyökök kiejtését,
szerintem értelmetlen dolog beszélni. A „víz viszi a dolgokat” mondatban, a „víz” és „visz” gyökök tartalma
szerintem nem tekinthető azonosnak. A „vízszintes” szóban bár SZ-szel ejtjük a „víz” gyököt, agyunk mégis
stabilan kezeli az eredeti gyököt mindaddig, míg a tartalma felismerhető a szóban. Hogyan is
tekinthetnénk akkor azonosnak a „víz” és „visz” gyököket? Természetesen ettől még rokoníthatók ezek a
gyökök, azonban a szóvégi eltérő mássalhangzók okán eltérő a jelentésük. Továbbá elhamarkodott
kijelentésnek tartom, hogy a „víz” és „visz” gyökök egyetlen közös ősképre visszavezethetők, így
értelmetlennek is tartom az ősképek ilyen módon való keresését.
Nyelvészek a hieroglifák tudományos átírása során elhagyják a magánhangzókat, illetve gyakran
mássalhangzót írnak helyette. Például a héber ábécé első betűjét, az ún. alfát
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alkalmazzák. A mai magyarban nincs ilyen betű, de van helyette A és L. Vajon e két hang az ősképek
keresése során azonosnak tekinthető? Hogyan fejlődött az élőbeszéd? A hasonló szövegértelmezések
vajon elégséges bizonyítékai annak, hogy kezdetben csak mássalhangzókat írtak az írnokok? Vajon
nemcsak arról van szó, hogy a mai ember már képtelen olyan tömören kifejezni magát, ahogy ezt az ókori
emberek tették?
Kérdések merülnek fel bennem akkor is, amikor az egyiptológusok azt állítják, hogy egyes jeleket nem
ejtették ki, csupán az értelmezést segítették. Míg egy hangsúlyozást segítő jelnél (vessző, szóköz, mondat
vége … stb.) ez természetes, azonban úgy vélem, a szavak végén lévő hieroglif jelek többsége a magyar
toldalékoláshoz hasonlítható, amiket mi bizony kiejtünk. A toldalékainkban is felsejlik egy kép, például az
L hang megmozdulásra ösztönöz, ezért is gyakori igeképzőnk. Ahogy az L hang által az agyunkban
megjelenő kép jelentését ösztönösen érezzük, bizonyára így van ez a többi hanggal is. Ugyanakkor a
hangok által felsejlő pici képecskék jelentését egy kívülálló számára csak bonyolultabb körülírással tudjuk
meghatározni. Azt is csak általánosságban, ami egyedi esetekben jelentősen módosulhat. Az L hangot se
lehet olyan egyszerűen meghatározni minden esetben, hogy megmozdulást fejez ki. Gyakran a lenti
helyzetre, a lefelé tartásra utal, ahonnan majd fel kell emelkedni. Például a „lak”, „ol” gyökeinkből éppen
valamiféle átmeneti nyugalmat érzünk, azonban ekkor is a hangsúly az átmenetin van, ahonnan új erővel
lehet folytatni a mozgást (ami a lélegző lények jellemzője). Ez az átmeneti lenyugodott jelleg érződik az
„ül” gyökünkben, így az „-ül” toldalékban is, például a „hevül”, „kékül” szavainkban. A magyar nyelv úgy
fogalmaz, hogy „leszülettünk a Földre”, és az L hang megtalálható az él, lenni, lélek, lélegzés, lényeg…stb.
szavainkban is, érezhető tehát, hogy röviden igen nehéz megfogalmazni az L hang jelentését, ahogy
a - szerintem vele analóg - Halak asztrológiai szimbólum jelentését sem lehet egy mondatban kifejezni.
Az ókori emberek számára viszont még természetes lehetett, hogy ilyen tömören fejezzék ki magukat,
ahogy ezt teszik a mai napig az asztrológusok, amikor egymásközött beszélgetnek. A toldalékaink időtálló
szerepe a nyelvünkben is rávilágít arra, milyen tömören fejezhette ki egykor magát az ember.
A magyar nyelv toldalékai nem csak az értelmezést segítik, hanem egységes mondattá fűzik össze a
gyököket. A magyar nyelvben jóval több mint 200 toldalékként használatos gyök fordul elő, vajon ezek
valamiféle ősképek maradványaiként felfoghatók-e? Vajon nem azért gondolják az egyiptológusok, hogy
az egyes jeleket nem ejtették, mert nehezen tudják elképzelni, hogy egyetlen betű kiejtése (például
magyarban az L hang, mint igeképző) milyen tömören fejezhet ki olyan tartalmat, amit csak
körülményesen tudunk körülírni? A nyelvészek is sejtik, hogy ezek az úgynevezett determináns szerepű
hieroglifák az értelmezést segítik, azonban nem merik felvállalni, hogy esetleg a determinánsokat is ki
kellene ejteni olvasáskor.
Bár le lehet vonni a következtetést, hogy a determinánsoknak tulajdonképpen ugyanaz lehet a szerepük,
mint a magyarban a toldalékoknak, ez azonban még nem azt jelenti, hogy feltétlenül a magyar nyelv
toldalékainak olvasatát kellene keresnünk ezekben a jelekben, hiszen ez már egyben a két nyelv
azonosságát is jelentené. Inkább csak egy olyan hasonló logikáról lehet szó, ami vélhetően minden
természetes nyelv jellemzője volt egykor. Ugyanaz, illetve nagyon hasonló tartalmak sokféle hangfűzérrel
fejezhetők ki, amiben nincs semmi meglepő. Így abban sincs, ha a különböző nyelvek eltérő módon fűzték
mondattá a szavakat, azaz eltérű hangzású hieroglifával, ékjellel, vagy rovás jellel fejeztek ki hasonló
tartalmakat.
Jellemzően általában a nyelvészek egy primitív gondolkodást feltételeznek az ókori szövegek
lefordításakor, pedig inkább oly tömörek lehettek, aminek a megértése gondot okoz egy mai átlagember
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számára. Ahhoz tudnám hasonlítani, ahogy az asztrológia szimbólumrendszerével megfogalmazott szöveg
is csak azok számára mond valamit, akik értik a szimbólumokat. Miért lenne ez primitív? Sokan úgy tartják,
hogy azért, mert az ókori ember tudása a mai értelemben a hivatalos tudománytárnak nem része, logikai
úton állításaik gyakran nem bizonyíthatóak. Gondolok itt elsősorban az asztrológiai, vagy a mágusi
tevékenységre. Azonban el kell fogadni, hogy léteznek olyan emberi tevékenységek, amelyek ok-okozati
rendszerben nem igazolhatók. Egy adott szerelmi kapcsolat kialakulása sem bizonyítható logikai úton, bár
egyesek már a szerelmet is egyszerű vegyi folyamatokra vezetnék vissza, ami szerintem nem az ok, hanem
egy fizikai szinten megnyilvánuló jellemzője a jelenségnek. Az ember viszont párhuzamosan több szinten
működik. A szellemi tevékenységnek is vannak fizikai jellemzői, azonban vegyi kezelésekkel bár az
aktivitást lehet fokozni, azonban ez még nem segíti elő az etikus viselkedését, azaz nem nyújt minőséget.
Úgy vélem, a mai embereknek általánosságban téves elképzelésük van a szellemi fejlődésről, amit
szerintem inkább a tágulás szóval kellene jellemezni, mint „a primitívtől egy felfelé nyomuló” trenddel,
vagy jobb esetben spirállal. Ugyanis miközben egyre tagoltabban vagyunk képesek tudatosítani egy
folyamatot (egyre jobban specializálódik a tudásunk), egyre távolabb kerülünk a tágabb környezet
ismeretétől. Elvileg bár informatikai úton képesek lehetünk összegyűjteni az „összes tudást”, de ennek
alkalmazása, igazságtartalmának eldöntése az ember feladata marad, aki viszont már specializálódva, egy
adott feladat függvényében értelmezve használja, miközben az össz emberi tudás teljes egységét már
képtelen felfogni. Pedig nem is olyan régen még voltak polihisztorok! Nem hinném, hogy helyes lenne azt
állítani egy specialistáról, hogy magasabb szellemi szinten áll, mint korábban a polihisztorok.
Az ember szellemi fejlődése tulajdonképpen maga a tudatosodási folyamat, ahogy az emberiség a világ
működésének ciklusait egyre mélyebben megismeri, illetve a feltárt képeket képes új rendszerekbe
szervezve alkalmazni. Ugyanakkor sokan közben elvesztik egységlátásukat, vajon miféle növekedés ez?
FEJ_LŐ_D_É_S szavunkban sincs növekedésre utaló tartalom: A „fej” valamire „rá_lő”, annak „struktúrát
ad” (D hang), azaz megnevezi, majd az „értelme” által (É hang) „sugározza” (S hang) a világba.

SZELLEMI FEJLŐDÉS TRENDJE:

Minél nagyobb a csiga, annál hosszabb az érintkezés az ismeretlen világgal. A csiga közepén van a „Paradicsom”, amikor
a tudatos tudás szintje bár nulla, ugyanakkor az ember (tudatalattija révén) a teremtés nagyszerűségét minden izében
„élvezhette”. A „Paradicsom” nyelve lehetett a legtökéletesebb nyelv. Úgy vélem, hogy az őskorban az emberek
tudatalattija még helyesen értelmezte a hangokat. A hangok közötti határok elmosódása nem okozott értelmezési
gondot, hiszen a tudatalatti „vette” a másik ember gondolatait is. A hangok a gondolatokat bizonyára igen
finomhangoltan szólaltatták meg, és nem voltak még szabályok.
A tudatosodás kezdetét éppen az jelentette, hogy egyes hangtartományokat már ábrázolva is igyekeztek tömören
kifejezni. A jelekben megnyilvánuló tömörséget nem nevezném primitívnek, különösen azért nem, mert ők még
egységben is érzékelték a ma már csak részenként is megjelenített tartalmakat.
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VCS ÁLLÍTÁSA: „A GYÖKÖK AZONOSAK, HA AZONOSAT HALLUNK”

A tudat mindig a megkülönböztetett dolgokat akarja beazonosítani. Az ember annak ad hangot, amit
megkülönböztet. Például az egyik napszakot a másiktól: a Nap felkel, delel, lenyugszik, majd rejtőzködik.
A folyamatokat szakaszolja. Az emberi tudatnak az örökké változó világban szüksége volt viszonyítási
pontokra, ahonnan elindulhatott, azaz amelynek viszonylatában megkülönböztethetett. Úgy vélem,
valahol ilyesmi logika mentén kell keresnünk az ősképeket.
Az előzőkből következik, hogy egy őskép sem lehet olyasmi például mint „gurul, görbül”, ahogy VCS
gondolta, hiszen a természetben ez szinte mindenre igaz, semmi se áll, semmi sem egyenes. Így abban is
kételkedem, hogy a hasonló hangzású szavakat érdemes egy olyan csokorba összegyűjteni, amire
ráragaszthatunk valamiféle ősiségre utaló jelzőt.

a. Magánhangzók valóban csupán a szöveg jelentését finomítják?
VCS igen okosan a magyar nyelvvel kapcsolatos „igazságokat” axiómákhoz kötötten fogalmazza meg.
Ugyanakkor sohasem szabad elmennünk amellett, hogy a felállított axióma milyen kereteket szab meg a
további megállapításokhoz. VCS V. axiómája például: „Ha két szót azonosnak hallunk-értünk, akkor nem
két szót hallunk, hanem egyetlen szót hallunk kétszer.” Számomra VCS ehhez hasonlítható állításai nem
egyértelműek. Vajon milyen feltételekkel mondhatjuk jelen esetben, hogy „két szót azonosnak hallunk”?
Szerintem a „hám” és „home” szavakat például nem tekinthetjük azonosak, annak ellenére, hogy az
azonos mássalhangzók következtében a jelentésükben valóban van valamiféle közös tartalom. Úgy vélem,
a magánhangzóknak, illetve a hangok sorrendjének is jelentős módosító hatása van (és így volt ez
mindenkor). Nem mindegy, hogy él, öl, ol…stb. VCS által működőnek vélt szabályok többnyire erős
kétségeket ébresztenek bennem.
Annak alátámasztására, hogy agyunk képes felismerni a magánhangzók nélkül leírt mondatokat, közismert
szófordulatokat szoktak megadni. Például: „B.LD.G SZ.L.T.SN.P.T!” Még egy olvasni alig tudó kisdiák is
könnyen kitalálhatja. Vegyük azonban a következő mondatot: „Este a diák és ő ivott a kupából.”
magánhangzók nélkül: ST DK S VTT KPBL, amelynek olvasata lehet akár „Sőt Dákó is vett a képből”. Nem
hinném, hogy a két mondatnak sok köze lenne egymáshoz.
Tévesnek tartom tehát azt az elterjedt nézetet, hogy a nyelvi gyökök vázát a mássalhangzók adják, és a
magánhangzók csupán a szó jelentését finomítják, ezért a gyökök meghatározásában nincsen szerepük.
A magánhangzóknak ugyanúgy részét kell képezniük a gyöknek, sőt, még önmagukban is gyököt képeznek.
Például: „Á, nem számít.”, „Ó de szép!”, „Ő látta.”. Bár valóban sok példa felhozható arra, hogy a
magánhangzók elhagyásával a tartalom nem módosul, értjük a szöveget, azonban ez az elv mégsem
fogadható el általánosságban. Bár íráskor valóban hagyhattak el magánhangzókat őseink, de nem hinném,
hogy mindet és bárhol. A mássalhangzós írásra utaló elméletek - kiegészítvén hangváltási és egyéb
tudományoskodó szabályok alkalmazásával - szerintem csak arra jók, hogy a „nyelvészek” olyan
szövegeket szülhessenek fordításként, amelyeket a mai ember megért, bár könnyen lehet, hogy az
eredménynek nincsen sok köze az eredeti tartalomhoz.
Először is nem hinném, hogy az ókori ember primitívebben fogalmazott volna, mint a mai. Szerintem
inkább olyan tömörséggel fejezték ki a gondolataikat, amit a mai ember már képtelen értelmezni.
Másodszor azt valószínűsítem, hogy az ókori ember bizonyos hangpárokat még egynek tekintett, például
A-L, I-J, vagy V_U. E hangpároknak semmi köze sincs a zöngés-zöngétlen hangpárokhoz, inkább
jelentésbeli logikai kapcsolódás van közöttük. Példa az I-J hangpárra: „Az isteni igazságok, jeles, jó dolgok.”
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b. A gyökök kiejtésbeli változatai vajon megváltoztatják a gyökök azonosságát?
Számomra értelmetlen azt feltételezni, hogy csak azért van viszonylag sok gyökünk, mert különböző
módon ejtették ki valaha azokat. Továbbá azt is helytelen megállapításnak tartom VCS részéről, hogy
„hasonló terebélyű” gyökcsaládoknak kellett volna létrejönnie néhány ősgyökből. Szerintem nem sok köze
lehet a gyökcsaládok méretének a valószínűségszámításhoz. Egy hang gyakorisága sokkal inkább attól
függ, hogy milyen hatással van az agyunkra, milyen célra alkalmazzuk. Vannak betűk, amelyek igen
gyakoriak (pl. T, S) és vannak, amelyek ritkábban fordulnak elő (pl. TY, GY, C). Bár elvileg elképzelhető,
hogy a viszonylag későn kialakuló betűknek megfelelő hangot kezdetben nem használták az emberek,
azonban szerintem inkább az valószínűsíthető, hogy kezdetben nem különböztettek meg tudatosan annyi
hangot egymástól, mint ahogy ezt manapság tesszük. Nyilván csak a tudatosan megkülönböztetett
gyököknek lehetett mindenkor önálló írásjele, azonban ennek semmi köze sincs szerintem az ösztönösen
használt hangok előfordulásához.
El tudom például képzelni, hogy valamikor az A és L hangokat tartalmilag nem különböztették meg egy
mástól. Így lehetséges, hogy az A (Atya) tartalmat EL isten néven említik az ókori szövegek értelmezői.

Bár hasznos lehet eljátszadozni azzal, hogy a szellemiség fejlődésével párhuzamosan milyen fejlődési
folyamat révén alakulhattak át a gyökeink, hogyan tagozódtak az ősképek (például milyen tartalmi
különbség ismerhető fel CSAL és CSEL vagy a MAL, MEL ill. MÁL gyökeink között), azonban részemről
semmiféle tartalmi hasonlóságot nem találok a GÖR és KÖR között azon kívül, hogy mivel minden
természetben található forma görbül, nyilván igaz ez az önmagába visszatérő körre is. Ezért is tekintem
csupán játéknak a különböző gyökök közötti hasonlóság vizsgálatát. Bár nem felesleges, mert közben
olyan ellenpéldákra lelhetünk, amely során keletkező problémák feloldása új szintre vezetheti
gondolkodásunkat. Így jutottam arra a következtetésre, hogy a GER gyök inkább valamiféle olyan hiányt
jelenthet, aminek GERjesztő hatása van. Bár a GERinc görbül, azonban nem hinném, hogy a görbeség
lenne a legfontosabb jellemzője, inkább az, hogy az agyhoz csatlakozik. Mivel az NC végződésünk: pl.
fegyenc, tanonc, küldönc, kilenc…stb. szavakban arra van utalás, hogy valami nem teljes, nem tökéletes,
azaz „még nem az agy”, de GERjesztőleg hat annak működésére. Így nagyon nem tudok egyetérteni VCS
azon állításaival sem, amikor számomra teljesen különböző tartalmú gyököket azonosnak vél csak az által,
hogy a jelentésben felismerhető valamiféle tartalmi kapcsolat, és a hangátmenetek alapján kimutatható
egy feltételezett változási folyamat (pl. kör, gör(dül), for(dul)… stb.). Gyakorlatilag beleesik a finnugristák
gyakorlatának azon hibájába, amikor hangváltási szabályokra alapozva azonosnak vél gyököket.
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Gyökök tartalma torzulhat, mikor egy másik nyelvbe átkerülnek

Bár, VCS-nek igaza van abban, hogy előfordulhat a szavak átvétele során, hogy az eredeti tartalom egy új
formában is megjelenik ugyanabban a nyelvben, (pl. énekKAR és KÓRus (chorus)), azonban számomra ez
még nem igazolja azt, hogy a KAR és KÓR gyököket azonosnak vehetjük. A KÓR gyökben valami otthonra
lel, például valamilyen betegség, de lehet az akár az éneklés is. A KAR gyökünk a teljességnek (KÖR-nek)
valamely kiágazására utal (ld. egyetemi KAR-ok), ami valamilyen részletet fel-KAR-ol, ahogy az ének-KAR
vagy a KAR-zat az éneklést. A KAR egyben valamiféle támasztékot is jelent, a polcot is helyezhetjük faliKAR-okra. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy szak-KÖR, tan-KÖR. Míg a KÖR gyök a teljességet fejezi ki, ez a
tartalom szerintem nincs benne a KAR gyökben. Ugyanakkor az már tagadhatatlan, hogy a KER és KÖR
gyökök között nagyobb a tartalmi hasonlóság, aminek az okát az E és Ö jelentésében célszerű keresni.
Ahogy ugyanazon (vagy nagyon hasonló) tartalmak kifejezésére többféle hangfűzér is előfordulhat, ez
fordítva is igaz. Ugyanazon hangsorra akár többféle kép is megjelenhet. A többértelmű szavak mintájára
természetesen létezhetnek többértelmű gyökök.
Amikor az egyes hangok közötti tartalmi rokonságok révén ugyanazt a képet különböző hangsorral
(szavakkal) fejezzük (például sertés – disznó, kutya – eb, kacsa – réce, burgonya - krumpli), jellemzően
hátterében az eltérő nyelvű népek érintkezése okán történő szóátvétel van. Különböző közösségekben a
dolgok elnevezésekkor más-más jellemzők kerülhetnek előtérbe, másmilyen hangsort fogadhatnak el egy
adott dolog nevének. A főnevekkel viszont nem valaminek a működését, hanem a struktúráját, felépítését
szoktuk leírni. Természetszerűleg lehet egy képnek több neve, azonban a strukturális leírásokban, amikor
az eltérő elnevezések nincsenek hatással a működési folyamtokra, akkor különböző hangfűzért
elfogadhatunk ugyanazon, vagy nagyon hasonló dolgok jelölésére.
Bár az eltérő elnevezések csupán formaságok, mégis úgy vélem a „nomen est omen” elv alapján hatással
lehet a strukturális kapcsolat hálók felállítására. Például míg egy országos kereskedelmi statisztikában
burgonya szerepel, addig a zöldséges beszerzési listáján esetleg krumpli.
A strukturális viszonyok feltárását (rendszerezést) azonban már olyan fejlett szellemi tevékenységnek
vélek, ami nem játszhatott szerepet az ősképek kialakulásában. Egyszerűen fogalmazva, nem hinném,
hogy az ókorban, illetve még régebben az emberek elgondolkodtak volna azon, milyen legyen az ősképek
struktúrája, milyen hangfűzér használata a helyes egy adott fogalom kifejezésére. Ösztönösen adtak
neveket egy kiválasztott jellemző alapján. Így az is természetes, hogy egy másik közösség más jellemzőt
kiválasztva más nevet ad.
A KER-KÖR gyökök tartalmi hasonlósága elgondolkoztatott, vajon megfeleltethető-e egy adott tartalmú
gyöknek többféle hangsor, amelyek jelentései között esetleg csak árnyalati a különbség. Például az E hang
jellemzően csupán egységbe fogja össze a többi hang tartalmát, az elhagyása vagy betoldása sokszor nem
okoz lényegi változást. Az EÖ hangváltás Szeged környékén gyakori. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy
már ilyen pici módosulás esetén is a hangsúly áthelyeződik az általánosságból a tartalom anyagi oldalára:
ELÖL, TERTÖR, KELTKÖLT, FELFÖL, azonban csak néha eredményez jelentős tartalmi különbséget.
VCS szerint előfordul, hogy egy-egy hang betoldása a gyökbe, (ill. elhagyása) nem változtatja meg a gyök
jelentését. Például a NŐ és NÖV, HŐ és HEV, RÓ és ROV… stb. gyökökben a V hang betoldásának elsődleges
oka, hogy toldalékolásoknál ne kerüljön két magánhangzó egymás mellé. Az is megfigyelhető azonban,
hogy ezáltal a kép konkrétabbá, árnyaltabbá válik pl. jósol-javasol, szó-szaval, hős-heves.
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VCS ÁLLÍTÁSA:
„A MAGYARBÓL MENTEK ÁT A GYÖKÖK AZ IDEGEN NYELVEKBE”

Tökéletesen egyet lehet érteni VCS azon állításával, hogy a hangátmenetek figyelésével értelmetlen dolog
a szavak életét kutatni, ahogy ezt a finnugristák teszik. A hangokat nem csak egyetlen hangátmenet
vonalon (pl. gy > d > t > c > sz > z > zs > dzs > cs > ty) állíthatjuk sorba. Ezek a hangátmeneti vonalak el is
ágazhatnak (pl. a T hang a TH-n keresztül átmehet H-ba, onnan K-ba). Hangátmenetek alkalmazásával
tulajdonképpen szinte bárki azt „bizonyíthat”, amit akar. Kérdés persze, vajon az ilyen megállapításoknak
mennyi köze lehet a valódi igazsághoz?
A mai nyelvészetet sokkal inkább áltudománynak érzem, mint az asztrológiát. Az áltudományokat úgy
vélem, éppen VCS IX. axiómájának megfelelő („Ha működik egy szabály, akkor létezik.”) gondolkodásmód
gerjeszti, amikor az ember alkotta szabályokat az isteni eredetű törvények fölé akarják helyezni.
A természetben örök érvényű isteni törvények működnek. Ezzel szemben az emberek, miközben
valamiféle rendet igyekszenek teremteni a környező világunk törvényszerűségeinek megismerése
érdekében, szabályokat fogalmaznak meg. Azonban közismert, hogy minden szabály alól van kivétel!
Mivel az ember a teljességet csak részleteiben képes értelmezni, folyton ellentmondásokba ütközik a
szabályaival, állandó korrekciókra kényszerül.
A hangátmenetek is ilyen szabályok, amelyek segíthetnek a nyelvek megismerésében (pl. a különböző
nyelvek azonos tartalmú, hasonló kiejtésű gyökeinek felismerésében), de törvényszerű igazságként a
szavak életére vonatkoztatva alkalmazni badarságnak tartom. Ehhez hasonlóan erős túlzásnak vélem VCS
azon állítását is, miszerint a magyarból mentek a gyökök a többi európai nyelvbe. Ez ugyanis azt jelentené,
a magyar azonos az ősnyelvvel. Bár a magyar nyelv megőrizte azon még ősnyelvi jellegzetességét, hogy
képeket rak egymás mellé, sőt feltételezhetően az egyes gyökök kiejtése sem változott, inkább csak az a
mód, ahogy kifejezzük a gondolatainkat, mert az ember szellemisége változott. A hangok őrízhetik az
eredeti jelentésüket, új hangfűzérrel új gyökök kerülnek előtérbe, miközben más gyökök használata
kikopik a nyelvből. Ugyanis jellemzően attól változik meg egy gyök kiejtése, hogy az ember másként kezd
viszonyulni a gyök tartalmához. Ezt jól érzékelteti a CSEL  CSAL, vagy GYER  GYÁR ...stb., azonban
ilyenkor jellemzően a régi kiejtést is megőrzi önálló gyökként a nyelvünk. Természetesen az is
előfordulhat, hogy egy gyök kikopik a nyelvből (például IB), csupán a település nevek (Ibrány) sejtetik,
hogy tán valaha volt használatban. Az IB gyök betűelemzése érzékelteti, hogy az „istenien igaz belső világ”
képzete kophatott ki a tudatunkból, ezért nem használjuk beszéd közben.
Azt valószínűsítem, azaz el tudom fogadni, hogy a magyar nyelvnek az őse
lehetett a szkíta királyi bölcsek, a mágusok, illetve táltosok nyelve, hisz oly
tökéletes még ma is. Azonban a mi nyelvünk is a szellemiség fejlődésével
párhuzamosan folyamatosan változik, tagozódik, nyelvjárási sajátosságok
alakulnak ki, sőt idegen nyelvek nyelvtana is visszaüt a nyelvtanulások
folyómányaként.
A
gyökszavak
toldalékolásával
természetes
környezetben is folyamatosan tömegével keletkeznének új szavak. Sajnos,
elég sok idegen szót is átveszünk, azonban az íróink, költőink kitesznek
magukért új szavak képzése területén. A XIX. században lezajlott
nyelvújításunk idején nyelvújítóink mintegy 10 ezer új szót alkottak (pl.:
cselleng, alak, hölgy, pongyola, ácsorog, árny, dölyf, kedvenc, csalogány,
légyott, évszak, emlékkönyv… stb.), kihalt szavakat feltámasztottak (pl.:

1. ábra Gusztáv Morelli (1848–
1909) metszete Kaziczy Ferencről
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dísz, aggastyán fegyelem… stb.), nyelvjárási szavakat elterjesztettek (pl.: betyár, burgonya, hullám, idom,
kamat, bútor… stb.). A magyar nyelv is igen sokat változott az elmúlt 1500 év alatt. Bár a reformkorban
összeállított nyelvhelyességi szabályokat illik ismerni és betartani, azonban az élő magyar nyelvnek éppen
az a fő jellegzetessége, hogy az ősgyökeit szabadon fűzve festi meg a mondanivalóját, és e szabályon a
nyelvújítók sem változtattak. Berenczey egyenesen úgy fogalmazott, hogy „a magyar nyelv magától sarjad,
logikai, majdnem matematikai szerkezettel bír”, és ilyen tökéletes lehetett hajdanán az európai nyelvek
ősnyelve is, azonban ez nem azonos tán már a honfoglalás kori magyar nyelvvel sem.
Bár elég nagy átfedés tapasztalható a mai magyar nyelv gyökei az egyiptomi nyelv gyökei között mégsem
jelenthetjük ki, hogy a mai magyar nyelv az egyiptomi nyelvből (vagy a sumér) fejlődött ki. Csupán az
valószínűsíthető, hogy a két nyelvnek kell lennie közös gyökerének. Feltehetően a tudásközpontokban élő
ősi szkíta mágusok még az ősnyelvet beszélhették, és vélhetően ők vitték el a tudást annak idején
Egyiptomba és Mezopotámiába is. Gordon Childe és Fritz Sachermeyr és más tudósok egybehangzóan úgy
vélik, hogy az Európai népek tanítómesterei a szkíták voltak. A megállapításuk szerint tőlük származik a
gyökrendszerű írás, az ősnyelv, ez lehet a magyarázat arra, miért olyan sok közös gyök található az európai
nyelvekben. Továbbá a szkítáktól származik a kerámia, a gabona nemesítése, a fémművesség, az ötvösművészet, a háziasított sertés és szarvasmarha, és a technikai civilizáció alapja a kerék, a kengyel! A szkíták
nagy hatással voltak vallásra, kultúrára, gondolkodásmódra azzal, hogy a spirituális erőkre vonatkozó
ismereteiket terjesztették. Ebben található meg annak magyarázata, hogy a különböző népek ezoterikus
tudományainak jellegzetességei miért követnek oly hasonló gondolatmenetet.
Az ősnyelv is bizonyára - a mai magyar nyelvhez hasonlóan - ösztönösen rakott egymás mellé „ősképeket”,
és nem voltak lefektetett szabályai a nyelvhasználatnak, viszont jellegzetessége lehetett az igen tömör
kifejezési módja. A mai magyar nyelv már nem olyan tömör, az ősképek jelentését is már csak a
tudatalattink érzi. Tudatosan talán nem is nagyon tudnánk összefűzni ősképeket új gyökök képzéséhez,
többnyire a memóriánkban elraktározott szófordulatokat használjuk, amire nem egyszer idegen nyelvek
nyelvtana is hatással van. Egyre ritkábban szakad ki belőlünk egy új szó, ami nem is olyan régen még
természetes lehetett. Vélhetően azért is volt szükség nyelvújításra, mert tartalmilag ugyanannak a szónak
sokféle eltorzult változata, illetve helyesírása terjedhetett a köztudatban. Mivel a nyelvújítóink a
gyökerekhez igyekeztek visszanyúlni, ezért a magyar nyelv megőrizte nyelvében tisztán az ősképek rutinos
használatát.
Az ősnyelv gyökeit nem csak a magyar nyelv őrizte meg, hanem a többi európai nyelv is. Az idegen
nyelvekben azonban a gyökök gyakran eltorzultak, illetve jelentésátvitellel más tartalomra használták fel.
Ennek az az oka, hogy a nyugati nyelvek nem törekedtek a gyökerekkel való kapcsolattartásra, sőt saját
identitásuk hangsúlyozására olyan nyelvtani szabályokat vezettek be, amelyek eleve elzárják a kapcsolatot
a gyökerekkel. VCS-nek igaza van egy közös európai ősnyelv feltételezhetőségében, már csak azért is, mert
a tudást vélhetően Európa szerte az ősi szkíta bölcsek terjesztették. Azonban a tudást befogadók, mivel
nem voltak mágusok, gyakran eltorzították a kapott információt, hiszen csak kevesen lehettek képesek
torzítás nélkül befogadni a tudást. Ez a torzítás bizonyára végbement minden népnél, a magyarok őseinél
is. A különbséget csupán abban látom, hogy míg egyes népek tisztelték és követni igyekeztek a szkíta
tanításokat (például a hunok), addig más népek „újra rendszerezték”. Például a görögök újra értelmezve
igyekeztek az egyszerűbb emberek számára is befogadhatóbbá tenni az ősi tudást. Mindennek új nevet is
adtak, a tanításokat az írásjeleket leegyszerűsítve rögzítették, mely folyamat során nyilván jelenős
torzulások figyelhetők meg. Nem csoda, hogy VCS arra a következtetésre jutott, hogy „a betűkben az
égvilágon semmi nincs”.
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VCS IDÉZETE ASKLÉPIOSTÓL: „A HANGOK EREJE”

Az ősembereknek ösztönösen „érteni kellett a hangok jelentését is”, azaz értelmezniük kellett a hangok
hatását az agyukra. Szívem szerint ezeknek az erőknek a jelentését nevezném ősképeknek, ha könnyű
lenne meghatározni őket. A hangokban lakozó erők - feltételezésem szerint - rendszerszerűen működnek.
Ez jelentősen különbözik VCS őskép szemléletétől, amelyben a hangsúly a szemmel látható képeken van.
„… a szöveg megőrzi a szavak tiszta szellemét. Mert az egyiptomi nyelv hangzásának és kiejtésének puszta természete magában
hordozza az elmondottak erejét…… A görögök, ó király, üres szavakat használnak, amelyek puszta látszatot keltenek. Ez a
görögök filozófiája: a szavak kongása. Mi nem efféle nyelvet használunk, hanem erővel teljes hangokat”.
(Varga Csaba idézete Asklépiostól)

VCS idézete Asklépiostól alátámasztja azon feltételezésem, hogy az ősnyelvben még minden egyes
hangnak megvolt a tartalma. Amilyen hatást fejtettek ki a hangok az emberi agyra, aszerint formálták meg
a szavaikat az ősemberek. Kiüresedett szavakat használó nyelvészektől hogyan is lehetne elvárni a
hangokban rejlő erők felismerését? Illetve legalább azt a tényt elfogadtatni, hogy amelyik nyelv nem épít
hangok stabil tartalmára, az igen törékeny, és rövid idő alatt gyökeresen megváltozik. Bár memorizálás
révén elvileg magas szinten el lehet sajátítani bármely nyelv használatát, mégis jelentős megkülönböztető
tényező, hogy mely nyelvben lehet szabadon szavakat kreálni úgy, hogy az ne okozzon értelmezési zavart.
Meglepetten tapasztaltam, hogy a mai nyelvészek törekszenek az ókori nyelvek „szabályainak”
meghatározására, ráadásul ezeket a modern nyelvek mesterséges szabályait követve igyekszenek
meghatározni. Számomra megmosolyogtató, mikor azt feltételezik, hogy az ókori emberek valamiféle
tudatosan létrehozott szabályokat követve kommunikáltak egymással.
Ez is csak azt bizonyítja, hogy a szövegek értelmezése az adott nyelv ismerete mellett mindenkor erősen
függ az „írnok”, a „nyelvész” személyiségtől is. Az írással egy közbülső lépcső épül be a kommunikációba,
amellyel torzul a tartalom először a rögzítéssel, majd az olvasással. Például az I hang hieroglifája
szerintem nem csak egy kiejtett betűt, hanem az I hang tartalmát is „ábrázolja”, amit a mai nyelvészek
MAÁT isten tollának fordítanak, és valamiféle könnyűséget visznek a mérlegelés okán a magyarázatba.
A magyar szavak alapján azonban inkább az isteni ideák egészét jelenthette, egy olyan viszonyítási pontot,
ami segít eligazodnunk, mi a helyes, mi a jó a jelenben. Értelmezhetjük tehát úgy is e hieroglifát, hogy „egy
szélesebb sáv belesűrűsödik egyetlen pontba”, amit viszonyítási pontként, ideaként használhatunk.
Az I hang hieroglifája könnyen lehet, hogy nem is egy toll, hanem azt akarja szimbolizálni, hogy az „ideák
világa”, az isten törvények, ill. erők egyetlen „pontként” nyilvánulnak meg (az I hang révén) nyelvünkben.
VCS szerint a szó lényege nem hang, az csak öltözete a jelentésnek. A lényeg nyilván a gondolat, azonban
nem mindegy szerintem, hogy milyen ruhába öltözködik, hogyan jelenik meg a hallgatóság előtt. Nem
vehet fel akármit, mert az félreértésekhez vezethet. Az ember lényege sem a teste, mégis megítéljük az
embereket a megjelenése alapján, főleg, ha más ismeretünk nincsen róla. Miért ne érvényesülhetne a
tartalom és forma egyensúlya a gondolat, a hangok és az ezeknek megfelelő írásképeik között?
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VCS ÁLLÍTÁSA A FONETIKUS ÍRÁSRÓL

Míg VCS a szavak azonosságára vonatkozóan igen laza, addig túl szigorú a „fonetikus” szó abbéli
jelentésében, hogy nem aszerint írunk, amint beszélünk, hallunk. Egyszerűen tagadja a „fonetikus írás”
létezését. Szerinte csak egyszerű figyelmeztetésről lehet szó, hogy ilyenkor hangokat jelölő jelek vannak a
papíron, és nem szótagjelek, vagy szójelek. E szerint az angol is fonetikus?
Úgy vélem, a fonetikus írás nem is jelentheti a beszéd pontos rögzítését, mivel a feladata az agyunk elemző
képességének kiszolgálása. A szöveg tartalmának a benne lévő gyökök írásképével oly módon való
rögzítése, hogy a leírt gondolatok visszaolvasásakor gyökök a helyes képet fessék meg az olvasó agyában.
Például különbséget tudjunk tenni az „agy” és „adj” szavak között.
Az természetes, hogy az egymás mellé kerülő hangok között kiejtéskor összemosódások tapasztalhatók,
azonban az élő beszéd hallgatása mellett a beszélő hangsúlyozása és egyéb testi jelei is segítik a megértést.
Nem hinném, hogy helyes lenne az „adj” és „agy” szavunkat azonosnak tekinteni még akkor sem, ha egyes
filozófusok szerint az agyunk képzetei teremtik világunkat. Nem beszélve arról, hogy VCS a gyökök
keresésénél eltekint a magánhangzók módosító hatásától, tehát az „ágy”, „így”, „úgy” és „egy” szavainkkal
is azonos lenne az „adj” szavunkkal?
Amennyiben íráskor például elhagyjuk az I hangot, mondván a magánhangzók elhagyása nem okoz
értelmezési problémát, akkor gyakorlatilag a gyök tartalmából az „igaz, isteni, ideális” vonatkozást vonjuk
el. Például így lehet az „ima” szóból „ma”, vagy még durvább, ha az „iszik” szóból elhagyjuk el az I
hangot,és az így kapott SZK-t akarjuk elolvasni, ami lehet: szék, szike, szak, szőke, úszok…stb. Így talán
érthető miért kell ott lennie az I hangnak a király szavunkban is, és nem lehet azonosnak tekinteni a KIR
gyököt azzal a gyökrengeteggel, aminek összevonása egy újabb divat a nyelvészkedők között.
A nyelvészek zavarát az okozhatja a mássalhangzós íráselmélet elfogadása során, hogy a J hang
hieroglifájaként is előfordul ugyanaz a képecske , mint amivel az I hangot is vélhetően írták. Ez viszont
nem azt jelenti, hogy nem ejtettek I hangot, hanem csupán annyit, hogy tartalmilag nem tettek
különbséget az „ideális, isteni, igaz” tartalom és az emberi tudatosságot segítő „jó” között (pl. a jog, játék,
jegy, jel… stb.). Tehát az ókori ember minden bizonnyal azonosnak vélte a „jó” fogalmát azzal, hogy
„istennek tetsző”. Ezzel szemben a mai átlagember hajlamos arra, hogy úgy gondolkodjon, mi az, ami
szerinte, azaz az embernek jó.
E példán keresztül is valószínűsíthető, hogy nem szerencsés a magyart kikiáltani ősnyelvvé, ahogy ezt VCS
nyomán sokan teszik manapság. Másnak kellett lennie az ősnyelvnek, mert másképpen, sokkal
tömörebben, lényeges vonásokat megragadva gondolkodhattak az emberek. Azonban úgy vélem,
a fonetikus írás ugyanúgy sajátja lehetett a legősibb írásoknak is, mint jellemzője a magyar vagy az észt
nyelvnek. Bár feltételezhető, hogy a mai képrejtvénnyel rokonítható írás is előfordulhatott az ókorban,
azonban nem hinném, hogy ez lett volna az általános. Minden bizonnyal minden egyes kis képecskének
megvolt a hangértéke, illetve hogyan kell kiolvasni. Logikailag szerintem egy-egy gyök feleltehető meg
egy-egy hieroglifának, aminek adott volt az olvasata. Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy szótagokat írtak egyegy írásjellel, aminek olvasatát minden bizonnyal fonetikusnak kell tekintenünk.
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AZ ŐSKÉPEK TISZTA RENDSZERÉHEZ EGY LEHETSÉGES HIPOTÉZIS
a. Az ember „felosztása” az indiai filozófia szerint

Az ember a természet része, és az indiai filozófia szerint 3+4=7 egységből áll, amelyet ábrázolhatunk
egy háromszög (egyéniség) és egy négyszög (személyiség) kapcsolatával. Egy emberre egységként akkor
tekintünk, ha a személyisége mellett az egyéniségét is értjük. Ugyanis az ember bár kapcsolódik a földi
anyagi világhoz, de már megsejt valamit a magas szellemiség világából, és ez adja az egyéniségét.
PERSZÓNA személyiségünk, az a „maszk”, amit hordunk, amelyet további négy részre szintezhetünk:
1) STULA SARIRA: a sejtjeink közötti kapcsolatokat fizikai törvények
írják le. Ez adja a stabilitásunkat és fizikai elkülönülésünket más
élőlényektől, tárgyaktól. Ez a szint jellemzi az ásványok világát is.
2) PRANA SARIRA: itt már megjelenik az áramlás, ill. keringés, ami a
növényekben is megfigyelhető, azonban még nincsen jelen a lélek.
3) LINGA SARIRA: ahol már megjelenik a lélek, ahogy az állatokban
is. Az érzelmi szintű ellentmondások feloldhatók (adás és befogadás),
ezért a kapcsolatok szóval jellemezhető. Így idetartozik a beszéd is.
4) KÁMA-MANASZ, a vágyak által irányított gondolatok szintje, ahol
az ember gondolkodik, analizál és következtet, azaz működik, de még
tévedhet. Sőt, mivel az anyagi világ része, jellemzője a dualitás, nem
láthatja a maga teljességében a dolgokat, ezért szinte biztosan téved.
2. ábra Az ember 7 egysége

EGO eredetileg bizonyára az “ÉG otthont” jelenthette, ma a filozófiában az EGY-ÉN-ként értelmezik, azaz
egyéniségünket, a szellemiségünket jelenti, valójában azt, ami az éggel kapcsolatos:
5) MANASZ: a tiszta elme, aki tud nagy egységekben gondolkodni. A hősök és szentek szintje, akik
tudnak önfeláldozóak lenni másokért.
6) BUDHI: a megvilágosodott elme, aki már nem gondolkodik, mindent átlát (intuíció révén fogja a
lényeget).
7) ATMA: “a minden és mindenki voltaképpen EGY” megtapasztalása.
Az indiai filozófia szerint a beszéd képessége az érzelmekkel egy szinten alakul ki, ami egyben számomra
azt is jelenti, hogy az ember a lelkével megérzi a hangok tartalmát, amit badarságnak tartok anyagi világra
jellemző szabályokra lebutítani. Egészen más szinten működik a kommunikáció, mint ahogy azt a
nyelvészek kezelik. Minden szónak mágikus ereje van, ezt használja ki a reklám, vagy demokráciában a
hatalom megszerzése érdekében a kampány. Az érzelmeinkre igyekszenek hatni annak érdekében, így
befolyásolva minket az ő akaratuk szerint cselekedjünk. Amikor divatos irányzatok adják a követendő
mintát, akkor az ember elveszti kapcsolatát az egojával, és az ember személyisége uralkodik az egyénisége
felett. BUDHI az, aki átlát az ilyen manipulációkon, nem másokat követ, hanem saját útját járja, amit a
DHARMÁJA (belső hangja) jelez. MANASZ pedig már képes áldozatot is hozni másokért.
KHARMA: fizikai megnyilvánulása a dharmának, azaz a cselekvések ok-okozati láncolata. DHARMA a
minket átható szellem, az a belső hang, ami szól hozzánk, mi a helyes, mi a kötelesség. Ilyenkor nem a
bevált gyakorlat irányítja a cselekedetünket, hanem az igazságosság. Előfordul, hogy egy bevált gyakorlat
elnyomja a belső hangot és helytelen cselekvésre ösztönöz, például amikor a jog megengedő valamely
bűn elkövetésére és nem tanúsítunk önmérsékletet. Ilyen például mások megtévesztése saját érdekből.
Bár a hangok képzése egy fizikai jelenség, az emberi beszédet mégse tekinthetjük a fizikai szinten zajló
kommunikációnak, ezért is alkalmas a megtévesztésre, manipulációra is.
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b. A működő világ feloszthatósága
Ha elvetjük VCS azon állítását, hogy „a betűkben az égvilágon semmi sincs”, akkor egy egészen más világ
bontakozhat ki előttünk. Elfogadva, hogy már a hangoknak is van hatása az agyra, azaz valamiféle
jelentése, akkor talán érdemesebb lehet a hangváltási szabályok helyett a hangok jelentései alapján
kirajzolódó logikai kapcsolatokat felhasználni a szavak életútjának feltérképezésében. Olyasmikre lehet
gondolni például, jelenthet-e vajon az valamit, hogy a TY és LY hanggal csak egy-egy gyök indul, a TYÚK és
LYUK, mintha egy fejlődési kör kezdete és vége lenne. Bár e két gyökünk tartalma ellentétes képet sugall,
mégis a feketelyuk fizikai jelenségben „azonosulnak”. Ez adta az ötletet, hogyha a hangokot a tartalmuk
szerint láncba fűzzük, akkor egy olyan önmagába visszatérő ciklust kapunk, amelyben a TY az „eredeti
forrást”, az LY pedig azt a „végső lyukat” jelöli, ami mindent elnyel. A feketelyukban e két ellentétes
tartalom valójában ugyanannak a fizikai jelenségnek a két oldala. A tyúk és lyuk szavunk végén lévő UK
valami olyasmit jelenthet, hogy „új kezdet”, „új kör”.
Kérdésként adódik, vajon csak egyetlen kört adnak ki a hangok jelentései, vagy több egymásba ágyazható,
illetve egymást keresztezhető köröket definiálhatunk a hangok, illetve ősgyökök hordozta képhatások
kapcsolatrendszerének leírásakor? Hiszen a természetben megfigyelhető, hogy a fejlődési ciklusok hol
egymásba ágyazódnak, hol keresztezik egymást, sőt a párhuzamos fejlődési ciklusok is megfigyelhetők.
Feltehetően a hangok rendszerének tükröznie kell a természetben lezajló folyamatok legfontosabb
jellemzőit, sőt ezen túl tán azt a strukturális rendszert is, ahogy a világunk felépül.
Ha megnézzük a működő világ rendszerét, akkor egymásba ágyazódó köröket figyelhetünk meg, mely
körök mind valamilyen egység önálló fejlődési ciklusát írja le. Általában az „egyedi létükre” vonatkozóan
van nevük jelezvén, hogy a szellemi „fejlődés” során a „fej rálőtt”, egységként beazonosította, azaz
megnevezte. A világmindenség teljességének felosztása elvileg tehát két irányban lehetséges vízszintesen,
mint működő folyamat és függőlegesen, ami elvileg „a megnevezett körök! szerinti strukturális felépítését
jelentené. Elvileg az anyagi világ egy fa struktúrában ábrázolható, azonban a többi szinttel már gondok
merülnek fel. Az ókori ember értelmezte az Égiek szintjét, azaz az olyan erőkét, amire nincsen ráhatása, a
földi környezet szintjét, amit képes érzékelni, és feltételezett egy harmadik szintet, az alvilágét, ami az
Égiekhez hasonlóan rejtve van, azonban az ottani erők lehúznak és nem felemelnek. Az indiai filozófia
pedig itt Földön az emberre vonatkoztatva is már 7 szintet értelmezett. Levonható a következtetés, hogy
párhuzamosan működő rendszerek struktúrájának meghatározására van szükség. Az ezotéria tanítása
szerint e szintek között analógiák ismerhetők fel.
A világmindenséget, mint működő folyamatok összességét már könnyebb leírni, hiszen bármerre nézünk
a ciklikusság felismerhető. Tehát elégséges egyetlen ciklust jellemezni, ezért is szokás a teljességet egy
körrel szimbolizálni. A hagyományainkban számtalan ilyen felosztási módszert őrzünk, például:
„van-nincs”, „születés, virágzás, megőrződés, rejtőzködés”, „Tízes számrendszerben a számok világa”,
„12 állatövi jegy, mint az év ciklusának leírása”, „22 TAROT kártya”, „34 rovás jelű ábécé”, „60-as
számrendszer” stb. E logika mentén alakult ki, hogy bizonyos számok tartalma a teljességre, összefogásra
utalnak. Hiszen a tudatos megismerés érdekében mindig az EGY-et, az „egész teljességet” osztjuk fel
szakaszokra annak bemutatására hogyan fejlődik.
Vélhetően az ősgyökök száma is e logika mentén gyarapodhatott, mivel szükségszerűen mindig a teljes
fejlődési folyamat lefedésére kellett törekednie automatikusan az ősnyelvnek. A fejlődés folyamatának
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leírásából szakaszok nem maradhattak ki, folyamatosnak kell lenni az ok-okozat összefüggés láncolatnak,
amely az ösztönös ismeretből mindig egyre nagyobb (helyesebben egyre jobban tagolt) körként
emelkedett fel a tudatosság szintjére. Ezáltal az ősképek száma folyamatosan gyarapodott, amelyekre
mindig új és új képjeleket, azaz hieroglifákat vezettek be. Szerintem ezzel magyarázható a hieroglifák
számának növekedése, illetve a szótagírás kialakulása.
VCS-nek a 24-es állításában teljesen igaza van, amikor az ősképekre, illetve ennek megfelelő ősgyökökre
vonatkoztatva feltételez valamiféle „tiszta rendszert”, hiszen az analógiák elve alapján minden szinten egy
hasonló rendszer felismerhető. A tekintetben is VCS jól megfogta a lényeget, hogy az ősnyelvi jellegből
adódóan az ősgyököknek a világ látható változásainak a lényegük szerinti elkülönülését, szétválását kell
tükrözniük, és így azoknak a megnevezései. Szerintem csak abban tévedett, hogy erősen ragaszkodva a
látható formákhoz az ősképek rendszerét fizikai szinten, a világ felépítésének strukturális vetületében
kereste. Nem ismerte fel, hogy a változások mögötti valójában mindig fejlődési folyamat zajlik, amely
folyamatnak vannak rejtett szakaszai. Ennek ellenére egy általános fejlődési folyamat fázisokra osztható,
az egyes szakaszok jellemezhetők, és így valóban egyértelműen meghatározhat egy „tiszta rendszert”.
Most már csak az a kérdés, hogy a fejlődési folyamatot általánosságban le tudjuk-e úgy írni, hogy minden
szakaszát egy betűvel szimbolizáljuk (nevezzük meg) oly módon, hogy az egyes szakaszok tartalma egyben
nyelvünk ősképeiként értelmezhetők?
Már Platon is felismerte, hogy ugyanazon az egységet különböző szempontok szerint egymással
párhuzamba állítható fejlődési körökre is bonthatunk. Ennek okán definiálta az Ideák világát és a Képzetek
világát. Az ideák világában az isteni erők működnek (10 bolygóval szimbolizálható), amelyek egysége Isten
maga, akinek hatásai jelennek meg az emberek képzetében, azaz a természetben. A 12 állatövi jegy
szimbolizálja a természetben megfigyelhető ciklikusságot, amelynek fennmaradását külső erők biztosítják.
E két rendszer együttes működése „adja a földi megjelenést”.
Platon még nem eléggé ismerte fel az emberi
szellemi fejlődés jelentőségét a világban. Úgy
vélte, hogy az ember születése határozza meg,
hogy mi a társadalombeli szerepe. Az ember akkor
tud a leghatékonyabban fejlődni, amennyiben a
“helyén van”, illetve akkor tudna egy társadalom
igazságosan működni, ha minden tagja a helyén
lenne. Ugyanakkor nem egyszerű eldönteni mikor
van valaki a helyén, hiszen az ember a szellemi
fejlődése útján sokféle viszonylatban kerülhet
kiértékelésre. Mi a jó, ez csak valaminek a
viszonylatában lehet igaz.
Platon is érezte, hogy szükség lenne „viszonyítási pontok” kijelölésére, hogy az emberek el tudják dönteni,
mi a helyes. Mivel ő közvetlenül még tapasztalhatta a szkíta bölcsek, mágusok azon képességét, hogy
kapcsolatot tudnak teremteni az „Égiekkel”, ezért ezt a feladatot rájuk bízta. Jézust, illetve általában a
vallást alapítókat is ilyen bölcseknek tekinthetjük, akik utat mutattak, mi a helyes. Azonban szükség van
tanítókra, közvetítőkre, akik a konkrét esetekben eljárnak, és ezt a feladatot az őrökre bízta. A teljes
társadalom működését egy olyan körnek képzelte, amelynek a közepén a társadalom fennmaradását védő
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őrök állnak, akik filozofikus alkatuknál fogva képesek közvetíteni a társadalom különböző rétegei között
bármilyen társadalmi rétegből kikerülhetnek, és kapcsolatot tartanak a társadalom többi rétegével.
Egy adott ember szellemiségének fejlődése szempontjából az a viszonyítási pont, ami szerint eldöntheti,
mi a helyes, lehet belül („a dharma súgja”) vagy lehet kívül, amikor „az őrök”, azaz a jogrendszer, illetve a
nevelők adnak útmutatást. A külső elvárásoknak való megfelelés szétfeszítheti az embert, ha nem követi
a dharmáját. Fontos tehát, hogy az ember saját fejlődési útjára ráleljen, azonban nem könnyű
általánosságban megfogalmazni, hogyan szakaszolhatjuk az ember szellemi fejlődésének útját.

3. ábra Bágua térkép

A helyes gondolkodás módszertanáról
szóló klasszikus mű a Ji Csing, az ókori
Kína legismertebb szent könyve. A
könyvben maga a változás, mint
egység van szakaszolva, aminek
elemeit nyolc trigram segítségével,
egymáshoz való viszonylatukban
határozzák meg. A nyolc trigram
körszerű ábrázolása a Bágua térkép.

Egy axióma: Mindig önmagába visszatérő köröket kell definiálni egy teljes egység elemeinek
meghatározása során, különben szétesik az egység. Nyelvünkben is egy „kör” (pl. szakkör, tankör az
egységre) utal, amelynek részeit szoktuk „karnak” (pl. természettudományi kar).
A hagyomány szerint e nyolc trigramot (kuát), Fu-Hszi mitikus égi császár jegyezte le egy sárkánylovon
ülve, kiemelkedvén a Sárga folyóból. Mivel a Sárga folyó mentén a hunok éltek, vélhetően egy hun
mágusról, táltosról lehet szó. Minden bizonnyal tehát a keleti hunok között is, mint általában a szkíta
gyökerű népeknél között ott voltak gondolkodás nagy művészei, a királyi bölcsek, akik az emberi
szellemiség fejlődését megalapozták. Mivel feltételezésem szerint a nyugati asztrológia is a szkíta
bölcseknek köszönhető, akik tanítottak Egyiptomtól az Altaj vidékéig (Platon mestere is szkíta volt) egyben
levonható az a következtetés is, hogy egymástól távoli kultúrákban a bölcsek eltérő rendszereket is
kidolgozhattak, ha eltérőek voltak a célok.
Vélhetően a keleti hunoktól átvéve kerülhettek a székely-magyar rovásrendszerbe azok jelek, amelyek
tartalma az emberi szellemiség fejlődésének egyes szakaszaihoz rendelhető tartalmakat viszik be a szóba,
mint például a J vagy az NY hang. Nyilván ennek a körnek az elején kell állnia az É hangnak, ami az emberi
érzékeléssel kapcsolatos jelentést hordozza, ezért fordulhat elő az éhezés és az ész szavainkban egyaránt.
A szellemi fejlődés nyeresége pedig akkor látszik, amikor e kör végéhez érünk, azaz megnyugszik a téma.
Így érthető, hogy az NY hang miért az utolsó hang az „emberi szellemiség” körében.
Összefoglalva a székely-magyar rovás 34 jelű ábécéje 3 egységbe elrendezve, 3 ciklikusan értelmezhető
kör egyes szakaszainak megfeleltethető, ahol ez a három kör egy magasabb szinten szintén ciklikusan
működő körként értelmezhető, ami a XI-XII. fejezetekben kerül részletes bemutatásra. Előzetesen a
működő világ ókori szemléletű feloszthatóságát azért tartottam fontosnak előre, mert ez jól példázza az
ókori bölcsek milyen tömörséggel mutattak utat, amit egyáltalán nem nevezhetünk primitívnek, hiszen a
lényeget szemléltetik. A háromszög a gazdagodás szimbóluma, Platon is ennek mentén helyezte el a
bölcseket, a földműves vidéki lakosságot és a városi polgárságot. A működés azonban már ciklikus jellegű,
aminek a fennmaradását a centrumba helyezett őrökre bízta, amit ma az állami intézmények látnak el.
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Mit nevezhetünk ősképnek?
ŐR és BÖLCS szavaink, mint ősképekre minták.

Az ún. zsinór hieroglifa
kiejtését elég bizonytalannak tapasztaltam a különböző forrásokban (Ai; Ar;
rwd; rwD), könnyen lehetséges, hogy a helyes kiejtése: ŐR, hiszen számomra ezt a tartalmat sugallja nem
csak a hieroglifa által ábrázolt tartalom, hanem az egyiptomi-angol szótárban megadott jelentések is:
tartós, állandó, virágzó, leigáz, felügyel. Ezeknek a szavaknak formailag semmi közük sincs a magyar ŐR
gyökhöz, amelyből képezhetjük a hasonló jelentéseket, amik a hieroglifa szótárban szerepelnek: örök
(örökös), öröm, örvény, őriz. Így már az is jobban érthető, hogy Platon miért nevezte őröknek, akik a
társadalom fennmaradása érdekében védelmi szolgálatot végeznek. A hieroglifa újkori „zsinór” elnevezés
kifejezi azt a tartalmat is, amit az egyiptológusok éreztek a hieroglifa előfordulásaiból, vagyis, hogy az őrök
összekötő kapocsok i a társadalom különböző rétegei között.
BÖLCS szavunk eredetét Básztet, a macska nevében vélem
felismerni, aminek eredeti olvasta a tudományos átiratok szerint
lehet BASZT, vagy BELSZT. Mivel sem Ö hangot sem CS hangot nem
használnak az olvasatok megadásához, felmerült bennem, hogy tán
a BELSZT helyes olvasata BÖLCS. Ehhez azonban fontos
megvizsgálni, hogy beszélhetünk-e azonos tartalomról?
Először is érdemes végiggondolni, elképzelhető-e, hogy a BASZT a
BA és SZT ősgyökökből eredeztethető, hiszen mindkettőnek van
külön hieroglifája. BA

a gólya hieroglifa az isteni eredetű belső

lényeget jelenti, ST
SZETH isten nevében szerepel, ahol a
lépcsőzés az egység szétszedésére utal. BASZT/BELSZT neve ezek
szerint az isteni eredetű lényeg szétszedését, azaz az anyagi
világban részletekben való megjelenítését jelenti.
BÁSZT, a láng úrnője, Ré szeme, hieroglifája azonban nem ezekből
tevődik össze

, ahogy a BÖLCS sem csak szétszed, hanem

iránymutatást is ad. Nevében
hieroglifa tán a felfalás
folyamatára utal (olvasatát segítő tudományos átiratát nem találtam
meg), a megduplázott

hieroglifa a T betű jele, és a tér tágulását

4. ábra Básztet macsaka alakban,
Forrás:By Guillaume Blanchard Guillaume Blanchard, CC BY-SA 1.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.p
hp?curid=47156

hangsúlyozza. Az utolsó hieroglifa jelentését MUT („Mwt”) (hieroglifája
) segítségével lehet
értelmezni, aki képes rámutatni a probléma gyökerére, illetve annak megoldását előrevinni. A keselyű a
haldokló (múlt) hol létét mutatja, azonban a jelentésben ott van az irányító erő is, ami felismerhető
BASZT/BELSZT tartalmában. Vélhetően az “irányító erő” tartalmat hordozza a
hieroglifa, aminek az
önálló hangzósítását az egyiptológusok munkáiban nem sikerült fellelnem, de felismertem a magyarok
által használt CS hangban, ami megtalálható a “macska” főnévben is. BÁSZT-ot általában macska alakban
ábrázolták. HATHOR („Ḥwt-Ḥr” az égi anyabika) egyik megszemélyesítése BÁSZT a macs+ka, azon földi
erőnek, amely új életet ad és az elhaltak maradványait megemésztve (múltból→MA) táplálja újszülöttjét,
akinek egyben az úrnője, irányítója.
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Ősképeinket a kultúránk őrzi

Szerintem a szavak nem véletlenül különböznek egymástól, nyilván egy új képhez új szóra van szükség.
VCS 11. állítása miszerint „A szó változik és a kép marad” számomra erősen vitatható. Tudom, VCS
ősképekről beszél, azonban milyen alapon gondolhatjuk azt, hogy az ősképnek feltétlenül valamiféle
külső, látható formának kell lennie? Miért ne lehetne a természetben is megfigyelhető működő erő,
fejlődési státuszokhoz, vagy épp a tudatosításhoz szükséges dolgok fogalomképe?
A „kör” bizonyára eredetileg nem formát és nem görbeséget jelentett,
hanem egy fejlődési ciklust, amikor valami önmagába visszatér, tehát a
teljességet, az EGY-et. Kérdés, hogy vajon miszerint tagolt kezdetben az
ember? Nem hinném, hogy a görbeségre figyelt volna fel az ősember, hiszen
az egyenes csak az emberi tudatban létezik, és valaminek a viszonylatában
kap értelmet a görbeség. Amire felfigyelhetett, hogy vannak erők, amiknek
érezte a hatását, de nem tudta befolyásolni. Vagy nyilván megfigyelte, hogy
megszületik a gyermek felnő, utódokat nemz, majd elhal. Úgy vélem, tán
ezeket az elemeket lenne helyes ősképeknek nevezni, mivel ezek a tartalmak
figyelhetők meg a legrégibb régészeti leleteken is.
VCS szerint például a NE egy ősgyök, aminek a jelentése: „bővülés,
növekedés és keletkezés”. Az általam összeállított rendszerben az N hang „a 5. ábra Termékenység-istennő
Çatal Hüyükről,
fennmaradás érdekében nyújtott külső segítséget” jelenti, ami tükröződik a
Forrás:Wikipédia, Szerző
User:Roweromaniak
növekedni szavunkban is, azonban „a keletkezés” tartalma már egészen
más. A fejlődésben előbb valaminek keletkeznie kell, hogy utána növekedni tudjon, tehát nem tartom
szerencsésnek egy közös ősképbe összevonni VCS értelmezéseit. Különösen nem szerencsés a bővülés
fogalmával összemosni, ami gyakran éppen nem a fennmaradást szolgálja, hiszen egy határon túli bővülés
már széteséssel jár.
Nem venném a bátorságot, hogy a magam határozzak meg ősgyököket (ősképeket), feltételezésem szerint
kultúránk őrzi ezeket, és csak fel kell ismernünk. Elképzelhető, hogy az ősgyökök száma változhatott az
idők folyamán. Például
•

A - L, I - J, U - V hangokpárok még valamikor egybemosódhattak. Kiejtésüket inkább a környezetük
szabja meg, azaz milyen hangok mellett állnak.

•

A nyelvészek szeretik összemosni zöngés és zöngétlen hangpárokat, mivel kiejtéskor
módosulhatnak. Azonban ne felejtsük el, hogy a gyökök időállóan őrzik az eredeti formájukat!

•

Vannak olyan betűink, amelyek nyelvészeink szerint két hang együtt ejtésével jöttek létre, például
DJGY, TSCS, TJTY. Elvileg ott húzhatjuk meg az ősgyökök számát, ahol a gyököket már nem
bonthatjuk tovább elemeire. Kérdés tehát az, hogy például a CS hang bontása TS-re elfogadhatóe? Az „ing” szavunkban vajon hány hangot ejtünk?

•

Vannak olyan gyökeink, amelyeknek eredeti jelentése kikopott a nyelvünkből, esetleg önállóan
soha nem is létezett, azonban a tudatalattink kezeli ezért tudjuk toldalékolva használni. Pl. HEVheves, heveny, hever, hevít, leheveredik, heverő… stb. Elvileg a HEV gyök is felfogható olyan
állandósult hangkapcsolatnak, mint TS, vagy TJ, csupán a kiejtés megsegítésére az E kötőhangként
közbeékelődött a HV hangpárba.
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ŐSGYÖKÖK, ŐSKÉPEK SZÁMA

VCS-val vitatkoznék abban a megállapításában is, hogy a magyar nyelv nagyon kevés gyökből épül fel,
mivel magam részéről logikailag egy közös körbe képtelen vagyok összevonni azokat a gyököket, amelyek
különböző képeket jelenítenek meg számomra. VCS ezzel szemben a 16-os állítása során a „különböző
kiejtésű” gyököket azonosnak tekinti. Őszintén szólva nekem nem tetszik ez az igen elterjedt gyakorlat,
esetleg gyökcsaládnak el tudnám fogadni, de egyetlen gyöknek? A gyöknek, mint nyelvi elemnek
szerintem egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie, azaz egy gyöknek csak egyetlen hangsor
feletethető meg.
Úgy vélem, az ősgyökök megadásánál is ragaszkodni érdemes ahhoz, hogy csak egyetlen hangsornak,
illetve hangnak feleltessük meg. Nem tartom érdemesnek belebonyolódni abba, hogy hasonló hangzás
alapján összevonjunk hangokat, azt gondolván, hogy az ősembernek olyan primitív agya lehetett, hogy
nem érzékelte a hangok közötti különbségeket.
VCS 17-es állításában arra a következtetésre jutott, hogy az ősgyökök száma maximum 20 lehet, amit
lefordítanék arra, hogy kezdetben maximum 20 egyezményes jelet használhattak a kommunikáció során.
Megjegyzem ez a szám közel akkora, mint a latin vagy a héber ábécé, azonban VCS-ben fel sem merül,
hogy az ősgyökök valójában hangtartományhoz rendelt betűk is lehettek. Pedig gyakorlatilag önmagával
jutott ellentmondásba, amikor az ősgyököket magánhangzóval együtt határozta meg azok után, hogy a
magánhangzóknak nem tulajdonított jelentőséget. Ilyenformán tulajdonképpen VCS is egyetlen hangzót
tekintett ősgyöknek. Nem csinált valójában mást az ősgyökeinek meghatározása során, mint a
tartalmukban jelentősen eltérő mássalhangzókat elkülönítette.
Az ősképek száma kultúránként is változó lehet. Elsősorban az határozza meg, hányféle hangot
azonosítanak az identitás tudatot is meghatározó adott nyelvben, hány betűből áll az ábécé.
Természetesen nem ilyen egyszerű a helyzet például az angol nyelv esetében. Az angol szavak kiejtését
segítő külön jelrendszert tartalmaznak a szótárak. Mivel a hang hat az agyra, elvileg ezt kellene alapul
venni. Mivel azonban több nyelv keverékeként jött létre az angol, felmerül a kérdés, beszélhetünk-e
egyáltalán ősképekről egy viszonylag új keletű keveréknyelv esetében?
Mivel általában hasznos a hagyományokat követni, első megközelítésben érdemes 10+12=22 ősgyökről,
ősképről beszélni, amelyen belül valójában két körünk van, az egyik 10 elemű, a másik 12 elemű.
A 10 elemű kör egyes szakaszaival az égi erők törvényszerűségeit lehet jellemezni, megjegyezve, hogy
ezek az erők gyakran egymás létét feltételezik. Például értelmetlen az elektromosság pozitív oldaláról
beszélni a negatív oldal nélkül. A 12=3*4 elemű körben az időirányok (múlt-jelen-jövő) és a felszín négy
iránya definiálja a földi életben megfigyelhető ciklikusságot.
E logika alapján vannak olyan hangok, amelyek az „égi erőket jelenítik meg” a gyökeinkben, és vannak
olyan hangok, amelyek egy fejlődési ciklus valamely szakaszára utalnak. Például a H hang azokat a
hatalmas átalakító erőket hívják be a szóba, amelyekre az univerzális egyensúly fenntartása érdekében
van szükség. Vegyük például a hang, hő, hit, hegy, has, hír, méh… stb. szavunkat, szinte érezzük azt a
hatalmas erőt, ami ezekben lakozik az átalakító munkájuk végrehajtása érdekében, és ezekre az erőkre az
embernek szinte semmi ráhatása sincs. Vagy vegyük K hangot, amivel a szavakba olyasmi tartalom kerül
bele, hogy egy dolog kikerül a világba, és ez által egy új fejlődési kör elkezdődik. Még a K hang jele is ezt
tükrözi, az egységből valami elindul a duális világba, a képzetnek lesz egy képe róla.
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Úgy vélem ugyanakkor, hogy a magyar nyelvben sokkal több gyök tartalmát elfogadhatjuk ősgyöknek,
mint ahány betű van a rovásábécében. Gyakorlatilag sokkal több rovásjelünk is van, ha ligatúrákat is
figyelembe vesszük. Szerintem nem csak a betűk, hanem egyes olyan stabilizálódott betűkapcsolatok is
ősgyöknek tekinthetők, amelyek önálló tartalma már sok ezer év óta kimutatható a nyelvekben. Segíthet
a tájékozódásban, hogy melyek lehetnek ezek, hogy mely gyököknek van önálló hieroglifájuk, ékjelük vagy
rovásírásos ligatúrájuk. Ősgyöknek tekinteném például a toldalékokat is, amelyek szinte a betűk szintjén
őrzik időtállóan a tartalmukat, amelyet azonban csak körülírással tudunk meghatározni, ahogy a betűk
jelentését is.
A magyar nyelvben használatos ősgyökök meghatározása sokat segíthet a különböző ókori írások
megfejtésében. Feltételezésem szerint ugyanis ezek az időtálló ősgyökök a különböző ókori nyelvekben is
hasonló tartalommal előfordulhattak. A használatuk, ahogy összefűzték ezeket a gyököket, illetve
ahogyan rögzítették, az jellemezte az adott ókori nép kultúráját, igen tömör gondolkodását. Abban látom
igazolva e hipotézisem, hogy a szótagírás megelőzte a betűírást, azaz ősgyököket írtak. A problémát az
okozta később, hogy az írás fejlődése során az ősgyökök száma túl burjánzott. Az írnokok nem tudtak
különbséget tenni ősgyök és gyök között, ezért nyelvhez kötődő gyökjeleket alkottak, amelyek
visszaolvashatósága egyre bonyolultabbá vált. Az ábécé megszerkesztői nyilván elvileg az ősgyökökhöz
igyekeztek visszatérni, amelyet azonban az egyes kultúrákban eltérően értelmeztek. Azokban a
nyelvekben, ahol az ősgyökök eredeti tartalma már kikopott, az ábécé minimalizálására törekedtek, hogy
minél kevesebb jellel lehessen írni.
A székely-magyar rovás attól oly csodálatos, hogy a jelek őrzik a hangok, mint ősgyökök eredeti tartalmát.
A 34 jelből álló ábécé egy tiszta rendszert alkot, ahol a tartalmak és a jelek formái harmonikus egységben
állnak. Feltehetően a rovásírás többi jele is a magyar nyelv valamely ősgyökének feleltethető meg,
azonban ezek helyes megfejtése még várat magára. A gyökben minden bizonnyal mindenkor ott van a
magánhangzó is, így helytelen azt feltételezni, hogy csak mássalhangzót írtak. Ugyanakkor az könnyen
elképzelhető, hogy egyes jelek közötti rokon tartalmak okán nem a mai hangzásnak megfelelő fonetikával
írtak, amelyek értelmezésében valóban segíthetnek az ún. hangváltási szabályok. Azonban ezek a
szabályok nem utalnak a beszéd fejlődésére, csupán annyi fogadható el szerintem, hogy az írás 1000 évvel
ezelőtt nem volt rutinos, a nyelv használata nem volt szabályozott. Olyan szabadon fűzték az írásjeleket,
amilyen szabadon a gyökeinkkel megfestjük az élő beszédben a mondanivalóinkat.
Visszatérve az ŐR és BÖLCS gyökök példáira, amelyek több hangból állnak, így kérdésként felmerül, vajon
hány ősképet ismerhetünk fel bennük? Szerintem az ŐR szavunk elfogadható ősképnek, mivel egyetlen
hieroglifába összesűrítették a tartalmát. A BÖLCS szavunkkal már nem ilyen egyértelmű a helyzet, úgy
vélem két őskép tevődik benne össze, a „belső isteni eredetű lényeg szétszedése, darabolása” és az
„irányító erő az újrahasznosításhoz”. Az indiai filozófia megközelítőleg ezt a tartalmat nevezi DHARMAnak, érdekes módon ez a DAR és MA gyökből tevődik össze, amelyben ott rejtőzik az „egy darab ma”
hasznosítási lehetőségének a tartalma. DHARMA nem a teljes utunkat mutatja, hanem annak mindig csak
egy darabját, éppen azt amivel MA dolgunk van.
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VCS által meghatározott ősgyökök jeleinek értelmezése a rovásjeleink
rendszerében
a.

⃝ (VCS szerint a GUR ősgyök jele):

A kör, mint a legalább 35 ezer éve előforduló jel, mindenkor a
teljességet jelenti, azaz egy teljes fejlődési ciklust. A saját fejébe
harapó kígyó is egy kört alkot, és a kígyó neve is K-val kezdődik, (míg
benne lévő GY a gyökerekre való visszavezetésre utal). A K hang
nyilván a kezdetekre utal, amikor valami kikerül az anyagi világba.
Szó sincs itt tartalmilag a gurulásról, görbeségről! Minden, ami kikerül
a világba, görbe pályán halad, az „egyenes” fogalma az emberi tudat
terméke, a valóságban nem is létezik.
Jól látható a tartalmi különbség a G és K hangpáron belül a zöngés és
zöngétlen hangok között. Míg a G hang az emberi tudattól és a földi
világtól független „égi” jellegzetességet nevez meg, addig K hang
tartalma erősen kötődik a földi világhoz, a képzethez, ezért is
nevezték a sumérok KI-nek a Földet.

6. ábra Még az aztékoknál is elterjedt
volt az Uroborosz kígyó ábrázolása

Érdekesség, hogy a héber ábécében a ⃝ kör neve samech, azaz „ördög”, a latin ábécében pedig az O hang
jele. Tartalmilag ily módon a teljességet az anyagi világgal azonosítják, mintha nem létezne szellemi világ,
azaz isteni rend.
Azon rovásjelek tartalma, amelyekben felismerhető a körív, feltételezésem szerint az egész folyamathoz,
az isteni rendhez való viszony értelmezését hordozzák. Egy matematikai tétel vezetett ennek
felismerésére: „Számegyenes bármely szakaszának számossága éppen annyi, mint a teljes számegyenes,
azaz végtelen”. Például ha vesszük a számegyenes minden pontjának a reciprokát, akkor gyakorlatilag a
(-1;+1) intervallumot határozzuk meg. Éppen ezt a tartalmat fejezi ki a fent említett rovásjeleinkben is a
körív. Bár csak a teljességnek egy szakasza, mégis értelmezhető a teljes folyamat szimbólumaként.

e előddé egyesítő erő, amely elősegíti az értelmezést.
N n égi segítség az egész folyamat fenntarthatósága érdekében; nevelő, növelő, nem… stb.)

•

E

•
•

Ö a továbbhaladást a folyamat anyagi jellegű, duális jellemzői irányítják úgy, mint ösztön, öröm.

•

o a folyamat otthona; ahonnan ered, és ahová a kígyó is visszahúzhatja magát.
F f a fókusz, a felső fok; a folyamat éppen fényben lévő, fenti szakasza.

•

É

•

NY

•

•

O

érzékelés; a szellemi fejlődés érdekében értelem és érzelmek munkálkodnak a folyamaton

N a folyamat lenyugvó szakasza, amikor elnyelődik a lényeg, ami a nyereség.
LY L a lyuk az, ami mindent elnyel, a teljes folyamat vége.

Úgy vélem, hogy eredetileg a kör a teljes folyamatot szimbolizálta, amelynek ciklikusságát felismerve
átalakult egy hullámvonallá. A latin N betűben is felismerhető egy ciklus hullámvonulata, amelynek
eredete bizonyára a hullámvonal hieroglifa

, amit gyakran víznek neveznek.
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+ (Varga Csaba szerint a MÁL, VÁL ősgyök jele, amelyet talán már 40 ezer
évvel ezelőtt is használtak):

Előfordult, hogy ugyanannak a jelnek megváltoztatták/felcserélték a tartalmát. Erre jó példa a kereszt

+,

amely szerintem mindenkor az egység feldarabolására utal. Így is lett a D hang jele a rovás ábécénkben.
Gondoljunk csak az „idő” és „dob” szavaink jelentésére! A végtelen folyamatot szakaszoljuk, darabolunk.
Mindkét szóban hangsúlyos helyen található meg a D hang! Az se véletlen, hogy a D hanggal képezzük a
törtszámneveinket! Pl. hatod, nyolcad… stb.
Varga Csaba ugyanakkor a MÁL, VÁL gyököknek feleteti meg a keresztet, amiben nincsen D. Az egység
szétmállik, szétválik jelentés révén, bár felsejlik némi tartalmi hasonlóság, mégis, ha mélyebben
belegondolunk a kereszt által hordozott tartalomba, az inkább az új struktúra kialakulásáról szól, mint az
elmúlásról. A tér-idő dimenziókban érzékelhető világot a folyamatos változás (VÁL gyök!) jellemzi.
Azonban ahhoz, hogy valami változni tudjon, előbb ki kellett alakulnia.
D hang szerintem a struktúrák eredeti kialakulásáról szól, mivel a kereszt egyiptomi hieroglifa jelentése
a „vonzás”, ami logikailag szorosan kapcsolódik az eredeti struktúrák kialakulásához. A gravitációs vonzás
következtében alakult ki a szilárd halmazállapotú anyag. A vonzáskörökön belül történik a sűrűsödés, egy
új „darab” létrejötte.
Talán érdemes még a Föld ⊕ jelét az F

f rovásjelével összehasonlítani, amelyet sokan azonosnak vélnek.

d

A Föld jelében a D hang álló keresztje szerepel (a “Föld” szavunknak is utolsó betűje, hasonlóan a “Hold”
szavunkhoz), ami azt hangsúlyozza, hogy kialakult egy külön önálló egysége a világegyetemnek.

f hang rovásjelében a ferde kereszt B b hang révén magára, a felszínen lévő fényben
zajló folyamatok belső lényegére fókuszál. A lényegi különbség tehát az, hogy míg az f jel időtlen jellegű
Ezzel szemben az F

tartalmat hordoz, addig ⊕ jelében hangsúly az időben és térben zajló folyamatokra helyeződik.
Szerintem az se lehet mindegy, hogy egy körbe, a teljesség jelébe tesszük a keresztet, vagy a “rést”
szimbolizáló hieroglif jelbe, azaz két szembenéző körívbe. Bár már a körívek is mindig a teljes folyamatra
utalnak, mégis a beszűkített kör utalhat a teljes folyamat egy részletére, egy alfolyamatra. Úgy vélem, az
F hang a teljességnek mindig csak egy részletét (“rés” hieroglifa az R hang jele), vagy egy vetületét emeli
föl a fénybe.
A fentiekkel egyben azt is igyekeztem szemléltetni, milyen könnyen előfordulhatott, hogy valamely jelnek
megváltoztatták az eredeti tartalmát, amikor értelmezni igyekeztek. A magam részéről többoldali
megközelítéssel rovásjeleinknek ezeket az eredeti tartalmát kutatom. Természetesen én se vagyok
tévedhetetlen, sőt megfigyeltem, hogyan fejlődik közben a gondolkodásom, pedig az egész csak játéknak
indult.
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/ (VCS szerint a RO ősgyök jele, jelentése „az ép állapot megrontása”)

Szerintem az R hang ősi jele (a ferde egyenes vonal) inkább csak valamiféle „RUHÁRA” utal, ami időlegesen
RÁ_RAK_odik a lényegre, hogy megjelenhessen a világban, majd, amikor a szerepét betöltötte, lemállik
róla, mint a RONGY. A teljesség nem tud megjelenni a világban, csak annak valamilyen RÉSZ_lete.
Ez azonban kicsit más megközelítése az R hangnak, mint „az ép állapot meg_RONT_ása”.
Vegyük észre, hogy többnyire ez a hang áll a régi népek nevei végén: magyar, sumér, illír, kazár, szabír…
stb. A népnevek is csak egy ideiglenesen rárakódott ruhák egy kulturális közösségre, amellyel egyben azt
is jelezték, hogy az emberiségnek csak egy részéről van szó.
Olyan értelemben valóban az ép állapot megrontását jelentheti az R hang, hogy éppen az jelzi, hogy amiről
szó van, az a teljes folyamatnak nem a lényege, csak egy részlete, illetve a formai megjelenése. Az R hang

r

új rovásjele jobban szemlélteti ezt a tartalmat. A teljességből kiemelünk valamit, ami önálló egységként
jelenik meg.

r

v

Az alakja emlékeztett V hang rovásjelére kifejezvén, hogy a következő lépés az anyag „vége”. Amikor
a már a rárakodott ruha lemállik, akkor a lényeg kerül a fénybe, és e változás következtében jön a
megvilágosodás, azaz egy részletből tudunk következtetni a teljesség valamely jellemzőjére.
A ROvásnak, illetve az ÍRásnak is csak átmeneti a szerepe, akár a ruháknak, ráadásul elemeiben mindig
csak egy részletét fogja meg a teljességnek.
A ferde vonalak , mint hieroglifák ÁMON nevében fordulnak elő és a rejtett isteni természetre utalnak,
ugyanakkor hangzósítva a I-J hangoknak feleltetik meg. A „ruha” az, ami elrejti az isteni lényeget, vagyis
hieroglifa mindazt jelenti, amit Isten megszemélyesítésekor ráaggatunk. A rejtőzködő isteni lényeg a
teljes igazságában fel nem fogható, amikor erről beszélünk, valójában csak a „ráaggatott ruhákról”
szólunk. Az egyiptológusok ugyanakkor az I-J hangok révén az isteni lényeget emelik ki.
VCS meghatározása, miszerint az ép állapot megrontását jelenti a ferde vonal bár sok esetben helytálló,
de fontos azt is észre venni, amikor a rejtettségre utal.
Az R hang hieroglifája
, amit rés, rész szavainknak lehet megfeleltetni. Úgy vélem, a „rés”, ill. „rész”
gyököknek lehetett egy közös ősgyöke, ami tükröződik abban, hogy ugyanannak a hieroglifának
megfeleltethető a tartalmuk. Ez vezetett arra a felismerésre, hogy az ősgyököket talán a hieroglifák
segítségével lenne helyes feltárni.
A gondolatok rögzítése olyan emberek között segíti a kommunikációt, akik között a beszéd már nem
működhet például távolság okán. Bár a leírt szöveg visszaolvasva gyakran eltorzítja az eredeti lényeget,
mégsem szerencsés sem a „ruhára” sem a „rovásra”, sem az emberre (végén az R hang) azt mondani, hogy
rossz. Még akkor sem, ha a rovott múlt azt jelzi, hogy már feljegyeztek róla valamit, de ez miért ne lehetne
jó? Weöres Sándor világított rá, hogy nem létezik önmagában „rossz”. Az R jelentését illetően csak annyi
a lényeg, hogy egy olyan rárakodásról, ragadékról van szó, ami a formai megjelenésre hat, esetleg elrejt
valamit, vagy csak egy részét jeleníti meg a lényegnek. Segít az elrejtett igazságot felismerni, ha tisztázzuk,
hogyan viszonyulunk a dologhoz, mi a lényeg és mi az arra rárakódott máz.
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∆ (VCS szerint a NE ősgyök jele és a növekedést jelenti)

Az N hang jelentése szerintem az az „égi segítség”, ami a növekedéshez, a fennmaradáshoz szükséges.
Létezése független az emberi tudattól, nem az ember találmánya, hanem mondhatjuk égi jellegűnek,
innen eredeztethető az angyalábrázolás. Az N hang hieroglifája
a hullámvonal, ami arra utal, hogy a
fejlődésnek csak bizonyos fázisaiban kap hangsúlyt, amikor növekedés a fontos. Tehát tartalma szorosan
kapcsolódik a föld élővilágában megfigyelhető ciklusokhoz.
Az új egyed ill. dolog létrehozását az anya-apa és gyermek, test-lélek-szellem hármasai biztosítják. Az
egyenlő oldalú háromszög általában magát a harmonikus gyarapodást, gazdagodást jelenti, amelyet az
égiek irányítanak, és szinte magától megvalósul.
Jól látható, hogy jelentős tartalmi különbség van a már létrejött egyed fennmaradása érdekében nyújtott
égi segítség és az új egyedek létrejöttének elősegítése, azaz a „gazdagodás” között. Természetesen külön
hieroglifái van ezen eltérő tartalmaknak már a legősibb időktől.
•

A G hang hieroglifája
azt szimbolizálja, hogy a gazdagodáshoz belül kell lennie valaminek, ami
gerjeszti a harmonikus terjedést, aminek felűről van egy gátja. A G hang rovásjele is három vonalat
tartalmaz:

•

g.

Az N hang hieroglifája
pedig arra utal, hogy a növekedés ciklikus, nem egy állandó folyamat.
A legfelső szint elérése után mindig jön egy ún. veszteséges szakasz, amikor a lényegre rárakodó
ruhák lemálnak.

Részemről a háromszöget inkább a G betűvel és a jupiteri jellemzőkkel társítanám, mint a NE gyökkel, azaz
az N hanggal. Önmagában a NE gyök – eltekintve a tagadástól – nem is gyakori, most csak a nekem, név,
nevel, nemzet szavak jutottak az eszembe. Nem hinném, hogy a

∆, mint ősgyök csupán ennyit jelentene!

Az egyiptomi hieroglifák közül
alakja áll a legközelebb a háromszöghöz, ami a T betű jele, és röviden
megfogalmazva olyasmit jelent, hogy a „tér tágulása”. A TÁG gyökünkben összekapcsolódik a T és G hang.
Megnéztem, hogy még mely rovásjelünk tartalmazza

∆-t, az M jelében megduplázottan van egymás

m

felett elhelyezkedve , ami jól kifejezi azt, hogy az M betű a múltat kapcsolja össze a jövővel. A múlt is
„tág”, a jövő is „tág”, a jelen viszont csak egy pont, egy pillanat, ahol a kettő találkozik. Ezt a tartalmat
tükrözi a latin betű, és a MA szavunk is. Az egyiptomi MA_ÁT istenasszony ügyel arra, hogy a múltból a
jövőbe történő átmenet rendben megtörténjen minden pillanatban.
Rovás ábécénk nem ismeri tisztán az egyenlő oldalú háromszöget, csak annak módosulásait. A fentiekben

m

bemutattam, hogy az M rovásjelében megkettőződik, a G rovásjelében

g az egyik vonal elvándorlása

t is, csak az utóbbiban a vonal kívülre kerül. Az
megduplázódik, az S rovásjelében pedig teljesen eltűnik s.

feloldja a zártságot, ahogy ez igaz a T hang rovásjelére

l

L hang rovásjelében
pedig belül
Feltételezésem szerint ezek a formai változások mindenkor tartalmi jelentésekkel is bírnak. Úgy vélem az
ilyen apróságoknak tűnő különbségek segítenek megfogalmazni nyelvünk ősképeit.
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s (VCS szerint a HAR ősgyök jele, a magyar rovás ábécé ún. sátorjele is)
Már vagy 20 ezer éve előfordul a régészeti leleteken s , ami számomra a „sávban sugárzást” jelenti, ahogy
e.

a Nap sugarai is egy pontból kiindulva szétterjednek, ahogy egy elért siker híre is szétterjedhet a világban.
Vélhetően a sugárzásnak tudták be súly fogalmát is. Amit (az egy pontból kiinduló) sugárzás elér, azt szinte
sátorszerűen beborítja. Rovás ábécénkben ezért is az S hang jele.
Ez a jel akár a kiemelkedés, kitörés szimbóluma is lehetne, ezért VCS úgy véli, hogy a HAR ősgyök jele
(pl. harsan, harag, Hargita). Itt is felismerhető valamiféle tartalmi hasonlóság, hiszen a Nap sugarai is
kitörnek a Napból, mégis úgy vélem, mást jelent a HAR gyökünk, mint az S hang. A HAR gyök R végződése
utal rá, hogy itt csak valamilyen ruháról lehet szó, ami alapból (A hang) rárakódott a hatalmas átalakító
erőre (H hang). A “harag”, “harsan” szavaink is csak egy megjelenési formát jelölnek.
VCS ezen - szerintem téves - megállapítását megkoronázza azzal, hogy az ún.

V jelet a HAR ellentételeként

a HOR gyökkel azonosítja (behorpad), miközben számtalan helyen arról ír, hogy az ősgyököknél nincsen
szerepe a magánhangzóknak. Továbbá az R és L hangokat is azonosnak tekintve az ősnyelvben,
VCS idecsoportosítja a HAL gyököt is. Nem csodálom, hogy ilyen következetlenségeket nem fogad be
nyelvészet.
VCS-nek abban azonban teljesen igaza van, hogy rovásjeleink közül számos a

s és V kombinációjából

építkezik, és e két jel ellentétes tartalmat hordoz, amelyeket nyelvünkben szerintem az S és V hangok
közvetítenek. V hang azt jelenti, ami van vagy volt, azaz a változást, váltást. A V hang rovásjele
„egyes” közé helyezi a

v két

V jelét jelezvén, hogy csak valamiből lehet valami. A V hang egy fejlődési

folyamatnak konkrétan egy adott szakaszát jelenti, azt, amikor ez a folyamat megmérettetés céljából
megjelenik a világ előtt (ezért a rovás jele nem is tartalmazhat körívet). Nem véletlen tehát, hogy a vizsga
szavunk is V hanggal kezdődik.
Amikor egy adott folyamatnak vége van, akkor láthatjuk világosan az egész egységet. Bár a hangváltási
szabályok a V és F hangok között jeleznek kapcsolatot, azonban a V hang tartalma szerintem mégis inkább
az U hanggal rokonítható, jelezvén, amikor valaminek vége van, akkor egyben új utak is megnyílnak.
Az egyetemistának a vizsgák letétele egyben új tárgyak felvételi lehetőségét is jelenti, vagy azt, hogy már
a munkája során alkalmazhatja a tanultakat.
ÁPISZ nemzést, megtermékenyítést szimbolizáló bikaisten eredeti neve ḥpw, kiejtve talán “Khapu”, az ő
nevében fordul elő az a hieroglifa
, ami talán a legjobban közelíti az S hang rovásjelének
megkettőzéséhez, és szintén a KH, ill. K hanghoz kapcsolódik. Tartalmilag is ÁPISZ valaminek a kezdetére
utal. Hogyan lett Khapuból Ápisz? A két névben a P hang a közös, ami a megterményítés pillanatára utal,
azonban a görög névből elveszett K hang tartalma, hogy ez valaminek a kezdete, maradt, hogy APU, ez
lett elgörögösítve. Természetesen e hieroglifáról és ÁPISZ bika eredeti nevéről nekem a KAPU szavunk jut
eszembe, aminek az eredeti tartalma, hogy a megtermékenyítéssel valami újat kapunk.
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ŐSGYÖKÖK ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSA ÚJ GYÖKKÉ
a. Hangból új hang

VCS-nak minden bizonnyal abban is igaza lehet, hogy a gyökök (hangok) és az első jeleik párhuzamosan
születtek meg. Később azonban ugyanannak a gyöknek (hangnak) különböző céllal, illetve más logikával
egyéb jelei is létrejöhettek. Például megszülettek a hieroglifák, amelyek gyakran előforduló ősgyök
jelentését ábrázolták művészi formában. Ez azonban nem nyomta el a legősibb jelábrázolásokat,
amelyekből aztán a rovásírás is kifejlődhetett. Talán ezzel magyarázható, hogy a rovásjelekben is
felismerhető, hogy a formai megjelenés hasonlóságai rendszerint tartalmi kapcsolódásokra utalnak.
A rovásjeleink segítenek eligazodni a hangok tartalma közötti rokonságokban.
Az U rovásjele

u a V rovásjelének v megkettőzése és egyben szembefordítása, ahhoz hasonlóan,
ahogy a G rovásjele

vagy az S rovásjele

s megkettőződik a K rovásjelében k, és a B rovásjelében b

vagy a B rovásjele
Míg az

g megkettőződik a TY rovásjelében T,

b megkettőződik a H rovásjelében h,

b jel a belső lényegre fókuszál, addig a k jel egy olyan fejlődési kör kialakulására, amit a
tudat szakaszaiban „elemezni” fog.

Amikor egy rovásjel megduplázódva fordul elő egy másik hang rovásjelében, akkor felismerhető
valamiféle „hangsúlyosabbá válás”, „erőfokozódás” a tartalomban.
•
•
•
•

Az U hang kifejezi, hogy nem csak egyszerűen vége van valaminek, hanem egyben új út is nyílik,
a TY hang kifejezi, hogy nem csak egyszerűen gazdagodásról van szó, hanem az eredeti forrásról,
a H hang olyan hatalmas átalakító erőt jelent, ami lényegi változásokat eredményez,
a K hang nem csak általános sugárzást (fénybe hozást) jelent, hanem egy új kezdetet, egy új
fejlődési kör elindulását… stb.

Úgy vélem, a fentiek már erősen sejtetik, hogy rovásrendszerünk fantasztikus tömörséggel fejezi ki a
hangjaink tartalmát és a közöttük lévő kapcsolatokat. Jelrendszerükben csodálatos harmónia fedezhető
fel a tartalom és annak formai megjelenítése között, ami ösztönzőleg hat arra, hogy a teljességében
igyekezzünk feltárni az összefüggéseket, és ezáltal nyelvünk rendszerének működését jobban
megismerhessük. Ezt igyekszem szemléltetni a következő ábrával, amelyen a B, K, H, S, L, F …stb.
rovásjelek közötti, illetve az analóg számmisztikai kapcsolatokat igyekeztem szemléltetni. Ezen ábra
alapján levonható az a következtetés, hogy a rovás jelek formai kapcsolódása egyben matematikai
„formula” is, azaz tükröz egy olyan viszonyt a hangok között, amelyek egyben logikai kapcsolatokat is
kifejeznek. Ezek a mély összefüggések aztán akár segíthetnek eligazodni ókori jelek eredeti helyes
értelmezésében is.
A fentiekben valamely hang által képviselt tartalom hangsúlyossá tételéről, kiemeléséről volt szó, amit a
jel megduplázásával, „szembefordításával” fejeznek ki rovásjeleink. Arra is találhatunk példákat, amikor
két különböző hang olvad össze egy új hanggá.
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Rovásjeleinknek bizonyára az ősgyökök tartalmát ábrázolják
Ugyanis a köztük lévő formai kapcsolatok egyben tartalmi kapcsolatokat is jelentenek, mely
logikai összefüggések felismerésében segít az aritmiológia módszertana

Megjegyzem, a tartalmak torzulhattak az idegen közegbe való átemelések során, tehát nagyon óvatosan kell bánni
bármiféle következtetéssel. Például a föníciai és az etruszk rovásábécéknek is igen hasonlóak a jelei, mint a magyarszékely rovásírásnak, azonban másként hangzósítják a nyelvészek. Kérdés, vajon azok az írnokok értelmezték félre a
rovásjeleket nem értvén annak tartalmát, akik annak idején idegen ajkú néptől vették át a saját nyelvük rögzítéséhez a
jeleket, vagy a mai nyelvészek, akik számára igen nehezen ismerhető fel az ókori gondolkodásmód? Mássalhangzós írást
és hangváltási szabályokat feltételezve valójában bárhogy hangzósítva a jeleket egy kis fantáziával lehet primitív
szövegeket kreálni.
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b. Két hang összeolvadása egy új hanggá
Példaként nézzük a DI elvont gyököt, amely megtalálható a dia, dió, diadal, divat, dísz, dicsér, disznó,
didergő… stb. szavaink elején. Az I hang szinte idealizálja a D hang tartalmát, amely önmagában csupán az
ún. szaturnuszi tartalmat hordozza (ami struktúrát ad, darabol, bevonz).
D hang hieroglif jele a kézfej , amelyen egy ujj kiválik, és ez egy új „darab” megjelenését szimbolizálja.
Így érthetjük meg az új és ujj szavunk közötti kapcsolatot is. Vajon milyen szellemi fejlődésre utal, hogy pl.
a D hieroglifájában
az emberek általában egy kezet látnak, és nem a „darabolódás” folyamatát, azaz a
struktúrák kialakulását? Szerintem ugyanis ez az ún. kéz hieroglifa
azt igyekszik szemléltetni, hogy az
egység (tenyér) hogyan darabolódik (ujjakra), ezzel szemben a „kéz” kiejtése során inkább valaminek a
megfogási lehetőségére asszociálunk. Kezdetben elég nehezemre esett felülemelkednek a hieroglifa
nevekhez kötött tartalmakon, hogy ráérezzek azokra a jelentésekre, amelyekkel az ősgyökök tiszta
rendszere már kikerekedik, és felismerhető.

A latin DEUS, azaz Isten és a magyar DÍSZ szavak hasonlósága egyeseknek azt sugallja, mintha a latinok
számára Isten a templomok „dísze” lenne. Innen eredhet, hogy a templom Isten háza. VCS a hangot azért
nem tekinti a szó lényegének, hanem csak öltözetének, mert avval a feltételezéssel él e példa alapján,
hogy Isten lényege több, mint hogy a templom dísze legyen. Részemről viszont azt valószínűsítem, hogy a
DEUS szó megalkotói Istenben a szaturnuszi erőket akarták megszólaltatni, azaz a félelmet keltő Istent.
Nincs is DEUS a szóban benne az I hang, ami a Isten igaz, ideális voltát szólaltatná meg, akár a magyar
dicsőséges szavunk. Részemről nem tudom elfogadni a DÍSZ és DEUS szavak azonosságát. Általában nem
tudom elfogadni VCS azon példáit, amelyekkel a gyök, illetve szóazonosságokat szemlélteti.
A DI gyök hieroglifája
két háromszög, ami számomra a G hang hangsúlyának a fokozását jelenti. Ez
egyben utalás is lehet arra, hogy elgondolkodjunk a DI elvont gyök és a GY hang kapcsolatán.

G

A kettős kereszt sokezer éves leleteken már előfordult, vajon feltételezhetjük-e, hogy már akkor is a
GY hangnak megfelelő tartalmat jelentette? A problémát az veti fel, hogy a korai magyar nyelvű
rovásemlékeinkben állítólag nem fordul elő, illetve több ábécé nem jelöli a GY hangot önálló betűvel. Ezért
nyelvészeink úgy vélik, ez a hang b csak egy újkor képződmény lehet, amelyben D-J hangok forrottak össze.
A z akadémiai állásfoglalás szerint a GY rovásjele is csak valamikor a XIII. század táján alakulhatott ki. Ezzel
szemben a legősibb hieroglif ábécében már van önálló jele a GY hangnak
. Egy olyan kígyó, amelynek
a függőleges farka a gyökereket szimbolizálja, majd egy darabon vízszintesen halad, ami megfeleltethető
a kettőskereszt vízszintes vonalainak (a duális világnak), majd a kígyó feje felemelkedik az ég felé. A jel a
„gyökér” és a „gyümölcs” kapcsolatáról szól, azaz „egy” fejlődési folyamatról, amelynek egy szakasza a
duális világban „megy” végbe. Látható, hogy az „egy” szavunk hieroglifája
hieroglifájától, a

különbözik a DI/DJ gyök

-től.

A GY hangnak bár logikai kapcsolatban kell állnia a G és D hangokkal, valamint az I és J hangokkal, mégis
mivel olyan tartalmat hordoz, amelynek a tudatosodás igen korai fázisában meg kellett jelennie
(vélhetően már sokezer évvel ezelőtt), így nyilván a GY hang, mint ősgyök jele az ókori régészeti leleteken
már megjelenhet. Az már egy teljesen más kérdés, hogy a latin ábécét használó nyelvészek rendszerint
DZS olvasatot adtak az ún. kobra
hieroglifának a tudományos átírások alkalmával, mivel a latin
ábécében eredetileg nem volt GY betű.
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Az „egyetlen egyben” az összes is az EGY! Az EGY szaporodik a számolás révén, vagy bomlik színekre
(SZ hang). Ilyen logikával érthető miért lehet azonos az SZ hangunk és az 1-es számunk rovásjele. A
„szabad” szavunk is azt jelenti, hogy valahova tartozik, csak most éppen szabadon áll (pl. szabadságra
megy a munkahelyéről; a focipályán azért lehet annak rúgni a labdát, aki szabadon áll, mert a csapathoz
tartozik). Az SZ hang tehát feltételezi az EGY közös gyökér meglétét, ezt a tartalmat tükrözi a SZA olvasatú
egyiptomi hieroglifa is:

.

A SZA gyökben is két hang kapcsolódik, az SZ hangnak van külön

hieroglifája: , ami azt fejezi ki, hogyan lesz az egyből kettő. Ezekután számomra megmosolyogtató, hogy
ennek a hieroglifának a neve: lenvászon. Vajon hogyan értelmezik az egyiptológusok a lenvászon tartalmat
a szövegekben? Természetesen a szálakból szőtt vászon nevében is ott van az SZ, csak ki gondol a vászon
szó hallatán arra, hogyan készül az a szövőszéken?

G rovásjelben a duális világ szimbóluma keresztezi az EGY-t. Vajon ez elfogadható-e
a DI ligaturájaként? Mivel I hang rovásjele: i, a D d hang rovásjelében az álló keresztje szerepel, ha két
A kettős kereszt

rovásjelet összetoljuk, akkor valóban megkapjuk a GY hang kettős keresztjét, azaz EGY-nek (egy adott
folyamatnak a gyökértől a gyümölcsig) a duális világban történő megjelenését.
Ugyanakkor a dia, diadal, divat, dísz, dicsér… stb. szavainkból nem könnyű felismerni az EGY tartalmát
(pl. aki diadalt arat, az az elsőknek járó dalt hallgathatja; divat az a forma, amit sokan követnek). Ebből
arra következtetek, hogy a GY hangot célszerű ősgyöknek tekinteni, mivel jelentése vélhetően már nagyon
régen függetlenedet DI tartalmától, annak ellenére, hogy rovásjele nem található meg a Nikolsburgi
ábécében. Amennyiben a Nikolsburgi ábécét egy nem magyar anyanyelvű készítette, számára vélhetően
nem létezvén GY hang, ezért le sem jegyezte. Ilyen megfontolásból teljesen érthető, hogy a Nikolsburgi
ábécében nem szerepel a GY hang, de attól még a magyar anyanyelvűek használhatták.

G rovásjel tehát csak olyan értelemben tekinthető ligaturának, ahogyan a többi rovásjel
között is kimutatható a tartalom és forma harmóniáját tükröző kapcsolat. Nem csak az látszik, hogy az I i
és D d hangok összevonásával előállítható a kettős kereszt G rovásjel, hanem az is, hogy három vonal
alkotja, ahogy a G hang rovásjelét g is. Sok ábécében a G hang harmadik sorban, és a jupiteri jellemzőkkel
A kettős kereszt

analóg tartalmat szólaltatja meg, úgy mint gazdagodás, gerjedés, gázok…stb., amely fogalmak mögött égi
erő áll. Az általam felállított ősgyökök tiszta rendszerében is a G hang a harmadik helyen áll, tartalma
numerológiai értelemben a hármas számmal analóg. A GY hang azonban már az emberi tudat terméke,
amikor az “agy” értelmezi az “egyet”, a “gyökértől a gyümölcsig” tartó folyamatot, így az emberi
szellemiség fejlődéséhez köthető körnek lesz egy szakasza az ősgyökök rendszerében. Ezért tettem a
30. helyre, és ily módon őrzi aritmiológiai értelemben is a kapcsolatát a G hanggal.
A héber, latin, görög és egyéb ábécék tudatos megformálása során bár formailag átvettek korábban
használatos írásjeleket, azonban azoknak az eredeti ősi tartalmát nem értvén jelentős torzításokat vittek
végbe. Úgy hiszem, ezzel magyarázható, hogyan is bomlott meg a tartalom és forma ősi egysége a modern
ábécékben, amelynek következtében a szavak is kiüresedtek. Erről is beszélhetett Asklépios (idézete a III.
fejezetben). Azonban nem csak az egyiptomi nyelv, hanem a mai magyar nyelv őrzi hangok ősi erejét,
illetve az írásjelek és a hangok jelentése közötti kapcsolatot. Ezt igyekeztem igazolni a fentiekkel, miszerint
az ősgyökök jeleinek összekapcsolódása révén nyert új gyök tartalma logikailag megfeleltethető az
összekapcsolódás révén létrejövő új tartalomnak.
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c. Több hang, illetve tartalom összekapcsolódása egy közös rovásjelbe
Varga Géza úgy gondolja, hogy a székely írás az egyiptomi hieroglif íráshoz hasonló kevert
rendszerű írás, amelynek az egyetlen hangot jelölő betűi mellett vannak többhangértékű jelei
is. Ilyennek tekinti pl. az ún. TPRUS jelet, ami megtalálható az ún. nikolsburgi ábécében. Varga
Géza egy másik forrása “A pozsonyi Veit Gailel, Castaldo magyar tolmácsa Erdélyben (1551-53)” c. jelenleg
Bécsben található kéziratos mű, amelyben németül szerepel a következő tartalmú mondat: „A székelyek
az írásukban olyan jelekkel is élnek, amelyek némelyike egész szót vagy mondatot jelent.”
Thelegdi János a Rudimentájában elkülönítve mutatja be a székely írás egyetlen hangot jelölő betűit, és a
több hang-értékű szótagjeleit, illetve a capita dictionumait. Az utóbbiakat nem tekinti ligatúrának, hanem
eredeti ősjeleknek tartja, amelyeket akár értelmezhetünk ősképeknek is.
A fentiek teljesen összhangban állnak az egyiptomi hieroglifák alkalmazásának logikájával, bár azért azt
kétlem, hogy az ún. TPRUS jelet valóban “szabír ősnek” kellene olvasnunk, ahogy ezt Varga Géza teszi.

é

Részemről inkább a formában keresném a tartalmat, és a
rovásjelből indulnék ki, ami az É hangot jelöli,
ami az érzékeléssel, értelemmel, érzelmekkel kapcsolatos. Az ún. TPRUS jel engem a “ganajtúró bogár”
hieroglifára emlékeztet, amelynek tudományos átirata: Ḩpr, olvasata THEPER, jelentése „lesz valakivé”.
Heper isten neve a keletkezni, történni, valamivé válni igékből származik, és a létesülés folyamatára,
eredményére utal. A ganajtúró az egész földön elterjedt, jellemzője, hogy folyamatosan "teper", az
elhullott állatok tetemébe helyezi petéit, így az újjászületés szimbóluma is. Részemről szinte biztos vagyok
benne, hogy a fenti jel a „ganajtúró bogár” tartalmát közvetítő rovásjel, olvasata helyesen: TEPER. Az US
végződés pedig a szabályos latin végződés, amivel főnevet képezhetünk az igéből.

7. ábra Hieroglif írás és székely rovás kapcsolata
Varga Csaba kimutatása alapján

Bár VCS foglalkozik a hieroglif írás és
a székely rovás kapcsolatával,
azonban szerintem meglepően lazán
értelmezi az azonosnak vélt jeleket,
ahogy az alábbi tőle eredő

s

kimutatásból is látható. Például az S rovásjelét
azonosnak véli a Z hang hieroglifájával
,gondolom, alkalmazta a hangváltási szabályt. Vagy a Nap és Föld ősi asztrológiai jeleket rovásjelként
értelmezi, pedig szerintem a Föld jele nem azonos az F hang rovásjelével, mivel más az a tartalom, amit
közvetít.
Szinte biztos vagyok benne, hogy az ősi hieroglifák (mint az ősnyelv gyökeinek művészien formai
megjelenítése) és a rovásrendszer jelei között kimutathatók párhuzamok, azonban nem hinném, hogy
kizárólag valamiféle formai hasonlóságot kellene keresnünk közöttük. Bár sokszor ezt is fel lehet ismerni,
mint az ún. TPRUS jelnél. A rovásrendszeren belül is felismerhető egy ábrázolási szisztéma, amelynek
feltárásában segíthet az aritmiológia ismerete. Például az ún. sátorjel s értéke 10 ill. 1 (mivel 19. az
ábécében 19  1+9=10  1+0=1), és a TPRUS jelben van 6 db ilyen jel az SZ hang rovás jele ( S ) mellett.
Az SZ hang értéke 11 ill. 2 (mivel 29. az ábécében 29  2+9=11  1+1=2). Az ún. TPRUS rovásjel
hangértéke 6*1+2=8, vagy 6*1+11=17 1+7=8, így a tartalma rokonítható tömörítve az H hang
tartalmával, ami szerintem tömören “a hatalmas átalakító erőt” jelenti, vagyis semmi köze sincs Varga
Géza értelmezéséhez, a “szabír ős” tartalomhoz, és helyesebbnek tartanám, ha magyarul TEPER néven
említenénk ezt a jelet.
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ÉLŐ BESZÉD, MINT AZ EMBERI KOMMUNIKÁCIÓ ESZKÖZE
a. Beszéd kialakulása

Az emberi beszéd kialakulásához egy bizonyos agytérfogatra van szükség. Rudabányán talált régészeti
lelettel bizonyítható, hogy az emberi agy már kb. 40-50 ezer éve alkalmas lehetett a homo sapiensre
jellemző tagolt nyelven történő kommunikációra, azaz vélhetően képes volt a mai emberi hangok
kiejtésére. Ahogy a járást, úgy az emberi beszédet is a homo sapiens jellemzőjének tekinthetjük.
Feltételezhetően a hangképzés kezdetekben csupán a gondolatok telepatikus közvetítésének
megerősítésére szolgált. A kommunikációban a gondolatok közlésének és befogadásának vágya
az elsődleges, amelybe a beszéd, illetve annak megértése - egy tanulási szakasz
eredményeként - feltételes reflexként kapcsolódik bele. Az emberi gondolatok átviteléhez szorosan
hozzátartozik a testbeszéd is, amelyet a hangok csupán megerősítenek. Komoly stresszhelyzetet jelent,
amikor a testbeszéd és a vele párhuzamos hangfüzér nem harmonizál. Érezzük ilyenkor, valami nincs
rendben, sokszor hazugságok, manipulációk vannak a háttérben.
A hang megrezegteti a levegőt, és ez a rezgés valamilyen érzetet kelt az emberben. Az egyes hangoknak
szükségszerűen hasonló érzetet kell kelteniük, legalább is egy közösségen belül, különben az emberek
sohasem érthették volna meg egymást. Az egyes hangokhoz kötődő tartalmak idővel stabilizálódtak,
ahogy az ember járása is. Amikor az ember járni tanul, minden egyes lépésre odafigyel. Így lehetett ez a
beszéd fejlődésével is. A tudatos beszéd elején még odafigyelhettek a hangok összefűzésének mikéntjére,
azonban idővel bár elveszett az ősi gyökök kialakulásának mikéntje, az ember azonban továbbra is képes
rutinszerűen az ősi minták alapján az új fogalmakhoz is megfelelő szóképeket alkotni, ahhoz hasonlóan,
ahogy az ember akkor is tud járni, ha már nem figyel oda minden lépésére.
A testbeszéd mellett azonban nem csak a megértési vágy segíthette az embereket a kiejtett hangok
változatossága ellenére a helyes szövegértésben. Vélhetően gyakran rajzoltak a homokba is miközben
kommunikáltak egymással, és így egy adott kultúrán belül, egyezményes jelek jöhettek létre a hangok,
illetve az állandó hangfűzérek (gyökök) írására.
A tudatosodás kezdetét az jelenthette, amikor az egyes hangtartományokat már ábrázolva is igyekeztek
tömören kifejezni. A jelekben megnyilvánuló tömörséget nem nevezném primitívnek, különösen azért
nem, mert ők még egységben is érzékelték a részenként is megjelenített tartalmakat.
A tudatosodás fejlődését a csigával szeretem szemléltetni. Minél nagyobb a csiga, annál hosszabb az
érintkezés az ismeretlen világgal. A csiga közepén van a „Paradicsom”, ahol a tudatos tudás szintje nulla,
bár az ember tudatalattija a teremtés nagyszerűségét minden izében „élvezhette”. „Paradicsom” nyelve
lehetett a legtökéletesebb nyelv. Úgy vélem, hogy az őskorban az emberek tudatalattija még helyesen
értelmezte a hangokat, a határok elmosódása nem okozott értelmezési gondot, hiszen a tudatalatti
„vette” a másik ember gondolatait is. A hangok a gondolatokat igen finomhangoltan szólaltathatták meg.
Amikor tudatosítjuk, hogy valami elkülönítve létezik, akkor egy külön egységként megjelenik
gondolatainkban is és nevet adunk neki. Rajtunk áll, hogy ezt az egységet a megismerési vágyunkat
kielégítve hány további részegységre osztjuk, illetve milyen részletességgel írunk le egy ciklust.
A tudományok fejlődése éppen azt jelenti, hogy már szinte végtelen sok szakaszból áll a külső csigavonal,
így nem könnyű a középponttal fentartani a kapcsolatot.
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b. Emberi beszéd fejlődése a tudatosodás kezdetén
Ha időben visszafelé tekintünk, akkor kezdetekben vélhetően először az egyes hangok különültek el
egymástól, majd az egyes a hangtartományok illetve hangkombinációk jelekkel való azonosítása
stabilizálódott, természetesen a különböző kultúrákban nem feltétlenül azonos struktúrában. Ezek a jelek
egykor még kifejezték a mögöttes tartalmat, amely idővel kikopott ahogy a jelek leegyszerűsödtek, és a
használatuk gépiessé vált.
Bár a hangok tartalmának tudatosításával egyidejűleg az egyes hangtartományok tagozódtak, finomodtak,
azonban szerintem ez nem jelenti azt, hogy ösztönösen nem is ejtették ki elkülönítve mindenkor a
különböző hangokat. A latin ábécé sem tett különbséget a V és F hangok között, ami csupán annyit
jelentett szerintem, hogy az ábécé megszerkesztői nem ismerték fel e hangok közötti lényegi különbséget,
miközben már az óegyiptomi hieroglifák között is előfordul az F hangnak

és a V hangnak

külön jele.

Feltételezhetően az írás kezdetén nem mindig különböztették meg egymástól tudatosan például a zöngés
és zöngétlen, ill. az A - L, I - J, U - V hangpárokat, azaz nem voltak még helyesírási szabályok. Más hangoknál
is előfordulhatott rögzítéskor a kiejtéshez képest pontatlanság, például a C, TH, SZ, T hangoknál ez igen
valószínű. Az írás természeténél fogva kezdetben fonetikus lehetett, azaz gyökök írásjelét rakták egymás
mellé, amivel nem is volt gond mindaddig, míg megvolt a gyökök „ereje”, azaz a gyök fonetikája és
tartalma harmóniában volt. Mivel nem voltak helyesírási szabályok, előfordulhatott, hogy valamely
írásjelet többféle hangzósítással is felhasználták. Például az ún. parittya
hieroglifát többféle képen
hangzósítják, a hangok között szerepel a T, a TJ, a CZ és a CS is, mintha ezek csak később váltak volna szét.
Bár az is lehet, hogy egykor csak egyetlen hangot jelentett (vélhetően a TJ-t), csak az egyiptológusok nem
tudják beazonosítani a TY hangot. Az ún. zsinór hieroglifa
kiejtésére is sok változat van, mert az
egyiptológusok nem használják az Ö hangot, így nem írhatják le, hogy ŐR.
Kérdéses lehet például, Basztet isten nevét ábrázoló
hieroglifát vajon eredetileg hogyan ejthették,
helyes-e a BASZT hangzósítás, vagy már az ősi kiejtése is megfeleltethető a magyar BÖLCS szavunknak?
Továbbá, vajon a BÖLCS szavunkban hány ősképet ismerhetünk fel? Négy hangot ejtünk, ugyanakkor a
BEL-BA toldalékok ősi képet takarnak; ahogy ezt feltételezem a CS hang jelentéséről is,
amelyet az
egyiptológusok olyan determinánsnak határoznak meg, ami az értelmezést segíti, de nem kell ejteni, ezért
nem is hangzósítják. A teljesen partalan viták elkerülése érdekében részemről az óegyiptomi
hieroglifákhoz fordultam segítségért. Feltételezem, amely hangnak volt önálló hieroglifája, azt önálló
fogalomként használták, így a CS hangot is. Bár lehet vitatkozni, hogy
•
•
•

Az A és EL „tartalmilag rokon hangok”, így a BEL/BÖL és BA gyökök vajon a tudatosodás mely fokán
különültek el egymástól?
Milyen tagozódással értelmezzük ősgyökök fogalmát?
Hová lett BÖLCS szavunkból a T hang, hiszen a hieroglifában két ilyen jel is van?

Mivel a ránk maradt írott szövegek semmit sem árulnak el a kiejtésről, így a kiejtést segítő tudományos
átiratokat érdemes megközelítő jelleggel kezelni, és ilyen értelemben úgy vélem, a hangváltási
szabályoknak is lehet némi haszna.
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c. A rutinos beszéd kifejlődése
A hangok jelentését ma már alig érezzük, így a mai ember számára már nem is fejezhető ki olyan tömören,
ahogy ez egykor természetes lehetett a kőkori ember számára. Például a D hang sem csak a struktúrák
kialakulását jelenti, hanem általában mindazt, amit szaturnuszi jellemzőknek nevezünk. Ezért kezdődhet
a dermesztő, didergő, dúl, dal, dőre, dicsőség …stb. szavaink is D hanggal, amelyekben a Szaturnusz egyéb
jellemzői adnak indítást a szavak elején. A dal, dallam szavakban ott van ritmus, a dermed, didereg
eszünkbe juttatja a téli hónapokat, amikor a Szaturnusz uralkodik, a valaminek feldúlása a Szaturnusz
pusztító hatását mutatja meg. Amikor a D hangot az I követi, például dicső, dísz, diák… stb., akkor a
szaturnuszi jellemzők ideális oldalai szólalnak meg.
VCS a beszéd fejlődését a kiejtés gazdagodásában látja. Ő is felismerte, hogy a fejlődés tulajdonképpen
egy tágulási folyamat, mégis jelentős különbség van közöttünk. VCS általánosan jellemző szemmel látható
ősképeket, illetve annak megfeleltethető ősgyököket keresett. Nem tartom helyesnek az ún. hangváltási
szabályokkal összemosni a különböző gyököket valamiféle hipotetikus olyan ősképpé, ami valójában
semmit sem mond, és rengeteg kivétel is fellelhető. Semmivel sem tartom elfogadhatóbbnak, mint mikor
az akadémikus nyelvészeink a tudományosság látszatát keltve hangváltási szabályok segítségével
valamiféle ősnyelvet igyekszenek meghatározni. Szerintem a tágulást nem a kiejtés sokszínűsége jellemzi
igazán, hanem az ahogy összefűzzük a gyökeinket. A legősibb gyökök szerintem maguk a hangok, illetve
azok az ősképek, amik képzetként megjelennek a gondolati világunkban egy hang hallatán.
Azok a nyelvek, ahol az emberek a beszédjüket a hangok eredeti erejével fonják, ott a nyelv változása a
nép szellemiség-fejlődésének a tükre. Az egyes gyökök egymás mellé fűzésének módja árulkodik arról,
hogyan is gondolkodik az adott nyelvet használó közösség. A beszéd is visszahat a gondolkodásra, a
szellemiség fejlődésére. Az egyes szavaknak, mint a világ részeinek, harmonikusan bele kell simulniuk a
természetes változások folyamataiba, és ez a változás nem tekinthető véletlennek. A szellemi fejlődés
lényege éppen az, hogy a tudatosodás révén egyre jobban tagozódik, egyre „szószátyárabb” a kifejezés
módja, ezáltal egyre nehezebb visszatalálni a gyökerekhez.
Amikor valamely vallás vagy nép az identitástudatának kifejezése céljából nyelvtani szabályokat
önkényesen megváltoztatott, egy olyan szétesési folyamatot indított el, amely folyamat révén nem csak
nyelvcsaládok alakultak ki, hanem még a nyelvcsaládokon belül is tovább tagozódtak a nyelvek. Mindez
azonban még nem zárja ki, hogy a mai európai nyelvekből ne lehetne feltárni az ősgyököket, hiszen ezek
a nyelvek is vették valahonnan a szavak gyökerét. Ugyanakkor az ősgyökök az eredeti kiejtésére
vonatkozóan csak feltételezésekkel élhetünk, bár mikor a gyök kiejtése eltorzult vélhetően az erejéből is
sokat veszített.
A magyar nyelv a megőrzött gyökrendszerével szinte szabadon festi meg a mondanivalóját. Ezt a
jellegzetességét még az ősnyelvből őrzi. Ilyen tökéletes nyelvi rendszert az ember tudatosan nem
hozhatott létre. Természetesen felmerülhet a kérdés, hogyan lehetséges az, hogy éppen az ősnyelv
lehetett a leglogikusabb rendszer, a legtökéletesebb nyelv? Sokan éppen fordítva gondolnák
feltételezvén, hogy a fejlődés a primitívtől halad felfelé. Mivel a szellemiség fejlődése általában csupán
egy tágulási folyamatot jelöl egy csigavonal mentén, ennek kell jellemeznie a beszéd fejlődését is, ami
valójában egy folyamatos színesedést jelentene, ha az idegen nyelvek tanulása nem szűkítené le, nem
torzítaná el az ősi nyelvhasználatunkat.
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d. Tartalom közvetítés különböző nyelvi kultúrák között
Ha olyan írott idegen szöveget igyekszünk értelmezni, amelynek szavait, kifejezéseit előtte nem
memorizáltuk, bár megjelenhet valamiféle kép az agyban, azonban ennek helyessége bizonytalan, a
kódfejtő személyiségétől, előtanulmányaitól erősen függ a szöveg értelmezése. Más környezetben az
szavak könnyen elveszthetik eredeti tartalmukat. Egy példa: nem mindegy, hogy a TSL jeleket „teszel” vagy
„csel” formában olvassa-e ki valaki?
Sőt amikor valamely részletjellemző alapján formailag átvett szavakat egy másik ábécével
rögzítenek le, akkor oly módon is megváltozhat az íráskép, hogy visszaolvasáskor az eredeti
kiejtés jelentősen módosulhat. Sokszor oly mértékű lehet a torzulás, hogy nehéz rálelni az
eredeti tartalomra. Például az N9 kódú hieroglifa tudományos átirata „pzD”, így olvasata a
pezsdül, pezsgés szavaink első gyökében ismerhető fel. Ugyanakkor másoknak ez a
hieroglifa azt sugallta, hogy vannak égi és földi dolgok, így lett egy másik kultúrában a jel
neve ENNEAD, amit magyarul „Kilencség” néven említenek. A fogalom lényege, hogy több
égi erő „pezsdíti” fel az életet itt a Földön, amit az ezotéria kilenc bolygókkal szimbolizál.
A négyes szám különböző nyelvi alakjai egy másik példa arra, hogyan torzul a tartalom a különböző
kultúrák közötti átvétel esetén. Azért választottam ezt a példát, mert a nyelvcsaládok felosztáshoz a
nyelvészek a négyes számnév megfelelő nyelvi alakját használták:
•
•
•

nyugati indoeurópai nyelveken:
latin: quattuor [kw-], spanyol: cuatro [kw-], ír: cethair [k-], albán: katër [k-]
keleti indoeurópai nyelveken:
szanszkrit: catur [cs-], perzsa: câr [cs-], orosz: csjetirje, örmény: csorsz

k

C

Mivel a K , a CS rovásjelei éppen négyszögeket zárnak be, ezáltal nagy valószínűséggel állítható, hogy
a négyes szám szóalakjának eltérő formái a nyugati és keleti indoeurópai népeknél a rovásjelek tanításával
megmagyarázható. Mellesleg a négyes szám baszkul „lau”, németül „vier”, angolul „four”, görögül
“tettara”, románul „patru”, dánul „fire”, svédül „fyra”, norvégül „fire”, törökül „dört”, finnül „neljä”… stb.,
ami felveti rögtön, hogy a nyelvcsaládok összeállítása csak tudományoskodás. Továbbá az is
valószínűsíthető, hogy az indoeurópai népek a rovásjeleket átvéve alakították ki saját betűiket, azonban
az eredeti tartalmakat nem értvén sok torzulás került át a rendszerükbe.
A nyelvcsaládok mesterséges képzéséhez hasonlóan csupán tudományoskodásnak nevezhető, hogy a
magyar nyelv hangtani szabályok alapján „törvényszerűen” alakult ki, és lett egy keveréknyelv számtalan
néptől átvéve szavakat. Főleg azután lett döbbenetes nagy marhaság számomra Sándor Klára akadémikus
nyelvészünk ezen állítása, miután számtalan ősi egyiptomi szóban felismerhetem tartalmilag is rokon ma
élő magyar gyökeinket. Például „nḥm”≈nekem, „iw”≈ív, ível, „ᶝḏ”≈ágy, „wn”≈van, „wr”≈ver, „mз”≈ma,
„mr”≈mer, „mḥ” ≈méh/meg igekötő (bezáró), „ms”≈mese, „nm”≈nem, „nḏ”≈négy, „rw”≈rév, „rs” ≈rész,
„ḥḏ” ≈kegy/hegy, „ẖз” ≈hal, „sw” ≈súly…. Valószínűsítem, hogy több száz szó könnyen összegyűjthető
lenne egy kis kutatással, megfelelő rugalmassággal alkalmazva az ókori hieroglifák tudományos átiratait,
és kellőképpen odafigyelve a tartalmi hasonlóságokra. Például az egyiptológus szerint „nḥm” jelentése
szerintem tartalmilag a magyar nekem szavunkban is kifejeződik, bár a szótár az “elvenni” jelentést adja
meg.
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e. Nyelvi gyökerek megőrzése
Az alábbi képen bár van elnevezése ezeknek a hieroglifáknak, azonban ezen újkori elnevezések gyakran
nem a lényegi tartalomra utalnak, így a szövegek értelmezése is kissé felszínes. Például sok istent
feltételeznek, mert nem értették meg az ún. égi erők szimbolikus ábrázolási módját.

A legősibb hieroglifjelek „hangképek” voltak, azaz betűk

=> Az ősgyökök maguk a hangok

Szerintem a mai magyar nyelv bár segíthet az ősi egyiptomi gyökök olvasatában, azonban biztosat nem
állíthatunk a helyes kiejtés vonatkozásában. Nem hagyhatjuk ugyanis figyelmen kívül, hogy a mai magyar
nyelvhasználatunkban más nyelvek késői torzító hatása is érvényesül. Így a magyar nem tekinthető az
ősnyelvnek, még akkor sem, ha az ősnyelv sok jellegzetességét megőrizte. Így szerintem VCS hibázik, mikor
azt igyekszik bizonygatni, hogy az európai nyelvek gyökei általában a magyarból származnak. Azonban
abban vélhetően igaza lehet, hogy az európai nyelvek egyetlen közös ősnyelvre vezethetők vissza, amit
vélhetően a szkíta bölcsek még beszéltek. Könnyen lehet, hogy szkíta gyökerű tudósok vitték el az írás
művészetét Egyiptomba, ahol az ősgyökök tartalmának képszerű megjelenítésével művészi szintre
fejlesztették az írás tudományát. A gyökök művészi szintű ábrázolásának a vágya egyértelmű bizonyítéka,
hogy a gyököknek volt fogalomértke.
Ahol a szavak „valódi tartalom nélkül üresen konganak”, azaz elvesztették a kapcsolatot a gyökerükkel,
memorizálni kell a jelentésüket. Ha elfelejtődnek a szavak jelentései, érthetetlenné válnak a leírt szövegek
is. Asklépiosztól tudjuk, hogy az egyiptomi nyelv hangzásának és kiejtésének puszta természete még
magában hordozta az elmondottak erejét, és feltételezésem szerint általában ilyenek lehetnek fonetikus
írású nyelvek. Feltételezésem szerint az ősnyelveknek (ha esetleg volt több) mindenhol gyökrendszerűnek
kellett lennie, mert az ember nem alkothatott elébb szabályokat, mint ahogy beszéddel kifejezte magát.
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ROVÁSJELEK ÉS AZ ŐSGYÖKÖK TUDATOS KAPCSOLATA

Természetesen az egyes szavak a magyarban is elhaltak és újak képződtek az új fogalmak jelölésére, hiszen
mi magunk, illetve a környezetünk is folyamatosan változik. Teljesen természetes folyamat, hogy idővel
minden nyelv változik, és feltehetően a gyökeink száma is bővült.
Bár a XIX. században volt egy nyelvújítási folyamat a magyar nyelvben is, azonban a nyelvészeink
kezdetben igyekeztek hűek maradni nyelvünk sajátosságaihoz, és éppen ezért a nyelvünk
gyökrendszerének a feltárásán dolgoztak. Később az Európához tartozásunk igazolásához kitalálták, hogy
a finnugor nyelvcsaládhoz tartozunk, amiben tán van annyi igazság, hogy tudtommal a finn nyelven sem
végeztek az identitás kifejezése céljából erőszakos átalakításokat. Ez lehet a magyarázata, hogy bár
jelentősen eltér a szókészletünk, bizonyos hangváltási szabályok mentén sok szó átranszformálható egyik
nyelvből a másikba. Ez lehetséges lehet annak ellenére, hogy genetikailag a két nép távol áll egymástól,
és az elmúlt több tízezer évben nem keveredhettek. Az egymástól távol élő kultúrákban az egyes népek
az eltérő gondolkodás okán más jellemzők alapján formálhatták a szavaikat. Nekem is jelentősen
különbözik a gondolkodásom azoktól, akik elsősorban a látható formák hasonlóságaira koncentrálnak a
gyökök meghatározásánál, illetve a hullámvonalba a vízhullámzását gondolják bele, vagy a S rovásjelét
sátornak nevezik.

p

Például VCS a P rovásjelét a PIH gyökkel azonosította, mint „pihe”. Ezzel szemben részemről mélyebb
tartalmakat keresek a hieroglifákban és rovásjeleinkben azt feltételezve, hogy az ókori emberek sokkal
tömörebben a lényegi információkat fejezték ki a rajzolt jelekben. Így például a P rovásjeléből azt a
tartalmat olvasom ki, hogy egy ideig párhuzamosan futó folyamatok a tudatunkban egy pontban
találkozhatnak. Például egy ponton találkozik a korábban külön életet élő fiú és lány, és egy PÁR lesznek,
vagy ahogy találkozik egy petesejt egy hím ivarsejttel és megtermékenyül, és egy új élet indul el.
Az örökké változó világban a tudatnak szüksége van arra, hogy stabil viszonyítási pontokat meghatározzon.
Nem lehet véletlen, hogy a „perc” és „pillanat” szavaink is P vel kezdődnek, amellyel rendszerint időpontot
fixálunk. A „pad”, „polc”, „párna” vagy akár még a „puszta” szavunkkal is valami számára helyet fixálunk.
A párbaállítás is egy viszony fixálása, a pap feladata az igazság fixálása. Ami „pihe” könnyű, annak alig van
súlya, kiterjedése, szinte csak egy pont, ezért kezdődhet a „pihe” és a „pete” szavunk is P-vel.

p

Remélem, sikerült a fentiekkel beláttatnom, hogy a P rovásjele szintén egy olyan tartalmat hordoz,
aminek önmagában helye van az ősgyökök között és teljesen felesleges H-L hangcserét keresni, hogy „pille
könnyű” hasonlóság alapján a PIH és PIL között valamiféle erőltetett azonosságot ki lehessen mutatni,
amire VCS törekedett. Ami pille, vagy billeg, az mozog (az L gyakori igeképző), ami pihe, piheg, az egy
lélegzetnyi, ami pirinyó az egy porszemnyi. A „pontszerűen pici” tartalmat tehát maga P hang viszi bele a
szavainkba.
Úgy tapasztaltam, hogy rovásjeleink, illetve az egyiptomi hieroglifák igen magas intelligenciáról
árulkodnak, és nem tekinthetjük primitív írásformának az alkalmazásukat. Inkább arról van szó, hogy a
használatuk nem lehetett olyan gépies, mint a latin betűké. A mai ember az előírt szabályokat alkalmazva
gépiesen fűzi a betűket egymás után, a beszédében igen sok tartalom nélküli formalizmust használ. Sokat
képes szövegelni lényeges mondanivaló nélkül beszédben és írásban egyaránt. Mindent agyon magyaráz,
miközben gyakran elveszik a lényegi tartalom.
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Ugyanakkor a hieroglifákkal vagy a rovásjelekkel történő rögzítés során mindig bele kellett gondolni a
mögöttes tartalomba, ami sokkal fáradságosabb volt, mint manapság a sokszor előírt korrekt
formalizmusok használata. Úgy vélem, az ősi rovásírások azért fejthetők meg nehezen, mert nem tudunk
már olyan tömören, a lényegre koncentrálva gondolkodni, mint ahogy ez még az ókori bölcsekről
feltételezhető. Az ókori emberek bizonyára még sokkal bölcsebben fogalmazták meg a gondolataikat,
kevésbé vesztek el a részletekben.
A királyi szkíta bölcsek, azaz a mágusok, illetve táltosok tudták az igazságot a nélkül, hogy azt bárki is
bebizonyította volna. Számukra az is természetes lehetett, hogy szimbólumokkal írnak, általában azonban
nem lehetett fontos számukra az írás. Inkább az idegen gyökerű tanítványok igyekeztek leírni a kapott
tudást, ami aztán így torzulásokon ment át. Ugyanakkor nekik köszönhető, hogy egyáltalán valami
fennmaradhatott az ősi tudásból.

e

Az ókori nyelvek az E hanghoz hasonlóan vélhetően azért nem jelölték az Ö hangot sem, mert számukra
kiejtéskor nem okozott gondot, hogy valami kerül vagy körül, temet vagy tömet, veder vagy vödör.
A tudatalattijuk megsúgta, ha valaminek az anyagi jelleghez kapcsolódó tulajdonságát szerették
hangsúlyozni, akkor E helyett Ö hanggal kössék össze a mássalhangzókat. Bár az ókori írásokban szinte
lehetetlen beazonosítani az Ö hang jelölésének a módját, (ahogy a számok írásánál sem jelölték a nullát
ugyanakkor a gyakorlatban értelmezték), szerintem ez azonban még nem jelent bizonyosságot arra
vonatkozóan, hogy kiejtéskor sem használták, a tartalma ugyanis megőrződött olyan egyszerű
szavainkban mint Föld, ős, őr, kő, öl-lő, öt-tő, ő … stb., amelyekről nem hinném, hogy másoktól átvett
szavak lennének! Például az ún. zsinór hieroglifa
kiejtését elég bizonytalannak tapasztaltam a
különböző forrásokban, könnyen lehetséges, hogy a helyes kiejtése: ŐR, hiszen számomra ezt a tartalmat
sugallja az ábra. Az Ö hangnak valamely ábécéből való kihagyása azt jelentheti, hogy nem ismerték fel
az Ö hang spirituális tartalmának fontosságát, és az Ö hang jelölését megoldottnak vélték OE formában.
A latin Ö betűben a két pont az isteni teljességet szimbolizáló kör felett áll, rovásjelünkben pedig egy
körívből nő ki előre két szarvacska utalva az anyagi világ duális jellegére.
A leggyakoribb kötőhang az E, amely egyrészt egyesíti a mássalhangzók tartalmát és ily módon egy új gyök
jön létre, másrészt a mássalhangzók kiejtéséhez is gyakran használatos hang. Az E hang tartalma valójában
semleges, inkább a funkciója lényeges a nyelvünkben, hogy segítségével tudatunk egy új egységet képet,
ezért íráskor az elhagyása sokszor valóban nem okoz értelmi zavart, azonban sokszor problémás lehet.
Például a BE-EB, VÉS-EVÉS, SZEM-ESZEM, LŐ-ELŐ, SETE-EST, MESE-EMESE szavak mássalhangzói
azonosak, mégis mennyire mást jelentenek ezek a szavak, ha elhagyjuk az E hangot! Ha OE-ből elhagyják
az E-t, már csak az O marad, gyakran O-val írják az Ö hangot, amely hangok tartalmilag már elég távolállnak
egymástól. Feltehetően az ősi írásokban az E hangot gyakran hozzáértették a gyökhöz, és csak olyankor
nem írták le, ha gyöknek megfeleltetett írásjel egyértelművé tette az olvasatot.
Gondolom, a fentiek alapján érzékelhető, nagyon hibásnak vélem azt a gyakorlatot, hogy a magyar nyelv
gyökeit magánhangzók nélkül határozzuk meg, vagy azt tanítsuk, hogy a rovásírás nem használt
magánhangzókra jeleket. A magánhangzók sok esetben nem csak finomítják, hanem jelentős hatással is
lehetnek a gyök mögötti képre, különösen azokban az esetekben, amikor a szókép gyökeiben a
magánhangzó önálló tartalma is hangsúlyos (vagyis nem csak egy kötőhang). Milyen óriási tartalombéli
különbség van az R hang és az ŐR gyök között! Hieroglifák ezt szemléletesen tükrözik. Az R hang
hieroglifája

, az ŐR hieroglifája

.
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A TERMÉSZETES ABC KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA

Tapasztalatom szerint a magyar nyelv megőrizte a hangok azon ősi jelentéseit, amelyek alapján a hangok
tiszta rendszere felállítható. E szerint épített gyököket fűzzük láncba amikor beszélünk. Teljesen felesleges
valamilyen „primitív” jellegű képeket keresni ősképeknek. Helyette elfogadom ősképnek a tömör, szinte
filozofikus tartalmú hieroglifákat és rovásjeleket, azaz a betűket, illetve ligatúrákat, amelyről VCS azt
állítja, hogy azok nem mondanak semmit. Pedig ezek, mint képek szimbolizálják azt a tartalmat, amelyek
akár rendszerbe is szervezhetők. Úgy vélem, ennek feltárása érdekében az ősi, szimbolikákkal leírt
rendszerekhez érdemes folyamodni.
Axióma: a hangok ősgyökök, a hangok taralmát szimbolizáló eredeti ábrák az ősképek, míg a betűk erre
az ősképre visszaemlékeztető jelek.

a. Játéknak indult a betűk helyes számértékének meghatározása
Mivel a hozzám került számmisztikai könyvekben ellentmondásokat tapasztaltam, elgondoltam azon,
hogyan tudnám eldönteni, melyik elmélet lehet a helyes. E célból a hangok valódi tartalmának
meghatározása egy játéknak indult. Először egy szótárból kigyűjtöttem rövid magyar szavakat. Mivel a
magyarban elől van a hangsúly, élhettem azzal a feltételezéssel, hogy az első betűre, mint a szó
„eredetére/forrására” tekintve az egyes betű köré gyűjtött szavakban meg lehet találni azt a közös
tartalmat, amelyből már következtethetek a hang spirituális tartalmára. Azt igyekeztem megfogalmazni,
mi az a közös, ami elfogadható az összes ugyanazon betűvel kezdődő szó tartalmának kiindulásaként.
Majd a betűknek az ily meghatározott hipotetikus tartalmait igyekeztem logikai sorrendbe állítani. Ehhez
műalkotásokat elemeztem, hogy mely tartalmat milyen számmal szimbolizáltak különösen a régebbi
időkben. Közben felfigyeltem arra, hogy a Tarot kártya sorrendje kezd kibontakozni. A Tarot eredetéről
tudtam, hogy a héber ábécé szerinti sorrendben képszerűen, szimbólumokkal meghatározva tartalmazza
azokat a spirituális tartalmakat, amellyel a világ működését leírták, és ezt a tudást Egyiptomból hozták
magukkal. TAROT kártyarendszer bár a középkorban készült, azonban nyilván az ókori filozófián alapszik.
Bár általában a TAROT rendszerét a zsidó kultúrához kötik, mivel lapjai analógiába állíthatóak a héber
betűk jelentésével, azonban maga a filozófiai háttér minden bizonnyal sokkal ősibb, és a sémi népek az
ábécéjük készítése idején csak átvették az egyiptomiaktól az ősi filozófiai rendszert.
A hangok sorrendjével kezdetben könnyű volt haladnom. Az első eltérés, ahol nem fogadhattam el a héber
ábécé sorrendjét a 15-dik pozíció volt, ahol az „O neve: SAMECH” áll (jelentése asztrálkígyó, az anyag
ördögi természete). A hébereknél nem ismert az Ö hang, vélhetően az „ördögi kört” SZ hanggal ejtik. Úgy
véltem helyesebb lenne a magyar SZ hangot az Emberi Értékek, a Szellemiség Birodalmába helyezni, ahol
a szaporodó számok, a színek szinte mindent szimbolizálnak, és ezeket a szaporodó szimbólumokat az
emberi tudat hozza létre. Ugyanakkor a magyarban az Ö hang a tér-időben megjelenő ördögi természetű
anyagot jelenti. Az Ö és SZ hangok ily módon adódó logikai kapcsolatából arra is következtethetünk, hogy
az emberi gondolkodás természete is ördögi jelzővel illethető. Ez a spirituális tartalom jelenik meg abban,
hogy ÁMON önmagát termékenyítette meg kígyó képében (ÖN~Kígyó). A magyar népmesékben kígyó
helyett ördögi természet szimbólumaként rendszerint a sárkány szerepel.
Az Ö hang megjelenése az ábécénkben egyben azt sugallja, hogy a „magyar nyelv felismerte”, az anyag
jellemzőinek meghatározása az emberi agy működésének függvénye. A „kozmikus tudat” függvénye,
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milyennek látjuk a világunk működését, azaz jelentős hatással vannak gondolkodásunkra az elődök által
összegyűjtött ismeretek. Az ember képes információt nyerni a kozmikus tudatból, amely csak globális
igazságot fogad el. Jó ellenpélda erre az ősrobbanás elmélete, amely szerint a világ folyamatosan tágul.
Az értően figyelőben rögtön megfogalmazódik: A világ nem tágulhat folyamatosan, mert felmerül, hová
tágul, és erre nincsen válasz. Ugyanakkor a tudatosság tágulása a szellemi fejlődést jellemzi, és ilyen
értelemben tágulhat a világunk, ezt megtapasztalhatjuk fizikai értelemben is. Például egyre kisebb elemi
részeket beazonosítanak a tudósok, a csillagászok pedig egyre több égi jelenséget.
Azonban annak a világnak, aminek része az ember, szintén kell lennie tudatának, tehát nem elégséges
csak fizikai szinten értelmezni a tágulást. Mivel a tudomány bizonyította, hogy a világunk minimum 7, de
inkább legalább 11 dimenzióban működik, így a mi 4 dimenzióban gondolkodó tudatunk, csupán egy
vetülete lehet a teljes valóságos világ szellemiségének. Tudatunk tágulásának gátat szab, hogy a fizikai
testünk csak e négy dimenzióban érzékel. Ugyanakkor az ember az ún. hatodik érzékével képes
kapcsolatba lépni magasabb dimenziókkal, akár időben előrevetítve is juthat információhoz, azonban
ezeken a szinteken már nem az anyag törvényszerűségei működnek.
A mágusok képesek voltak az igazságot megsejteni anélkül, hogy azt logikailag levezették volna. Addig volt
béke, míg hittek az emberek e királyi bölcseknek, és nem vártak el tőlük igazolásokat. Amikor a kétkedők
bizonyosságot követelnek, akkor bevezetnek minket az „ördögi csapdákba”, hiszen az anyagi világban
minden duális természetű, mindennek van árnyoldala, amit akár túl is lehet hangsúlyozni. Ha nincsen
stabil viszonyítási pont, akkor a különböző eltérő szempontok figyelembevétele okán az emberek
egymással szembekerülnek, ami folyamatos békétlenséget szül.
Visszatérve az Ö hangra: ahol a „dualitás uralja a teljességet”, és ennek a fejlődési fázisnak „ördögi
jelleget” ad. Mindenkinek meg kell ismerkednie az anyag tulajdonságaival, csak így léphet a szellemi
fejlődésének útjára. Miután a 15. fejlődési szakaszra helyeztem az Ö hangot, szinte teljesen felborult a
héber ábécéhez viszonyított további sorrendem. A magyar nyelv sokkal több betűvel azonosított hangot
használ a szavak képzéséhez. Érdekes módon, amelyek nem lelhetők fel a héber ábécében, többnyire
„átkerültek a Szellemiség Birodalmába” és a kínai asztrológiában találtam rájuk megfelelő szimbólumot.
Mivel már korábban is játszadoztam azzal, hogy a Tarot kártyák által hordozott spirituális tartalmak vajon
mely asztrológiai szimbólumoknak feleltethetők meg, inkább áttértem arra, hogy az asztrológiai
szimbólumokkal jelöljem a betűk hipotetikus tartalmát, már csak azért is mert az asztrológiai szimbólumok
jelentésében otthonosabban mozgok. Nyilván, akik kételkednek abban, hogy az asztrológiát is a
tudományok körébe illene sorolni, azoknak fogalmuk sincs arról, hogy az asztrológia sem más, mint egy
olyan szimbólum rendszer, amellyel a világ működésének egyik vetülete leírható. Valójában erre törekszik
minden tudományág a maga területén.
Tarot kártyáról asztrológiai szimbólumokra való áttérésem megkönnyítette az ábécé természetes
sorrendjének a meghatározását, mivel ezeknek a szimbólumoknak van egy hagyományos sorrendje, és
miért is kellene eltérnem attól? Már csak azt kellett végiggondolni, hogy a három szimbólumkör hol és
hogyan csatlakozik egymáshoz, hogyan alkothatnak egy nagy ciklust.
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b. CSIGOLYA ÁBRA:
Világunk működését leíró szimbólumok közötti tartalmi kapcsolatok
Általában azt nevezzük tudománynak, amit a hatalom elfogad annak. Ha a hatalom tagadja a magasabb
szintű szellemiség létét, és az embert helyezi a központba, akkor számára csak az lesz tudományos, amit
logika eszközeivel be lehet bizonyítani, azaz anyagjellegű. Ezért igyekszik a nyelvtudomány is szabályokat
kreálni. Sokan szeretik a tudományos jelleget a megismételhető kísérletezéshez kötni, és azt hangoztatják,
hogy mivel ez nem igaz az asztrológiára, ezért az csak áltudomány. Ugyanakkor például a pszichológia
alapkategóriái párhuzamba állíthatók az asztrológia egyes elemeivel. Nincsen új a Nap alatt! Vajon mitől
tudomány a pszichológia és áltudomány az asztrológia? Lehet itt felhozni érvként a matematikai statisztika
törvényszerűségeivel igazolható állításokat, azonban ezzel az a gond, hogy ezek a törvények is csak adott
feltételek mellett működnek. Gyakori kritérium például a linearitás, ugyanakkor a világ működési rendje
ciklikus, sehol egy valódi, hosszú távban érvényes egyenes! Ilyen megközelítés alapján gond van minden
bonyolult rendszerrel foglalkozó tudománykörrel. A társadalomtudományokkal éppúgy, mint a
gazdaságtudományokkal. A világ működési rendjének meghatározását nem lehet rövidtávban értelmezni,
így a linearitásokra építő statisztikákkal sem mehetünk semmire.
Az asztrológia csupán annyit állít, hogy a
•
•

„világunkat működtető erők”, amelyeket a bolygók járása szimbolizál, valamint
„tér-idő képzetünk”, amelyeket a zodiákusok szimbolizálnak,

analógiába állíthatók a legfontosabb ún. nyugati asztrológiai elemekkel, ill.
•

„az emberi agy főbb működési jellemzői” a kínai asztrológiai elemekkel,

és az asztrológia (mint tudomány) ezekkel az elemekkel szimbolikusan ábrázolja földközpontú
világunk működését „Amint fenn, úgy lenn” alapelv alapján.
Többezer évvel ezelőtt felállított ősi tudományról van szó, amelynek tételei az analógia elvére épülnek,
így értelmetlen elvárni tőle logikusan levezethető ún. anyagjellegű szabályrendszereket, ahogy ez igaz a
magyar nyelvre is. Milyen szellemi fejlődésre utal, amikor az analógia törvényszerűségeivel már képtelen
az ember együttműlödni?
Gondolom, már érzékelhető, hogy feltételezésem szerint a szavainknak is analógiában kell állnia a világ
működésével, hiszen annak leírására használjuk. Kell lenni a betűk között is olyanoknak, amelyek az erőket
jelölik, amelyeket az asztrológiában a bolygók jelképeznek. Más betűink pedig bizonyára a tér-idő
környezetet reprezentálják, az asztrológiában az állatövi jegyek felelnek meg ennek a célnak. Továbbá a
kínai asztrológia felszínes ismerete alapján valószínűsítettem, vannak olyan betűk, amelyek az emberi
gondolkodás mikéntjéhez köthetők. Majd kellenek lenni olyan betűknek, amelyek e világok közötti
átmenetet képezik, hogy az együttes hatásuk érvényesülni tudjon.
Ma már természetesnek veszem, hogy három egymással analógiába állítható, de mégis eltérő ciklikus kör
alkotja a betűink rendszerét, azonban annak idején, nem volt olyan könnyű rájönnöm, milyen
megfontolások alapján tudok különbséget tenni az egyes hangok rokonítható jelentései között. Nem
véletlen, hogy a magyar nyelv gyökeit keresők összemosnak olyan gyököket, ahol felismernek hasonló
tartalmakat. Számomra viszont ezáltal olyan kotyvaszt keletkezik, amelyből kiindulva lehetetlenségnek
tartok bármilyen „tiszta rendszer” felállíthatóságát.
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Például a B, P és az F jelei leegyszerűsítve a következő ősképeknek
•
•
•

a B a belső jelenti, ami valamin belül van, ami képes befogadni, tehát egy erőtípus.
a P egy pontot, egy pillanatot, amit a viszonyítási rendszerben lefixálunk
az F pedig egy felső pontot, ami felül van a fényben, azaz a fókuszba került.

„Fent lenni” vagy „bent lenni” elvileg az emberi akarattól független. Az van bent, akit befogadnak (például
a méh a magzatot), az van fent, akit a környezete felemel (fent lenni csak térben és időben lehetséges,
amit a környezet határoz meg). Ugyanakkor a pontot, a pillanatot az emberi tudat jelöli ki. A pont fogalma
nem létezhet az emberi tudattól függetlenül. Vagyis a P pont az emberközpontú tudat terméke, és nincsen
sok köze a nyugati asztrológiához, amelyben általános igazságok rendszere fogalmazódik meg.
A B hang jelentésének felismerésében sokat segített az egyiptomi BÁ, vagy a székely
BABA→Patrona Hungariae védőszent. Az F hang jelentése függvénye térnek és időnek, így az állatövi
jegyekhez csoportosítható elemek ciklusához tartozik. Mivel a P hang jelentése az emberi tudattól függ,
így rájöttem, a tartalmát a kínai asztrológiai szimbólumai között lenne érdemes keresnem. „CSEN”
(magyarul: viharos erő”) jelentése a kínai asztrológiában röviden valami olyasmi, hogy a „pillanat

p

aktivitása”, amiben valóban felismerhető az a tartalom, amit vélhetően a rovásjelünk is jelez: . A
párhuzamosan zajló folyamatok egy adott ponton, egy adott pillanatban találkoznak. Ez a felismerés
teljesen lázba hozott, hiszen ráéreztem, milyen mankó nyújthat segítséget az ősgyökök tiszta
rendszerének feltérképezéséhez.
Platon az Ideák Világának nevezte tulajdonképpen az égi eredetű erőket, és a Képzetek Világának mindazt,
amit itt a Földön a természetben, térben és időben látunk, tapasztalunk. A harmadik kört én neveztem el
a Szellemiség Világának, mivel tapasztalatom szerint az emberi értelemhez köthetőek azon a magyar
betűk által hordozott tartalmak, amelyeket nem tudtam az Ideák és a Képzetek világaiba besorolni.
Mindegyik fenti világ működése egy önmagába visszatérő ciklussal írható le, amelyek összessége, mint egy
magasabb egység, szintén ciklikus. Vegyük észre az emberi tudat jelentőségének megjelenését a platoni
filozófiához képest! A legújabb tudományos kutatások is azt támasztják alá, hogy minden egyes ember
tudata hatással van a globális tudatra, ami pedig visszahat a világ működésére. Valójában ebben
felismerhető az emberi élet értelme. Egy hasonlattal úgy lehetne szemléltetni, ahogy az egyes falevelek
hozzájárulnak a fa életéhez, és az egész fa minden egyes levél életéhez. Egy falevél megbetegedése még
nem gond, de ha sok levél betegszik meg, akkor az egész fa kipusztul.
Mivel az asztrológiai szimbólumok valójában három (erőhatások, tér-idő-dimenziók, emberi tudat) olyan
ciklust határoznak, amelyek működése a természetben is megfigyelhető, ezért az analógia törvénye
alapján adódott, hogy ezeknek a tartalmát párhuzamba állítsam a betűkkel, illetve a számokkal. Továbbá
igyekeztem összepárosítani a tudomány által is elfogadott fizikai törvényeket az asztrológiai
szimbólumokkal azon hipotézisem alapján, hogy az ókori tudós emberek bizonyára tömören
szimbólumokkal fogalmazták azokat az igazságokat, amelyeknek a mágusok, királyi bölcsek felismerései
révén bár a birtokában voltak, ha tudatosan még nem is sikerült azokat bebizonyítaniuk.
A természeti törvények rendszere segített még mélyebben megérteni, mi is lehetett az az ősi tudás a világ
működésével kapcsolatosan, amely tartalmakat bizonyára még a betűink is hordoznak.
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Mai tudományból
szemléltetés

Kulcsszavak
feketelyuk, forrás

XXII0
A bolond

ŐSKÁOSZ

 Uránusz

I
A mágus

LÉTEZÉS BIRODAMA

Nap

III
Uralkodónő
 Jupiter

↔

↔

FÉNY
és
SÖTÉTSÉG

elektromágnesesség
pozitív illetve negatív
pólus (Maxwell)

ÉG
és
FÖLD

relativitás, porfelhők,
gravitáció (Einstein)

A LÉNYEG
KIEMELKEDÉSE,
KAPCSOLATOK
LÉTESÍTÉSE

Termodinamika,
entrópia elve

Mars

NŐIES
és
FÉRFIAS

Gyenge kölcsönhatások
(atom részeit összetartó
erők)

VIIII
Remete

PUSZTÍTÁS
és TERMÉKENYSÉG

Erős kölcsönhatások
(atommagot összetartó
erők)

II
Főpapnő
Hold

IIII
Uralkodó
Szaturnusz

V
Főpap
Merkúr

VI
Szeretők
Vénusz

VIII
Erő
Plútó

↔

↔

VII
Diadalszekér

Neptunusz

Mozgás, változás

X
Szerencsekerék

ÁLDÁS

Föld

XII
Akasztott ember

Vízöntő

,Halak

XIII
Halál

XIIII
Kiegyenlítődés

,Kos

Bika

KÉPZETEK
BIRODALMA

XI
Igazságosság

XV
Ördög

JÓ
és
ROSSZ

Az ismeret átmentése,
örökítés, kutatási
kísérletek körülményei

HALÁL
és
ÚJJÁSZÜLETÉS

Önszabályozó
mechanizmusok
Egyensúly megtartása

ÖRDÖGI ÖSZTÖNÖK

Az anyag torzító hatása,
kommunikáció

,Ikrek
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XVI
Torony

XVII
Csillag

,Rák

,Oroszlán

XVIII
Hold

XVIIII
Nap

,Szűz

,Mérleg

XX
Végítélet

aMÚLT, azOTTHON
és
REMÉNYEK, JÖVŐ

Fészekrakás, szaporodás,
új rügyek, új célok

LÁTHATATLAN
és
LÁTHATÓ

tapasztalás, hit

RENDBERAKÁS,
KÜLVILÁG ÍTÉLETE

,Skorpió

XXI
Világ
,Nyilas

XXII
Bolond
,Bak

TÖRVÉNYEK
és
FORMÁK

Feladatok végrehajtása,
tesztelések

Piac
egy részre egy rétegre
rárakott ruha alapján
ítélet
Törvényekbe és formákba
merevedés

Amennyiben mélyebben belegondolunk ennek az ősi tudásnak spirituális tartalmaiba, akkor
felismerhetjük azt három kört, amelyeket az asztrológiai szimbólumok is meghatároznak:
•

•

•

1-9 számértékű betűk, amelyek valójában az ideák kialakulásának folyamatát írják le. Ezt
nevezhetjük a Felső világnak (Platon után az Ideák Világának, illetve Létezés Birodalmának). Ide
tartoznak azok az égi eredetű erők, illetve ezekre vonatkozó törvényszerűségek, amelyekről a
diákok a fizika órákon tanulnak. Ezeknek az erőknek egymásra hatása működteti a világunkat.
11-21 számértékű betűk, amelyek a földi természet képzeteit szimbolizálják. Ezt nevezhetjük
Középső világnak (Platon után a Képzetek Birodalmának). Valójában ez az a tér-idő, amiben a földi
világunk működik. Ma már tudományos kisérletek igazolják, hogy a világunk több, mint négy
dimenzióban működik, azonban az ember érzékszerveivel fizikai úton csak négy dimenziót érzékel.
Ugyanakkor bizonyára már mindenki megtapasztalta, hogy előre megérezhetünk dolgokat, illetve,
hogy az emberi gondolat képes az egyik agyból egy másik agyba közvetlenül “áttelepülni” (például,
amikor megérezzük, hogy néznek minket). A teljességet széttagolva ma már számos tudományág
foglalakozik
ezekkel
a
megtapasztalásokkal:
biológia,
pszichológia…stb.
Olyan
törvényszerűségekről van szó, ami a környezetünket meghatározza, amely környezeten belül
értelmezhetjük az égi erők működését. Ennek kialakulása, létrejötte sem függ az emberi tudattól,
azonban az értelmezése már igen, sőt az ember képes befolyásoló hatással lenni rá, amikor új
képzeteinek teret enged.
23-32 számértékű betűk, amelyek az emberi szellem működését szimbolizálják, ezt nevezhetjük
Alsó világnak, amelyet a Szellemiség Birodalmának kereszteltem el. Valójában ez az a világ,
amelyet az emberi értelem hoz létre, és mint egy közös, globális tudat működik az emberi
társadalomban. Ez határozza meg a társadalmi és gazdasági törvényeinket, szabályainkat,
beleértve az erkölcsről alkotott nézeteinket, és a művészeti irányzatokat is. Mivel ez a
nagycilusnak a harmadik belső egysége, azaz a hanyatló szakasza, egyben arra is utal, hogy minden
emberi tudat által meghatározott tudományos igazság előbb-utóbb megdől, mivel az állandóság
csak átmeneti lehet. Jönnek új axiómák, és az új keretek új törvényeket írnak le.
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Mindhárom fenti világ teljessége egy-egy körrel szimbolizálható, és e három világkört egy-egy láncszem
köti össze egy nagyobb egységbe. Ez egyben kifejezi azt is, hogy a világunk már az alapszinten is csak
egymásba ágyazódó, egymásra ható ciklusokkal írható le. Bár elterjedt egy felfelé haladó spirállal
szemléltetni a fejlődést, azonban ezt cáfolni látszik a fenti hipotézis. Helyette inkább arról lehet szó, hogy
párhuzamosan, több szinten a folyamatos tágulás tapasztalható, ahogy a tudatunk egyre jobban
megismeri a világunk működését, ami feltehetően előbb-utóbb széteséshez vezet, ha “elveszítjük az
összetartó kapcsokat”. Az igen elterjedt felfelé ható spirális működés, ami fent egy pontban feloldódik,
csak egy konkrét probléma esetében igaz olyan értelemben, hogy a sokfelé felismerhető hasonlóságokból
kisérletezés útján ismerhető fel az idea, azaz általános igazság. A rendszerek felállításához valóban
megtapasztalható, hogy az igazság idővel kikristályosodik, azonban szerintem ez csak az anyagi világ
törvényszerűségeinek megismerésére bizonyos keretek között lehet igaz. És még itt is megtapasztalható,
hogy a kutatásnak soha sincs vége, egy probléma megoldása vagy tíz új problémát kreál, ami révén inkább
egy táguló világ jelenik meg a tudatunkban. Ennek alapvető oka, hogy a tudatunk mindig csak valaminek
viszonylatában képes értelmezni a világ működését. Ha a feltételeket megváltoztatjuk, akkor már borul is
az állításunk igazsága.
Az axiómáink rendszerét több oldalról közelíthetjük meg, ez tükröződik a betűink rendszerében is:
•

•

•

I betű (illetve a 10-es szám), ami az ideák összességét, az igazat, vagyis az isteni működést
szimbolizálja. Mindazon fogalmakat jelenti, amelyeket ideális tisztaságukban elvi szinten
értelmezünk. Az égi eredetű (isteni) erők egymásra hatásának eredménye, függetlenül a földi
dimenzióktól.
Á betű (illetve a 22-es szám) az átmeneti állandóságot jelenti, amelyre azért van szükség, hogy az
állandóan változó világban az emberi értelem foglalkozni tudjon a képzeteivel. Itt jelenik meg
annak hatása, hogy az lesz létező emberi tudat számára, amire odafigyel, ami iránt érzelemmel
közelít.
TY betű (illetve a nulla) az őskáoszt jelenti, szimbóluma a világtojást tojó tyúk, illetve,
LY hang (illetve a 33-as szám), ami a mindent elnyelő lyukat jelenti. Valójában e két pont azonos,
így zárul a betűk nagy teljes köre. Fizikai megfelelője a feketelyuk, ami mindent magába nyel.
A feketelyuk parallelje a fehérlyuk, amiből születnek a csillagok, ennek a szimbóluma a tyúk. Tehát
ez az a pont, ahol a kígyó a saját farkába harapva táplálkozik, vagyis a megszűnő dolgokból
születnek meg az új kezdetek.

Tapasztalatom szerint a Létezés Birodalmában és a Szellemiség Birodalmában a betűk tartalmai gyakran
párban jelennek meg. A hangok női - férfi, negatív - pozitív ellentétpárok egyik felét szólaltatják meg, és
ily módon bizonyos lüktetést visznek a folyamatokba. Azonban szükség van olyan fázisokra is, amelyek
feladata, hogy az ellentétek között feszültségeket feloldva továbblendítse a haladást a cikluson belül.
Az ellentmondások feloldása rendszerint semlegessé tesz, ami energia felszabadulásával jár együtt.
(Gondoljunk csak az elektron és pozitron találkozására). Ilyen szám például az 5-ös, amelynek tartalma
semleges E hanggal analóg, Tarot kártyában szimbóluma a Bölcs. Fizikában ezt a tartalmat a hő
tulajdonságaival lehetne leírni. Nincs negatív és pozitív pólusa, viszont a benne lévő energia képes eggyé
forrasztani a dolgokat, sőt egyesülések közben jellemzően hatalmas energia szabadulhat fel. Az E hang az
ellentétes irányú dolgok összekapcsolását (illetve továbbvitelét) jelenti, amikor létrejön az előd. Milyen
csodálatosan kifejezi ezt a tartalmat az E hang rovásjele:

e vagy

!
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NEM TUDATOS
Az égi erők ellentéteket,
feszültségeket szülnek

TUDATOS
Ellentétek feloldása
Értékmentés

LÉTEZÉS BIRODALMA

1: A – 2:B
 -
Elektromosság

3: G – 4:D
 -
Gravitáció

0:TY 
TYÚK

5: E

Egyesítő
erő

ELŐD

SZELLEMISÉG BIRODALMA

33:LY 
LYUK

32: NY
Nyer

26: ZS -27 CS

8:H – 9: T
-
Erős
kölcsönhatás

10: I 
Ideális igazság

11: K 
Képzetek
kezdete

12: L 
Lélek léte,
lefelé

30:GY -31 P

23: É
Érték
Föld土

Fém 金
21: V 
Világ
világossága

Tűz火

22: Á 
Átmeneti
állandóság
19: S 
Sávban
sugárzás, súly

20: R 
Részlet, réteg,
rárakott ruha
(ami szükséges a
világ előtti
megjelenéshez)

18: Ü 
Ügyek,
ülésezés

13:M 
Múlt
megfordul

14: N 
Növekedés

Fa 木



Víz 水

24:C – 25 AK
6: U – 7: Z
-
Gyenge
kölcsönhatás

28: J -29 SZ

17: F 
Fel a fény
felé
15: Ö 
Ördögi ösztönök
(az anyag duális
jellege uralkodik a
teljesség felett)

16: O 
Otthon,
oldódás

TÉR-IDŐ
Fejlődési ciklus
KÉPZETEK BIRODALMA
8. ábra Csigolya ábra
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Nagyon meglepődtem azon, hogy egy gerinc csigolyaforma rajzolódott ki, amikor az egyes betűket az
asztrológiai szimbólumok hagyományos sorrendje szerint rendeztem oly módon, hogy a betűk felismert
tartalmát analógiába állítottam az asztrológiai szimbólum jelentésével. A 34 elemű hangokat reprentáló
rovásjeleink tiszta rendszerét „Csigolya” ábrának neveztem el:
•
•

•

A jobboldali elcsontosodott részre esnek az időtől és tértől független isteni princípiumokat
megszólaltató hangok, illetve
A baloldali elcsontosodott részre esnek a tértől bár független, de csak időben érvényesülő emberi
szellemi értékekre utaló hangok, vagyis a tudomány törvényei, az erkölcsi szokások, illetve
mindaz, amit az emberi tudat hoz létre és ami hatással van a globális kozmikus tudatra is.
A gerinc középső testére azok a hangok esnek, amelyek legerősebben kapcsolhatók a tér-idő
valóságához. Mindaz, amit az emberi érzékelő szerevek mint élő és élettelen világ tapasztalnak a
Földön, illetve a Földről nézve megvilágítva. Ez talán a gerincben futó velővel állítható párba
jelképezve mindazt, amivel együtt élünk, ami még „nem csontosodott el”. Ezen belül egy kiemelt
központi helyen helyezkedik el a V hang, mint a „valóságosan változó világ fejlődési ciklus vége”.

Míg a „csigolya” szavunkban ott van a végefelé LY, ami mindent elnyel, addig a „csiga” szavunk G hangja
a szellemi fejlődés folyamatos gazdagodására, tágulására utal. E szavak elején a CSIG gyök azt a tartalmat
sugallja nekem, hogy „az irányító erő az isteni ideák gazdagodását szolgálják”, ami értelmet ad az életnek.
Ezek után érdekesebb kérdés, hol lehetett Csigla mezeje, de a csiki székelyek nevén is érdemes
elkondolkodnunk.
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c. Rendszerek, szabályok felállításának módja alapjaiban mitől is függ?
Senki ne gondolja, hogy „a csigolya ábrában” reprentált betűsorrend kialakítása egyszerű volt! Először
számtalan ókori műalkotást, illetve népi hagyományt megvizsgáltam, hogyan áll összhangban a műalkotás
belső lényege, a kifejezni kívánt tartalom a megjelenő formai jegyekkel, különösen a számokkal. Például
„három a magyar igazság”, „hétfejű sárkány”, „tizennégy oszlop” egy épületen, „nyolc szögletű keresztelő
medence”... stb.
Így került a sor a Szent Koronára is, amelyen tapasztaltak aztán teljesen lázba hoztak. Olyan érzésem volt,
hogy a Koronánk, mint egy program magában hordozza az egész rendszert! Ekkor kezdtem el foglalkozni
a magyarság eredetével, és jutottam arra a következtetésre, hogy a magyar nép feladata/hívatása az ősi
szellemi értékek átmentése az utókor számára. Ezt a spirituális tartalmat hordozza a „magyar” szó, ha
elvégzünk egy betűelemzést:
A „mḏзt” óegyiptomi szó (kiejtve: magyat) jelentése könyvtekercs, az a tárgy, amiben a szellemi termékeket átmentik
generációról generációra. A szóvégi T hang utal arra, hogy tárgyról, termékről van szó. A szavak végén lévő R hang pedig
egy névképzőnk (például Magor, Tudor, nyomor), az a ruha, réteg, rész, amiben a lényeges tartalom megjelenik a
világban. Sok népnév is ezért végződik is R hangra (pl. sumér, kazár, illír, bolgár, tatár, héber, avar, magyar… stb.). Mivel
az ókori egyiptomi, illetve sumér nyelv, valamint a mai magyar nyelv egyaránt modulárisan építkezik, ezért joggal
állíthatjuk, hogy a „magyar” népnevünk, ahogy mi magunkat nevezzük, azt jelenti, hogy a földi szellemi értékek
átmentőjének népe vagyunk. Ez könnyen belátható, ha a „mḏзt” szóvégi T hangját lecseréljük R hangra: „mḏзr”, ami
kiejtve medzsar, illetve magyar.

Mit gondolnak minderről az akadémikus nyelvészeink? Őszintén szólva nem nagyon érdekel. Vélhetően
zagyvaságnak tekintik mindaddig, amíg a nyelvek fejlődését valamiféle „folyamrendszerként” képzelik el,
vagyis emberekkel együtt a szavak is áramlanak, találkozáskor keverednek, a nem használtak elhalnak, új
fogalmak születésekor új szavak keletkeznek... stb. Ugyanakkor ma már a kutatások is igazolják a globális
tudat létezését, nem szükséges az egyes kulturcsoportoknak közvetlenül találkozniuk ahhoz, hogy a
gondolatok áramoljanak. A kommunikáció nem csak a hallás és látás alapján történik, hanem érzelmek sőt
a gondolatok szintjén is. A tapasztalatgyűjtéskor tán legfontosabb az érzelmi kötődés és a kialakított
képzet erősen függ az érzelmi viszonylatoktól.
„Időben és térben egymástól igen távoli ősi népek képzetei döbbenetes hasonlóságokat mutatnak, amely
elsősorban a világban megmutatkozó változatlan törvényszerűségeken és az emberi agy működésének
egyetemességén nyugszik. Ezek az egyetemesnek nevezhető képzetek sokszorosan túlélik azokat a
gazdasági és társadalmi kereteket, amelyekben fogantak.” (Jankovich Marcell)
Jankovich Marcell az emberi agy egyetemes működésében látja annak hátterét, hogy távoli ősi népeknél
felismerhetők hasonlóságok, mintha mindenhol ugyanaz lenne a fejlődés útja. Részemről inkább úgy
fogalmaznék, hogy az emberek viszonylag stabil érzelmi kötődései a kiejtett hangokhoz határozta meg a
hangok tartalmát a közösségi tudatban. Azonban nincs meg mindenkinek az a képessége, hogy ezt
helyesen érzékelje, sokszor a személyiségi jellemzők elnyomják a magasabb szellemi szinten való
működést. A különböző szinten működő emberek nehezen értik meg egymást:
„Az ember központú világban” a megszerzett hatalom képviselői fektetik le a működés szabályait,
amelyek meghatározása során bár rendet akarnak teremteni (tapasztalva a széttöredezéséket
globálizációra törekszenek), azonban egyre nagyobb rendetlenséget hoznak létre. Képtelenek
felfogni, hogy az egymásba ölelkező ciklusos működés nem szabályozható valamiféle hiererchikus
rendszerrel, mert folyamatosan ellentmondásokba ütköznek.
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„Az Isten központú világban” az ember életének értelme egyrészt fenntartani a természet
törvényeinek megfelelő működést, másrészt közben hozzájárulni a világ szellemi gazdagításához. A
boldogság forrása az áldozat, amikor másokért (illetve egy közösségért) tehetnek valami hasznosat.
A közösségek ereje a közös célokért való küzdelemben van. Mi a helyes és mi a helytelen cél
viszonyítási alapja a közösségen kívül van: „ideális megközelítése”. Így nincsen hatalmi harc mindaddig
míg a közösség tagjai nem helyezik előtérbe a saját érdekeiket.
A fentiekből következik, hogy az ember központú nyelvészek soha nem fogják elfogadni a beszéd és írás
tudományának égi eredetét, a tudományosság elvárásainak megfelelően szabályokat gyártanak még
akkor is, ha aztán több a kivétel. Azok a nyelvészek azonban, akiket nem kötnek meg ezek az, felismerhetik
a nyelvek ősi elemeit, illetve azt a rendszert, amelynek elemei analógiába állíthatóak a világ működését
leíró ciklusokkal.
A világ fejlődésének bemutatására alkalmazott rendszert alapjaiban meghatárorazza, hogy
emberközpontú vagy „Isten központú” logikával gondolkodik-e az előadó. Az ember központúak
feltételeznek valamiféle önszerveződési folyamatot, amiben a satnya elpusztul, az életerős pedig
uralomra tör, ezért mindenáron a saját nyelvük terjesztését akarják támogatni. Isten teremtő és irányító
erejének létezését hívő lélek pedig nem uralni akarja a folyamatokat, hanem megismerni és visszacsatolva
alkalmazni. Szemükben a gazdagodás folyamata ciklikus, ahol mindig más kerül a fénybe, és mindennek
meg van a maga ideje, illetve helye. A lehetőségek tágulási szakasza csak addig tart, amíg nem születik
meg egy döntés, ami erősen leszűkíti a további lehetőségeket. A különböző ciklikusok összehangolt
együttműködése következtében előfordulhatnak látszólagosan hátrafelé haladó mozgások is, ami a hívő
lelket nem ingatja meg hitében, mert a viszonyítási pontja kívül esik a ciklusokon.
Érdekes módon a beszűkülés, látszólagos hátrálások elméletével az asztrológia alapjait lerakó ókori
emberek már tisztában lehettek, míg az asztrológiát tudománytalan zagyvaságnak tartó mai
„emberközpontú tudósok” számára ez szinte felfoghatatlan azáltal, hogy a folyamatos növekedést akarják
ráerőltetni a társadalomra, illetve a gazdaságra.
Az asztrológiai ismereteim sokat segítettek a fejlődés folyamatának helyes szakaszolásában. Még a 60-as
évek második felében, amikor felismertem, hogy az asztrológia mily csodásan képes rendszerben
ábrázolni világunk működésének minden szintjét, egyszerűen lenyűgöztek tapasztalásaim. Mivel nem
vagyok asztrológus, most már értem, miért éreztem oly erős belső indíttatást arra, hogy ezt a
rendszerszemléletet megértsem és elsajátítsam. Ennek hiányában nem ismerhettem volna fel, hogy ez a
rendszer működik a nyelvünkben is. Ahhoz, hogy az ún. Csigolya ábra, illetve a rovás ábécénk rendszere
érthető legyen az olvasók számára, szükségesnek látom röviden ismertetni az asztrológiai szimbólumokat
illetve azt a rendszert, amit leírnak.
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d. Az év felosztása, fejlődési folyamat szakaszolása
A keleti, az európai és a közép-amerikai kultúrákban egyaránt megfigyelhető, hogy az évet időben úgy
osztják fel, hogy az egyes időszakok minőségi jellemzése egyben a fejlődési ciklus egyes fázisait írja le.
Összességében mindhárom esetben egy olyan ciklikus folyamatot kapunk, amelyet időről időre átélünk.
Érdekessége a három asztrológiai rendszer összehasonlításának, hogy az egyes jegyek kezdete napokban
számolva éppen olyan arányban tolódik el a Föld különböző részein, amilyen távol vannak az egyes
területek egymástól. Az eltolódás a minőségi jellemzők keveredéséének arányában is megfigyelhető.
Ezt szemlélteti az alábbi táblázat.
Maja isten neve

A beteljesítő Legfelsőbb
istenség
A tűz és az idő istene
A föld istene

Maja
A kozmikus
tónusok
jelentése
beteljesít, teremt
megnyit
reakciót támaszt

A víz és a gyermekszülés
istennője

aktivál

Harcosok és a Nap istene

stabilizál

Szerelem & gyermekszülés
istennője

felhatalmaz

Halál

áramlást hoz

A kukorica és az élelmezés
istene

feltár

Az Eső istennője

harmonizál

A Fény istene

előrevisz

A Sötétség istene

kihívást jelent

Növekedési szakasz

7.nap
Gyümölcsözés
1.nap
Vetés
új hullám belső
asszimiláció
2.nap
Csírázás

Európai
Megfelelő zodiákus
jegy


Kos



Bika

Kínai
12 földi
Elem
gyökér
Hsia hónap
2. nap
Nyúl
Fa
3. nap
Sárkány
Föld



Ikrek

4. nap
Kígyó

Tűz

Rák

5. nap
Ló

Tűz
Föld



Új hullámmal
szembenállás



Oroszlán

6. nap
Kecske

3. nap
Sarjadzás



Szűz

7. nap
Majom

Fém

Új hullám
asszimilációja



Mérleg

8. nap
Kakas

Fém

Skorpió

9. nap
Kutya

Föld
Víz

4. nap
Burjánzás



Új hullám
kiterjedése



Nyilas

10. nap
Disznó

5. nap
Bimbózás



Bak

11. nap
Patkány

Víz

Vízöntő

12. nap
Bivaly

Föld

Halak

1. nap
Tigris

Fa

Pusztítás


Születés istennője

tisztaságot
teremt

Hajnal előtt uralkodó isten

6. nap
Virágzás



megértést hoz

Prototípus finom
2. nap
hangolása
Nyúl
9. ábra Maja istenek, illetve az európai és kínai zodiákusok kapcsolatának szemléltetése

Fa

Nagyon régen egymástól távol keletkeztek ezek a rendszerek, így valószínűsíthetően olyan egyetemes ősi
gyökerű (Isteni eredetű) tudásról beszélhetünk, ahol a feltételeket bár a földrajzi helyzet befolyásolta, de
lényegileg hasonló tartalmat hozott a felszínre. Úgy is fogalmazhatunk, hogy e renszerekben a közös
emberi tudat olyan örök igazságokat ismert fel, amelyek függetlenek a gazdasági, illetve társadalmi
keretektől. Lehet-e az ilyen egyetemes ismereteket lesöpörni azzal, hogy idejét múlt badarságok csak
azért, mert a jelenlegi tudományos gondolkozás során nem szokás istenségekről beszélni? Nyilván nem.
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e. A három világ
Platón filozófiája épp azért olyan nagyszerű, mert egyetemes elveket foglal össze. Ő a világot azonban
csak két részre osztja: a Létezés Birodalmára, amely tartalmazza az öröktől fogva létező ideákat, és a
Keletkezés Birodalmára, amelyen az érzékszerveink által felfogott, folyamatosan változó világot értjük.
Erősen él az emberekben azonban az a képzet, hogy valójában három világ van. Jelképesen a felső világ a
mennyország, ahol az istenek laknak, és érdekes módon az északi égbolt csillagait is a halhatatlanokról
nevezték el és szárnyasokkal ábrázolták. Az isteni erők irányítják mindhárom világot. A középső világ, ahol
a Nap körül keringő planéták is mozognak, a földi élet szférája, itt találhatók az állatöv csillagképei is. Míg
az alsó világ a holt lelkek világa, a déli égbolt, ahol a csillagképek elnevezései alvilági szörnyekre vagy vízilényekre utalnak, pl. Cet, Vízikígyó, Vízifarkú bak. De az alvilágba nyúlnak le a gyökerek, a múlt
meghatározza azokat a feltételeket amire építhetünk.

10. ábra A felső-, a középső- és az alsó világ csillagképei

Ez a három világ analógiába állítható avval, hogy a felső világ az isteni princípiumok világa, a középső világ
a Képzetek Birodalma, ahol az isteni erők megnyilvánulnak, az alsó világ pedig a holtak által alkotott
„szörnyszülemények”, illetve az érzelmi kapcsolódások birodalma, vagyis mindaz, amit az emberek, mint
maradandó értéket alkottak az életük során. Természetesen ebben az esetben a maradandó csak
viszonylagosan értendő, hiszen a megítélés az idő függvényében változik.
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A magyar néphit szerint van átjárás e három világ között. A világfa gyökerei lent vannak az alsó világban,
a koronája pedig fenn a felső világban. Az ember tudatát tehát meghatározza a múlt, az a kozmikus
szellemiség, amiből meríthet, de egyben a mindennapi cselekedeteivel hozzájárul az alakításához is, ahogy
egy falevél a fája életéhez.
Az egyjegyű számok a felső világ számai, a 10-es egy olyan szám, amely segíti az átjárást a világok között.
A következő 11-es szám tartalmával analóg K hang már közvetlenül a Képzetek birodalmához kapcsolható,
amikor új képzetek keletkeznek. Az állatövi jegyek közül a vízöntői tulajdonságok harmonizálnak a K hang
spirituális tartalmával. Vízöntő uralkodója az Uránusz, ami a Csigolya ábrában a TY hanggal és a 0 számmal
áll analógiában (TYÚK), vagyis mindennek a kezdete. Érthető tehát, hogy az ún. kezdetekkel a középső
világban a vízöntői jellemzők harmonizálnak és nem a kos jegye, amely a megszületés, illetve a
megfordulás jelképe. Az ősi tudás úgy vélem, egészen más elveken nyugodott, mint a mai világra jellemző
materalista gondolkodás, ami kezdetnek a megszületést, a magból való kilelést tekinti, pedig a
megszületést még megelőzi egy rejtett fejlődési szakasz, például a magzat fejlődése a méhben.
Az emberek feje felett lévő szinte alig változó csillagos égbolt megfigyeléséből adódott, hogy az ősi
népeknél kialakult a csillagvallás, központban a Nap imádatával. Ebben nincsen semmi különleges, így azok
a magyarságtudományi kutatók, akik erre alapozzák őseink hatását a világ kultúrájára, könnyen
tévedhetnek. Ebből eredeztethető az is, hogy a mítoszokban, legendákban felsejlő világkép bizonyos
hasonlóságot mutat a kozmosz működésével. Figyelemre méltóak a szinte már örökérvényűnek számító
törvényszerűségeket leíró azon rendszerek, amelyek a világunk müködésével kapcsolatosak, függetlenül
attól, hogy a mai tudományos világ mennyire képes befogadni ezeket. Általában mai ember nehezen érti
a szimbolikát, amivel az ősi rendszerek dolgoznak. Mivel nem közvetelenül bizonyítható ok-okozati
viszonyokról van szó, erős kétkedéssel fogadja az ilyen jellegű leírásokat.
A mai tudományok a részletekkel foglalkoznak, rész igazságokat állítanak fel, amelyek adott
feltételrendszerhez igazodnak. Megfogalmazásra kerültek ún. axiómák, amelyekből kiindulva kerülnek
bizonyításra az igazságokat leíró tételek. A probléma csupán annyi, hogy a tudomány ok-okozati logikai
rendszerei csak a középső világban, egy szük tartományra érvényesek, és nem tudnak mit kezdeni a
láthatatlan felső és alsó világokkal.
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Létezés Birodalmának szimbólumai

A csillagos égbolt, mint egy stabil viszonyítási alap mindig ott volt az emberek felett. Elvileg megfigyelték
a csillagok járása és azzal párhuzamosan lezajló földi eseményeket, jellemzőket, és így tapasztalatok
összegyűjtése révén is alakulhatott ki az asztrológia. Ami meglepő a pontos számításokon túl, hogy
legújabb csillagászati kutatások által leírt asztronómiai jellemzők csodálatos összhangban vannak azokkal
a minőségi jellemzőkkel, amelyeket az egyes elemeknek megfelelő istenségek képviseltek. Honnan
tudhatták az állítólag még primitív emberek, hogy a Naprendszerünk bolygói fizikai értelemben milyenek?
Kétlem, hogy közvetlenül meg tudták volna figyelni. Úgy vélem, az asztrológia tudománya is olyan ismeret,
amelyet a királyi bölcsek, mágusok alkalmaztak anélkül, hogy tudták volna, mi miért van, mint ahogy
építészetben is olyan bámulatos építményeket emeltek, ami a mai technikai színvonal mellett is nagy
kihívás. Így lehetett a tökéletes ősi nyelvvel is, amelyen a bölcsek, mágusok, táltosok megértették
egymást.
A csatolt felsorolásban az égitestek fizikai jellemzőinek felsorolása mellett szerepel, hogy mely hanggal
hozható analóg kapcsolatba a tartalma. A bolygók nagyság szerinti sorrendjében (ahogyan az égen látszik)
meglepő hasonlóság tapasztalható a héber abc elejével, bár erre az elemzéseim során csak idővel derült
fény. Jelentős különbség ebben sorrendben csupán az Uránusz istenséggel analóg tartalom esetében
tapasztalható, amelyre vonatkozó ismeret nem fedezhető fel a héber abc-ben. Mintha a sémi népek nem
akartak volna arról tudomást szerezni, hogy lehetséges olyan hirtelen változás, ami előre nem látható,
eredete a nem látható világban van elrejtve.
•

A Jupiter gigászi méretű gázgömbje uralja az egetG hang.

•
•

A Szaturnusz a forma alkotó, gyűrű rendszere strukturált, kődarabok keringenek benneD hang
A Merkúr a leggyorsabb, ő az első, azaz a kapocs a Nap és a többi bolygó között, nincs légköre, se
holdja, nem őriz meg magának semmit, mégis az erős vasmagja tükrözi egyesítő
képességétE hang.
A Vénusz vastag felhőzetével elhomályosítja a lényeget, ellentétes forgásával új utakra
vezérelU hang.
A Mars vasat tartalmazó vörös felszíne harcra tüzel, míg a hatalmas hegyei „ez zászló alá” hívnak,
a zátonyai elzárják az utatZ hang.
A Plútó a Naprendszer kapuja néhány egyéb törpebolygóval együtt keringenek egy különleges
formátumban hatalmas átalakító erőt jelképezve, ily módon szimbolizálják, másmilyen
formátumok is léteznekH hang.

•
•
•

•
•

A Neptunuszon túli ég még igen sok titkot rejt, amelyek feltárásra várnakT hang
Az Uránusz bolygón a pólusokon van melegebb, nem véletlen tehát, hogy a hirtelen változások
bolygója a „tyúk lyuka”TY és LY hang.

Van még két égitest az égen, amelyek megnevezésére a magyar nyelv nem vett át az idegen neveket:
•
•

Nap a fényt és az energiát adja, tőle ered szellemiség, de a nagy szárazság is, mondáink Arany
Atyácska néven említiA hang.
Hold befogva kering a Föld körül, ő is befogadja a becsapódó testeket, az apály-dagály jelenséggel
mozgásba hozza a vizeket a Földön. Oly módon keletkezett, hogy egy hatalmas üstökös
becsapódva a Földbe, annak belsejéből kilökött darabokat, amelyek aztán összeálltak
HolddáB hang.
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Az asztrológiai1 hagyományok szerint a platoni Létezés Birodalmának elemeit, az ún. ősprincípiumokat2
a bolygók szimbolizálják. Bár az általános szóhasználat szerint úgy fogalmazunk, hogy a horoszkóp
képletben a bolygók hatnak, azonban valójában nem erről van szó. Hanem inkább arról, hogy a tizes
számrendszer egyjegyű számainak „minőségi jellemzői” az időtől független olyan erőket, azaz
ősprincipiuomakat jelölnek, amelyek a téridőben működve (azaz állatövi jegyekben haladva) konkrét
„arculatot” kapnak. Ezt az „arculatot” tükrözi a horoszkóp képlet. Minden egyedet jellemez a születési
ún. radix képlete, amely a további értékelések során egy stabil viszonyítási „pont”. Ahogy a 10-es
számrendszerben 10 db egyjegyű számok köre alkotja azokat a karaktereket, amelyekkel bármilyen szám
leírható, ugyanígy a 10 db bolygó állatövi jegyben elfoglalt helyével bármilyen minőség meghatározható.
A különbség csupán annyi, hogy a bolygók haladási iránya kötött, szabadon nem variálható, ezért az
„ahogy fent, úgy lent” elv alapján az isteni erők szimbólumaiként felhasználhatóak.
Ezeket az isteni eredetű erőknek is nevezhető hatások létezését a minket körülvevő számtalan hasonlóság
alapján felismerhetjük. Ezeket az erőket nem minősíthetjük, hogy jók vagy rosszak, a minőség mindig csak
a kapcsolati rendszeren keresztül értelmezhető. Ennek ellenére szokás hatásokról beszélni:
•
•
•
•
•

a pozitív hatás kifelé aktivitást jelent (Nap, Jupiter, Mars),
a negatív hatás pedig befelé elfogadást (Hold, Vénusz, Neptunusz),
a semleges bolygók (Merkúr, Uránusz) a környezetükhöz igazodnak.
a Szaturnusz, mint kitartást segítő pozitív jellegű, azonban inkább, mint a változásokat
akadályozó erő negatívnak tekinthető.
a Plútó erőteljes hatása is inkább az aktivitást fejezi, azonban a legjellemzőbb ismérve a
gyökeres átalakítás, és mivel főleg a felszín alatt, a háttérben dolgozik, mint a vulkán egyszer csak
kitör és pusztít, de mindig azért, hogy valami újat hozzon létre.

1.

Nap

2.

Hold

3.

Jupiter

4.

Szaturnusz

5.

Merkúr

6.

Vénusz

7.

Mars 

8.

Plútó

9.

Neptunusz

0.

Uránusz

Amivé válni akarunk, a születésünk értelme, az atya azon alkotó akarata, amit
általunk akar elérni.
A belső énünk, az ösztön, a tehetség, amivel rendelkezünk a megvalósításhoz,
amit befogadnak belőlünk.
A hit az isteni segítségben, szerencse, lelkesedés, mind az, amit, mint isteni
támogatást érzékelünk, amiért nem kell megdolgoznunk, a gazdagodás formája.
Tanítást képviseli a nehézségeken, gondokon keresztül, sorsszerű
megpróbáltatások, amelyek korlátokat szabnak.
A fejlődéshez használható racionalitás, értelmi képesség.
A jobb és bal agyféltekénk által érzékelt dolgok összekapcsolása, egyesítése
Érzelmek és érzékek minősége, mindaz, ami alapján dönteni kényszerülünk,
illetve érzelmi alapú döntéseink utóhatása
Zászló a sikerhez a cél elérése érdekében. Kezdeti energia, amely a döntésünk
után megadja a lökést az induláshoz.
Hatalmas átalakító erő, amelyek a dolgokat alapjaiban megváltoztatja, a forrást
szinte felismerhetetlenné teszi.
Érzékek feletti érzékelés, segítségével információhoz juthatunk a felsőbb
szférák világából, azonban ez könnyen meg is zavarhat.
Megvilágosodás, hirtelen reakciók, véletlenszerűség, rendkívüli formában
működő értelmi képességek.

A hang
B hang
G hang
D hang
E hang
U hang
Z hang
H hang
T hang
TY és LY
hang

1

Az asztológia fogalmáról általános ismertetést a harmadik kötet tartalmaz.
Akkor használatos a princípium kifejezés, amikor egy szimbólumként használt fogalom legfőbb tartalmát
igyekszünk meghatározni.
2
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A fenti táblázat felsorolásszerűen tartalmazza Platon Létezés Birodalmában működő isteni erőket, mint a
legfontosabb égi mintákat, az öröktől fogva létező „ideákat”. A bolygók fogalmi tartalma, mint az isteni
erők megnyilatkozásainak jelképei, mindig a körülményektől függnek. A táblázatba foglalt definíciók3
megfogalmazása során elsődleges szempont az volt, hogy a Platón-féle Létezés Birodalmának elemei, mint
ősprincípiumok, jól érzékelhetőek legyenek. Az egyes bolygók asztrológiai szimbólumai a bolygó belső
minőségi tartalmát is tömören kifejezi. Hasonló tömörség figyelhető meg a fogalmak hieroglifákkal
történő ábrázolásánál is.
Ez - az időtől és tértől független fogalmi rendszer - szinte minden ősi kultúrában fellelhető. A kínaiak a
Létezés Birodalmát Mennyei vagy Égi törzsnek nevezik, amely szintén tíz elemet tartalmaz. Az ősi
ezoterikus tanok azonban csak általában hét elemű Létezés Birodalmáról beszéltek, hétféle erőviszonyt
személyesítettek meg, oly módon, - felismerve, hogy egyes erőviszonyok csak párban létezhetnek - , hogy
a pozitív és a negatív energiákat megszemélyesítő elemeket párba állították: Nap és Hold, Jupiter
és Szaturnusz, Vénusz és Mars. A Merkúr, mint semleges közvetítő, az energiákat egyesítve új
elődöt hoz létre. Ez az a hét égitest, amely gyorsmozgású és szabad szemmel is látható az égbolton. Az
indiai filozófia is 7 szinten határozza meg az ember működését, azonban a lélek működését ezen belül
értlemzték, míg az asztrológia a Holdhoz kapcsolja. Egy másik különbség a „megvilágosodott elme”, a
BUDHI értelmezése. Az asztrológiában egy támadott Uránuszhoz torz szülemények is kapcsolódhatnak.
Bolygó

jelentés

Szint

jelentés

0

Uránusz

Hirtelen megvilágosodás

BUDHI

Megvilágosodott Istenek atyja

1

Nap

Szellemiség

ATMA

Minden egy

EGY

2

Hold

Befogadó lélek

3

Jupiter

Gazdagodás, vallás

MANASZ

Tiszta elme

Hősök

4

Szaturnusz

Stabilitás tér-időben

STULA-SARIRA

Fizikai test

Ásványok (megjelenés)

5

Merkúr

Idegrendszer, tudás

PRANA-SARIRA

Energetikai szint

Növények (keringés)

6

Vénusz

Érzelmek, döntések, új utak LINGA SARIRA

Érzelmek szintje

Állatok (mozgás)

7

Mars

Küzdelmek, energia

8

Plútó

Átalakító erő

Rejtettség

9

Neptun

Isteni titkok, megérzés

Rejtettség

KÁMA-MANASZ Mentális szint

Ember (Vágyak, gondolatok)

Bár már az ókori embereknek is volt fogalmuk a nyolcas és kilences, valamint a nulla számokhoz rendelődő
minőségi tartalmakról, azonban úgy vélték, hogy ezek olyan rejtett isteni erők, amelyekkel veszélyes
foglalkozni. E számoknak megfelelő Plútó, Neptunusz, Uránusz bolygók sem láthatóak távcsövek
nélkül az égen. Kérdésként merül fel, vajon honnan volt erre vonatkozó ismeretük, hiszen isteneik által
megszemélyesítették ezeket az erőket is. A kezükön ott volt a tíz új, az égen viszont hét gyorsan mozgó
bolygó volt. Talán ezt az ellentmondást megfelelő filozófiával képesek voltak feloldani oly módon, hogy
asztrológiában csak hétféle bolygót ábrázoltak, de tudták, hogy ezen kívül vannak olyan titokzatos erők,
amelyek a dolgokat összerakják, illetve a fejlődést elindítják, vagy éppen elpusztítják.

3

bár párhuzamba állíthatóak e két fejezettel
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Létezés Birodalma

0  Uránusz TY
Az ég
1  Nap
A
Teremtés
3  Jupiter
G
Ellentétek feloldása,
szaporodás

6  Vénusz
U
Ellentétek feloldása
8  Plútó
Átalakítás

2  Hold
Visszatükröződés
4  Szaturnusz
Anyagi világ rendje,
korlátozás

↔
↔
5  Merkúr
Közvetítés

B
Legjelentősebb bolygópárok
(istenek)
az égen

D

Istenek közötti közvetítés

E
7  Mars
Kezdeti energia,
beteljesülés
9  Neptun
Beavatás

↔

H
↔
10  Föld
Földanya

Istenek ősatyja

Z
További legjelentősebb
istenek az Olümposzon
T
Égiek és a Föld közötti
közvetítés

I

A mitológia szerint Uránusz és Gaia (Földanya) nemzette az isteneket. Ezt szemlélteti a fenti tábla,
miszerint a 0. helyen álló Uránusz és a 10. helyen álló Föld egy ciklust alkot.
Képzetek, illetve Keletkezés Birodalmának szimbólumai

Az asztrológiai hagyományok szerint a Keletkezés Birodalmának elemeit az állatövi jegyek alkotják,
amelyet a kínaiak szoktak földi gyökereknek is nevezni. Jelenleg csupán annyi a célom, hogy a Keletkezés
Birodalmát különböző rendszereken keresztül átfogóan jellemezzem, az egyetemesnek nevezhető
képzetekről egy általános, de mégis rendszerezett leírást adjak.
Fontosnak tartom megjegyezni, a Keletkezés birodalmának 12-es fázisra történő felosztása nem olyan
régi. Az ősi rendszerek 360 elemet használtak, és az év 360 napját 13*20 napos hónapra osztották. Nem
csak Egyiptomban, hanem úgy értesültem, hogy az ősi magyar hagyomány szerint is az év 360 napból állt,
sőt távol aztékok és a maják is így számították az időt.
A magyar hagyományokból ismeretes, hogy meglepő módon
tisztában voltak azzal, hogy a naptári év valójában 365 napos.
Ugyanis Karácsony és Újév között lévő öt napot nem számolták
az évhez. Őseink ebben az időszakban a sumér
hagyományokhoz hasonlóan “Karácsonyfát” állítottak.
Amennyiben ez igaz, akkor nem is német eredetű a karácsonyfa
állítás (legfeljebb a feldiszítése lehet az). A magyar mondavilág
szerint az „égig érő fa” a három világot összeköti.
A hagyomány szerint Karácsony és Újév közötti öt napban
könnyebb az átjárás a világok között. Fel lehetett jutni Istenhez
annak, aki a fát jelképesen megmászta. Milyen fantasztikus
tudással kellett rendelkezniük őseinknek, hogy éppen azt az 5
napot jelölték meg, amikor a Nap irányába esik a Tejútrendszer
közepén található fekete lyuk? Igaz, itt az égen feltűnően kevés
a csillag, és ez az irány egyben jelképesen átjárást is jelenthetett
egy másik világba számukra. Még így is csodálatos a naptári évek

11. ábra Altáji dobon
a „Képzetek Birodalma”
Forrás: Jankovics Marcell könyvéből
Ivanov nyomán
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ősi meghatározási módja. A székely nép, hagyományaiban megőrizve az ősi
szokásokat, a vallási ünnepeket a kínaiakhoz hasonlóan a Hold járása szerint
számolta. Hiába került bevezetésre új naptár, számos korábbi vallás
hagyományát kényszerültek átemelni a római katolikus naptárba is.
Az év 12-es felosztásának a 360-as felosztással szemben inkább gyakorlati
jelentősége van. Bár így könnyebben megfogalmazhatók a platoni Keletkezés
Birodalmára vonatkozó ismeretek, azonban egyúttal számos torzulás is bekerült
a rendszerbe. Valójában a Keletkezés Birodalmában mindenegyes napnak
megkülönböztetett jelentősége van (sőt talán nem túlzás úgy fogalmazni, hogy
mindenegyes pillanatnak meg van a maga szerepe).
Bár számmisztika illetve aritmiológia tárgya egy külön füzetet is megérdemel,
azonban figyelemfelkeltésként célszerűnek tartom a 360-as szám rendkívüli
tulajdonságait röviden összefoglalni.

12. ábra Égig érő fa
dél-afrikai sziklafestmény
alapján
forrás:Jankovics Marcell

A 360-as szám mind a 10 (egyjegyű számmal) jelölhető ősprincípiumot
(“égi erőt”), illetve annak analog tartalmát magába foglalja 360=3*4*5*6,
360=72*5, illetve 360=2*180. Továbbá a 360-as szám az aritmiológiában
szokásos eljárás szerint visszavezetve (3+6+0=9) a 9-es ősprincípiummal való
rejtett kapcsolat is előjön, ami igaz a szám felére (1801+8+0=9) és az ötödére
(727+2=9) is. Érdekes, hogy a 7, 8, 9 ősprincipiumok rejtve vannak, hiszen
ehhez aritmiológiai elemzést kellett végezni, hogy felszínre kerüljenek, míg a 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6 felismerhető matematikai számításokkal is.
Az alábbi ábra Platon Keletekezés Birodalmának ciklikus jellegét az állatövi
jegyekkel, más szóval a zodiákusokkal szemlélteti.

A következő oldalon lévő ábra közepén található csillag négy részre osztja a horoszkópot, ahogy a
természetben is megfigyelhető négy évszak. Minden évszakban három hónap van, ahol az elsőben
betörnek az évszakra jellemző tulajdonságok, a második hónapra stabilizálódnak az erők, majd a harmadik
hónapban már megjelennek a változás előszelei. Ennek megfelelően:
• Minden negyed első jegye a sorsszerűen bekövetkező, ún. kardinális hatásokat közvetíti.
• Minden negyed második (a középső) jegye a stabilitást nyújtó fix jegy.
• Minden negyed harmadik (az utolsó) jegye labilis jellemzőkkel rendelkezik.
A zodiákusokat (állatövi jegyeket) a fenti minőségi tartalmaknak megfelelően szokták rendszerezni. A
következő táblázat oszlopai ennek megfelelően kerültek felosztásra, amelyeket szokás magyarul is
megnevezeni, így a kardinális (vagy születés), a stabilitást nyújtó fix (vagy virágzás) és a labilis (vagy
pusztulás) minőségi jellemzők adják az oszlopokat. Az állatövi jegyek száma 12 3*4=12, amelyek
minőségi tartalmát az alábbi struktúrának megfelelősen szokás ábrázolni. A 12 állatövi jegy négy
különböző minőségi elemhez tartozik, ezt jelölik a különböző színek. Az elemek mindig harcban állnak
egymással. A piros szín a tűzelemet, a barnás zöld a földelemet, a sárgászöld a levegőelemet, a világoskék
a vízelemet jelenti.
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Kardinális
 Kos

 Bak

 Mérleg 
 Rák 

Tűz
Föld
Levegő
Víz

Fix
 Oroszlán
 Bika
 Vízöntő
 Skorpió






Labilis
 Nyilas 
 Szűz

 Ikrek

 Halak 

Az azonos színű állatövi jegyek azonos minőségű (tűz, föld levegő, víz felosztású) elemhez tartoznak,
amelyek megközelítőleg 1200-ra, vagyis harmonikus fényszög-állásban vannak egymással.

_Bak

_Nyilas 

X.mundánház dec.22.-jan20.

9.mundánház nov.22-dec.21.

_Vízöntő 

_Skorpió

11.mundánház jan.21.febr.19.

8. mundánház okt. 23.-nov.21.

_Halak 

_Mérleg

12.mundánház febr. 19-márc.19.

VII. mundánház szept.23. okt.22.

_KOS 

_Szűz

I.mundánház márc.20-ápr.19.

6. mundánház aug.23. szept.22.

_BIKA 

_Oroszlán

2. mundánház ápr.20-máj.20.

5. mundánházjul.23-aug.22.

_IKREK 

_Rák

3.mundánház máj.21.-jun.20.

IV.mundánház jun.21.jul.22.

13. ábra Platon Keletkezés Birodalma az asztrológiában használatos szimbólumokkal jellemezve

Amennyiben két bolygó trigonban (1200-ra) áll egymással, akkor az általuk szimbolizált isteni erők
pozitív oldalai kerülnek előtérbe, hatásuk inkább előnyös. Így érvényesül az isteni 3-as szám harmonizáló
hatása, amely az egyes minőségi elemek vonatkozásában a következőket jelenti:
Elemek
Tűz
Föld
Levegő
Víz

Jellemző harmonikus hatások
energia, bátorság, cselekvési aktivitás, hajtja a hite
anyagias, gyakorlatias, szívós, kitartó, megbízható, kritikusan szemléli a világot
érdeklődő, lelkesedő, találékony, idealista
ösztönös- befogadó, fantáziadús, alkalmazkodó, érzésekkel teli
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Előfordul, hogy egy bolygó rosszul érzi magát az adott jegyben, romlásban vagy esésben van. Az alábbi
táblázat azt mutatja be, hogyan érzik magukat az isteni erőket szimbolizáló bolygók az egyes állatövi
jegyekben (vagyis a Föld viszonylatában):














v.zöld





v.zöld


s.piros
s.zöld


s.zöld
s.piros

s.zöld
s.zöld

v.piros



v.piros
v.piros

v.piros
s.zöld
s.piros

s.piros
s.zöld
v.zöld

v.zöld



s.piros


s.piros

v.zöld
s.piros

v.zöld

v.zöld
v.zöld
s.zöld
v.piros

s.piros
s.piros

s.piros
s.piros

s.piros

s.piros
s.piros


v.piros

s.piros
v.zöld

s.zöld
s.zöld


v.piros

s.zöld
s.zöld

s.zöld

s.zöld

s.zöld

v.piros
s.zöld

v.piros

Sötétzöld: uralkodik, nagyon jól érzi magát, igen erős hatás
Világoszöld: erőben van, az előnyösebb dolgok kerülnek előtérbe
Sötétpiros: romlásban van, diszharmonikus oldal érvényesül
Világos piros: esésben van, nem engedi a kedvező hatásokat érvényesülni

Amikor két, egymással fényszögben álló bolygó nem érzi jól magát abban az adott zodiákus jegyben,
amelyben éppen tartózkodik, akkor még harmonikus kapcsolatok esetén is jelentkezhetnek
diszharmonikus hatások, amelyek csak fokozódnak, ha a bolygók közötti kapcsolat sem harmonikus.
Elemek
Tűz
Föld
Levegő
Víz

Jellemző diszharmonikus hatások
erőszakos, vakmerő
nehézkes, zárkózott, mogorva, zsugori, önző
állhatatlan, ingerlékeny, meggondolatlan, rábeszélhető
érzékeny, sértődő, határozatlan, lusta, közönyös

Az állatövi jegy szimbólumai tökéletesen megfelelnek Platon Képzetek Birodalmának (mint egy bonyolult
rendszer egyetlen fejlődési ciklusának) általános jellemzésére. Felismerhetők azok az analóg kapcsolatok,
amelyek segítségével némely ősgyökök tartalma is meghatározható. Mivel az állatövi jegyek közvetítik
azon bolygók erőhatásait, amelyek jól érzik magukat a jegyben, azaz „uralkodnak”, így vannak tartalmi
átfedések, azonban ezek a kapcsolatok a betűk között is felismerhetők.
Az asztrológia, mint tudomány a könnyebb tájékozódás érdekében vezette be a házak fogalmát, amelyek
tartalma gyakorlatilag megfelel az állatövi jegyek által közvetített azon tartalmaknak, amelyek egy ciklusba
szerveződnek.
Az állatövi jegyek ciklusa valójában az életnek, (mint általában a bonyolult rendszerek egy fejlődési
ciklusának) 12 fázisa kerül ismertetésre:
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11  Vízöntő K
Csíráztatás

12 , Halak
L
„A Mű befejezése”

13 , Kos
Újjászületés

14  Bika
Gyermekkor

M
15 , Ikrek
Megkísértés

Fejlődés kezdeti szakasza

N
Az érettség vizsgája

Ö

16 , Rák
O
Otthonteremtés, új
alapok létrehozása

17 , Oroszlán F
Új remények
Fénybe kerülés

18 , Szűz
Ü
Feladatok
végrehajtása

19 , Mérleg S
Feladatok
megoldásának sikere

A születéskor felvállalt
feladathoz a körülmények
megteremtése és azok
sikeres végrehajtása saját
megelégedésünkre

20 , Skorpió R
Ítélet

A külvilág ítélete

21 , Nyilas V
Isteni oldal fejlődése

22 , Bak
Á
Anyagi világ fejlődése

A cél elérése

14. ábra Az élet általános fejlődéi ciklusa az állatövi jegyekkel szimbolizálva

TŰZ elem
Hír, hírnév
Li: Terjedő tűz

Gazdagság, siker
Szun: Örök szél

Házasság, szerelem
Kun: Befogadó föld
3

5

6







FA elem

FÖLD elem

Egészség, család
Csen: Viharos erő

7

8





Föld
10

Önművelés, tudás
Ken: Hegy

4

9





2

Emberi közösség tudása

1





0/
1

VÍZ elem
Karrier
Kan: Mély víz

Istenek, segítőkész emberek
Csien: Ég

FÉM elem
Alkotókészség és gyerek
Tui: Örömteli tő

15. ábra A kínai öt elem
kívül a tápláló-áramlása és belül az ellenőrző áramlása, illetve
a feng shui bágua területeivel és az asztrológia bolygóival való megfeleltetése
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Szellem, illetve az Ész Birodalmának szimbólumai

A helyes gondolkodás módszertanáról szóló klasszikus mű a Ji Csing, azaz a Változások könyve
(magyarosan Ji King-ként is ismert) az ókori Kína legismertebb szent könyve. A természeti törvények
felismerésén keresztül rávezeti olvasóját a világegyetem működésére és a Tao4 szerinti élettel való
harmóniára, valamint a helyes gondolkodásra. Egy olyan rendszert nyújt, amely szimbólumok segítségével
megmagyarázza, miként történnek a dolgok a világban és az emberben. Ez az egyetlen olyan könyv, amely
túlélte a kínai civilizáció minden korszakát.
A Jin és Jang elemekből három szinten
képezve ún. nyolc trigramot kapunk,
amelyet a kínaiak az Égben és a
Földön
lezajló
folyamatok
leképződésének tekintettek. Úgy
fogták fel ezeket az elemeket, mint
amelyek állandóan oly módon
alakulnak át, ahogy a világ jelenségei
16. ábra Bágua térkép
is állandóan egymásba történő
átalakulásban vannak. E nyolc trigram nem magukat a dolgokat ábrázolja, hanem azok mozgásirányát. Az
egymáshoz való viszonyuk a helyes gondolkodáshoz ad útmutatást. Mivel a helyes gondolkodás iskolájáról
van szó, szorosan kapcsolható a Szellemiség, illetve az Ész Birodalmához.
Nyolc ún. trigram jel egymáshoz való viszonyulását értelmezi a Ji Csing, vagyis a Változások könyve. A
kínaiak földi viszonylatban nem számolnak a meg nem nyilvánult istenséggel, a Tao-val, így a 9. helyre, a
trigramok ciklikusságát szemléltető Bágua térkép centrumába a Tai Chi, a földi stabilitás kerül. A Bágua
térkép - a kínaiak szerint - minden olyan életterületet jelöl, amely meghatározza, befolyásolja életünket,
amelyekkel a helyes gondolkodásunk során számolnunk kell. Ezeket az életterületek Bágua térkép a
nyugati asztrológia házrendszeréhez hasonlóan egy kör elhelyezkedésben szokta ábrázolni.

17. ábra Nyolc trigram jelentése és alaptulajdonsága

A trigramok nyolcféle állapotot
tükröznek, és a rendszerük a
folyamatokat,
mint
állapotváltozásokat
értelmezi.
Ebben a rendszerben nincsen
helye az isteneknek. Az ember és
a külvilág viszonyáról, illetve a
test és tudat önfejlesztéséről,
vagyis a szellem fejlődéséről. Az
állapotváltozás
folyamatos
gyakorlás mellett érhetők el.

A
kínai
gyakorlat
tudati
eszközökkel igyekszik elősegíteni az állapotváltozásokat, és ily módon törekszik az önfejlesztésre. A cél a
meg nem nyilatkozott istenség (Tao), a Nagy Szellem megközelítése. Tao - Szepes Mária
„A meg nem nyilvánult Istenség (Tao) ősállapotában az ideák létezése baj és szenvedés nélkül való. A
legellentétesebb eszmék békében megférnek egymással. A bonyodalom akkor kezdődik, amikor létrejönnek az
objektiválódás feltételei.” (Szepes, 1994)
4
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megfogalmazásában - a teremtésen kívüli kozmoszban öröktől fogva létezik, és az ideák körforgásában
nyilvánul meg.
Trigram neve

Trigram
jele

Alapjelentés

Ég
(Csien: ég)
Föld
(Kun: befogadó föld)

Erő, szilárdság, alkotó erő, mindaz, amely
a cselekedeteinket irányítja
Befogadóképesség, bizalom rugalmasság,
hajlékonyság, feltétel nélküli odaadás

Kiegyensúlyozatlanság
esetén a jelentés
Erőszak, agresszió,
önkényesség
gyengeség, szolgalelkűség,
függőség

Tűz
(Li: terjedő tűz)

Világosság, tisztaság, megértés, tudás,
szélsebes terjedés

felületes, látszatokhoz való
tapadás

Víz
(Kan: Mély víz)

Veszély, nehézség, de fejlődést
előmozdító is leheteredményes munka

Mennydörgés
(Csen: Viharos erő)

Aktivitás, egészség karbantartása, családi
kapcsolatok ápolása

Hegy
(Ken: hegy)

Megnyugvás, önfegyelem és minden, ami
az önműveléssel kapcsolatos

Passzivitás

Tó
(Tui: örömteli tó)

Öröm és élvezet, bátorítás, önmagunk
kiteljesítése, alkotás

Iránytól függ

Szél
(Szun: Örök szél)

Behatolás, követés, beavatás, lassú
kockázatmentes, becsületes gyarapodás

Önkényes vágyak követése

18. ábra A trigramok alapjelentése, illetve jelentése, ha a gondolkodásunk kiegyensúlyozotlan
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Rovásjelek rendszerbe szervezése, hangok és számok analógiája

Az alábbi rendszer összeállítása oly módon történt, hogy analóg kapcsolatokat kerestem a magyar szavak
hangsúlyos kezdete és az asztrólógiai szimbólumok tartalma között. Közben arra is figyeltem, hogy ahol
tartalmi kapcsolat felismerhető, ez jelenjen meg a rovásjelek között formai kapcsolatban.
SzámSzékely
rovás

0

Latin
betűjel

jelképek
(Tarot, és
asztrológia)

TY

Bolond
 Uránusz

T
1

3

B

Papnő
 Hold

G

Uralkodónő
 Jupiter

D

Uralkodó
Szaturnusz

E

Főpap
 Merkúr

U

Szeretők
 Vénusz

A mindent befogadó birodalom, a
benti világ, illetve mindaz, ami a
belső világgal kapcsolatos: barlang,
báb, boszorkány, bútor, boldogság,
bab, borsó… stb.
Gerjedés, gazdagodás és annak
gátjai, gravitáció (vonzás és taszítás
fogalma), gázok tágulása,
gömbforma,
Stabilitás a térben, az új hullám
szemcsés természete, az egység
egy darabja, az idő, a darabolt
dolgok
Az erők egysége, vagyis az egész,
mint eredet az előd. A lényeg
kiemelése. Az ellentétekben az
egység megragadása és közvetítése
az emberi elme által.
A döntések utóhatása, az uralkodó
udvara, illetve utódja, az új út,
amelyre ugorhatunk, undor, ami
megállít az új úton.

Z

Diadalszekér
 Mars

H

Erő
 Plútó

T

Remete
 Neptunusz

Létezés Birodalmának hangjai

d
5

e
6

U
7

z
8

h
9

t

A tér tágulását szimbolizáló
háromszögből lefelé logó
egyetlen láb alkotó akarat
megjelenését jelenti.
Két ferde vonal kereszteződése
a figyelmet a középére, a belső
tartalomra irányítja. Az X, mint
a szorzás jele, éppen a
bennfoglalással kapcsolatos.
A felfelé csúcsosodás az
összefogást jelenti, lefelé
viszont tágul, a 3. vonal belül a
gerjesztő erő.
4 részre darabolja a világot,
közismerten az anyag jele.
Kapcsolata a 2-es számmal.

Arany Atyácska alkotó akarata,
mint az alap és minden feszültség
forrása.

g
4

G jelene megkettőzve;
Vélhetően a felezős abakusz
vonalrendszere, aminek értéke
0.

Mágus
 Nap

b

Rovás jelünk formája

Tyúk, mint ősforrás, a gondtalan
káoszos szabad állapot, a
pozitívenergia, véletlenszerűség.

A

a
2

Első megközelítésben a hangok
valószínűsíthető spirituális tartalma
tömören vázolva

A döntéssel egyidejűleg fellépő
kezdeti energia, a zászló hívása, a
zendülés, illetve a zavargások
zátonyra futása, zárak
Az igazi erők (hang, hő, hit, hegy,
has, hír) megnyilvánulása,
átalakítás az univerzális egyensúly
fenntartása érdekében
Titkok tárolása, illetve a rejtőzködő
egység felszínre hozatala, feltárása.
Tő – terv – termék hármasa.

A rovásjel folyamaton belüli
dolgok összekötését.
KÖT gyök az ÖT-nél csupán egy
K hanggal több, ami már át is
vezet a földi világba.
A rovásjel éppen 6 vonalból áll.
A befelé hajlás utal a döntésre,
amelyet a beszükölő
lehetőségek készítenek elő,
ahonnan új utak nyilnak meg.
Ellentétes irányú erőket a zászló
ereje összekovácsolja.
Összehasonlítva CS jelével, „az
irányító erő bezárja a lényeget”
X rovás jelek „alul – felül”
ismétlődése erőfokozó tényező,
hatalmas átalakító erő
Középen K jele
„Kiegyenesedett” G rovásjel,
ahol a gerjesztő erő már nem
belül van, hanem kifelé hat.
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10
,i

11

I

Szerencsekerék
 Föld

K

Igazság
 Vízöntő

L

Az akasztott ember
 Halak

M

Halál, illetve az
újjászületés
 Kos
Mértékletesség,
kiegyenlítődés
 Bika

k
12

l
13

m
14

N

n
Keletkezés Birodalmának hangjai

A magyar nyelv ősgyökeinek tiszta rendszer

15

Ö

Ördög kísértése
 Ikrek

16

O
o

Torony
 Rák

F

Csillagok (új
remények)
 Oroszlán

Ü

Hold
 Szűz

S

Nap
(belső mérlegelés)
 Mérleg

R

Ítélet (külvilágé)
 Skorpió

V

Világ
 Nyilas

o
17

f
18

ü
19

s
20

r
21

v

2. szám

A letisztult ideák, mint az isteni
minta, az ige birodalmának
indítása időben és térben,
igények sorsfordító hatása

Az I hang jelében benne van a
mai 1-esünk. 101+0=1

Képzetek világának, vagyis a
karma kezdete, a középső világ
körének keretei, kikerülés a
külső világba, az igények
képszerű, kihívást képező mintái
A léthez a lényeg a lélek. A
létező lény lábra állhat (Mystica
Unio), vagy fejjel lefelé lóghat.
Míg a lidércekkel küzd, láncok
kötik, lefelé, az anyagi világ felé.
Megfordulás, a madár mennybe
száll, a mag kikel, megtisztulás
(mama mos, máj méregtelenít)
Növekedéshez szükséges segítő
égi erők (Nap, néni, nemzet),
amelyek kiegyenlítően hatnak,
nevelnek.
A fejlődő lélek az ösztönök
ördögi örvényébe kerül, önzése
révén az anyagi oldalt előtérbe
helyezi.
A fejlődő lélek megóvása okán
otthont, országot épít, amely
azonban egy csapásra
összeomolhat, feloszolhat.
Osztódás és ostromlás.
Felfelé, fény felé haladás.
Szimbóluma a Nap fényéig
felérő ún. „égigérő fa”, rajta a
fészkek a reményt adó csillagok.
Az ügyeink a sötétben haladnak
előre, mikor csupán a Hold
világit, az üléseken az üdvözítő
ereje irányít.
Sugárzás, amely jelenthet
sámáni segítséget vagy sátáni
sötétséget: súlyozás szükséges a
sávban maradáshoz, súrlódások
Rend, amelyhez igazodva
rétegenként ruhába bujtatjuk a
lényeg egy részletét.
Világosság, amikor minden
levedli a ruháját, a fejlődésnek
vége, elvegyülés vagy változás.
Világvallások. Várakozás

11 1+1=2 Két sátorjel
szembefordítva. Illetve, ha a
felső két vonalat lecsúsztatjuk,
akkor az X a 2-es értékű B hang
képét adja.
12 1+2=3 E rovásjel hasonlít
G-re, de balra három vonal van.
A latin L egy fordított akasztófa

13 1+3=4=2*2 A latin M jel is
megőrizte a két kaput, a világok
közötti átjárás jelképét.
14 1+4=5, teljes folyamatot
elősegítő égi erők a
fennmaradás biztosításához.
15 1+5=6 A folyamatot jelölő
ívből, itt kinő 2 szarvacska,
utalva az anyagi világ duális
jellegére.
16 1+6=7 Itt földön tornyot
építünk, ami sohasem lehet
tökéletes, az igazi otthonunk
nem itt van. Dualitás jelei beolvadnak, de a kör nem teljes.
17 1+7=8 Rovás ábécé
középső jele, a fejlődési ciklus
közepe. Az adott folyamat
közepére fókuszál.
18 1+8=9 A folyamatnak az
apró részletei kerülnek elő, ami
nem tartozik a nyilvánosságra
19 1+9=10 Egy pontból való
sugárzás, a jel hasonló az ’i’
hanghoz, csak hosszabb a bal
szára.
20 2+0=2 A jel két dolgot
kapcsol össze.
21 2+1=3 A jel a „két lábon
álló világot” jelképezi, középen a
sugárzás jele ellentétes irányú .
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22

Á

Átmeneti állapot, képzetek
állandósulnak, amelyek aztán új
áramlatokat hoznak.

22 2+2=4 Rovásjel 4 vonala az
állandóságot jelenti, amelynek a
létezését csak a bolond hiszi el.

É

’Jang’

C

Kun:
befogadó
föld

’AK’

Tui:
Örömteli
tó

ZS

Kan:
Mély víz

Ész, az érzelmek tiszta, kötetlen
tudatossága, a végtelenség
természetével, a szellemi
halhatatlanság, az ész aktivitása,
Céloktól függőség (cég), címzés,
engedékenység, rugalmasság,
hajlékonyság (cifrázás), feltétel
nélküliség (cölöp), gyengeség
(cirógatás), szolgalelkűség (cica,
céda),
Kapocs: Kifelé kitülemkedés, ki
kukucskálás a sötétségből: öröm
és élvezet, bátorítás, önmagunk
kiteljesítése.
Veszély (zsákutca), nehézség
(zsarolás), zsugoriság, de
fejlődést előmozdító is lehet
(zsaluzás), eredményes munka
(zsák, zseb, zsold)
Csövek, csapok irányító ereje,
csatázás a családban, csalások,
csodák. Erő, szilárdság, ami a
cselekedeteinket irányítja.
Önfegyelmet jelöl, ami az
önműveléssel, javítószándékkal
kapcsolatos (pl. jog, játék, jel…).
Számok, színek. A szeretettel
való behatolás, lassú egyenletes
szaporodás. Önkényes vágyak
követésének eredményét
„szerteszét szórja a szél”
Világosság gyújtása, megértés
(gyökerekhez visszamenés),
szélsebes terjedés (gyorsaság),
látszatokhoz tapadás (győzelem
hite), tisztaság (gyomtalanítás)
A pillanat aktivitása (perc, pont),
kapcsolatok ápolása (pap),
önkényességi hibák (pénzpiac),
Halandó, földhöz kötött anyagi
szennyeződés, amelynek
engedelmeskednie kell az anyag
törvényének, NYUGVÁS

23 2+3=5, összesen 5 vonal
alkotja, ahol a kétféle
„sugárzás” (S jelek) között az
értelem egyensúlyoz.
24 2+4=6 az ösztönök
örvénye (15 1+5=6 Ö hang)
fölé úgy emelkedhetünk, ha
célokat tűzünk ki. Itt már csak
egy sátorjelet támogat az
értelem
25 2+5=7 A K hang rovásjele
(2-es) kinyilt, mert királyi
bölcsesség révén (5-ös) új
energiák szabadulnak fel (7-es)
26 2+6=8 E rovás jele szintén
nyílvessző, azonban a feje lehúz
a mélybe, zsugorít, zsákba
tuszkol analógiára hatalmas
eltárolt energiát sejtet (zsír).
27 2+7=9, A K hang rovásjele
(2-es) az értelem elől elrejt, ami
csoda módjára felszínre törve
irányító erő.
28 2+9=10, rovás jele hasonlít
az I-re. Valójában az isteni
eredetű I hang emberi „alakja”
29 2+9=11 Az egyetlen vonal,
az örökösen fújó szél a szeretet
jelképezi, aminek ereje képes a
duális ellentéteket felsőbb
szellemi szinteken egyesíteni.
30 3+0=3 Rovásjel 3 vonal.
A szél fellobbantotta a tüzet
(keresztvonalak az SZ hangon),
a szellemi termék gyümölcsöt
eredményez.
31 3+1=4 Stabilitás. A jelben a
3 ferde vonalat egyetlen vonal
(pont) köti össze.
32 3+2=5, A folyamatot
jellemző ív végeit egy vonal
lezárja.

Lyuk (a feketelyuk), mindent
elnyel, a negatívenergia, amely
a pozitív energiával egyesülve
megsemmisül

33 3+3=6 A folyamat
fókuszába irányuló vonalka, a
feketelyuk közepére mutat. Az

é
24

c

25

K
Szellemiség Birodalmának hangjai

26

Z
27

CS

Csien
ég

J

Ken:
hegy

C
28

j
29

SZ

Szun:
Örök szél

GY

Li:
Terjedő
tűz

P

Csen:
Viharos
erő
’Jin’

S
30

G
31

p
32
N

33
L

2. szám

Bolond
Bak

á
23

A magyar nyelv ősgyökeinek tiszta rendszer

NY

LY

Bolond
 Uránusz.

új út itt már mindent elnyel.
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XII. Néhány szó a székely írás eredetéről5
Az előző fejezetek alapján valószínűsíthető, hogy a székely-magyar rovásírás jelei szoros kapcsolatba
hozhatók a számokkal. Az egyes hangok a kimondásukkor, mintegy mágikus erőként hatnak, illetve az
egyes számok minőségével analóg erők aktivizálódnak. Ez egyben azt is feltételezi, hogy a székely rovásnak
nagyon ősi, sokezer éves gyökerekkel kell rendelkeznie, amikor az őseink számára még természetes volt a
számok és hangok közötti analóg kapcsolat és ezt hagyományként őrizték a rovásírás jeleiben.
Mondani se kell, hogy Sándor Klára, turkológus, és a többi akadémikus nyelvész a rovásírás és az ezotéria
összekapcsolását bizonyára a laikusok fantázia világába helyezi. Vajon ő mennyit tud az ezotériáról?
Vélhetően, olyanról alkot véleményt, amit nem ismer, nem ért, és nem is veszi a fáradságot, hogy
foglalkozzon vele. Szerintem pedig az ősi nyelvek alakulását, fejlődését nem lehet megérteni az ősi
tudományok ismerete nélkül.
A XX. század elején az MTA bizottsági eljárás keretében szerette volna igazolni, hogy a rótt betűs írás
teljességgel kihalt. 1903. november 30-án Szily Kálmán, az főtitkárának vezetésével egy tudós bizottság
hivatalos jegyzőkönyvben a következő határozatot rögzítette: „A rovott betűs szövegírás, közönségesen
rovásírás, a magyar nép között nem él.” Ettől függetlenül, Székelyföldön még a két világháború között is
használták latint nem ismerő rovástudók az áthagyományozott saját írásukat a mindennapi feljegyzésük
során a hétköznapi életben. Ezt igazolja Hajducsi Viktor, aki akkor juhászbojtárként kereste kenyerét
Kibéden.
„Az elszámolást, azt rendes írással írták egy füzetbe. Abba fel vót írva minden gazdának a neve, hogy kinek
hány juha van, s aszerint osztán kapták a járadékot. ‘’’Botra ők nem írtak, a vén Petrás, az igen, az botra
vezette reá az elszámolást’’’. Gazdámék mind írástudók vótak, a két fia járt is iskolát valamennyit.”
Ennyit arról, hogyan is közelítsünk a tudományosan elfogadott álláspontokhoz, ettől függetlenül érdemes
végig szaladni milyen változatokat hoztak össze az eredetére vonatkozóan:
•
•

•

•

A tudományosan alátámasztott egyik eredetelmélet szerint a székely-magyar rovásírás közvetve
a birodalmi arámi írásból ered.
Vékony Gábor szerint valószínűbbnek látszik, hogy a székely-magyar rovásban meglévő, de a
Kárpát-medencei rovásból hiányzó jelek meg voltak az onogurok által a VII. század közepén a
Kárpát-medencébe behozott írásukban, így a székely-magyar rovás esetleg a protorovás közvetlen
leszármazottja.
Az ótürk eredeztetés-elmélet követői szerint a székely írás az alfabetikus írások közé tartozik, ami
rokonságban áll a héber és latin, illetve a többi jelentős ábécével is. A magyarsághoz hosszú
vándorút során jutott el az írástudás: először az arameusok átvették a föníciaiaktól, tőlük a
szíriaiak majd a szogdok és végül a különféle török népek.
Mészáros Gyula vetette fel, miszerint a Kr. e. 3000 táján élt anatóliai hattik a szkíták ősei.
Megállapítását hettita hieroglif írás (ill. a véle rokon urartui hieroglif írás) és a szkíta (ill. hun) rovás
jelei között található párhuzamok egész sorával igyekszik igazolni. Harmatta János is említette,
hogy az urartui hieroglif írás jelei a sztyeppén is felbukkantak.

Őszintén szólva részemről nem látok annyi ellentmondást a fenti elméletek között, mint amennyi az első
olvasatra látszik. Azt el kell ismerni, hogy a szkíták, illetve az elődeik voltak az európai emberek nagy tanító
mesterei. A mágusokról tudjuk, hogy ún. tudásközpontokban, mai szóhasználattal egyetemeken adták
5

Wikipédiából vett információk alapján összeállítva
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tovább tudásukat, amilyenek még Egyiptomban is voltak. Így természetes, hogy rokon vonások
felfedezhetők az európai ábécékben, beleértve Egyiptomot és Mezopotámiát is, sőt egészen az Altaj
vidékéig. Mivel a mágusoknak nem volt szükségük a tudásuk leírására, így azok írtak, akik tőlük átvették a
tudást, miközben az információ közben jelentősen torzult. A szkíta bölcsek nyilván szabadságot adtak a
tekintetben, hogy ki hogyan jegyzeteli le a tudást, miközben maguk a magyarázatok során feltehetően
rajzokkal, egyezményes jelekkel segítették ezt a tevékenységet.
A fenti elméletek tehát csupán ott hibádzanak, miszerint mindenáron azt akarják tudós nyelvészeink
láttatni, hogy a magyar nyelvnek nem volt saját írása, sőt nem is lehetett, mivel magyar nyelv sem volt.
Ugyanakkor ahogy a mai magyar nyelv őrzi a legnagyobb hányadban az ősi nyelv jellegzetességeit, nyilván
ez igaz az ősi írásra is. Ezt bizonyítja, hogy székely-magyar rovás jelei olyan tiszta rendszert alkotnak, amely
mögött igen ősi ezoterikus tudás lapul meg, így nem lehet új keletű.
Vélhetően a sémi népek átvették a tudást az ősi szkíta bölcsektől, csak azt a saját gondolatviláguk szerint
átformálták. Így jött létre a főniciai írás is, majd abból a többi európai ábécé.
Éppen azért mutatható ki a különböző írásrendszerekkel a székely rovás kapcsolata, mert ez önállóan
fejlődött Székelyföldön, ahol minden bizonnyal valamikor a szkítáknak is tudásközpontja lehetett. Az itteni
tudós mágusok, táltosok bár zártan élhettek a hegyek között, a természet rendjével összhangban, azonban
mivel hivatásuk volt a tudásuk terjesztése, azt hullámokban átadták a különböző kultúráknak. Ezért nem
mutatható ki az írás kezdete Egyiptomban sem. Ugyanakkor az ősi fába rovott emlékek nyilván
elkorhadtak, meg törvény elő is írta pusztításukat.
Tatárlakán talált korong egyike a legősibb írásos emlékeinknek.
A korongon lévő lyukról az jutott eszembe, hogy valaha ezt
medálként hordhatta valaki, és rögtön felmerült, talán egy ősi
horoszkópról lehet szó. Erre nemcsak a tengelyek feltüntetése
utal, hanem az alkalmazott jelek tartalma is. Például lent tisztán
kivehető a rovás GY betűnk jele: G, ami a gyökerekre, eredetre
utal. A mai horoszkópok értelmezése során is a legmélyebb
pont bolygóbesugárzásaiból a szülött otthonára, gyökereire
lehet következtetni. Baloldalt a tengely felett z, a Z betű,
amelynek a spirituális tartalma analóg Mars jelentésével. A 19. ábra Tatárlaki korong mint csillagkép
Forrás: Záhonyi András: Tatárlaki
jobboldali tengelyen egyértelműen kivehető N, ami a
csillagóra
nyugalmat, a leszállást szimbolizálja a mai horoszkópokban is,
elfogadott neve deszcendens, éppen olyan kiemelt pont, min a horoszkóp legmélyebb pontja, ahol a
GY hang rovás jele G található.
E „felismerések” után sokat bogarásztam a korongon található jeleket, és egyre erősebb lett a
meggyőződésem, hogy egy korai égbolt ábrázolásról lehet szó. Meglepetten tapasztaltam, hogy mások
(pl. Badinyi Jós Ferenc, Záhonyi András) is jutottak erre a következtetésre, de egészen más úton. Nem
fedeztem fel tehát a spanyolviaszt, csupán megerősítettek hipotézisemben, hogy a korong egy valaha
talizmánként viselt horoszkóp lehet.
Ez viszont azt jelenti, hogy mintegy hat-nyolcezer évvel ezelőtt csillagászati megfigyeléseket összekötötték
a hangok jeleivel.
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Beszéd közben sokkal többféle hangot ejtünk ki, mint ahány betűnk van az ábécében, mivel a szomszédos
hangok hatnak egymásra. Ráadásul sokszor a hangok kiejtése között alig van különbség. Ezért is van az,
hogy az óegyiptomi szavak tudományos átiratában sokkal kevesebb jelet használnak, gyakorlatilag
megegyezik az i és j betű, az u és w betű, természetesen nincs különbség a rövid és hosszú mássalhangzók
között, sőt a legtöbbet el is hagyják, pedig a kiejtéshez feltétlenül szükség van rájuk.
Továbbá az is igaz, hogy több hangot egy pontba csoportosítva képesek vagyunk egy új hangot kiejteni.
Vagyis mást hallunk, mint amit a szavak írásához felhasználunk. De vajon, hogyan ejtették ki az őseink a
szavakat? Nem hinném, hogy ebben sokat segíthet a korai latin betűs magyar írás, mert jóval kevesebb
betűt használtak. Azért mert nem írtak le ö, ü, gy, ty...stb betűket, nem jelenti egyben azt is, hogy nem is
használták, hiszen a rovásábécénk tartalmazza. Persze kérdéses, mikor került bele? Már a tatárlaki leleten
is számomra egyértelműen kivehető a kettős kereszt, amely a GY hang jele, ebből pedig arra
következtetek, hogy nincs okunk feltételezni, hogy csupán az utóbbi időben bővült a rovás ábécénk. Bár
ebben is van igazság, ugyanis megjelentek a hosszú magánhangzók, amelyeknek nyilván nem lehetett
megkülönböztethető spirituális tartalmuk.
Számomra az ősi írások megfejtései eléggé esetlegesnek tűnnek, részemről nem merem venni a
bátorságot, hogy kísérletezzem vele. Ugyanakkor hiszek abban, hogy az ősi írások jelei sokkal több
tartalmat közvetítenek, mint ahogy azt ma gondoljuk. Ezek a tartalmak az ezotéria tudományán keresztül
részben megőrződtek, részben módosultak. Azzal a feltételezéssel élek, hogy a nyelvünk, amely
bizonyítottan nagy arányban használ ősi etimonokat, őrzi azokat a spirituális tartalmakat is, amelyeket a
hangokkal szólaltattak meg őseink. Tehát amikor a magyar rovásjelek spirituális tartalmait keressük, akkor
célszerű azokhoz az egyetemesen felismert igazságokhoz fordulni, amely rendszerek a civilizáció minden
korszakát túlélték, és gyökerük kapcsolatba hozható az ősi népekkel.
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kapocs, kar, akar

új út

CS: irányító erő

7

Z: bezár

262+6=8

ZS: zsák, zsarolás

2+7272+7=9

É: ész, értelem,
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gazdagodás
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