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A címlapon lévő képről 
A Vatikán papjai nem voltak hajlandóak belenézni a távcsőbe. Ugyanis a geocentrikus 
világkép dogmáját megdönthetetlennek hitték. 
Voltak, akik belenéztek – s meggyőződtek a Nap-középpontú (heliocentrikus) világkép 
helyességéről. Kopernikusz modellje (1512) így véglegesen túllépett Ptolemaiosz Föld-
középpontú (geocentrikus) rendszerén (Kr. e. 2. sz.).  
Galileo Galilei az inkvizíció fenyegetésének hatására kétszer (1616, 1633) is visszavonta 
nézeteit – így tovább élhetett. 
Giordano Bruno nem vonta vissza tanait – így aztán máglyán végezte (1600). 
 
 
Az első oldalon lévő képekről 
 
Mi volt előbb: a tyúk vagy a tojás?  
A kérdés mögött egy később kialakult mechanizmus torz megközelítése (egy részletkérdésnek 
a teljességből, a változás folyamatából való kiragadása) rejlik.  
 
Az alárendelő gondolkodás (az ego előtérbe kerülése) eredménye az értelmetlen („rossz”, a 
jelenlegi emberi tudás alapján megválaszolhatatlan) kérdések felvetése.  
A lineáris gondolkodás a tudás felaprózódásához (a specialistákat képző oktatáshoz), egy 
módszertanilag torz, szubjektív világszemlélethez vezet.  

Jelszava: „Tudj meg mindent a semmiről (a legapróbb részletekről)”! 
 
Ha visszatérünk a holisztikus szemléletmódhoz (s ennek kapcsán pl. a ciklikussághoz, a 
mellérendelő megközelítéshez), a teljes folyamat (a „teremtés”, a differenciálódás, a mutáció, 
a sarjadzásos (ivartalan) szaporodásról az ivaros szaporodásra való „áttérés” stb.) válik ismét 
vizsgálódásunk tárgyává. 
Véges emberi létünk azonban nem teszi lehetővé, hogy mindenről mindent biztosan 
megtudjunk. 

(A „világtojásból” keletkezés elfogadói pl. a tojás elsőbbségét hirdetik.  
A „Teremtés” logikája szerint viszont előbb az élő lény teremtődik meg, s a tojás /mely 
minden részének pontos leképezését tartalmazza/ benne alakul ki.) 

 
Polihisztoroknak (azaz „sok történetet ismerőnek”) mondjuk azokat, akik mindenről tudnak 
egy keveset (azért szerencsére egy picivel többet, mint a „semmi”). Specialistáknak nevezzük 
azokat, akik a „szinte semmiről” (egy nagyon szűk szakterületről) mindent tudnak. ☺ 
 
Reménykedjünk, hogy az emberek hálózata (a számítógépek világához hasonlóan) 
szintetizálni tudja  majd az eddig felhalmozott tudást – ám ehhez fel kell adjuk egonkat, és 
ismét közösségivé kell válnunk, úgy, ahogy az emberiség aranykorában! 
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Szerkesztői előszó 
 
Kinek szól ez a könyv? 
 
Könyvünket a történelemben és az írástörténetben jártas, az ősi képjel- és szótagírásról is 
ismeretekkel rendelkező szakembereknek és történelemtanároknak ajánljuk. 

A következő könyvek ismeretét feltételezzük: 
Forrai Sándor: Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig (Antológia K., Lakitelek, 1994) 
Kéki Béla: Az írás története (Gondolat, Bp., átdolgozott 2. kiadás, 1975) 
Mandics György: Rejtélyes írások (Akadámiai K., Bp., 1987) 
Labat, René: Manuel d’épigraphie akkadienne1 (IN, Paris, 1948) 
Kramer, Samuel Noah: The Sumerians (Their History, Culture and Character)  

(The University of Chicago Press, Chicago, 1963) 
 A cím magyarul: A sumerok. Történetük, kultúrájuk és jellegzetességeik. 
Marton Veronika: A sumir kultúra története (Miskolci Bölcsész Egyesület, 1998) 

 
A történelemtanárok feladata (lenne), hogy a bemutatott problémákról röviden, a lényeg 
megragadásával téjékoztassák tanítványaikat (és a közvéleményt). Sajnos az ő jelenlegi 
képzésük során sem valósul meg az önálló gondolkodásra, a rendszerszemléletű értékelésre 
(megerősítésre vagy kritikára) nevelés, a szubjektivitás és a manipuláció kiszűréséhez 
szükséges képességek kialakítása. 
Megértjük: nekik nincs idejük arra, hogy minden részterületről 2000 oldalas szakkönyvet (pl. 
Mandics György Róvott múltunk I-III. c. rovásírás-enciklopédiáját) olvassanak végig. Ezért 
készítettük el számukra és a témában már jártas érdeklődőknek ezt a rövid összefoglalót és 
kiértékelést. 
Reméljük, hogy ők majd közérthető magyarázatokkal látják el rövidített, sokak számára 
„túlságosan szakmai” összefoglalónkat, mely (reményünk szerint) jó kiindulás lehet a 
magyarság reális történelemképének kialakításához, a „hivatalos” szubjektív nép- és 
nyelvcsaládelméletek újraértékeléséhez. 
 
Bízunk benne, hogy munkánk a megjegyzések, lábjegyzetek, kisebb betűmérettel írt 
kiegészítések nélkül is érthető marad, így az olvasók szélesebb köre is megértheti 
mondanivalónk lényegét. 
 
A „hivatalos tudomány” bakijai, politikai „megrendelésre” gyártott elméletei mellett a 
„nemzeti oldal” kutatóinak néhány – a későbbiekben részletesebben is kiértékelésre kerülő – 
tarthatatlan megállapítására is hangsúlyozottan fel szeretnénk hívni a figyelmet. Pl. ilyenek: 
 
– egy „tág keretrendszerben” szinte bármiből bármit kiolvashatunk (Badiny Jós Ferenc, Borbola János2 
módszertanának kritikáját lásd M. Gy. III./282.; Fejes Pál kritikáját lásd M. Gy. II./121-122., 173.).  

                                                 
1 Az akkád epigráfia kézikönyve 
 
2 Borbola János újszerű (de a hivatalos egyiptológia által el nem fogadott) módszertani elvei, meglátásai Az 
egyiptomi ősmagyar nyelv-ben (2012) kiválóak. A hieratikus jeleket pontosan írja át hieroglifákká. (Ez a 
precízség a kutatók egy jelentős részéről (pl. Baráth Tiborról) sajnos nem mondható el.) Borbola elutasítja a 
szabályos hangváltozások (spekulatív) elméletét. Elfogadja viszont a szókészlet változékonyságát és a fonémák 
közel állandóságát. A szöveg mássalhangzóvázának magánhangzókkal való feltöltéséhez a(z ős) magyar nyelv 
gazdag magánhangzó-készletét javasolja. Jogosan kritizálja az l  r  l hangváltozást (az „l” visszaalakulása 
önmagává feltételezhetően korunk ötlettelen nyugati tudósainak műterméke – lásd 34. o.).  
Az ID (ideogramma) jel (egy függőleges vonal) szerepe: jelzi, hogy a hieroglifa eredeti értelmét (s nem a 
hangértékét) kell olvasni.  
Értelmezéseinél azonban önkényesen válogat a mássalhangzóváz magánhangzókkal történő „feltöltése” során. 
A „szövegolvasás” során túl nagy szabadságfokkal dolgozik. Nem vesz figyelembe minden szóba jöhető olvasati 
lehetőséget, ugyanazt a jelet pedig hol így, hol úgy értelmezi-hangzósítja.. A szépséges Neferteti fáraónő 
nevében szereplő NeFeR pl. lehet NeVeL (32. o.), az oLTáR lehet éLő TéR vagy öLő TéR is (14. o.)  
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– anakronizmus (az adott korban még nem létező nevek felbukkanása) – lásd Harmatta J., Badiny J. F., 
Marton V.)  
– az esztergomi palota tulipános jelképének keresztté torzítása  

(Orbán Árpád felismerését lásd M. Gy. III./484.), 
– Komoróczy Géza szerint nem létező fedőlapokat mutat fel Badiny (In: Mah-Gar a Magyar. Buenos 
Aires, 1976). A „Sumer és magyar?” hátoldalán lévő „nem létező hamisítványok” azonban mind 
megtalálhatók (voltak) a Washingtoni Kongresszusi Könyvtárban! (M. Gy. III./308-309.) 
– „Baráth Tibor féktelen és gátlástalan olvasati stílusa”  
(KET KAT,  ÁR ÚR,  eS SE, a hiányzó GI indoklás nélküli beleolvasása – lásd M. Gy. II./146.). 
– Radics Géza az anyaistennő szobrának (Çatal Hüyük, Anatólia, i. e. 8000) „feliratában” a hármas 
halmot és a női hason az „M” jelet3 olvassa ki (szerinte ez Magyarország jele). Rovásírásunkban 
azonban az „M” jel ’v’ hangértékű (M. Gy. III./273.), így a jelből tehát legfeljebb a (Magna) Mater 
kiolvasása kísérelhető meg. 
– Marton Veronika egy asszír-babiloni szótagírásos szövegrészt (csupán egy táblányit) olvas el 
sumirul (mely így a fogalomírás feltételezése miatt háromszoros terjedelművé duzzad). A további 
táblák esetében csupán az asszír-babiloni szótagírásos szöveg német fordítását ülteti át magyarra – s 
kezeli egységként a káldeai teremtés-mítosz 1. táblájának (sumernak vélt) olvasatával együtt. 
(Részletesebben lásd a 42-43. oldalon.) 
  
Ezek az előbb bemutatott eljárások módszertanilag mind ELFOGADHATATLANok! 
Az ÍRÁS alapvető célja ugyanis, hogy a címzett gyorsan és egyértelműen ugyanazt 
olvassa ki az üzenetből, amit küldője lejegyzett!   
                                                                                                                                                                                                                                                                      
Az említett és a hozzájuk hasonló módszertani hibák társadalmi veszélyességére kiemelten 
szeretnénk felhívni a figyelmet! 
Szídni az ilyen, alapvető hibákat tartalmazó kiadványokat azonban nálunk, a csonka anyaországban 
nem szokás. A már régóta „agymosott” mai Magyarországon ugyanis az említett művek is a 
gyengécske magyar öntudat és önbizalom erősítését szolgálják. (Gyakran „történeti iskolák” is 
szerveződnek köréjük...)  
Az általuk okozott veszélyhelyzetre csak akkor fog ráébredni a nemzeti oldal, amikor a (politikai és 
tudományos) „ellenerők” egyik utolsó dobásként a hibákat bemutatva módszertani lejárató 
kampányba kezdenek. Várható, hogy érvelésük rendszere szinte szóról szóra meg fog egyezni az 
ebben a könyvben leírtakkal.  
Ha most közös összefogással és önkorrekcióval nem megyünk elébe ennek a jövőbeli, az egyébként 
szakmailag jogos, ám érzelmileg magyarellenes kritikának, akkor sok magyar hitét és és önbizalmát 
vesztve újból játékszerévé válhat az idegen eszméknek és hatalmaknak.  
Könyvünk megírásával ezt az újabb tragédiát szeretnénk megelőzni! 
 

                                                                                                                                                         
Megj.: nem mindegy, hogy KaR vagy KöR, öKöR, uRaK vagy öRöK, éL vagy öL, NéP TéR vagy 
NaPTáR, KoSáR vagy KíSéR stb. Borbola szerint a jel formája segíthet a helyes értelmezés 
megtalálásában – de sajnos ez nem mindig áll fenn. Pl. az éT(el) értelmezés sehogy sem kapcsolható a 
jel képi tartalmához. (Lásd 49-77. o.) 

Pl. az ülő és saját szájára mutató (231-es számú, „i” hangértékű) hieroglifa Borbola szerint „mond, szól, szava 
(hirdet)” jelentésű képi jel. A 174. oldalon az 1115. Papirusz 15. oszlopában a „szó”-t ez a hieroglifa jelöli, ám 
ugyanitt „mondja idő...”-nek olvassa a „md(w) d w” hangértékű 229-es („m”, „md/w/”) + 230-as („d”) + 231-es 
(w) jelsort. A 956. oldalon az előbbi három jel olvasata viszont már „MoN-D-áS”. Indoklás: nincs. 

Megj.: 1., Borbola miért olvassa bele az „N”-t a „md(w)” hangértékbe?  
2., A 229-es hieroglifa „md(w)” hangértékének olvasata lehetne pl. „iMáD (Ő)”, „MéD (Ő)”, „íM üDe 
(Ő)” stb. 
3., Borbola a jelek hangértékeinek tárgyalásánál többször is alkalmazza a végakrofóniát (kíGYó, láB. 
róNa – egy angol példa: hanD) – noha többségében a kezdő hangra rövidülést fogadja el (Madár, Kosár, 
Ház, Jó, éGő stb.).  
In: Az egyiptomi ősmagyar nyelv. Magánkiadás, 2012, 14., 32., 34., 49-77., 174., 890., 956. o.  

Az egyértelmű olvasás nehézségeit lásd a 4.7.1 alfejezetben, a rébusz-rendszer (pl. Asko Parpola egyelőre 
sikertelen olvasási kísérletei az Indus-völgyi írásoknál) problémáit lásd M. Gy. II./173. 
 
3 V. G. szerint a Radics által látni vélt „M” jel nincs is ott. 
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A tények azonban makacs dolgok4 c. könyvünk célja, hogy tükröt tartson a hivatásos és az 
amatőr kutatóknak. Bakijaikat, „megrendelésre gyártott” szakmai ítéleteiket két  régész 
(Makkay János, László Gyula) és az írástörténész-matematikus Mandics György (a 
továbbiakban M. Gy.) könyvei nyomán mutatja be. 
 
15 év várakozás után úgy döntöttünk, hogy a nyilvánosság elé tárjuk a „megélhetési tudósok” és a 
szereplési vágytól hajtott „nemzeti szenzációkeltők” trükkjeit, technikáit, bakijait.  
Reméljük, hogy igyekezetünk eredménnyel jár: az akadémiai tudomány területén elősegíti a(z 
elmaradt) szemlélet- és rendszerváltást, az emigráns és a Kárpát-medencei lelkes kutatógárda tagjainál 
pedig elindítja a természetes rendcsinálást (azaz az őszinte önkorrekciót). 
Úgy látjuk, hogy a magyarság történetével, írásemlékeivel foglalkozóknak nincs más esélyük. A 
rendcsinálás beindításához ezen összeállításunkkal szeretnénk megadni a kezdő lökést.  
 
A kötetünkben megnevezett kutatók közül5 többen korábban már visszautasították az együttműködést 
és saját hibáik nyilvános elismerését, azok kijavítását. Ezért beszélünk a problémákról most már a 
„szélesebb nyilvánosság előtt”.  
Mellébeszélésnek, vádaskodásnak, személyeskedésnek nincs helye ebben a folyamatban – kizárólag 
szakmai érvekre és őszinte vallomásokra van szükség!  
Akik majd ráébrednek, hogy mennyi félreértést, zavart okoznak-okoztak a magyarságnak szakmai 
felkészületlenségükkel, spekulatív szenzációkeltésükkel, remélhetőleg követik majd az UFO-kutatóból 
lett „önjelölt sumerológus”, Földes Attila példáját, és azonnal abbahagyják káros tevékenységüket...  
Bízunk benne, hogy találnak majd maguknak olyan szakterületet, amelyhez a Jóisten megfelelő 
tehetséget is adott, és amellyel hasznosan szolgálni tudják majd a magyarságot.  

Minden Földre született ember tehetséges valamiben – azonban mai kontraszelekcióra épülő 
világunkban (a közösség segítsége nélkül) igen nehéz rátalálni erre a területre.  
Manapság jó beosztást és magas fizetést kínálnak, ha valaki végrehajtja az elvárt 
„pálfordulást”. Aki megteszi, végül („jutalmul”) magasabb beosztásba kerül, mint amelyiken 
képességeinek megfelelően át tudná látni és működtetni tudná a felügyeletére bízott rendszert. 
Ettől a pillanattól kezdve válik a hatalom számára veszélytelenné: ugyanis cinkostársa lesz 
az őt kinevező hatalomnak abban, hogy a tehetségesek és a más véleményen lévők háttérbe 
szoruljanak (s a kiemelt szerepbe került „kiválasztott”  pozícióját ne veszélyeztessék)... 

 
Ehhez a komoly önkritikát igénylő felismeréshez előre is sok sikert kívánunk!  

Kérjük és elvárjuk, hogy a könyvben szereplő kutatók reagáljanak az itt leírtakra! Ha hibát, 
elírást találnak, azonnal jelezzék.  
Szeretnénk persze, ha a kritikát szakmai érvekkel, és nem személyeskedéssel, önkényes 
minősítéssel, lejárató (vagy égbe emelő) kampánnyal tennék... ☺ 

 
Reméljük, hogy Magyarországon sikerül majd először megvalósítani, hogy 
rendszerszemléletű megközelítéssel kerüljenek helyükre a tudományos és művészeti élet 
eddig megkérdőjelezhetetlen dogmának tekintett (főként elméleti jellegű) megállapításai! 
 
 

                                                 
4 M. Tindall angol filozófus (1655-1733) előbbi mondását még Sztálin is „átvette”. (Igaz, ő más célok 
megvalósítása érdekében alkalmazta...) 
 
5  pl. Komoróczy Géza, Kristó Gyula, Rédei Károly, Sándor Klára, Harmatta János, Erdélyi István, Vásáry 
István, Borbola János, Marácz lászló, az elhunyt mérnök-íráskutató Pataky László és hagyatékának gondozói 
stb. 
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Könyvünkben szinte semmilyen újdonság sincs. Csupán különböző időben, helyeken, gyakran 
hosszasan kifejtett megállapításokat rendeztünk-szerkesztettünk egymás mellé, a lényeget kiemelve. 
Célunk, hogy mindenki felismerhesse a „bakik” mögött meghúzódó tendenciát, anélkül, hogy napjait 
könyvtárban kelljen töltenie, s könyvoldalak ezreit kelljen átolvasnia. 
 
Vajon sikeres lesz-e zanzásítási kísérletünk? Ezt a jövő (az olvasók érdeklődése) dönti majd el.  
A népszerű Hihetetlen magazin6 példája mutatja, hogy a populista, szenzációkereső írások szintjén 
(melyek valóság- és igazságtartalma becslésünk szerint igen magas, 80% feletti!) bevált a színes 
képekkel tarkított zanzásítás.  
Reméljük, hogy a tudományos igényességű értékelések területén (egyelőre) fekete-fehér képekkel is 
működni fog! 
 
Bakay Kornél, a lázadó régész írta a „Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!”-ben (Kráter ME, 2004):  
„Napjainkra általánosnak mondható az ún. átlagember teljes közönye a múlt iránt, kivált a nemzeti 
tudományok, a történelem és az irodalom területén. A szakma tevékenysége többnyire lélektelen 
adatgyűjtésben merül ki, a futtatott szakemberek7 elfogadott panelekkel dolgoznak, lényegében 
egymás között leveleznek és tetszelegnek.  

’A szobatudóssá törpült antikváriusok hovatovább csak egymás meggyőzésével bíbelődnek s 
a másként gondolkodó, más eredményekre jutó társaik megbélyegzését tekintik elsőrendű 
feladatuknak.’  
(Ezek az 1945-ben az Akadémiáról kizárt, majd a váci börtönben, 1951-ben halálra kínzott 
Hóman Bálint gondolatai, akinek kutatótársát, a baloldali gondolkodású Szekfű Gyulát 1945-
ben moszkvai nagykövetnek nevezték ki.) 

 
Különösen vad dühvel támadják azokat, akik a hivatalosan elfogadott, egyedül üdvözítő 
őstörténeti dogmát nem fogadják el, s pl. a „hun rokonítást” hirdetik.  
Fodor István,  a zentai születésű, majd a Lomonoszov Egyetemen végzett kiváló régész (A 
világ nyelvei c. könyv főszerkesztője) pl. kétségbe vonja a genetika (jövőbeli) szerepét, 
lehetőségeit az őstörténeti és a népek rokonságára vonatkozó kérdések tisztázásában. 
Figyelmen kívül hogyja, hogy a szegedi régészeti műhely eredményei megismételhető 
mérések eredményeire épülnek, míg a nyelvészek (rendszerint spekulációval megalkotott, 
kisszámú példára épülő) ősnyelvi  rekonstrukcióinak nincs szinte semmilyen írásbeli nyoma. 
 

                                                 
6 A 2013. novemberi számban olvashatjuk pl., hogy az ősi barlangrajzok 75%-át nők készítették; 
Gilgames volt az első sci-fi hős;  
az intézményesített vallás és a politika (egyik) célja a kritikátlan és engedelmes „emberi nyáj” kialakítása 
(eredménye: a mai fiatalok többsége elzárkózik a közügyek elől, már a virtuális valóságban él);  
a jó és a rossz jelentésének változása (lézezik-e abszolút morál?); 
Lucifer és Prometheus, a „lázadók” szerepének újraértékelése;  
a történetírók elsődleges forrásként a (könnyen hamisítható) írásos emlékeket fogadják el – pedig a régészet 
által feltárt tárgyi leletek (rom, pénz, cserépedények) mindenképpen valóságosak (eredeti vagy hamis voltuk 
könnyen ellenőrizhető); 
a történelmet mindig a győztesek írják (és semmisítenek meg leleteket, forrásokat (pl. a hunokra és Atillára 
vonatkozó eredeti írásemlékek nagy részét), miután „hiteles másolatban” ízlésük szerint átírták az utóbbiak 
tartalmát (lásd pl. Bíborbanszületett Konstantin „múltszépítéseit”, a többségében hamisított középkori 
okleveleket)); 
1967-től 1973-ig (Nixon elnök Watergate-botrányáig) tömegesen hallgatták le a gyanús elemeket (pl. Martin 
Luther Kinget, Muhammad Alit) az Egyesült Államokban; 
a szigorúan ellenőrzött Internet-2: a jövő útja a totális megfigyelés és ellenőrzés (?); 
az vagy, amit megeszel... (írás betegségeink okairól);  
 
7 Az MTA megbízható „marxizmuson felnőtt tisztségviselői”: Molnár Erik, Berend T. Iván, Köpeczy Béla, (a 
Thaly Kálmánt, Hóman Bálintot, Mályusz Elemért, László Gyulát megbélyegző, a magyar múlt „megszépítése” 
ellen tiltakozó) Kosáry Domokos, (az állandó lovaglástól görbelábúvá vált őseinkről író) Glatz Ferenc, Róna-
Tas András, Kristó Gyula, Vásáry István, Engel Pál (aki szerint őseink írni-olvasni nem tudó, barbár 
rablóbandák), (az Árpád zsidó származását felvető) Komoróczy Géza.  
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Megj.:  
1., A felsorolt szakemberek többsége felkészült, tehetséges szakember. Baj „csupán”  
hozzáállásukkal, egoizmusukkal, karriervágyukkal, erkölcsi szintjükkel van... 
2., A finnugor-magyar nyelvrokonság meglétét a „leamatőrözöttek” többsége sem tagadja – 
csupán az átadás irányát képzeli fordítottnak. A nyelvi alapon megállapított, de nem 
bizonyított származáselmélet, genetikai, antropológiai és kulturális kapcsolat (a kitartó 
tiltakozás eredményeként) szerencsére már kikerült a dogmák közül.  

 
 
Tudnivalók 
 
Az írástörténeti részben és a Bevezetőben a nem Mandics Györgytől átvett gondolatokat külön 
megjelöljük (Megj.). 
Köszönjük Mandics Györgynek, hogy hozzájárult könyve képanyagának felhasználásához! 
  
Makkay János gondolatainak bemutatásánál „újságíró módjára” igyekszünk felhívni a figyelmet a 
történészek, régészek, nyelvészek belső harcaira, a szakmai problémákra. 
A lényegkiemelés végett a kisebb számneveket időnként nem a magyar helyesírás szabályai szerint 
(betűvel) írjuk, hanem arab számmal. 
A Honfoglalást (tiszteletből) nagy H-val írjuk.  
A keresztneveket (ahol nem zavarja az érthetőséget) rövidítjük.  
Időnként alkalmazzuk a ☺ (mosolyt keltő) jelet is. 
 
Névrövidítések:  
M. Gy.: Mandics György (M. Gy., Róvott  múltunk kötetszáma, oldalszám/ok/)    
BJF: Badiny Jós Ferenc   
M. V.: Marton Veronika   
V. G.: Varga Géza   
V. I.: Vásáry István  
Z. A.: Záhonyi András 
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BEVEZETŐ 
 
Célunk a nyelvészek, történészek, íráskutatók, orientalisták, régészek munkájának segítése. 
Rendszerszemléletű hozzáállással, pontosítással, kiegészítések készítésével – és ha másképp 
nem megy, tükörtartással. 
1989-ig az ilyen kritikai hangú véleménynyilvánításnak hosszú időn keresztül nem adott teret 
a média. A könyvkiadás és a szakfolyóiratok sem közölhettek olyan tanulmányt, amely az 
ügyeletes paradigma (dogmák, filozófiai irányzatok) akár javító szándékú elemzésével vagy 
esetleges megkérdőjelezésével foglalkozott. 
Az ún. „rendszerváltás” bekövetkezésétől sokat vártak a művészek, a tudósok, az egyházak 
kispapjai. 
Csalódniuk kellett. Nem lett igazi szemléletváltás sem – csupán néhány helycsere (leváltás és 
kinevezés). A 25 évet átfogó korkép készítésekor kiderült, hogy az sajnos ismét kórkép8... 
 
A rendszerváltás után kialakított pályázati rendszer jellemzően ugyanúgy a hatalomhoz 
dörgölőző írók, kulturális programszervezők, írók-költők stb. munkáját támogatja, mint 
Kádárék idején.  

Lektori megj.: a különbség csak annyi, hogy a három T-ből az utolsó átalakult: tűrt,  
támogatott és taposott (a tiltás helyett agyonhallgatott vagy a média segítségével lejáratott) 
lett). 

 
Közép-Európa mára már EU-tag országaiban máig nem valósult meg teljesen a jogtalanul 
(politikai alapon, pl. a kollektív bűnösség elve alapján) elkobzott személyi és egyházi vagyon 
visszaszolgáltatása. 

Az alapkérdés persze az, hogy ki kitől kapja vissza, de emellett azt is tisztázni kéne, hogy 
honnan volt neki? (Lásd ’az úgy kezdődött, hogy visszaütött...’ kezdetű történeteket.) 

 
Nem történt meg az átvilágítás az egyházakban és a tudományos életben (pl. a MTA-n) sem. 
Ennek következménye, hogy több „békepap”, pártkarriert befutó író, történész, filozófus, 
szociológus, nyelvész, régész stb. még ma is meghatározó tényezője 25 éves 
(ál)demokráciánknak9. 
                                                 
8 A  ’nem közönséges’ embereknek joguk van ahhoz, hogy... eszméjüket tűzön-vizen keresztül megvalósítsák. 
Ha az eszme rögeszmévé válik, akkor lép fel a skizofrénia. Raszkolnyikov az autista szabadságeszményt akarja 
megvalósítani, az öntörvényű szabadságideált. Torz és álszabadság ez, hiszen a közösség el nem ismerésén 
alapszik. A diktátorok és az elmebajosok szabadsága.  
(A szabadság ellentéte nem a rabság, hanem a kényszerű alkalmazkodás. Aki alkalmazkodik, azt hívják 
normálisnak. A legtöbb ember számára könnyű az alkalmazkodás: vagy azért, mert egyénisége megfelel a 
társadalmi követelményeknek, vagy mert nincs egyénisége. Sokból ugyanis egyszerűen hiányzik a függetlenség, 
a szabad vélemény, az önálló állásfoglalás utáni vágy. 
A lázadásból támadnak a forradalmárok, az újítók, a reformerek, az alkotó művészek és tudósok. 
Közepes tehetségű „egyéniségből” lesz a különc, a dilettáns, a magányos farkas, a megszállott, talán a remete is.) 
A „rutinok rutinja” – köztük a közönséges emberek mindennapi élete, engedelmessége – a skizoid-autista 
számára gyűlöletes. A nyájemberek számára viszont a szabadság az elviselhetetlen – komoly gondot jelent 
nekik, hogy ki előtt hajtsanak térdet-fejet...  
A paranoid skizofrén szava nem kusza badarság, hanem jól átgondolt elmélet... rendszerint egy-egy alapvető 
logikai hibával.  

Megj.: Vajon ez utóbbi „tünet” hány politikusnál, médiaszereplőnél figyelhető meg? És a hasznos, 
termelő munkától való irtózás? ☺  

(Benedek I.: Aranyketrec. Gondolat, 1978. 257., 259-261. o.) 
 
9 A probléma lényegét a 2013-ban elhunyt Barabási László (a Csíkszeredai Múzeum volt igazgatója) fogalmazta 
meg (XVII. Magyar Őstörténeti Találkozó, ZMTE, 2004): 
Székelyföldön a bűnösséget az öregek tanácsa (hütösök) állapította meg. A bírák és az ügyvédek az illető falu 
vagy szék teljes jogú (birtokkal  rendelkező) polgárai voltak. Választás útján (a családok szerint, ciklikusan 
váltakozva) töltötték be tisztségeiket. Anyagilag és erkölcsileg is feleltek határozataikért. Hibás döntés esetén a 
bírát  azonnal leváltották és ráhárították mindazon károkat, amelyeket másoknak okozott.  
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„Az ŐSTÖRTÉNET nem ténykérdés, nem igazság..., hanem ELHATÁROZÁS DOLGA.”  
– írja Komoróczy G. (Bezárkózás a nemzeti hagyományba /Osiris, 1992, 327. o./). (M. Gy. III./382.) 
  
Pontosítva, ha kis (nem független) népről van szó: olyan  az  őstörténete, amilyet diktálnak 
neki. 
Amely részletre a politika(i paradigma) nem kíván utalni, az pl. KIMARAD a hivatkozásból 
(pl. kipontozzák...). A gyűjtemények beilleszkedő, paradigmakövető összeállítói mindig 
tudják, hol vannak a határok. Melyik nép lehet okos, kinek a kronológiai elsőbbségét kell 
kimutatni, s ki lehet csak átvevő, aki köszönje meg, hogy magához emelte őt valamilyen 
„(nagy) kultúrnemzet”.  

Lásd a „szubjektív” genetikai és nyelvi családfákat, melyek összeállításánál 
alapkövetelmény, hogy kevesen legyenek a „kiválasztottak”, és sokan a „szolgák”...  Így 
ugyanis a fennálló hatalom számára sokkal egyszerűbb a tömegek vezérlése!  
Pl. a kronológiai paradigma áthágását jelentette a feliratos tatárlakai táblák kora (kb. 6500 
évesek. A paradigmavédők reakciói: a jelek nem sumer jelek (csak hasonlóak); a 
kormeghatározás pontatlan stb.). (M. Gy. III./382-383.) 

 
Romsics Ignác történész rádiónyilatkozata (2014. nov. 26., Kossuth Rádió) szerint a 
történelemtudomány részben tudomány, részben szépirodalom.  
A kutatók alapos rekonstrukcióinak összevetése alapján összeállhat a valós kép a múltról. 

Megj.: ma sajnos még nem tartunk itt: egyes leletek, oklevelek megsemmisítése, szubjektív 
értelmezések, hamisítványok megjelenése, megrendelésre gyártott modellek és elméletek stb. 
nehezítik az igazság (a valós kép) feltárását. Oka: akié a múlt, azé a jelen és a jövő!  
Azaz a dicső múlt birtoklására hivatkozva területek elcsatolására lehet jogot formálni!  

Pl. hamis népességi10 és földrajzi adatok alapján döntöttek Trianonban Magyarország 
nagyobbik részének elcsatolásáról. Az adatokat a nagyhatalmak döntéshozói 
„elfelejtették” ellenőrizni... ☺ 

 
Következmény: az egységes nemzetállam kialakítása végett fenyegetéssel-erőszakkal, 
kitelepítéssel, a magyar nyelvű oktatásnak és a kisebbségi nyelv használatának korlátozásával 
stb. sikerült asszimilálni a magyar nemzetiségűek jelentős részét, így Csehszlovákiában és 

                                                                                                                                                         
Ezt a típusú Magyarországot Nyugaton így jellemezték: „Ahol rend van és nincs rendőrség”. 
 
A hatalomhoz közel álló, a nemzetközi elvárásoknak megfelelni akaró magyar tudományirányító körök 
reakciója: a 2014-es Könyvhétre változatlan (?) utánnyomásban kiadták Komoróczy Géza kb. 40 évvel ezelőtti 
könyvét (Sumér és magyar?). 
Emellett a székely-magyar rovásírásról (Sándor Kára: A székely írás nyomában. Typotex K., 2014) 
és a Torinói lepelről (lásd Ungvári Tamás misztikus krimijét a csodáról (a  kétkedők szerint: egyházi 
varázslatról, esetleg ügyes művészi alkotásról) – A Torinói lepel. Scolar K., 2014) is olyan szerző írt könyvet (s 
kapott rá pénzt, médiatámogatást), aki a politika számára „megbízható”, és a „veszélyes” tanokkal szemben 
szkeptikus... 

Megj.: A hatalmi taktika része: ha valamiről a médiában túl sokszor lehet hallani, akkor a „nép” 
érdeklődése lecsökken.  
Vajon a három (értékes adatokat tartalmazó, ám az érdeklődőben inkább kétségeket támasztó) mű ezt  a 
célt (is) szolgálja-e? Mindenesetre gyanús a 3 közismert szerző és a 3 „kevésbé ismert” kiadó 
együttműködése.  
(Sokan a tekintélyes Akadémiai Kiadótól várják, hogy ilyen horderejű kérdésekről (alapos lektorálás 
után) maga adjon ki könyvet. A három köz- és elismert szerző nyugodtan fordulhatott volna az 
Akadémiai Kiadóhoz is. Kérdés persze, hogy egy újraszerkesztetlen 40 éves mű vagy egy hirtelenjében 
megrendelésre összetákolt anyag ott megjelenhetett volna-e...) 
 

10 A statisztikai felmérések félreértelmezhető kérdéssorai alapján a kérdezőbiztosok és az adatfeldolgozók 
manipulált, a politikai elvárásoknak megfelelő eredményeket „hoztak ki” a nyelvhasználat, a nemzetiségi 
hovatartozás terén.  
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Romániában11 ma már jelentős szlovák, illetve román többség alakult ki (Felvidék, Partium, 
Erdély egykor szinte színmagyar településein). 
 
Tény, hogy az életképesebb nép (ha egészséges testileg és az iskolában önbizalmat szerezve 
sikerorientáltságra nevelik) túl tudja szaporodni az ősibb hagyományokkal, magasabb szintű 
iskolázottsággal, ipari kapacitással rendelkező „őslakókat”. S ráadásul „hivatalból gyűlölni 
fogja” addigi kenyéradó gazdáit (akikkel együtt pl. a Szent Korona alattvalóiként élvezett 
védettséget a külső önkény ellen). Alapjában véve nem gonosz  

(igaz, mostanság tudatcserét, beolvadást követel, azt sulykolva, hogy „te (szász, 
német, magyar) itt idegen, késői jövevény vagy”!)  

– csak az igazságtalan, de számára kiemelten előnyös nagyhatalmi döntés tette ilyenné! 
 
Megj.: Koszovóban is nemrég ezzel a „szaporodási fegyverrel” érték el az albánok, hogy 
autonómiát harcoljanak ki a politikai hatalmat birtokló szerb kisebbséggel szemben. 
Fegyvereik (albán nyelvű oktatás magánházaknál, passzív rezisztencia, fegyveres ellenállás) a 
pillanatnyi törvényeket ugyan sértették, ám végül nemzetközileg is elismerték követeléseiket. 
 

 
„Írástudóink árulása” miatt számtalan áron alul (olcsón) kínált könyv terjeszti az idegenek 
érdekei szerint manipulált magyarság-történelmet (pl. őseink Ázsiából jött primitív finnugor 
törzsek, akik Kazáriában tanultak, a besenyőktől űzve menekültek a Kárpát-medencébe, itt 
„elszemtelenedve” vadállatként sarcolták Európát).  

Megj.: Közölük még az igen termékeny (egykor UFO-specialista) Nemere István a 
legreálisabb – ő inkább csak „kihagy” megtörtént eseményeket. 

 
Jó modorra (és a kereszténységre) akasztással, felnégyeléssel sikerült őket rászorítani.  
(M. Gy. III./382-383.) 

Megj.: A 907-es Pozsonyi csatát (az egyesített európai erők a magyarság kiirtását akarták, ám 
végül a magyarok győztek a többszörös túlerő ellen) nem volt szokás a szak- és 
tankönyvekben részletesen bemutatni (ma is csak megemlítik). Ez a szemlélet (a más 
népeknél természetes) egészséges nemzettudat és önbizalom kialakulását gátolja. 
 
Az előbbit megelégelve Cey-bert Róbert Gyula  népszerű regényt írt a 907-es Pozsonyi 
csatáról (Püski K., Bp., 2013). Tóth Sándor pedig egy történész szemével mutatja be a csatát 
és helyszínét (Tóth S.: Győztes csatáink: Pozsonyi diadal, Cserhalmi ütközet. 
Magyarságtudományi füzetek, 2010 és MBE, Eger, 2009). A szakmailag kiváló Egy elfeledett 
diadal (A 907. évi pozsonyi csata), Torma Béla és Veszprémy László könyve (HM Hadtört. 
Int. és Múz., Bp., 2008) a nagyközönség számára szinte olvashatatlan. 
Az őseinkre háromszoros túlerővel, püspökök vezetésével törő Nyugat részéről így szólt a 
hadiparancs: „Írtsátok ki a magyarokat!”  
Erről valahogy mi nem tanultunk a magyar iskolákban! 

 
Vannak szakmabeliek, akik tudják az igazat, ám  jobbnak vélik lapulni, míg elérik a 
nyugdíjkorhatárt, s aztán magánkiadásban írják meg, ami életművükből hiteles. 
...Végül vannak a publikációkból kizártak, akik nem végeztek egyetemet, vagy más (pl. nem 
bölcsész)  szakon végeztek, kényszerpályások (pl. emigránsok)... (ők) örökké elégedetlenek a 
társadalommal. „Ők nem módszertan szerint választottak mestert, hanem ideológia szerint.”  
(M. Gy. III./465.) 
 
A politikai hűségeskük kötelezők – avagy oda a karrier, s jön a létbizonytalanság! 

Lásd Hunfalvy Pál, Szily Kálmán, Sebestyén Gyula stb. „elkötelezett lépéseit” a 
rovásírással kapcsolatban, amely így kulturális jelenségből politikai kérdéssé vált. 
 

                                                 
11 Ahol pl. a Maros-Magyar Autonóm Tartományt – a nemzetközi jogot megsértve – közigazgatási reform 
keretében felszámolták 1968-ban.  
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Megj.: Így  volt ez Ferenc József császár (1848-1916), Horthy Miklós kormányzó (1920-
1944), Rákosi Mátyás, „pártunk főtitkára” (1945-1956) és Kádárék alatt is – és sajnos így van 
ma is.   
Pl. 2011. januárjában a történelemtanárok rovásellenes konferenciát tartottak, ahol Horvát 
Iván előadta elképesztően manipulatív elképzeléseit a rovásírás 16. sz.-i konspirációs 
eredetéről. (M. Gy. I./416., 436.; III./681.) 

 
Az ELTÉn 2014-ben megrendezett rováskurzus előadói közül az egykori SZDSZ-
képviselő Sándor Klára, a Kádár-rendszerben karriert csináló szegedi professzor, 
Róna-Tas András (Kristó Gyula egykori munkatársa) és a Szovjetunióban tanult V. I. 
nem járult hozzá, hogy előadásaikat a YouTube-on közzétegyék.  
Vajon miért nem? 
 
2014. jún. 2-án a populista Hír 24-ben a Szovjetunióban végzett turkológus, V. I. (aki 2014-ig 
az utolsó kb. 30 évben alig foglalkozott a székely-magyar rovásírással) nyilatkoz(gat)ott a 
rovásírás problémáiról.  

  www.mandiner.hu/cikk/20140602_rovasiras_nem_leszek_magyarabb-tole 
Az említett turkológus véleménye:  
„A székely-magyar rovásírás nem része a magyar identitásnak” (?) 
„Nem leszek magyarabb tőle, ha kiírom a nevemet rovásírással” (?) 

 
2013-tól látjuk jelét annak, hogy a megporosodott dogmákat, a magyar őstörténet 
alapkérdéseit, székely-magyar rovásírásunk szerepét, történetét hajlandó nyilvánosan is 
újratárgyalni az Akadémia (MTA) és az egyetemi oktatás.  
A beígért paradigmaváltás – melynek élére (a politikához hasonlóan) a régi rendszer 
reformereit igyekeznek állítani – persze lassan halad.  

Megj.: Senki nem szeret kiállni a nyilvánosság elé, és beismerni, hogy egykor tévedett. Ez 
bizony állásvesztéssel járhat, a nyugdíjasok esetében pedig a tekintély csorbulását, a 
kutatásra és könyvkiadásra eddig kapott pénzek elapadását eredményezheti. 

 
Sajnos az emigrációból az anyaországba hazaköltözöttek és az egykor tiltott történelmi 
munkákat jószándékúan újra kiadó, vagy azokból összeállításokat készítő nyugdíjas generáció 
tagjai is időnként visszaélnek (az itthonmaradottakhoz képest igen nagy) pénzügyi 
erőfölényükkel.  
 
A cenzúra és a lektorálás megszűntével, az emigráns szerzők sikerén felbuzdulva a hazai 
magánkutatók is díszes, keménykötésű könyvekben kezdték megjelentetni szubjektív, 
gyakran a felkészületlenség magas fokát mutató meglátásaikat.  
 
Sem ők, sem az emigráció szerzői nem igazán engednek beleszólást „szakmai kérdésekbe” – 
az általuk támogatott könyvekbe, kiadványokba nagyrészt az kerül bele, amit ők megértettek 
vagy szimpatikusnak találtak. 
Támadható következtetéseik sajnos alapot adnak a hivatásos akadémiai képzettségű 
kutatógárda részére, hogy eredményeik cáfolásával a „nemzeti hozzáállású” amatőr kutatók 
értékes és valóban tudományos eredményeit is figyelmen kívül hagyják. 

 
„Az írástörténet mindenütt nemzeti csatatér. A szerbek Vinča-t istenítik hosszú időn át. 
Lepensky Vir-től a boszniai piramisig a világelsőség és a megváltás a „tét” (cél a politikai 
kudarcok feledtetése). S e harcban az értelmiség azért világosan látja, hogy nem az 
objektivitás és a kritika percei ezek.”  

Pl. a  bolgár Georgijev önámító állításai, Tripolje ukrán ősírása, a román Drăgan által jelzett 
trákológusok, a bihari tanár Bogdan angol nyelvű tanulmánya (Biharban született meg a 
mitológia és az ábécé!), a  nagyszentmiklósi feliratot románul megfejtő Fizeşian stb.  
(M. Gy. III./461.) 

 
A  „durva viták” és sértegetések nem tettek jót senkinek. Pl.  
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a Badiny-Komoróczy „vita”,  
a Harmatta János-Vékony Gábor  perlekedés,  
a nyilvánosság előtt zajló Bakay Kornél-Pap Gábor „vita” (Heribert Illig időbetoldás-
elméletéről), 
egykori III/III-asok, volt párttitkárok, a Rákosi- és a Kádár-rendszerben vezető állásba 
kerülők „köpenyegforgató” állásfoglalásai, kirekesztő magatartása,   
a Kárpát-medencei őshazát valló szerzők könyveinek „kitiltása” a Kurultajról, 
a lejárató írásművek  

(pl. Anti-Kristó, Mandics György róvott múltja12, Így írtok ti őstörténetet). 

                                                 
12 V. G., az „egyszemélyes” Írástörténeti Kutatóintézet igazgatója (akinek módszertanát Mandics alapjait 
érintően kritizálja) keményen fogalmaz: 
„... egykori szép hazánk megszállói kitermelték az idegenszívűek megújuló dominanciáját a ’tudományos élet’ 
területén is.”  
„Ha a megszálló hatalom a hamis állítások terjesztésének kedvez, akkor könnyen akad jelentkező, aki azok 
képviseletében lép fel.”  
„A bamba tömeg (?) nem mindig lát át a szitán, ezért akár ünnepelni is hajlandó a kultúráján gúnyolódókat, ha 
azt kemény kötésben, jó sok képpel illusztrálva teszik az asztalára.” 
 
„Szekeres István a székely rovásírás teljes ábécéjét nem tudja generálni” a kínai teknőspáncél-modellből 
(ugyanis az egy felülnézeti világmodell, és a székely jelek előképeit az oldalnézeti, térbeli és mozgó 
világmodellek jeleiként is alkalmazzák).  
„Szekeres nem vizsgálta a (székely) jelek sumer, hettita stb. kapcsolatait. Ezért csak a kínaiban talált 
megfelelőképpen ősi előképeket.” „A székely írás kőkori őséből kerültek jelek a legkorábbi kínai írásba” (s nem 
fordítva). 

„V. I. csupán a szokásos finnugrista történelemhamisítás egyik áriáját ismételte meg imponáló 
óvatoskodással.” (Tehát V. G. szerint félreértés azt gondolni, hogy V. I. már 1974-ben kimondta: a 
Németh Gy. által megfogalmazott  türk eredetű rovásírás-elgondolás tarthatatlan). 

 
„A Wikipédia kijelölt (időnként elfogult, sőt „történelemhamisításra” is vetemedő) szerkesztői sorozatosan 
kitörlik még a székely szójelek említését is” (pedig Veit Gailel XVI. sz.-i szerző is említi, hogy „a székelyek... 
írásukban olyan jelekkel élnek, amelyek némelyike egész szót vagy mondatot jelent”). 

Pataki Tamás grafikus megj.: a világoszlop (eget tartó vagy égig érő fa) és a Tejút két eltérő jelkép, 
érdemes lenne azokat V. G.-nak is különválaszani. 

 
A saját kutatómunka és tehetség hiányának vádjára V. G. így reagál:  
„A tudományos kutatómunka nem azonos egy turistaúttal”;  
„A margitszigeti kő egy hamisítvány (lásd 1973-ban, a Magyar Nyelv-ben a hamisító Szabó József vallomását) 
– annak eredetiségét hirdetni az ártatlan közönség félrevezetése”;  
„...baráti figyelmeztetéssel csak értelmes embereken lehet segíteni”. 

Megj.: a rovasforrai.hu „... neki arra vannak bizonyítékai, hogy (a margitszigeti kő felirata) hamisítvány, 
nekünk pedig arra, hogy eredeti” mondata önellentmondást tartalmaz: egyszerre ugyanis nem létezhet 
bizonyíték valamire és annak az ellenkezőjére is! 
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Rövid visszaemlékezés  
(Furcsaságok, érdekességek) 
 
1966-ban László Gyula elől elzárták az akadémiai tagság lehetőségét (többségi szavazással 
elutasították!), miután sikerrel megvédte akadémiai doktori értekezését. Ez még a finnugor 
vonal képviselői szerint is örök szégyene a korabeli művelődéspolitikának. A magyar 
értelmiség körében viszont mindez megerősítette László Gyula tekintélyét! 
Fodor István régész kandidátusi értekezése kapcsán (1982) tanulságos vita alakult ki.  
Fodor betagozódva az éppen érvényes (a szocialista rendszer által elfogadott) paradigmába 
akadémikus lesz, míg vitapartnere, a kettős honfoglalás elméletét valló László Gyula ilyet 
sohasem remélhet.  

Erdélyi István 1986-ban világossá teszi, hogy a hatalom hűségnyilatkozatokat vár régész-
katonáitól.  
A közvetlen kiállás László Gyula mellett csak 1989 után figyelhető meg (akik megteszik: 
Makkay János, Vékony Gábor, Bakay Kornél, Bencze Lóránt (ő lett a Magyar Nyelvstratégiai 
Intézet igazgatója – ám túlzott passzivitása miatt az Intézetnek csak két Czuczor-film 
támogatására és bemutatására futotta...)). 

 
Vékony Gábor téziseit a szarvasi tűtartó magyar olvasatairól (1983) sem merték akadémiai 
vitára bocsátani, mivel ő nem csak régészetből, hanem nyelvtörténetből is naprakész 
tudással rendelkezett. Majd becstelen eszközökkel tették lehetetlenné nagydoktorija 
megvédését.  

Honti László pl. a finnugrista dogmát „védve” a Magyar Nyelv hasábjain Vékony szinte 
minden mondatába beleköt (2004). Nyelvi asszimilációról, nyelvcseréről nem akar hallani, 
nem képes elfogadni a (legalább) kettős honfoglalás tényét. Viszont követeli, hogy vonjanak 
meg a „téveszméket terjesztő” Vékonytól minden támogatást és ösztöndíjat... (M. Gy. III/463.) 

                                                                                                                                                                                                                 
Erdélyi István is 2003-ban Róna-Tas (türk nyelvű) szarvasi tűtartó-olvasata mellett áll ki, s 
Vékonyét helytelennek tartja. Erdélyi Harmatta János vegyes nyelvű olvasata ellen is 
tiltakozik. (M. Gy. II./337.) 

A Vékony-Harmatta és a Vékony-Erdélyi „szakmai harc” máshol is tetten érhető: pl. az 
Alattyán-Tuláton előkerült csont tarsolyzáron Erdélyi I. rovásjeleket lát – Vékony G. szerint 
azok csak díszítések. (M. Gy. II./359-360.) 
 

Vékony az Életünk c.folyóiratban jogosan „gúnyolta ki” Róna-Tas ’belsőség vára” olvasatát  
(a Nagyszentmiklósi 21. sz. csatos csésze felirata, Magyar Tudomány, 1985/2).  

Hatására Róna-Tas helyesbítette olvasatát „belső vár”-ra. (M. Gy. II./464.) 
 
Róna-Tas türk nyelvű olvasatához több jel hangértékét is megváltoztatta (Németh Gyuláéhoz 
képest). (M. Gy. II./465.) 
 
Erdélyi István az egyetlen, aki más dolgozatba rejtett megfejtésekre is figyelmet szentel. Ám 
Róna-Tas szokatlan számozását ígérete ellenére sem azonosítja a többiekével (pl. 
Hampeléval).  
A gyanútlan olvasó fejében tovább növeli a káoszt, hogy Róna-Tas megfejtéseit és Németh 
Gyula képaláírásokban nem jelzett olvasatait nem választja külön 2010-es, saját maga által 
„hitelesnek” minősített katalógusában  

(Erdélyi I.-Ráduly J.: A Kárpát-medence rovásírásos emlékei a Kr. u. 17. századig. Masszi K., 
Bp., 2010).  
(M. Gy. II./465-466.) 
 

„Az orosz nyelvű anyagok (források) valamilyen módon mindig elkerülték a (magyar)  
kutatók figyelmét. A tudósok elsősorban a bécsi és a csehszlovák levéltárakat részesítették 
előnyben.” (Dr. Bacskulin József észrevétele) 
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Miért született meg ez a könyv? 
      

„A forráshoz csak az árral szemben lehet eljutni.” 
          André Gide 

 
Az előbbi példákkal szemléltetett  jelenségek miatt úgy döntöttünk, hogy nem várunk 
tovább.  
A „rendszerváltás” (egyes vélemények szerint „hatalmi paktum”) 25 éves jubileumának 
lehetőségét megragadva szemléltető példákkal felhívjuk a figyelmet, mekkora kárt okoz, ha 
tévesztéseiket továbbra sem kijavító, a tekintélyelv alapján másokat elhallgattató (esetleg 
múltjuk miatt zsarolható) emberek irányítják-befolyásolják a művészi és a tudományos 
közéletet.  
 
Az érintettek szakmai felkészültségét elismerve arra kérjük őket, hogy nézzenek szembe a 
tényekkel, és ezentúl (akár saját hibáikat, tévesztéseiket is kijavítva) szolgálják nemzetüket, 
szakterületüket! 

Megj.: Kérdezzék csak meg amerikai, német, román, cseh stb. kutatótársaikat: vajon hogyan 
minősítené hozzáálásukat, munkájukat hazájuk népe és vezetése, ha saját nemzetük érdekei 
ellen „tudományoskodnak”, „művészkednek”? 
 
Az EU viszont napjainkban ezzel ellentétesen működik: a 3. muszlim inváziót (a migránsok 
tömegeit) segíti és védi. Az indokolatlan önfeladás (önpusztító és túlzott megalázkodás) 
példája a brüsszeli (az utcai karácsonyfák tiltása) és az olaszországi (a nyilvános betlehemek 
leszereltetése). 

 
Példákat nagyrészt három könyvből választottunk.  
 
Mandics György háromkötetes rovásenciklopédiáját (Róvott múltunk I-III.12) nagy terjedelme 
(kb. 2000 oldal) miatt kevesen olvassák végig alaposan. (Magas ára miatt amúgy is kevesen 
forgathatják.) Pedig a bennük leírt gondolatok lényegesek és alapvető kérdéseket vetnek fel, 
próbálnak meg tisztázni – ráadásul olvasmányos (nem szakkönyvízű) formában.  
Ezért is választottuk azokat rövid példagyűjteményünk forrásául. Bennük ugyanis egyaránt 
felbukkannak az akadémiai és az amatőr kutatók (helyes vagy hibás) dogmái, 
félreértelmezései is. 
 
Makkay János műve (Hogyan kell történelmet írni?62) csak nehezen szerezhető be, ezért 
összefoglalónkkal szeretnénk nagyobb nyilvánosságot biztosítani számára. 
 
László Gyula Őstörténetünk c. könyve (Tankönyvkiadó, Budapest, 1981) remekül 
hangsúlyozza: mi, magyarok, nem vagyunk egyedül, úgyszólván egész Eurázsia részt vett 
néppé tömörödésünk folyamatában. A finnugor (nyelvi és kulturális) rokonság kérdését, a 
hivatalos és az ”amatőr kutatók” tetszetős elméleteit is egységes keretben értékeli. 
 
Az előbbi szerzők gondolatait saját megjegyzéseinkkel egészítettük ki.  
 
Könyvünk minden megidézett szereplőjét arra kérjük, hogy ne vegye személye elleni 
támadásnak (vagy sértésnek), ha műveit, megállapításait esetleg szakmai kritika (is) éri.  
Fogadja azt inkább a kutatótársak segítségének. A hibák feltárásával ugyanis mindnyájunk 
valóságot kutató, igazságkereső munkája kaphat új lendületet.  

Megj.: Manapság egyre kevesebben olvasnak könyvet – így már az is megtiszteltetésnek 
számít, ha valaki alaposan elolvassa vagy kritizálja a másik gondolatait, érvelését... ☺  

 
Arra bíztatunk mindenkit, hogy következő munkáiban, előadásaiban ő maga javítsa ki a 
hibákat, a logikátlanságokat! Ez közös érdekünk! 
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1. RÓVOTT MÚLTUNK 
 

 Minél messzebb sodródik egy társadalom az igazságtól, 
     annál jobban fogja gyűlölni azokat, akik kimondják. 
         George Orwell 

  
Mandics György13 író és matematikus háromkötetes kézikönyvében gyakran felvállalja a 
konfliktushelyzetet: meggyőző érvekkel és humorral rántja le a leplet azokról a nyelvészekről, 
íráskutatókról, akik tetszetős, ám megalapozatlan megállapításaikat szenzációt keltve teszik 
közzé. Most közel 2000 oldalas székely-magyar rovásírás-történet kézikönyvéből adunk közre 
egy rövid válogatást. 
 
’Az ábécék alkalmazása az őskori jelrendszerekre az írástörténeti paradigma szerint 
értelmetlen, hiszen az alfabetikus írások eredete az antikvitások közepére tehető, ezért egy ezt 
megelőző korszak írásait ezzel az ábécével kutatni olyan, mint egy modern elektronikus 
gépkocsitesztelő programmal keresni egy indián saroglya bajait.’  
(M. Gy. III./266., 271-273.) 
 
A posztulált ős-ábécék vagy a már ismert ábécék (pl. a rovásírás) hatáskörének kiterjesztése 
messze az adott ábécé ismert hatósugarán túl az írástörténeti módszertan alapnormáinak 
durva felrúgását jelenti. Mégis nem kevesen űzik ezt szerte a világon (az olvasatot saját 
anyanyelvükön keresve), annak reményében, hogy megfejtésük sikere és elfogadtatása nagy 
történelmi horderejű tett lesz, ezért nevük bekerül majd a halhatatlanok listájára. 

A megfejtések tárgyai többnyire olyan valóságos jeleket tartalmazó leletek, amelyek a 
klasszikus régészet anomáliái, zavart keltő felfedezései, vitatott értelmezésű emlékei közé 
tartoznak. 

 
A régészet egésze (de különösen az őstörténeti régészet) csakis „régészeti kultúrákkal” 
foglalkozik, nem népekkel és nyelvekkel.  

A nyelv megállapítása már a történelmi interpretáció feladata, amit a régészek többnyire 
nagy gyanakvással és lenézéssel kezelnek.  
(Nagyrészt jogosan, hiszen az éppen uralkodó ideológia, politika és hitrendszer komoly 
befolyással van a kutatókra, s történelmi interpretációikra.) 

                                                 
13 Mandics Gy.: Róvott múltunk I-III. Irodalmi Jelen K., Arad, 2010-2012. 
 
Megj.: A kiváló és hiánypótló rovás-enciklopédia jelentőségét még az ELTE és a MTA szakemberei is elismerik. 
A három kötet már nagyrészt elfogyott, ezért most az újrakiadás színvonalának javítása végett néhány észrevételt 
teszünk. Érdemes lenne mindegyik kötet Tartalomjegyzékét kibővíteni, mivel azok 1-2,5 oldalas terjedelme 
miatt az alcímek túl általánosak, így nem gyorsítják a konkrét leletek-feliratok megtalálását.   

Megj.: A Tartalomjegyzék bővítése: www.zmte.org http://zmte.webnode.hu/elektronikus-konyvtar/ 
Acta Historica Hungarica Turiciensa XXXI../1., 2016. 
http://epa.oszk.hu/01400/01445/00015/pdf/ EPE01445_acta_hungarica_2016_1_205-221.pdf 

 
A III. kötet végén a részletes rováslelet-mutató és a történelmi személynévmutató igen részletes, kiválóan  segíti 
a tájékozódást. Az általános könyvészet rész (M. Gy. III./690-703. o.) felosztása négy alfejezetre  

1., Rovásírás összefoglalók   2., Felhasznált írástörténetek  
3., Proto-írások története    4., A magyar írástörténet és a rovásírás értelmezhetősége  

viszont külön erőfeszítésre készteti az olvasót: a témájukban átfedő alfejezetekben ugyanis négyszer kell az 
ábécé szerint rendszerezett könyvészetben (szakirodalomi összesítőben) felsorolt művek között keresni, hogy a 
számunkra érdekes vagy fontos leletet, írásemléket, könyvet megtaláljuk.  
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1.1. Az íráskutatók munkáiról röviden – Mandics György szemüvegén át  
(M. Gy. II./8-13.) 
 
Mandics ebben a részben nem minden esetben ad értékelést, megelégszik a bemutatott kutató 
szakterületeinek, elért eredményeinek bemutatásával (főleg, ha azok nem kapcsolódnak szorosan a 
rovásíráshoz). Így ennél többre (néhány kivételtől eltekintve) most mi, ezen összefoglaló készítői sem 
vállalkozhatunk. 
 
Forrai Sándor14 (1913-2007) életműve, felvetései  
Forrai a rovásírás propagálása céljából egy pompás írástörténeti vándorkiállítást szervezett, 
amelynek középpontja a Tatárlak(a)i Korong szenzációja köré felépített magyar rovásírás. 
Emberek tízezrei látták, így fontos pillére lett az 1989-ben feltámadó nemzeti öntudatnak. A 
kiállítás végül Gödöllőn végleges múzeumi termet kapott. 
Forrai nem kevés erőfeszítés után eljutott oda, hogy legfőbb megfejtését, a Bolognai 
rovásbot új olvasatát egy magyar kiadó (a Múzsák) fel merte vállalni 1985-ben. Erdélyi 
István és Vásáry István a külső lektori munkát Csontos Péter turkulógus szervezésében 
végezte el. A könyv az egész magyar rovásírás-hálózat győzelme a megszorító rendszerrel 
szemben. 
 
Orbán Árpád (1900-197?)  
Az írásokat gátlástalanul fejtő karcfalv(a)i tanító, a Csíki Tanítók Kutató Társasága vezetője a 
szumír-finn-bolgár összehasonlító szótár” megírását tekintette feladatának (ő az ős-
turániakat Sumírból származtatta). 1942-ben kidolgozta az ősi emlékek sumer eredetű 
szimbólumírásként való olvasatát. Módszertanának „lazasága” (pl. nincs ábécéje, csak műről 
műre változó szimbólummagyarázó listája) miatt lesújtó bírálatot kapott, ami téziseit 
köznevetség tárgyává tette. 
Szegedre áttelepülve az országos könyvtárakban helyezgette el neolitikus leletekre vonatkozó 
szimbolikus ősírás-megfejtéseit, polifónikus nyelvészeti nézeteit (1972/73) – ám nézeteit 
többnyire hahota fogadta... 

Orbán Á. szerint a hármashalom-szerű jelek olvasatai sumér őshieroglifák: „Hurszag, 
Ninharsag, Urszak-kal-ama” az olvasatuk. Ennek értelme MAD-magya ORSZÁG, ANA isten 
birodalma. 

 
Baráth Tibor (1906-1992)  
A nagy fantáziájú kutató a magyar ősírás (a székely-hun írásrendszer) kiterjesztését tűzte ki 
céljául.  
A magyar rovásírás ábécéjét kibővítette, hogy a lineáris írásokat (pl. az egyiptomit, a 
mezopotámiait, a krétait) olvasni tudja (1968). 

Kolozsvárott dolgozott László Gyula mellett, majd a német megszállás alatt vállalt 
minisztériumi osztályvezetői megbízás miatt Németországba menekült, ezután 
Franciaországba, végül Kanadába költözött. Könyvet írt a magyarság szerepéről Európa 
történetében, az 1956-os forradalomról.  

 
A Magyar népek őstörténete c. művében szinte mindegyik őshaza-elméletnek „igazat ad” (s 
ezt a(z ős)magyarság vándorlásaival indokolja). Könnyen elsajátítható, ám laza (nagy 
                                                 
14 A Trianoni diktátum ellen 40 000 tiltakozó aláírást gyűjtött össze, amit vasutasok vittek Párizsba. A család    
Munkácson életveszélybe került, így a zöld határon át szöktek Magyarországra. A rovásírást cserkészként 
sajátította el, és gyorsíróként figyelt fel az összevonások (összerovások) és a gyorsírás hasonlóságára. 
 
M. Gy. kimutatta, hogy a ligatúra elsődleges célja a helynyerés, nem az időnyerés (mint a gyorsírásban).  
Forrai érdeme, hogy felhívta a  figyelmet: a rovásírás jobban alkalmas a magyar nyelv sajátosságainak a   
visszaadására, mint a latin írás. 
Hiába javasolták Forrait még életében (2005) Magyar Örökség Díjra – a Sz-H-P-A-Magyar Nemzeti Örökség 
Díjat és a Magyar Örökség Díjat is csak posztumusz (2007-ben) kapta meg. 
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szabadságfokot biztosító) szimbolikus olvasati módszere segítségével szinte minden ősi felirat 
megfejthető-elolvasható magyarul. Nagy kár, hogy idejét és tudását erre fecsérelte.  
(M. Gy /III./458-459.) 

A mitikus történetekhez vonzódó Magyar Adorján15 szellemében Baráth kidolgozta a 
magyarok eredeztetési elméletét (pánmagyar ősnyelv és ősírás (jelképekkel kiegészített 
rovásírás)). A közismert írástörténeti és világtörténeti modell felforgatása a nemzeti büszkeség 
határtalan növekedését eredményezte. 
 
Megj.: Baráth szerint a hun írás különös módja a képírás. A Nagyszentmiklósi Kincs 16. 
nyeles tálján egy róka látható. A körbefutó indákkal (= hun nép) jelzi:  
a hunok ura róka = Ruga (?).  
Ez az olvasat elfogadhatatlan. (M. Gy. II./453.) 
Megj.: Baráth igyekezetében még a „keretet” is beleolvassa a jelek közé (ha az a „kívánt  
olvasat” megszületését segíti)... 

 
Csallány Dezső 1969-ben az avarok írását annektálta a magyar rovásírás számára. Ezzel 
kimondatlanul a kettős honfoglalás elméletének előfutára lett. Tanulmányában közölte a 
margitszigeti kő és a felsőszemerédi felirat új olvasatait is16. 
Szembeszállva a nagyhatalmú Németh Gyulával, a Nagyszentmiklósi kincs új olvasatait 
adta (a Honfoglalás-kori magyar törzsek és vezérek nevei, 1967/68), bevonva a kazár nyelv 
kutatásában elért szovjet eredményeket. 
Igazgatói hatalmát és rovásírásfejtői praxisát latba vetve napvilágra hozta Forrai, Szepessy, 
Bárczy, Németh Béla érdekesebb anyagait (1972). A tudománytalannak tartott tanulmányok 
közléséért leváltották igazgatói székéből.  

Mellékbüntetés: a Jósa András Múzeum évkönyvei kb. 10 évig nem jelenhettek meg. 
 
Plessa Elek (1985) egy földönkívüli eredetű ősnyelvet (a magyart) s annak ősírását (egyfajta 
képírást) feltételezi. Pl. a Fekete-tenger eredeti neve: FIA-KETTŐ-TENGER (a fiúk: az 
Azovi-tenger és a Márvány-tenger...). 

Megj.: Plessát egyáltalán nem zavarja, hogy a „fekete” önmagában is értelmes magyar szó... ☺ 
 
Oláh Imre Jenő (1986) a Nagy Szittya Történelmi Kongresszuson mutatta be „Angyal írását”. 
Elképzelése a magyarság kb. 40 000 éves Kárpát-medencei folytonosságának tézisére épül.  
Az írásfejlődés fokozatai: növényírás, írás állatjelenetekkel vagy állatfejekkel, tiszta fonetikus 
írás. A Nagyszentmiklósi Kincs feliratának olvasatai (kivéve a 21-es csészét) Oláh szerint 
mind magyarok. 

Megj.: M. Gy. több példát is bemutat Oláh írástípusaiból, szabályrendszeréből. Közvetlen 
értékelést csak a II./472-473. oldalon ad, mely szerint Oláh munkái nagyrészt 
tudománytalanok. 

 
Varga Csaba (2001) az örök ábécét találta meg. Ha (a rovásírásunk jeleit is tartalmazó) 
hipotetikus ábécéjét, mely 70 jelből áll, néhány jellel kibővítjük, az „örök ábécét” kapjuk.  
Az összerovások (ligatúrák) és a számjelek alkalmazása időnként látványos eredményekhez vezet, ám 
M. Gy. szerint a szétbontások időnként önkényesek, és az elméletbe nem illeszkedő elemek átugrása 
pedig nehezen indokolható.  

Lásd a Pont d’Arc (a kőhíd) környékén lévő barlangból előkerült vésett kőtábla olvasatait, a 
Marsoulas (Varga szerint Pech Merle) barlang bölényábrázolásának jeleit, a Lascaux-i barlang 
ketrec- és számjeleit, a Teyat-menti Abri Mège karcolt feliratát – ez  utóbbi csak kiállításon 
szerepelt Les Eyzies múzeumában, nem onnan való.  

                                                 
15 Magyar Adorján munkáiban érződik Fáy Elek és Désy Ferenc hatása (alapfogalmaik a mag és a szem). 
Magyar egységesítési kísérletének alapja a közös magyar eredettudat, az ősi rovásírás gondolatával. Sajátosan 
stilizált rovásbetűi indították el az emigrációs magyarság körében a rovásírás reneszánszát. 
 
16 Csallány D.: A magyar és az avar rovásírás (Nyíregyházi Jósa A.. Múzeum évkönyve, 1968, 280-304.) 



 18

(M. Gy. I./273-274.; II./17., 20-23., 109-110.; III./264-267., 315.) 
 

M. Gy. szerint több kutató nem konvertálta át a B. C. (Before Christ) és a B. P. (Before 
Present = a Jelen előtt) kronológia szerinti adatokat. Ebből származhat az egyes 
közleményekben a Tatárlaka és Tordos leletei közti, indokolatlan 2000 év távolság – ugyanis 
egyazon kultúrkörhöz tartoztak! 
 
Kovács Imre Barna (2004) kőkorszaki jelképábécéjének példáit a Mammut II. 
bevásárlóközpont épülete előtt kiállított gránittömbjein figyelhetjük meg. A  „Titkos tanítások 
magyar  mesékben” c. könyv egyik szerzője műszaki pályáról indulva talált rá a 
buddhizmusra és jelképeire.  

Megj.: Feliratai a hagyományos rovásábécékkel nehezen olvashatóak. 
 

 
A Budai Írott Kövek (M. Gy. II./11.) 
 
Varga Géza (1993) a magyar írásbeliség gyökereit az avarokon és a hunokon át a bronzkorig 
kívánja  visszavezetni. Az akrofónia elvét követve jut el a képírástól a ma ismert rovásírásos 
rendszerig a hunok korában. 
 
Friedrich Klára (2003) Tászoktető, Tordos, Glozel és a boszniai piramis jelanyagát vizsgálva 
(jelösszegező táblázatait elkészítve) jutott arra a következtetésre, hogy a székely rovásábécé 
jelanyaga hihetetlenül szilárd, és egész Európában felismerhető. 
 
Sípos Erzsébet (2005) elképzelése szerint a Kárpát-medence népei és a sumerok őshazája 
közös.  
A sumer jelek hangértékeit, jelentését alkalmazza a Kárpát-medence régészeti leleteit díszítő 
motívumok szimbolikus írásként való értelmezéséhez. 
 
Fejes Pál (2008), a megszállott kémikus „átírta” az emberiség őstörténetét, nyelv- és 
írástörténetét. Szólétra-módszerének lényege a nyelvi bűvészkedés, melynek célja a Grimm-
törvények (az indoeurópai gyökökre építkező fonéma-átalakulási szabályok) lecserélése a 
hagyományos nyelvészetben.  
 

 
Fejes P.: Az ősmagyar történelem epigráfiai gyöngyszemei (Heraldika K, Bp., 2013) 
 
 
Fejes Pál szerint LALUNKA: a tatárlakai leletek előfordulási helye. (M. Gy. II./121.) 
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M. Gy.  megj.: La Lunca (románul): „az ártéren” (és mint terület Tordoson található). 
A tatárlakai lelőhely neve románul: Gura Luncii („az ártér torka”). 
„...aki ilyeneket állít, felnőtt ember létére, azzal nincs mit tárgyalni.” (M. Gy. II./122.) 
 

A rébusz-módszer kritikája sikerre vezetett a maja írás megfejtésekor 
Jurij Knorozov orosz kutató elvetette Eric Thompson Londonban született, majd az Egyesült 
Államokban kutató professzor „rébusz-módszerét”. Thompson eljárásával nem megfejti 
(elolvassa),  hanem ÉRTELMEZi a maják írását (szerinte ugyanis nincsenek fonetikus jelek 
a maja ábécében, így Landa ábécéje megbízhatatlan). Ő csupán 30 jelet vizsgált, ebből csupán 
8-at olvasott el, a többi 22-t pedig értelmezte.  

Megj.: Az elolvasott 8 jelből 5-öt Thompson más kutatóktól kölcsönzött. 
 

Valentiny amerikai tudós könyve (1880) szerint „Landa ábécéje – spanyol hamisítvány”. A 
jelek az akrofónia elvét követve egy-egy hangot jelölnek csupán (pl. a teknősbéka az A-t, 
mivel maja nyelven a  teknősbéka „ak”). 
Nehézséget okozott az is, hogy Landa csupán a maja jeleknek alig a tizedét közölte 
jelentésében.  
 
A maja írásjeleket Knorozov hieroglif írásként értelmezte (tehát a beszéd hangjainak 
rögzítését feltételezte a kb. 300 jel esetében). Sikeres MEGFEJTÉSe végül 
győzedelmeskedni tudott a tekintélyelvűség17 felett.  

A hangos beszédet visszaadó jelek lejegyzése során rájött, hogy Diego de Landa ábécéjének 
másolásakor milyen hibák történtek. Előfordult pl., hogy K helyett T-t írt az „írnok”, aki 
Knorozov feltételezése szerint Na Chi Cocom, Sotuta utolsó uralkodója lehetett.  
(Ő foglyul ejtése után felvette a kereszténységet, és „baráti viszonyba” került Landával.)  
 
A HA (a maja szó jelentése: víz) leírásakor a diktáló először a szó hangjait betűzte (a 
spanyol „acse” (a H neve), „a” (az A neve)), majd a két hangot egybeolvasta („ha”). 
Az írnok azonban a betűzést is hozzáírta a jel hangértékéhez,  ezért lett (HA helyett) a 
lejegyzett  olvasat ACSE-A-HA. 
A  LE (jelentése: hurok) maja szóból hasonló  módon „lett” ELE-E-LE. 
Knorozov a számára is ismeretlen maja nyelvtan „megfejtéséhez” a számítógépet 
hívta segítségül – végül sikerrel. Knorozov fordítása szerint pl. a drezdai maja kézirat 
egyik fejezete a Naptárkör négyéves ciklusairól szól. Benne fontos szerep jut a 
világfán lakó esőisteneknek (az esőt hozó szelek isteneinek, a Chac-oknak).  

A maják égi tájékozódási pontja a Sarkcsillag (Polaris) volt, a természetes óra 
szerepét pedig a Nap töltötte be. Obszervatórumaik” segítségével megfigyelték a 
napéjegyenlőségek és napfordulók ciklusait is. Ez az ismeret a mezőgazdasági 
munkák optimális időben történő megkezdéséhez nyújtott segítséget. 

 
Forrás: V. A. Kuzmicsev: A maja papok titkai. 2. kiadás, Kossuth K., Bp., 1973, 280. o., 293-
298. o. 
 

                                                 
17 M. Covarrubias mexikói tudós szerint sajnos a politika beavatkozott a maja epigráfia kérdésébe. Végül 
azonban Thompson munkatársai is elutasították főnökük erőszakos, Knorozovot alaptalanul lejárató eljárását. 
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Radics Géza az anyaistennő „feliratában” a hármas halmot és a női hason az „M” jelet18 
olvassa ki (s ez szerinte Magyarország jele). Radics a három halmot összeolvassa, képlete: 
„föld” + „szülő nő” = „szülőföld”. 

A világhálón:  www.rovas.info/index.php/hu/kozelet/1865-szentes-istenn,   
www.magtudin.org 

 

 
Az anyaistennő szobra (Çatal Hüyük, Anatólia, i. e. 8000)  
 

M. Gy.  észrevételei:  
1, A „hármas halom” csak a középkori heraldikában ’Magyarország’ jelentésű (a jel 
más jelkép- vagy írásrendszerben „ország” jelentéssel szerepel) 
 
2, Rovásírásunkban az „M” jel ’v’ hangértékű.  

Z. A. megj.: A jelből tehát legfeljebb a (Magna) Mater kiolvasása kísérelhető meg.  
Ha „vengernek” neveztek volna minket az ősidőkben (az oroszok ma is így hívják a 
magyarokat), akkor igazat is adhatnánk Radicsnak... (M. Gy. III.273.) 

 
A.G. Kifisin (2001) szovjet-orosz őstörténész az indoeurópaiak (tömeges) bevándorlása előtt 
egy pánsumer kultúrát képzel el a Közép-Kelettől az Atlanti-óceánig. 

Közép-Ázsiában és Tartarián (Tatárlakán) alakult ki az írás, s innen került Sumerba.  
(M. Gy. II. /124.) 

 
Az orosz Ny. Zsirov (1971) geokémikus, földrajztudós szerint a Balkán-félsziget a sumerok 
őshazája. 
 
Kákosy László (1979) szerint Egyiptomban az írás sumer hatásra jött létre. 
 
Makkay János (1990) arra hajlik, egy sumer írnok az égei szigeteken találkozhatott egy 
erdélyivel, s adta át neki tudását.  
A tatárlakai táblácskák helyi agyagból készültek, helyi kivitelezésűek. 
 
E. Dulcu (1991), a román ezoterikus irodalom apostola szerint a románság mindörökké itt élt 
a Kárpát-medencében (?), s az indoeurópaiak innen szóródtak szét a világban.  

Az indiai ősök Rama mítikus király vezetésével Tatárlakáról indultak (az írás tudományát itt 
sajátították el), majd Sumerba mentek, s onnan Indiába. (?) 

 
P. L. Tonciulescu (2000) olténiai román mérnök szerint Románia a „megtalált Paradicsom”.  

Megj.: A „Paradicsom” párhuzamai pl. Peşić csodás Szerbiája és Magyar Adorján Magyar 
Paradicsoma. 

 
A Kárpát-medence hegyi emberei (a géták) őrizték meg az emberiség vízözön előtti tudását. 
A hegyi civilizáció akkori központja a „Tatárlakai Akadémia” (sic!) volt. A sumerok is itt 
tanultak, s innen mentek későbbi síkvidéki hazájukba. 
 

                                                 
 
18 V. G. szerint a Radics által látni vélt „M” jel nincs is ott. 
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A bánsági Parácon ostrom volt, az 500 évig virágzó proto-város feltárása ezt igazolta. A 
Vinča-Tordos kultúra19 területén a képjeles írásbeliséget felváltotta a festett kerámia, amely 
elsorvasztotta a bekarcolásos, benyomásos jelzésmintát.  
M. Gy. szerint a non-kooperatív viselkedés, az erőszak, az erősebb kultusza és uralma itt is 
felváltotta az emberek harmonikus együttélésének korszakát. 
 
A balatonszepezdi állomás közelében lévő kőoszlopot az akadémiai babérokra törő Sebestyén 
Gyula állíttatta magának 1939-ben. Feliratát is a tapolcai mesterrel faragtatta. 

A felirat szépséghibája, hogy a 2. mondatban „gyanúsította” áll „tanúsította” helyett. 
Ezért az ötnyelvű magyarázó táblára rá sem írták ezt a 2. mondatot... 

 
 

1.2. Az önálló (írás)fejlődés modelljéről  
 
A saját írásuk ősiségét bizonyítani kívánó kutatóktól rendszerint csak annyit tudhatunk meg, 
hogy emberi hiúság parttalan, mindenki magának kívánja az elsőbbséget, saját faját, nemzetét, 
országát, városkáját kívánja megtenni minden írás ősatyjának.  
A bibliai elsőszülött jogáért folyó harcnak nagy a tétje: megszabja, hogy ki lehet a birtokos, ki 
a kölcsönadó, ki az átadó, s ki az örökös haszonélvező. 
Maurice Pope dél-afrikai írástörténész megfigyelte (1966), hogy az akkori kronológia szerint 
világelső sumerok körül teljesen más jellegű írások jelentek meg, melyek egyike sem volt a 
sumer írás átvétele. Létezik tehát az önálló, független fejlődés modellje is. 

Kadmosz hozta-e a föníciaiaktól a görög ábécé betűit? Egy  baj van: a föníciai egy 
mássalhangzó-ábécé, míg a görög egy teljes (magánhangzókat is tartalmazó) írásrendszer. 
 
Kereskedelmi tranzakciók rögzítésére megteszi a körülményes krétai, mükénei, ciprusi 
szótagoló, avagy a korai alfabetikus kis-ázsiai írások tucatnyi átvett variánsa. Amikor azonban 
Homérosz műveit kívánták rögzíteni, már további invencióra volt szükség.  
A török írás kialakulásakor is valami hasonló történhetett: a totemállatot ábrázoló, a 
képírásokéhoz hasonló leegyszerűsödött nemzetség-jelek (tamgák) szerepe egykor igen nagy 
lehetett. 

 
Ha nem égi megvilágosodás, földönkívüli tanítók szülték a rovásírást, akkor kell hogy 
legyenek fejlődési (változási) lépcsőfokok (is).  
 
Makkay János a régészeti anyag felhasználásával vizsgálja ezt a kérdést. 
Mandics koncepciója szerint rovásírásunk gyökerei azokban a szimbolikus és absztrakt 
jelekben gyökereznek, amelyek legmélyebb kulturális örökségünk (lásd magyar 
népművészet).  
A problémát az jelenti, hogy ezek az egyszerű jelek nem sajátosak: minél közelebb vannak a 
teljes linearitáshoz, annál nehezebben köthetők csak a magyarsághoz. (Visszakövetkeztetni 
identitásukra így nem lehet.) 
Kétséges az is, hogy hol keressük ezeket a jeleket, hiszen mindmáig nem biztos, hogy az 
akadémiai („hivatalos”) őstörténeti modell az egyedüli helyes. 
 
A „negatív próba” elvégzéséhez pl. meg kellene vizsgálni, hogy mit kínál az uráli és a 
kazahsztáni sziklarajzok rendszere (lásd A. A. Fromozov, 1950; V. N. Csernyecov, 1972).   

Ha ezekben is megvan rovásanyagunk formavilága, akkor a modell helyes.  
                                                 
19 Nikolov megállapítását („... itt szó sincs egy homogén civilizációról, vagyis a jelek nem standardizálódtak... 
Tordos más, Vinča más és Gradešnica is más, egymástól független”) több kutató is vitatja. 
 
„A hasonlóság a  jelek világában is a rokonság jele” következtetés (V. G., 1993) azonban nem minden esetben 
érvényes: az időben és térben igen távoli írásrendszerek is „ösztönösen” alkalmazzák a természetben előforduló 
alapformákat (egyenes, félkör, kör, háromszög, négyzet, X-forma stb.).  
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Ha nem, akkor valószínűleg nem e régió leszármazottai vagyunk. 
 
Mandics szerint vastörvény, hogy a tulajdonképpeni írás a linearizált szimbólumokból alkotott 
rendszer, melynek egyértelmű nyelvi leképezése van (a proto-írások tehát még nem azok). 

 
Rovásírásunk fejlődését Mandics további szakaszokra osztja:  
i. e. 5000-3000: számrovás; lingva franca-k;  
proto-írások időszaka: a jelek szétbomlása lineáris sorozatokra (naptár, ciklusok); 
a jel „betűvé alakulása” (ezt a hatalmi viszonyok megerősödése teszi szükségessé) 

pl. írásrendszer kialakítása a (hun-avar-)magyar hangkészlet rögzítésére 
(a találkozás a rómaiak írásrendszerével ezt tovább alakította),  
a türk összetevő megjelenése; 

a kereszténység felvétele: az 1220 táján érkező ferencesek új ábécéje  
Kájoni öreg ábécéje – naptár, új jelek: ANT-PeTRUS-AMB; 

16. sz.: Telegdi korrekciói (Kájoni II. ábécé); 
20-21. sz.: az internet világa (szabványosítás). 
  
Akinek kedve támad ezen izgalmas tudományos témák, valamint a rovásemlékeink és 
olvasataik részletes megismerésére, kérjük, hogy olvassa el részletesen, „eredetiben”.  

Megj.: A 2014-es Könyvhéten már kb. 30%-os kedvezménnyel árusította a kiadó a Róvott 
múltunk három kötetét, így már a megfizethető kategóriába tartozik! 

 
(M..Gy. I./279-283.) 
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1.3. A finnugor nyelvészetről20 
Ízelítő Götz László, Mandics György, László Gyula és Marácz László hollandiai nyelvész 
érveléséből  
Forrás: M. Gy. III./343-354. és László Gy.: Őstörténetünk (1981) 
      

„Figyeljünk azokra, akik az igazságot keresik, 
de óvakodjunk azoktól, akik hirdetik: ők megtalálták.” 

André Gide 
 
A finnugor nyelvészet nem végez(tet) ásatásokat – mégis láthatóan rákényszeríti téziseit a 
társtudományokra (történelemtudományra, régészetre, antropológiára). Előírja, hol kell ásni 
– s csodálkozik, hogy elméletét gyengítő leletek kerülnek elő. 

Ilyenkor a tankönyvekből szép csendben kiveszik ezeket a bizonyítékokat, s valami hihetőbb 
elméletet tesznek az addigi helyére. 

 
A finnugor őshaza régészeti nyoma: nulla, s az eredmény hasonló a többi nyelvcsalád 
feltételezett őshazája esetében is.  
 
 
1.3.1. László Gyula tézisei 
 
A kiváló régész és képzőművész szerint (Őstörténetünk21. Tankönyvkiadó, Budapest, 1981) 
„olyan terület, amelyet a nyelvtudomány az urali-finnugor korra feltételez, nem volt”. 
Nincsen közös finnugor néprajz, embertan sem. 

                                                 
20 Bakay Kornél régész Hogyan lettünk finnugorok? címmel foglalta össze a témakört. In: Az Árpádok országa. 
Magánkiadás, 2000, 97-200. o.  
Bakay hamisnak tartja mindazt, amit Pusztay János és Láng Gusztáv (Berzsenyi D. Tanárképző F.) elismerőleg 
állít a német tudósokkal (pl. a magyargyűlölő Schlözerrel, akinek Kőrösi Csoma se „hitt”) kapcsolatban (i. m. 
159. o.).  
Elítéli, hogy Kosáry Domokos indokolatlanul és részrehajlóan „hírhedtnek és kalandornak” tartja a művelt és 
rendkívüli nyelvtudású Beregszászi Nagy Pált (i. m. 165. o.).  
Bakay tiltakozik a magukat önjelöltként nyelvészeti ítélő bíráknak képzelők (Zsirai Miklós, Rédei Károly, 
Vásáry István) erőszakossága ellen is, akik gátlástalanul „dilettáns fajankóknak” minősítik azokat, akik nem 
értenek velük egyet (i. m. 169. és 179. o.).   
Bakay Rédeinek csak egy mondatával ért egyet (mely egyben Rédei saját önítélete is...): „A pocskondiázás és a 
sértegetés mindenkor a szakmai gyengeség és a tehetségtelenség jele.” (i. m. 195. o.). ☺ 
Bakay megemlíti még, hogy a Hunfalvy által Magyarországra hozott nyelvészeti szakértő, Joseph Budenz 20 
éves koráig magyar szót nem hallott (i. m. 189. o.). 
 
21 László Gyula könyvét elsősorban történelemtanárok, jövendő értelmiségünk nevelői számára írta.  
Fontos, hogy ők tudjanak a közismertté vált elméletekről  
pl. Balassa Ivánéról /60-61. o./, Balla Zoltánéról /108. o./, Baráth Tiboréról /124-128. o./, Bálint Csanádéról /64. 
o./, Bárczi Gézáéról /49-50., 52-53., 105. o./, Berze Nagy Jánoséról /68. o./, Csallány Dezsőéről /29-30. o./, 
Cserép Józseféről /114., 120-121. o./, Csicsáky Jenőéről /114-117. o./, Csőke Sándoréról /113-114. o./,  
Décsy Gyuláéról /35., 41., 94. o./, Dienes Istvánéról /63. o./, Diószegi Vilmoséról /13., 68-69. o./,  
Erdélyi Istvánéról /42. o./, Gulya Jánoséról /51-52. o./, Györffy Györgyéről /14., 57., 62-63. o./, Hajdú Péteréről 
/13-14., 35., 39., 45. o./, Harmatta Jánoséról /39., 100-101. o./, Jankó Jánoséról /19. o./,  Kemény Ferencéről 
/110-111. o./, Képes Gézáéról /67-68. o./, Kur Gézáéról /128. o./, Karin Markéról /20. o./,  
Ligeti Lajoséról /54. o./, Mészáros Gyuláéról /54-56., 130-132. o./, Molnár Erikéről / 106. o./), Paál Zoltánéról 
/119-120., 122. o./, Pálfi Károlyéról /123. o./, Pais Dezsőéről /68. o./, Papp Lászlóéról /64. o./, Pataky Lászlóéról 
/120-123., 128. o./, Róheim Gézáéról /61. o./, Róna-Tas Andráséról /40., 46.. 52. o./, Sinor Déneséről /28., 39., 
48. o./, Solymossy Sándoréról /68. o./, Vargyas Lajoséról /65-67. o./, Vikár Lászlóéról /47. o./, Zajti Ferencéről 
/129-130. o./,  
és legyen a kezükben egy rövid, objektivitásra törekvő kiértékelés is.  
 
A sumer kérdéskörről (Badiny J. F., Bobula I., Nagy S., Padányi V., Gosztonyi K., Djakonov, Bella L., Csőke 
S., Endrey A., Orbán Á., Osetzky D., Gallus S., Bogyay T., Katona L., Fodor I. (Köln), Komoróczy G., Pusztay 
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Nem létezik olyan primitív nyelv sem, amely úgy működött volna, mint a kikövetkeztetett 
ősnyelv. 

László értékelése könyve Bevezetésében: „Ne őstörténetként olvassák ezt a könyvet, hanem 
inkább úgy, mint bevezetést őstörténeti könyvek olvasásához.”  
László kimondja: etnogenezisünk (néppé válásunk) területén még sok a „termékeny 
bizonytalanság”, melyet kutatni kell.  
 
Problémát jelent pl., hogy a magyar néphez köthető embertani leleteink nem idősebbek 
azoknál a régészeti leleteknél (azok csak a honfoglalást megelőző néhány évszázadig 
követhetők visszafelé), amelyeket a magyarok hagyatékának tartunk22.  
Az embertani kevertség lehet őskori örökség, de lehet újabb kori is. (74. o.) 

 
A magyarságot sem elfinnugorosodott törökségnek, sem eltörökösödött finnugorságnak 
tekinteni nem lehet. (75. o.) 

 
A turanid és az urali összetevő Árpád vezető rétegére jellemző, a középréteg és a köznép 
embertani komponenseiből úgyszólván teljesen hiányzik (inkább európai, pamíri beütések 
jellemzik). (76., 79. o.) 
 

A finnugrizmust „zavarú” tények  
(In: László Gy.: Őstörténetünk, 19-20. o.)  
A Volga környéki finnugor népek más alkatúak (europid jellegűek), mint az Ob mentén lakó 
nyelvrokonaik – ők mongol jellegűek (Karin Mark, 1970); 
az osztják egy hosszú fejű (dolichocephal), barna szemű és hajú ősnép maradéka, mely ugor (nyelvi) 
hatás alá került – egészében tehát nem ugor nép; 
az obi-ugorok nyelvcserével jutottak mai nyelvükhöz, s az átadó feltételezhetően a magyar volt. 
 
Egymástól elzárt, egymással nem érintkező területek nyelve egy irányban fejlődik. (Ezt a meglepő 
felismerést a 22. oldalon olvashatjuk.) 

 
A történelemtudományunk és krónikásaik közti (a 19. század óta létező) ellentét oka: a krónikás 
„mesék” nem a finnugor őstörténet felé, hanem a pusztára, a hun és szkíta népek közé vezetnek. 
(24. és 26. o.) 
Anonymus megvetően beszél a paraszti emlékezésről (mely másfajta őstörténelemről szól, mint amit 
a honfoglaló nemzetségek és az uralkodóházunk őriztek). (27. o.) 

 
Sinor Dénes (1946-47) szerint Herodotos ill. Priscos rétor felsorolása nem lépi át az Ural-hegységet, 
hanem a Káma (vagy a Volga – lásd  57. o.) mentén, észak-déli irányban követi az egymás fölött 
elhelyezkedő népeket (tehát nem Távol-Keletig hatol). (28. o.)  

Sinor az onogurokat régtől ott élő népnek tartotta. (57. o.) 
 

Hét törzsnevünk közül csak kettő finnugor-magyar, a többi feltehetően török. Lehet, hogy itt az 
avarkori magyarok törzseiről van szó, s nem Árpád magyarjainak törzseiről? (29-30. o.) 

 
A(z indogermán nyelvek mintájára kialakított) családfa-elmélet több kérdést hagy megoldatlanul, 
mint amennyit  megold. 
Az uráli népek ma már nem értik egymás nyelvét se. Őseik valaha, kb. 6000 évvel ezelőtt közös 
nyelven beszéltek, egy földrajzilag koncentráltabb területen (az őshazában) együtt laktak – írja Hajdú 
Péter.  

Ilyen terület azonban akkor nem volt! A földműves műveltségek megjelenéséig nem volt kis 
területekre zsúfolódó és nagyszámú népességet magába ölelő kultúra, amely szétáramlásából 

                                                                                                                                                         
J., Novotny E., Hary Gy.-né és Zakar A. nézeteiről) dr. Zakar András összefoglalójában olvashatunk László 
Gyula könyvében (132-145. o.). 
 
Megj.: Ezen könyvünkkel mi is a pedagógusokat, no meg a kutatókat próbáljuk megszólítani.  
 
22 Megj.: Ezért is kaphatott a nyelvészet komoly szerepet az őstörténet feltárásában. A valós kép rekonstruálását 
leginkább új tudományterületek (pl. a genetika) eredményeinek felhasználásától remélhetjük. 
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magyarázható lenne az uráli-finnugor szétvándorlás (a halászat-vadászat ugyanis nagy 
területeket követelt). (35-37. o.) 
 

Faneveink közt megtalálhatók a közép-európai lomboserdő és a tajga fáinak nevei. Az őshaza tehát ott 
kellett (hogy) elterüljön, ahol ez a két erdőfajta együtt található (ezek ma csak a Káma vidékén 
vegyülnek egymással).  
Ám felmerül a kérdés: sok-sok ezer (6-8000) évvel ezelőtt, amikor őstörténetünk elkezdődött 
formálódni, ugyanez volt-e az erdőtakaró s az éghajlat?  

László Gyula megállapítása: a pollentérképek alapján ilyen terület a minket érdeklő 
őstörténeti időkben nem volt! (89. o.) A mindössze három urali fanév (fenyő, nyír, éger) 
alapján a Közép-Lengyelországtól az Oka folyóig, ill. az Ural hegységig húzódó terület (így a 
szvidéri műveltség) jöhet szóba. Ezzel az urali és az indoeurópai nyelvek ősi kapcsolatai is 
magyarázatot nyernek. (90. o.) 
 

Hajdú Péter az őshazát (ugyancsak a pollentérképek felhasználásával) Nyugat-Szibéria északi jeges 
tájaira helyezte.  

László Gy. megj.: úgy Kr. e. 10 000–5000 közt aligha számolhatunk ezeknek az északi 
területeknek a lakottságával – ahol pedig ember nincsen, ott nehéz lenne őshazát keresni. 
(91. o.) 

 
László Gy. felvetése(i): nem egy ősnyelv volt, hanem sok, s ezek közt teremtődött volna meg egy, az 
élet egyszerű kérdéseire felelő közös nyelv. Lehet, hogy a magyarban kimutatott jövevényszavak 
nem jövevények, hanem az alapnyelvek maradványai (a népek, néptöredékek összeolvadása 
folyamán megmaradt eredeti szavak)? Éppen e közös szavak jelentenék a folyók mentén élő, külön 
nyelvű népek „közlekedő nyelvét”? (41. o.) 

Lehet, hogy az „összekötő nyelv” szóalakjait mindegyik csoport a maga hangrendszeréhez 
idomítva ejtette ki? (Nem kell tehát minden áron hangváltozást feltételezni!) (45. o.) 
A finnugorság tehát nem ősállapot, hanem későbbi alakulat? (42. o.) 
„Az indoeurópai alapnyelv nem volt, hanem lett.” (N. Sz. Trubeckoj) (44. o.) 

 
A finnugor rokon nyelvek igeragozási rendszere nagymértékben különböző. (Hajdú P.) Lehet, hogy 
ez e népek ősi hagyatéka?  

László Gy. megj. (46. o.): Kétséges azonban, hogy e különbségek az egyes népek „külön 
életében” keletkeztek volna!  

 
Finnugor nyelv (és zene) nincs, csak különböző finnugor nyelvek. Nincsen közös finnugor régészet, 
néprajz, embertan sem. (47-48. o.) 

Olyan szavak, mint borjú, ökör, bika éppen olyan jól magyarázhatók a mongolból, mint a 
törökből. (48. o.) 
A török nyelvek kutatása, rendszerezése koránt sincsen olyan fokon, mint az uráli nyelveké. 
(54. o.) 
 
A magyar nyelv a finnugor nyelvekkel közeli kapcsolatban áll. (51. o.) 
A finnugor nyelveknek nincsen olyan nyelvi jelensége, amelynek a magyarban nem akadnánk 
párjára, a magyarnak ellenben vannak olyan hangjai, amelyek ismeretlenek a finnugor 
nyelvekben (Besenyő S. észrevétele). (52-53. o.) 
 
Őstörténetünk korai szakaszában nem kell szláv érintkezéssel (és jövevényszavakkal) 
számolnunk. (56. o.) 

 
Balassa Iván tanulmánya felhívja a figyelmet sertéstartásunk ősi voltára – ez pedig nomád 
körülmények között elképzelhetetlen. (61. o.) Gyümölcs- és szőlőművelésünk szavaiban Fekete-tenger 
melléki alapréteg állapítható meg, (63. o.) 
Dienes István a magyar nép nomád voltának ellenérveit fogalmazta meg (lásd pl. a sírok tájolását). 
László Gyula felgyői ásatásai kimutatták a boronaházak, rakott falú házak, a téglaházak mellett 
őseink helyhez kötött jurtjait is, melyek a letelepültség bizonyítékai. (63. o.) 

Az életmódot nem a nyelv határozza meg, hanem az anyagi műveltség foka. (64. o.) 
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Vargyas Lajos a néphit, népmese és népdal kutatása során kizárólag a keleti párhuzamokat kereste. 
Aminek Európa nyugati részén is megtalálta a párhuzamát, eleve kizárta az összehasonlításból. A régi 
időkben azonban az europid emberfajták messze Keleten is megtelepedtek, ezért a hozzájuk fűződő (a 
magyarral közös) elemek nem zárhatók ki vizsgálatainkból. (66. o.) Vargyas szigorúan megrostált 
anyagában semmi sem mutat a finnugor korra, az időhatár az „ugor korral” zárul. (67. o.) 

László Gy. megj. Diószegi Vilmos ázsiai sámánkutatásaihoz: az a kevés egyezés, ami a táltos 
és a sámán alakja közt kimutatható, elsősorban élettani eredetű, nem pedig történeti. (68-69. o.) 
 
Aki történelmünkben a „régi”-t keresték, általában a kezdetlegest, a primitívet kutatták. A 
Szent László-legenda (benne a világosság és a sötétség küzdelme) azonban bizonyítja, hogy 
őseinknek magasrendű (a világvallások légkörébe vezető) képzeteik (is) voltak. (69. o.) 
 

V. Csernyecov szerint az ugorok ősei kezdettől fogva az Ural hegység keleti oldalán éltek, és az Aral-
tótól vándoroltak (volna) a Közép-Uralba, s onnan a Finn-öbölig.  

A Szovjetunióban tanult magyar fiatalok (pl. Fodor István, lásd: Verecke híres útján c. 
könyvét) az ő követőivé váltak. (Megj.: A nyugati elméletet az észt Indrenko képviselte.)  
 
László Gyula (a finn Tallgren sejtéseit igazolva) inkább a középtől két oldalra keresi a már 
szétszakított (déli eredetű) finnugorság megtelepedését. (92. o.) 
Ha egy területen a műveltségek egymásra rétegződnek, nem jelenti még, hogy valóban egymás 
folytatásai is (tehát azt, hogy egyazon nép hagyatékai). (93. o.) 
Epikai költészetükből, (részben) tárgyi hagyatékukból világos, hogy az obi-ugorok régebben a 
sztyeppe peremén laktak. Korai szállásterületeik az Ural hegység nyugati lejtőin, a Káma 
vidékén voltak. (93-94. o.) 
 

Bárczi Géza (1941) szerint „... nincsen két olyan nyelv a világon, melyben 1–200 egymáshoz 
jelentésre hasonló, hangzásra összecsengő szót ne lehetne találni”. (105. o.) 
 
 
1.3.2. Mandics György összefoglalója 
 
Nincs olyan törzs, népcsoport, amelyik csak a holdat ismerte, s a csillagokat, ám nem volt 
szavuk a Napra, amelyik megnevezte az éjszakát, a leányt – de nem nevezte nevén a nappalt, 
a fiút. 
Pedig a finnugor nyelvészet szerint ilyen nép létezett: a magyar-ős finnugor ősnép. 
 
A baj csak az, hogy ilyen őshazát (kultúrát) soha nem fog találni senki (eddig sem talált...). 
Ennek oka a hibás módszertanban van.  

A „nyelvcsaládok” ugyanis nem úgy alakultak ki, mint ahogy azt az íróasztalnál kitalálták. A 
komolyabb etnográfusok szerint nyelvi közösségek csak szoros kapcsolat alkalmával jönnek 
létre. (Gyengébb kapcsolatok esetén pedig ún. areális nyelvek keletkeznek). 
A családfa-modell nem alkalmas a nyelvfejlődés ábrázolására. (László Gy., i. m., 100. o.) 

 
Az indogermán nyelvek hasonlóságának oka tehát nem egy közös ősnyelv egykori létezése 
(N. S. Trubetzkoy, 1939). Az indogermán ősnyelvre még csak körvonalakban sem lehetne 
visszakövetkeztetni a nyelvfejlődési törvények segítségével, ha csak a neolatin nyelveket 
ismernénk, s a latint nem (G. Solta, 1952). 
 
Az egész klasszikus nyelvészet, a maga „majdnem-törvényeivel” egy zsákutca. A nyelvészek 
tudják ezt, ezért úgy tesznek, mint akik nem tudnak semmiről.  
Tehetik – ugyanis a hatalom által is védett-támogatott intézményeik (egyelőre) tabuk. A 
megszerzett rang, cím viszont „szent”.  
Németh Gyula turkológus már fiatalon felismerte ezt – gyors karrierje bizonyítja, hogy így 
történt. Szegeden táblát rakott ki egyetemi szobájára, „Magyar őstörténészi kutatóintézet” 
felirattal... ☺ 
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Megj.: Halála után saját tanítványai kérdőjelezték meg Németh Gyula tanait! 
 
Rédei Károly időskori rögeszméje, hogy eljátssza a tudományos (nyelvészeti) igazság 
védelmezőjének Grál-lovagját. Pedig a finnugor paradigma akadémikus őrei (köztük Honti 
László) irracionális dühkitörései ma már a józanabb finnugristákat is elriasztják!  
Rédei még azt sem bírta elviselni, hogy valaki tudományos kérdéseket tegyen fel... 
 
Hajdu Péter beismeri (1962), hogy mivel nincsenek szövegek finnugor alapnyelven, ezért e 
nyelv és szerkezete is „rejtett”.  
Benkő Lóránt akadémikus szerint (1990) lehetetlen azt feltételezni, hogy néhány évszázad 
alatt a magyar nyelv szerkezete, szabályrendszere drámai változáson ment volna 
keresztül. 

A (feltételezett, de meg nem talált) finnugor őshaza védelmezői úgy képzelik, hogy a 
nyelvtörvények finomításával, újabb példákkal támasztják majd alá spekulatív elméletüket. 
Talán már ők is tudják, hogy hosszabb távon nincs esélyük...  
 
M. Gy. ellenérvei:  
1., A nyelvtörvényeknek nevezett szabályok nem alkalmazhatók egyértelműen minden 
számba vett nyelvre; 
2., Az előbbi szabályok szerint származtatott ősnyelv nem felel meg az etnográfiából ismert 
archaikus nyelvek alapelvének (azaz nem tükrözi a környezet szemiotikai teljességét); 
3., Elvi akadály, hogy a származtatott őshaza nem található meg régészetileg  
(oka: nincsenek az adott korban nagy településkomplexumok, ahol egységes ősnyelv 
kialakulhatott volna). 

 
 
Hunfalvy Pál az egész intézményrendszert és a tanügyet is teljesen kisajátította, ellenfeleit 
(Vámbéry Ármin, Bálint Gábor) távoli országokba küldte. A rendszere ellen támadó gyorsan 
„amatőr” lett, s állás híján elszegényedett. 
Ha Hunfalvy és Budenz valóban becsületes szándékkal állt volna hozzá a nyelvhasonlításhoz, 
akkor... a legrégebbi nyelvtörténeti adatokhoz (a magyaréhoz), s nem a jóval rövidebb 
nyelvtörténetű finnhez, észthez nyúlt volna vissza. De ők ketten nem ott kezdték.  
Hamis az a tézisük, hogy a (sokszor hibásan rögzített) szibériai nyelvformák a legősibbek, 
melyek ráadásul néhány évtized alatt megváltoznak. 

Reguly szójegyzékét 45 év eltelte után Munkácsi Bernát (1890) már nem tudta hasznosítani a 
voguloknál23! Ugyanis minél kisebb egy nyelv, annál inkább ki van téve a nyelvi 
asszimilációnak, kontaminációnak, pidginizációnak. A számtalan türk, mongol, szláv nyelvi 
nyomás alatt összetört kis nyelv nem lehet a mérce egy nyelvcsalád esetében! 
Az indoeurópai nyelveket kutatók persze a legősibbhez – a szanszkrithoz, a perzsához – 
nyúl(hat)tak vissza! Az izlandi krónikák pedig a germán nyelvtörténet alapkincsét jelentik, 
tehát nyelvállapotok megmaradt zárványai (a kora középkorból). 
 
Götz László nyomán a hollandiai nyelvész Marácz László kérte számon ezt a torz 
módszertant, melyre az idegessé vált Rédei Károly lejáratással, ködösítéssel, kibúvók 
keresésével felelt. 
Mivel a finnugor nyelvrokonság problémáit a leggyakrabban csak „amatőrök” boncolgatják, 
szükség lenne egy reális (nem dogmákra felépített), teljeskörű kiértékelésre, kritikára. Ezt 
várja el a magyarság a hivatalos nyelvészeti végzettségű szakemberektől (így az MTA 
nyelvészeitől is).  

Eddig a finnugor paradigma védelmezői csupán a tévedéseket, téveszméket, 
értelmetlenségeket keresték, majd azokat megtalálva lelkesen csaptak le rájuk... 

                                                 
23 Honti László pl. nem válaszolja meg, hogy miért a magyarban kell annyit változtatni a hangokat, s miért 
nem a vogulban. Továbbá eltitkolja, hogy a vogul szókészletet (csak) a 19. sz.-ban gyűjtötték! 
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Az utóbbi években egyre érik a finnugor nyelvészet revíziójának szükségessége, 
ugyanis nyilvánvaló, hogy egyes kérdések nem oldhatók meg annak keretein belül 
(pl. az ősnyelv, a nyelvtani modell tudományos igényű leírása, megfelelő őshaza-
modell kidolgozása, a genetika, az antropológia, a pollenkutatás stb. eredményeinek 
figyelembe vétele).  

  
 
Vizsgálandó kérdések: 
1., A magyar fonémák száma jóval nagyobb, mint a finnugor hangkészleté. 
2., Götz László és Szöllősy Kálmán szerint a finnugor családfa a nyelvészet evolucionista 
biologizálásának terméke.  
3., A nyelvcsere és a keveréknyelvek kialakulásának lehetőségét a hivatalos modell (szinte) 
kizárja. 

Megj.: Friedrich Schlegel (és Ballagi Mór, 1859) eredeti és származéknyelveket (ős és 
aggregát nyelveket) különböztet meg, a morfológiai rendszerezést is természetesen elfogadva. 
(Ballagi célul tűzte ki a három nagy nyelvcsalád (indoeurópai, sémi, altaji)  közös 
származásának kutatását is.) 

 
Bölcseleti nyelvészeink (pl. Czuczor Gergely) ebben az értelemben tekintették ősnyelvnek a 
magyart. Czuczor szerint (1850) a kifejlett indoeurópai nyelvet kutatók (a „búvárok”) 
kénytelenek a szanszkrithoz folyamodni, mivel az „összekuszálódások”, „elkorcsosulások”24 
miatt „önmagából kifejteni első keletkeztüket, haladási stádiumaikat” már nem lehet. 
Imre Sándor szerint „a hangutánzók a magyarban... nemcsak számosabbak, hanem 
erőteljesebbek is..., mint más új nyelvekben”.  
Az ősnyelvben az eredeti gyökök (melyek még képesek a látványt hanggá alakítani) 
viszonylag épségükben megőrződtek. 
 
Johann Gottfried Herder szerint „minél eredetibb a nyelv, annál kevesebb az absztrakció 
benne, (és) annál több az érzéki benyomás. 
A bölcseleti (romantikus-liberális) nyelvtudomány képviselői (pl. K. W. L. Heyse, Lugossy J., 
Fábián I., Fogarasi J., Czuczor G.) később (a paradigmaváltó Hunfalvy regnálásának idején, 
aki a (pozitivista alapokon álló) történeti-összehasonlító nyelvészetet egyeduralomra segítette) 
háttérbe szorultak. 

 
A magyar nyelv uráli rokonságát nem fogadják el teljes körben. A finnugor nyelvészek ma 
már egy meghaladottnak tekinthető tudománytörténeti modell keretében beszélnek a finnugor 
nyelvrokonítás történetéről. Ezt az „optikai csalódást” Békés Vera tárta fel szemléletes módon.  
Pl. Czuczorék gyökszótára sok finnugor egyeztetést is tartalmaz – tehát hamis az a ma 
megfogalmazott vád, miszerint Czuczorék (szinte) teljesen elutasították a finnugor 
nyelvrokonságot. 1859-re pedig elismerték az ún. külhasonlítás szükségességét is. 

Megj.: A megalapozott összehasonlításokhoz persze az szükséges, hogy a nyelvész ne 
csak grammatikákból és szótárakból ismerje a vizsgált nyelveket, hanem az eredeti 
szövegeket is tanulmányozza. (Mátyás F., 1859) 
 

(Lásd Németh Renáta: A XIX. századi nyelvbölcselet és a magyar nyelv szótárának etimológiai 
elvei. ELTE, 2007, 121-129., 136-137., 141. o.) 
 
 
Megj.: Az indoeurópai névátöröklésben nincs szerepe a női ágnak – pedig az élet továbbadása 
ezen modell szerint történik... ☺ 
 

                                                 
24  „Szavaik inkább önkényes hangtorlaszok, mint eredeti tiszta elemekből rendszerezett kifejezések.” 
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1.3.3. Marácz László tézisei  
(In: A finnugor elmélet tarthatatlansága nyelvészeti szempontból. 1995). 

 
A finnugor elmélet csupán lexikai párhuzamokra épül; 
aluldeterminált; 
hangtörvényeinek alapja bizonytalan; 
rekonstrukciója önkényes; 
nincsenek írott forrásai (ezért hangtörvényei ellenőrizhetetlenek); 
az MTA gátlástalanul eltúlozza a finnugor gyökök számát (1000-re teszi); 
a TESZ szerint szavaink nagy része ismeretlen eredetű; 
csak a magyar ismeri az igekötős rendszert. 

 
Honti László (a Groningeni Egyetem finnugor professzora) csúsztatásokkal teli ellenérveinek 
lényege: Marácz „nem igazi nyelvész”, s a török származás pártján áll... ☺ 

Megj.. Marácz elismeri a magyar és a finnugor nyelvek közötti szókészletbeli, nyelvtani 
hasonlóságokat. Csupán azt kifogásolja, hogy ezek nem szisztematikusak, s nem 
kizárólagosak.  
Állítja, hogy a magyar és a türk nyelvek között is vannak kapcsolatok. 

 
Marácz Hunfalvy „hétparancsolatát” is bemutatja (1997): 

1., Ami nem igazolja a finnugrista tételeket, arról hallgatunk. 
2., Aki bírálja a finnugrizmust, az rágalmazandó. 
3., Adjunk olyat a bíráló szájába, amit nem állított, de cáfolható, s azt szídjuk. 
4., A finnugrizmus birtokolja az „örök igazságot”. 
5., A finnugrizmus számára megengedett a kettős mérce alkalmazása. 
6., A finnugrizmus pozícióját gyengítő igazságot nem szabad kimondani. 
7., A finnugrizmus tudománypolitikai háttere tabu. 
 

Maráczéhoz hasonló a finn és az észt nyelvészek álláspontja is, akik a hagyományos 
finnugor nyelvcsalád feldarabolása mellett döntöttek, a balto-finn nyelvek független 
fejlődését feltételezve. Szerintük (is) a teljes protouráli nyelv(család) – s benne az ugor ág – 
rekonstrukciója lehetetlen, mivel a vogul és osztják nyelveket a magyarral alaktanilag, 
szókincsben és hangtanilag egyeztetni nem lehetséges (Abondolo, 1987, 1998). 
 
Angela Marcantonio magyarul is beszélő olasz nyelvész a finnugor családfa keretében 
működő „nyelvtörvények” lazaságait statisztikai alapon is igazolta (túl sok kivételt, 
szabálytalanságot talált, s ez paradigmaváltást követel). 

Megj.: az alternatív nyelvcsaládok  bevezetése sem oldja meg az alapproblémát.   
A nyelvtörvények nélküli nyelvészet megalapozására egyedül Götz Lászlónál (Keleten kél a 
nap. Püski, Bp., 1994) látunk kísérletet.  
(Mivel nincs akadémiailag elismert nyelvészeti végzettsége, ezért őt „amatőrnek” tekintik.  
A kiváló orosz autodidakta író, Tolsztoj esetében sokkal megengedőbb a „hivatalos 
tudomány”!) 
 
Az indogermanisztika hangtörvényeinak végzetes hibája, hogy a hangváltozást időbeli 
folyamatnak vélte Jacob Grimm (lásd pl. a kivételeket a gót és felnémet szavak 
hangváltozásainál). Egy hibásan megállapított rendszerről van tehát szó! 
 
Götz szerint az indoeurópai nyelvcsalád is csak egy illúzió, mely valójában... ugyanazon 
kultúra visszfénye a peremkultúrák hosszú láncolatában.  
Götz nyomán Czeglédi Katalin más módszert javasol: a gondolatilag összefüggő fogalmak 
párhuzamos vizsgálatát (több nyelvben is). Szerinte is a nyelvcsaládokra osztás téves és 
megtévesztő. A (szó)képzés logikája az irányadó. 
 
Másik út a nyelv önmagában való vizsgálata. Ezt már a 18. sz. második felében (a „Riadó” c. 
verséért a kufsteini várbörtönbe zárt) Czuczor Gergely és Fogarasi János elvégezte: szótáruk 
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legfontosabb alapeleme a „gyök” (melyből kb. 2400-at találtak). A Hunfalvyék által mellőzött 
művük értékét Bolyai János, a matematikai nyelvészet előfutára is felismerte.  
 
Megj.: Németh Renáta doktori disszertációjában25 megemlíti, hogy más nyelvekre is 
alkalmazható a gyökrendszer.  

A németben, a görögben, a kínaiban csak kb. 300-400 gyököt sikerült azonosítani 
1818-ban (Teleki József26: A magyar nyelvnek tökéletesítése új szavak és új 
szólásmódok által. Szépirodalmi K., Budapest, 1818/1988). 
Később Czuczoréknak kb. 2400 magyar gyököt sikerült felismerni.  
Ezt belátva az indoeurópai nyelvészek – részükről érthető módon –  felhagytak 
„romantikusnak minősített” gyöknyelvészettel... 

 
(A Thomas Kuhn paradigmaértelmezését elfogadó) Németh Renáta doktori értekezése 15. 
oldalán idézi Szinnyei Józsefet:  
„... (Czuczorék szótárának) bírálói27 a munkának csak a gyenge oldalára vetették rá 
magukat, és elmulasztották elismerni, hogy értelmező része jó”.  

 
M. Gy., a rendszerszemléletű szerző fő érdeme, hogy felvázolja a további kutatások újszerű 
programját.  
A dogma- és tekintélytisztelők „nagy bánatára” a program megvalósítása számos írás- és 
nyelvtörténeti kérdést tisztázhat – nem csoda, hogy M. Gy. enciklopédiájának sorsa egyelőre 
a mellőzés és az „agyonhallgatás”... ☺ 
 

 
1.4. Ami összeállításunkból most kimarad 
 
A szarvasi tűtartó, a teljes nagyszentmiklósi kincs, a tászoktetői sziklafal kövei,  
a bolognai rovásemlék, a Seuso-kincs,  
a penszéki gerendafelirat (Szörényi Levente „vegyes jelkészletű” magyar és Záhonyi András 
latin nyelvű dátumot tartalmazó olvasatával),  
a tordosi és tatárlakai leletek  

ez utóbbiak történetét, feliratainak olvasatait M. Gy. részletesen is tárgyalja.  
Juhász Zsolt legújabb tatárlakai megfejtését viszont már nem, hiszen az M. Gy. 
könyvanyagának 2012-es lezárása után jelent meg. 

 
Az antropológia, a genetika, a régészet kormeghatározási módszerei,  
a nyelvészeti valószínűségszámítás,  
a feltételezett ősábécé. 

Mindezek problémáit, részleteit M. Gy. hosszan taglalja – ám ezekről most (terjedelmi okok 
miatt) nem lesz szó. 

 
Sebestyén Gyula: A magyar honfoglalás mondái (Magyar Ház, Budapest, 2001) c. könyvének 
rövid bemutatása 
Ízelítő az alapos munkával elkészített könyv tartalomjegyzékéből (a ? a vitatható állítást jelzi; fontos 
lenne a mű precíz kiértékelése): 
I. A honfoglalók; Ungaria Magna; Mén-Marót; a szkíták; rovásírásunk keleti (ugor?) jellegű; Az 
énekmondók; A krónikások; Dentumogeria; „a parasztok hiú meséi” (Anonymus); P. dictus 
(mester);  

                                                 
25 A XIX. századi nyelvbölcselet és a magyar nyelv szótárának etimológiai elvei. ELTE, 2007, 97. o. 
 
26 Teleki József másik fontos műve: Egy tökéletes magyar szótár elrendeltetése, készítése módja.  Pest, 1818.  
 
27 pl. a romantikus, bölcseleti nyelvészetet kritizáló Szarvas Gábor  
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II. A hun-nagyar eredet mondái; Attila (Atilla) mondaköre; Ethela és Buda; Pozsonyi Krónika, 
Budai Krónika, Kézai Simon krónikája: Bécsi Képes Krónika; Hun krónika; Csaba mondaköre; 
Lugossy József: Ősmagyar csillagismei közlemény; Nibelung-ének;  
III. „Hetu moger”; Álmos és Árpád; Kalandok; 
IV. Első feldolgozók; Vörösmarty kora; Arany János kora; Jókai Mór: Levente; 

Megj.: Mandics könyve bevezetőjében – elismerve szakmai felkészültségét – élesen kritizálja 
Sebestyén karrierizmusát, megfelelési kényszerét:  
„Sebestyén Gyula Rovás és rovásírás című könyve megjelenése 100 éves évfordulójára, kései 
elégtételül mindazoknak, akiket be kellett mocskolnia a mű megjelenése érdekében.” (M. Gy. I./5.) 
Mandics nem rejti véka alá, hogy a mai MTA és egyetemi oktatás berkeiben is nyüzsögnek az 
ilyen (magukat a finnugrizmus hívének valló) karrieristák.  
 
Mi ehhez annyit teszünk hozzá, hogy a nemzeti oldalon is van sok (akár a saját vagyonából 
könyvkiadásra, médiaépítésre áldozó) „közszereplő”, aki  saját médiát létrehozva, színes 
képekkel teli könyveket írva szólítja meg az érdeklődőket. Rejtett céljuk elsősorban a 
közismertség és a siker – a szakmai hitelesség, a realitásra törekvés pedig valahogy elsikkad. 
A képet tovább színesítik a politika által „oda vezényelt” hangadók, felkészült szónokok, akik egyrészt 
felmérik az adott szerveződés, kutatási irányzat támogatottságát, esetleges befolyását a hatalmi 
viszonyokra – másrészt még időben „félreviszik”, lejáratják vagy szétverik a veszélyesnek tűnő 
csoportot. A felkészült, de gyengébb jellemű kutatókat, vezetőket pedig „megveszik”, a vágyálmokat 
kergető (s a közembereket remekül szórakoztató, önérzetüket akár téves filozófia alapján erősítő)  
álmodozókat pedig előtérbe tolják – majd megmosolyogtatják... A TUDÁS ugyanis HATALOM! 
 
(Brüsszel főterén nemrég megtiltották a karácsonyfa-állítást – mondván, hogy ne sértse vagy provokálja 
a muszlimokat. Lehet, hogy a (mai) harmadik iszlám invázió már sikeres lesz, s a „szaporodási fegyver” 
segítségével végül sikerül felszámolni a nemzetállamok és az ősi hagyományokat őrzők utolsó nyugati 
kultúrájú védőbástyáját, Európát?) 

 
Nagy Konstantin adománylevele szerint királyi koronánkat Nagy Konstantin adományozta I. 
Szilveszternek (?).  

Megj.: Zavirasz György28 szerint (is) a levél hamisítvány. 
 
  

                                                 
28 Zavirasz György: Értekezés a magyar Szent Koronáról.  
(Közzétette a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátusa, 2015) 
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2. A SZENZÁCIÓGYÁRTÁS MESTERE: PATAKY LÁSZLÓ  
Összeállítás Pataky László művei, olvasatai alapján, a szerkesztő kiegészítéseivel 
 
(A  „Róvott múltunk I-III.”-ból átvett gondolatokat külön jelöljük).  
 
Az Erdélyből Békéscsabára került székely góbé egész, „szenzációkkal teli” életműve igen 
„gyanús elemeket” tartalmaz!   
Pataky tehát egy zseni, aki „rájött” több történelmi összefüggésre, és elsőként „fejtette meg” 
fontos feliratok üzeneteit? Vagy egy szenzációhajhász „góbé” lenne, aki mások eredményeit 
kisajátítva „gyárt” történelmet és leleteket?  
Összeállításunk alapján (sajnos) inkább az utóbbi feltevés tűnik megalapozottabbnak!  
 
Pataky különleges olvasatait és magyar vonatkozású történelmi szenzációkról szóló írásait 
még a Magyar Rádió és az írott média is „bevette”. Nem csoda, hogy az ezoterikus körök 
„apostolukká” fogadták.  

Ezért kaphat bizonyos körökben erős védettséget a szakmai ellenvéleményekkel szemben a 
Pataky-életmű: Pataky rajongói és az Arvisura29 hívei türelmetlenül várják pl. a nem létező 
levéltári források „felbukkanását” (lásd még 5.3.7.). 
 
Megj.: Kozsdi Tamás, aki több tanulmányt és könyvet is írt az Arvisuráról, nemrég 
kijelentette: problémákat lát a mű hitelességével kapcsolatban, ezért más témák (pl. a Szent 
Korona) kutatásába kezd. (Felmerül persze a kérdés: vajon helyes-e, hogy Szent Koronánk 
„tákolmány jellegét” hangsúlyozva azt a Habsburgok érdekeivel hozza kapcsolatba?)  
 
A Pataky-hagyaték gondozóinak lenne a feladata, hogy az életmű pontos időrendjének 
tisztázásával, a nyilvánosság elé még nem tárt levélváltások, Pataky személyes 
kapcsolatrendszerének bemutatásával objektívan értékeljék a „székely góbé” szerepét a 
magyar íráskutatásban. 
Összeállításunkkal az ő munkájukat is segíteni kívánjuk.   

 
A nemzeti oldal kiadói, szervezetei, kutatói (pl. Pataky László) a Magyar Tudományos 
Akadémia módszereit, szemléletét keményen támadják – ám eközben a kritizált 
eszközrendszerrel ők maguk is ugyanúgy élnek.  

Pl. az általuk felügyelt klubhálózatból egyes előadókat „kitiltanak” vagy legalábbis nem 
javasolnak, ha azok őket túlságosan nagy fantáziálással gyanúsítják; a feltárt hibákra és 
ellenvéleményekre sértődéssel és sértegetésssel (nem pedig szakmai ellenérvekkel) 
válaszolnak stb. 

 
Ez erkölcsileg megengedhetetlen, ezért a bemutatott példákkal szeretnénk elérni, hogy a 
csúsztatók, nagyzolók, másokat sértegetők maguk kényszerüljenek rá téves nézeteik 
kiigazítására.  
 
A SZAKMAI ÉRVEK, VITÁK pedig mindig kapjanak helyet és nyilvánosságot! 
 
 

                                                 
29A fokozatosan „gyarapodó” Arvisurát (noha a partizán-történet a finnugrizmust és a sámánkultuszt, a 
medvetort „népszerűsíti”) hívei teljes egészében hiteles forrásnak tekintik. 
 
Mandics szerint az Arvisurák (kritikáját lásd: M. Gy. III./524., 526.), Kozsdi Tamás másodlagos Arvisura-
értelmezései, Grandpierre K. Endre őstörténeti konspirációs elméletei, Rokaly J. rovásírás-rokonításai és Badiny 
Jós F. sumer-magyar olvasatai is a „nem megbízható források” közé soroltatnak.  
(M. Gy. III./309.)  
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2.1. A (lelet- és szenzációgyártó) „nagy hármas” csínytevései  
Pataky László, a tréfagyártó mérnök, Forrai Sándor rováskutató és Paál Zoltán (az Arvisura 
lejegyzője) barátja volt! 
 
Feltételezett segítőik: Molnár Gábor, az Arvisura „írói” (folyamatos bővítői).  

Egyes vélemények szerint a Csepregi Ferenc családi hagyatékából előkerült kő-és palavésetek, 
a  járomfa „megalkotói” is ide tartoznak. 
 (M. Gy. II./553-554.) 
Megj.: Talán nem okoz meglepetést, hogy Z. A. a járomfán előbukkanó nevek többségét az 
Arvisra Féran névlistájában találta meg... 

 
Előképeik: Barátosi Lénárth Lajos (aki egy lámakolostorban „megtalálta” az igazi székely 
ősírást (?), mely a Tászok-tetői ABC-re emlékeztet, és Tar Mihály vitatott ABC-jével íródott), 
Debreczenyi Miklós nyugalmazott curiai bíró (1845-1914), az ábécék összefoglaló 
táblázatának feltételezett szerzője. 

 
 

2.1.1. Barátosi Lénárth Lajos (1892-1968) 
(a „Tászok-tetői” újabb rovásfeliratok megtalálója) 
 
Barátosi (a Petőfi-legendagyártó) módszere: az eredeti eltűnt, csak a másolat maradt fenn...  
Barátosi szerint a felirat „természetesen” Atilláról szól... (lásd még: Palik F.: Attila sírja, 1921) 

Megj.: Barátosi jelei eltérnek a valóban megtalált kövek feliratának jeleitől! A rovas.info cikke 
www.rovas.info/index.php/hu/kozelet/1818-taszok-tet-rovas-humbugok  
bizonyítja, hogy ál-rovásemlék!  
 

Barátosi MÓDSZERe: Tar Mihály rovásábécéjében a magánhangzókat „kriksz-
krakszokkal” töltötte ki (minő véletlen: ugyanilyen mássalhangzó-ábécét „talált” egy 
lámakolostorban is... ☺) 

              
Barátosi „magánhangzó-jelei” – és a „lámakolostorban talált ősírás-kulcsa” (egyik saját rovás-ábécéje)   

(M. Gy. I./386.)     
 

 
Az Irén-kő (feltehetően hamisítvány) 
 
Az „Irén-kő” vagy 14. kő (igen zavaros) OLVASATa Barátosi szerint:  
„Attila, hun kerál (király); földbe temetve Tászok-tetőn; 
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Velezus vezér ruta (rótta); menve ő Á(z)siába, ő hadad ezer éhen” 
Forrás: www.rovas.info/index.php/hu/kozelet/1818-taszok-tet-rovas-humbugok 
 

Z. A. pontosítást tart szükségesnek, mivel az olvasatok befejező része („Hadad  Ezer 
(fejedelem)hez” vagy „hadad ezer éhen”) többek szerint is erőltetettnek, logikátlannak tűnik. 

Ennek oka lehet a különleges B és a klasszikus rovás B-re emlékeztető H összetévesztése. 
 
Z. A. más olvasati lehetőségeket is bemutat, jelezve, hogy nem csak egy értelmezés 
lehetséges: „...menve ő Á(z)siába, ő hadad ez evében (= ő hagyta ez évben)” 

 vagy: „... menve ő Á(z)siába, ő hada vezére, (a) hun.” 
 
 
2.1.2. Pataky „forrásműve” 
 

 
 
Az ’Attila sírja’ Trianon után, 1921-ben íródott. Egy nemzettudatot építő „technikai regény” 
az okos és szorgalmas Vak Ond feltalálóról.  

Benne: egy összetartó és önellátó sikeres közösség bemutatása, a „gonosz” testvér egy 
„áruló” segítségével Ond életére tör, vagyonára pályázik.  

 
 
2.1.3. Szent István (állítólag rovásírást tiltó) rendelete 
 
Forrai Sándornak volt humora: „tréfából” elküldte Csallány Dezsőnek a „Pataky által 
megtalált”30 (rovásírást tiltó, állítólag a Gömöri Levéltárban egykor őrzött) Szent István-
rendeletet – a nyíregyházi múzeumigazgatót pedig elbocsátották állásából, mivel ezt 
„halálosan komolyan” vette, és hivatalosan is leközölte a hamisítványt...  

Megj.: Forrai később megbánta a „tréfát”. (Csontos Péter és Varga Géza közlése. Demokrata, 
1999/45. és 2000/4.) 
 
Csontos Péter turkulógus (Püspöki Nagy Péterre hivatkozva, aki nem találta a rendelet 
nyomát a Gömöri Levéltárban, emellett a latin szövegben lévő hibákra, a büntetés 
megfizethetetlen mértékére is rámutatott) már többször megírta, hogy nem létezik ilyen 
„forrás”. 
 
Grandpierre K. Endre is dokumentumként hivatkozik a Jósa András Múzeum 1969-1972-es 
évkönyvére (s „barbár és bűnös nemzet- és emlékezetirtásról” beszél): 
„Vitéz András rozsnyói kanonok, Gömör és Kishont vármegyék táblabírája31 1816-ban a 
Szilassy-család levéltárában őrzött értékes oklevelet fordított le.  

                                                 
30 Pataky a rendelet másolatát békéscsabai szomszédjától kapta... 
 
31 A „táblabíró” és a „kanonok” hivatalkör betöltése kizárja egymást.  
1000-ben még Rómát írtak, nem Vatikánt. 
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Jelzete: Vatikan (?) 1000-ben (?) IX. Cal. Oct. Dies festo Iac. Ap.” 
„I. István király (titkos) tanácsbelijével aláíratott és törvénnyé tett rendelet, amelynek értelme 
szerint: Domonkos esztergomi érseknek a magyar keresztény egyháznál leendő keresztülvitel 
és egyúttal általa Szilveszter pápával leendő közlésül kiadatott: ...hogy a magyarok, székelyek, 
kunok, valamint az egyházi magyar keresztény papság által is használt régi magyar betűk és 
vésetek, a jobbról balra pogány írás megszüntetődjék és helyébe a latin betűk használtassanak. 
Itt rendeltetik, hogy a  papság azok használatára jutalmazás mellett betaníttassék, és a pogány 
írástól, valamint tanítástól papi állásának vesztése és 20 aranypensasnak büntetése fizetése 
mellett eltiltassék. Továbbá, hogy az egyházakban található pogány betűkveli felírások és 
imakönyvek megsemmisíttessenek és latinval felcseréltessenek. Valamint pedig azok, akik 
régi pogány iratokat beadnak, 1-től 10 denárig kapjanak jutalmat. A beadott iratok és vésetek 
pedig tűzzel és vassal pusztíttassanak el, hogy ezek kiirtásával a ’pogány’ vallásra emlékezés, 
visszavágyódás megszüntetődjék.” 
 
(„Mi maradt? Törmelékek, beszédtöredékek, szavak. Maga a HALOTTI  BESZÉD is – noha 
keresztény pap írta, keresztény szertartásról, de magyarul – csak egy könyv borítólapjába 
rejtetten menekedhetett meg a máglyalángtól. 
De az ősgeszta megmaradt, fennmaradt.”) 

  Grandpierre K. Endre: Üzenet és titok 1. (Védőkar füzetek. Titokfejtő K., é. n., 21-22. o.) 
 

Forrás: Forrai Sándor kézírásos másolata, 1969. 
 
Ferenczi Géza több oklevél-hitelességi problémát vet fel vele kapcsolatban 1997-ben. A 
dátumozás, az ünnepek számítása hibás, István szept. 20-án nem volt király stb.  
„Forrása” Bél Mátyás műve lehetett (De Vetere Literatura Hunno-Scythia exercitatio, 1718), 
melyben idézi:  
„1000-ben Olaf svéd király megtérésekor Szilveszter római pápa kihirdette, hogy... minden 
könyv és iromány, amelyik bálványimádásra vonatkozó adatokat tartalmazott, tűzre vetessék. 
Utána Bél elmondja, hogy ugyanez történt Magyarországon is”32. 

Lásd a Varga G.-dr. Jankó L.-Friedrich K.-Csontos P. vitát a Demokrata 1999/45. és 2000/4.  
számaiban. (M. Gy. I./331-333., M. Gy. II./502-503.) 

 
László Gyula említi, hogy egyik családi eseményen rokonai (köztük Pataky László) 
megviccelték egy „lelettel”, melyről kiderült, hogy nemrég készítették.  
Ez is jelzi, hogy Patakynak a „vérében volt” a leletgyártás és a feliratok „szenzációs 
olvasatainak” megtalálása... 
 
 
A Szilassy-család ábécéjének „másolata”  
(régi és középkori betűk kulcsa, benne „a  magyarok mint pogányok által használt betűk” (1475))  
 
Az ábécé Forrai Sándor gyűjteményébe is bekerült.  
Libisch Győző egy gyönge, 1864 utáni hamisítványnak tekinti (1990). Emellett szól, hogy 
ugyanezen gömöri levéltárból (?) került elő a „Vatikán 1000-ben” nevű igen gyanús oklevél 
is, amely hamisítványt Bél Mátyás latin munkája sugallatára készíthette egy megszállott 
rovásíráspárti „bizonyítékgyártó”. (M. Gy. I./501.) 
 

                                                                                                                                                         
Jacob apostol neve elől hiányzik a „sancti” (szent) jelző. 
Szent Jakab ünnepnapja júl. 25-én van (nem szept. 23-án). 
I. István magát Pannónia királyának (a magyarok királyának) nevezi – de I. Istvánnak sohasem (nem tudhatta, 
hogy lesz még később II. István nevű király). 
 
32 A szöveg valóban ismerősen cseng. Korábban felmerült az a lehetőség is, hogy egyik későbbi királyunk 
rendeletét vették mintául, s csak néhány adatot (köztük az uralkodó nevét) és a rendelet témakörét változtatták 
meg. Az Olaf svéd királyhoz kapcsolódó pápai rendelet mint forrás sokkal meggyőzőbb. 
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Szilassy Vincze váci püspök (1455-1475) melléklete (M. Gy. I./501., 715. kép) 
 
Megj.: A balról 1. oszlop (a magyarok még mint pogányok által használt betűk (1475)) balszélső sora 
egy matematikai-logikai alapon tervezett jelsor.  
Mellette jobbra Libisch Győző szerint (többek között) az énlakai felirat Szabó Károly-féle betűformái 
(1864) sorakoznak. 
(A Szilassy-család szerint a füzet 1810-ben került a család birtokába...) 

Megj.. Szokatlan „pogány” jelformák: a, b, d, f,  
ny (Bonyhai-féle /1629/?; vagy Aethicus nyitott „O”-ja?; vagy glagolita „CH”?),  
o, ö, p, sz, ty, ü, v, zs.  
Feltételezhető, hogy tévesztéseket is tartalmaz! 
V. ö. Portsalmi András (1617-1681) ábécéjével!  
(M. Gy. III./132.) 

 
Megj.: Gyanús jel az is, hogy a név (Szilassy Vincze) jóval nagyobb betűmérettel szerepel a lap 
tetején, mint környezete betűi. Lehet, hogy ezt a részt „felülírták” az eredeti szövegben? 
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2.1.4. A Nagyszentmikósi Kincs rovásfeliratai 
 
Pataky László a feliratokon „kiolvasta” többek között Ilona Gyilyó (az Arvisura szerint 
„Csaba menye”) és Erdeljü Gyula (jászvásári fejedelem, 960-1015) nevét.   

Lásd Paál Z.: Arvisura (Püski K., Bp., 2003), 770., 1397. és 1495. o. 
A Függelékben felbukkan a szkíta bronz baltatok Kr. e. 1000-ből (mely a Campagna-i 
mezőn került elő, s Rómába került – Bolyky Úr János közli Pataky László megfejtését is!), 
Jeretyán fejedelem sírfelirata és a körmöcbányai sziklafal rovásfelirata is. 
Érdekes megállapítás az is, hogy Ábrahám csak az akkád uralom alatt ér el Ur városába – ezért 
nincsenek említve a Tórában a szumirok (sumérok).  

Megj.: Gilgames, Uruk. Ur, Umma, Nippur, Lagas, Eridu: mind akkád (asszír-
babiloni), tehát nem ősi sumer nevek! (Arvisura, 1414. o.) 
A párizsi Louvre katalógusában is a sumer városok és istenségek későbbi akkád nevei 
(pl. Lagash, Tello, Ischtar) szerepelnek. 

 
Pataky a Nagyszentmiklósi Kincs görög betűs szövegéből kiolvasott „Ydua” névből és az í-
ző nyelvjárásból azt is „megállapítja”, hogy a felvidéki Ida folyó völgyében (palóc vidék!) 
zajlottak az „események”... A furcsa csak az, hogy Pataky olvasatait már „1961 áprilisának 
vége felé a Magyar Rádió váratlanul bejelentette a világnak”.  
 
A „Gelse (Patakynál ’Gélyse’) kiskán pesenyüj kenéz” szenzációs olvasatot először nem 
Pataky, hanem Debreczenyi M. publikálta (In: Az ősmagyar írás néhány hazai és oroszországi 
emléke, 1914).  

Az „Atilla kincse I.” 105. oldalán megtudjuk, hogy a Gesta Hungarorum (megj.: Hungarum) eddig 
ismeretlen szerzőjének nevét (Pousa A.) is „kiolvasta” Pataky a P-iniciáléból.  
Természetesen ezt  a felismerést is megerősíti a „Palóc rege” (vagyis az Arvisura)...  
(M.Gy. II. 454-455.) 

 
Pataky (a „besenyő rovás” szakértője) 1969 júniusában levelet kapott Paál Zoltántól, az 
Arvisura szerzőjétől, az önképző ózdi kohásztól, melyben felajánlja segítségét: ha tudni 
akarja Pataky, ki volt az aranykincs készíttetője (ILONA fejedelemasszony) – ő megírja.  
Mindez két héttel azután történt, hogy az Ifjúsági Magazinban megjelent Pataky cikke 
(címe: Aranyba vert dísztávirat)... 

Megj.: Joggal feltételezzük, hogy Pataky László már a Nagyszentmiklósi Kincs feliratainak 
megfejtése előtt is ismerte már az Arvisuát!  
Paál és Pataky már több éve együttműködtek az Arvisura kapcsán, és a „jól időzített 1969-
es levél” éppen a (partizánokról, finnugor sámánokról, medvetorról, magyar őstörténetről 
szóló) Arvisura iránti érdeklődés felkeltése végett íródott! 

 
Pataky kiolvassa az eRDeLJÜ GYUSZi (becézett!) fejedelemnevet is – ám a 2. sz. korsón 
láható jelek csak „erős prekoncepció” segítségével olvashatók így! 

A kincseket az Arvisura szerint a „Gilgames33-családhoz (?) tartozó „Ilona-Gyilyó” készítette. 
Az ő ikerfiai: Boila és Butaul (Arvisura, 1397. o.).  
Talán már nem okoz meglepetést, hogy Pataky nagyszentmiklósi görögbetűs feliratának 
olvasataiban is ez a két név bukkan fel... 

 

                                                 
33Megj.: A „Gilgames” egy akkád név! (a név sumerül: Gis-gin-mas, Bil-ga-mes, Iz/i/-du-bar stb.)  
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A Nagyszentmiklósi kincs felirataival az Akadémia tudósai is foglalkoztak. 
Vékony Gábor szerint a Nagyszentmiklósi kincs „avar  írása” (mely magyarul olvasható) a 
magyar honfoglalás előtti időkből származik.  
Ez az Akadémia akkori véleményformálói szerint lehetetlen. Lett is hatalmas ribillió. 
Módszertanilag próbálták kikezdeni a megfejtést (alternatív türk olvasatok után kutatva). 
Vékony sorsa kitiltás (a Folia Archeologica c. folyóiratból), kiszorítás (Archeológiai 
értesítő, Antik tanulmányok) lett. Becstelen eszközökkel tették lehetetlenné nagydoktorija 
megvédését is. 

A szakamilag felkészült Vékony kíméletlen kritikával illette az akadémikusok 
álláspontjait:  
„Árpáddal egy köztörök  nyelvet beszélő csoport jött csak be, amely elég gyorsan 
asszimilálódott (a már több évszázaddal előbb itt lévő magyarsághoz)” – vallotta Vékony.  
Feltevéseit az ősi rovásírások mintaszerű értelmezéseiből vezette le.  

 
E tézisét nem merték vitára bocsátani.  
Honti László kritikája pedig a Magyar Nyelv hasábjain (2004, 489. o.) habzik a gyűlölettől:  
Vékony gondolatait science fiction-nak minősíti (s hallani sem akar nyelvi asszimilációról, 
nyelvcseréről). Követeli, hogy vonjanak  meg Vékonytól34 minden ösztöndíjat és támogatást, hogy 
„állami pénzen ne terjesszen téveszméket”. (?)  
(M. Gy. III./463.) 
 
 

 
A Nagyszentmiklósi Kincs (Bécs, Kunsthistorisches Museum) 

                                                 
34 Vékony Gábor azt feltételezi, hogy a Rudimentát nem Telegdi, hanem Baranyai Decsi János írta. (M. Gy. 
I./503.) 
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2.1.5. A Margitszigeti kő 
 
Pataky másik fő témáját, a margitszigeti rovásemléket az Arvisura ugyancsak említi 
(Levélkivonatok, 1396. o.). 
 
A margitszigeti felirat ”hamisítását” az elkövetők később beismerték!  
Szabó József (aki egy évvel járt László Gyula alatt a Képzőművészeti Főiskolán) a frissen 
restaurált margitszigeti kövekre (barátjával, Piufsich Gáborral együtt) maga rótta rá a nevét. A 
kő egyébként csak a restauráláskor került a kolostor falába – Ligeti Lajos a Magyar Nyelv 
hasábjain már 1925-ben felhívta a figyelmet erre a tényre! 
Ha  előbb ott lett volna egy felirat, azt észre kellett volna vennie valakinek! 
 Megj.: A szigetre akkor csak engedéllyel lehetett belépni. 
 

1977. február 24-én Piufsich Gábor levelet írt Badiny Jós Ferencnek: 
„Ott találtunk egy követ régi rovással. Megfejteni nem tudtuk, de a  biztonság 
kedvéért belevéstük neveinket, hogy az utókor törje a fejét a mi írásunkon, 
(ugyanúgy), mint az ottlévőn.” 

Megj.: 1., Ha volt is valamilyen felirat a kövön, akkor is az a kővel együtt csak a 
restauráláskor került a falba. 
2., A követ a kőtárban megtekintve Z. A. arra a következtetésre jutott, hogy a középső 
részen megmaradt jelek átfednek a szélső névfeliratokkal, tehát feltehetően a két 
csínytevő néhány perccel korábbi (ám hibásra sikerült) próbálkozásai35.  
Amúgy is nehéz hinni egy csínytevőnek, aki kb. 50 év után meséli el újra tettét...  
Ráadásul a vallomást annak az Argentínában élő sumerológusnak címezte, aki maga is 
szeretett feltűnést kelteni.  

Lásd a párizsi Orientalisztikai Kongresszust, ahol Novotny Elemért 
helyettesítve keltett szenzációt egy magyar, de a hallgatóság által állítólag 
sumernek vélt szöveggel,  
és a pomázi névadó szert, ahol lovas kísérettel, táltospapnak öltözve adott 
„pogány” (ősi magyar) nevet a nagyszámú jelentkezőnek. 

 
Born Gergely, a „szenzációs” Pataky-könyv újrakiadásának szerkesztője36 ennek ellenére a 
Margitszigeti kőről mint „eredeti régi rovásemlékről” beszél.  

Megj.: Born  könyve Deimel páter Akkadisch-Sumerisches Glossar-ja 186. jelére hivatkozik (a 
jeleket tartalmazó Labat kézikönyvben ilyen jelszám nincs is, A. Deimel Teljes ideogramma-
gyűjteményében (1928-1933) is csak egyszer fordul elő – ott is „nehezen felismerhetően”.   
 
Ezzel szemben szélesebb körben elfogadatott az a vélemény, hogy Pataky László is csak a két 
hamisító nevét – Szabó Jocsef, Pi(u)fsich (Ga)bo(r) – olvasta el „Köt/t/öny (Kötthen) kun 
kapitány” történeteként! ☺ 

Az első tudósítás a Nép c. folyóiratban (1925) jelent meg (tehát nem „Nap” a címe!) 
 
Németh Péter 1971-ben (az Élet és Tudományban) és 1973-ban (a Magyar Nyelvben) ismét 
leleplezte a csínytevőket. 

 

                                                 
35 Szabó és Piufsich „elrontotta” a megkezdett oszlopot, így többször is újat kezdett. Ezt igazolja, hogy az ott 
szereplő „betűk” (jelek) mindegyike a két névben is szerepel! 
 
36 Atilla kincsei I. Etelle Gélyse Köthen. Szerk. Born G., Két Hollós, 2010 
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Tar Mihály 1902-es rovásábécéjével írták, méghozzá alulról felfelé, ahogy az egyik 
korabeli, Atilláról szóló népszerű könyvben (s az Arvisura címét is így írták a könyvborítón).  

Palik Ferenc könyve a rovásírás történetében halhatatlan lett: évtizedek múltán is vita tárgya 
volt az ábécéje alapján a kamaszok (megj.: inkább egyetemisták) által elkészített margitszigeti 
rovásfelirat, kiváltotta a tászoktetői hamisítást (Barátosi L. L.) és Tóth Zsigmondnak 
megadta a „kezdő lökést” a lentről felfelé olvasandó etruszk feliratok fejtéséhez. 
 

      
A margitszigeti felirat és átrajzolása (M. Gy. II./ 502.) 
 

Rovásfelirat Attiláról 
In: Palik F.: Attila sírja (1921)      A margitszigeti rovásfelirat 
 

                       
Ugye hasonlítanak? 
1, Mindkettőt alulról felfelé (!) kell olvasni.  

(Ez nem igazán jellemző a székely rovással írókra... ☺) 
2, Pataky szerint a legfelső jelek (baloldalon: F, jobbon: H) nemzetségjelek (?). 

Ellenérv: az „F” előfordul szöveg közben is; Attila (mintaként szolgáló) sírfeliratán nincs 
„nemzetségjel”. 
Lektori megj.: Attila sírját még nem találták meg, így a rajta lévő felirat hitelessége igen 
megkérdőjelezhető... 
 

3, Pataky feltételezhetően, Forrai biztosan ismerte Tar Mihály rovásábécéjét.  
Vajon ők miért nem tudták helyesen elolvasni a margitszigeti kőfeliratot?  
Talán nem akarták?  
Pataky szerint a kövön lévő egyes jelek kisebb kiegészítésével, módosításával székely-magyar 
rovásjeleket kapunk. A kiolvasott történet Pataky szerint Köt(t)öny (Kötthen) kun kapitányról 
szól. 
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Tóth Attila szakrestaurátor észrevételei 
 

 
Tóth Attila felvétele a Margitszigeti kőről 
 
Tóth Attila nem régész, de felkészült, alaposan utánanéz mindennek, így az „ügyeletes 
szakembereknél” gyakran alaposabb ismeretekkel rendelkezik. 
 

• A kun vezér meggyilkolása 1241 előtt történt. A kolostor a Margitszigeten a 
tatárjárás után (tehát később) épült. (Az 1242-ben született és 1943-ban szentté 
avatott Margit – IV. Béla lánya – itt élt.) Vajon miért írtak volna rá egy negatív 
véghangú történetet rovásírással, utólag? 

 
• Szabó József (a kőfeliraton: „Jocsef”) László Gyula régész iskolatársa volt! 
 
• A kő középső részéről letört egy rész. Az 1968-as felvételen még néhány további jel 

is látható a kövön (lásd az ábrát a következő oldalon).  
 
• Valószínűtlen, hogy a kő fejedelmi sír lett volna. Egy Köt(t)önyhöz mérhető vezérnek 

kőbaba dukál. 
  

• Csallány Dezső (1903-1977) értelmezése  
„A követ 1287-ben Kun Erzsébet királyné állíttatta kiskorú fia, András számára”  

se nagyon valószínű.  
Megj.: Elképzelhető-e, hogy IV. Béla először eltemeti e sírba fiát, majd 10-15 év 
múlva hagyja, hogy szétbontsák az emlékművet, s egy kápolnafalba építsék be? 
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3. PÉLDÁK A FELIRATOK OLVASATAIVAL KAPCSOLATOS 
VITÁKRA 
 
3.1. Az „Enúma elis” 
 
Marton Veronika (a továbbiakban M. V.) az akkád Teremtésmítosz első tábláját próbálta 
meg sumerül értelmezni37. A többi 6 táblát (melyeket akkád nyelvről fordítottak le németre) 
változatlan formában ültette át (németből) magyarra. 

Eredmény: az 1. tábla fordítása háromszor olyan hosszú lett, mint a többi hat szövege.  
Ennek  oka, hogy egy fogalomírással rögzített szöveg esetén egy jel egy szót, míg egy 
szótagírásos rendszerben38 egy jel csupán egy szótagot jelöl. 

 
Enúma elis mítosz, I. tábla 
 

Az akkád címet (Enúma elis – jelentése: Midőn fönn... – lásd az 1. tábla 1. sorát, balról jobbra 
olvasva) Marton így értelmezi át: 

„A beszéd nem szóval mondatott el”. 
A L.377 LIS (falat, darab) és DI.LI(M) tál(ka) sumer olvasatakból úgy varázsol „elbeszél” 
(elmond) jelentést, hogy felhasználja a magyar „tál” szó szóbokrát (lásd i. m. 13. o.) : 

TÁL = tálal, kitálal, elbeszél, kibeszél. 
M. V. tehát egy gyök magyar nyelvű szóbokrából vett jelentést „csempész vissza” a sumer 
nyelvbe. Ez pedig módszertanilag nem indokolható.   

Megj.: A mítosz címének elemzése során M. V. a D.308 jelnél az Eki = Bábel neve rövidítve 
(újbabiloni nyelven) olvasatot adja meg. 
 

                                                 
37 Marton V.: A káldeai teremtés-mítosz. Magánkiadás, Győr, 2000. 
Megj.: A mítosz hét tábláján nem ősi képjelekkel írt (sumer) szöveg jelenkénti átírása szerepel, hanem 
újbabiloni-asszír nyelven megfogalmazott, szótagírásos, klasszikus ékjelekkel rögzített szöveg. 
 
38 „40 körüli elemből álló jelrendszer csak alfabetikus lehet, ha működőképes.” (Mandics Gy. megállapítása)  
Megj.: az akkád szótagírás kb. 450 jelvariánssal dolgozik. Az óperzsa ékírás jellemzően ’egy mássalhangzóból és 
egy magánhangzóból álló’ hangértéket jelölő 36 jele már egy szűkített rendszert alkot. 
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Felmerülő kérdések: 
1., Van-e helye egy újbabiloni városnévnek egy (jóval korábbi) sumer szövegben (az Enúma „e”-je)? 
2., Miért nem szerepel a jelek között a „ki” szócsoport-meghatározó (determinatívum)? 

Megj.: A  cím jelei közt csak az „E” olvasat, s nem az „Eki” áll! 
3., A D.308 jel (olvasata: E) az elis szóban is szerepel. M. V. itt miért tulajdonít már egészen más 
jelentést („szól, beszél, nyelv”) ugyanennek a jelnek, mint az előbb? 
Elkerülte M. V. figyelmét, hogy a „sumernak vélt” első táblán a jóval későbbi (babiloni) istenek (pl. 
Marduk, Anu) is felbukkannak, így az újrafordítási kísérlet nyilvánvaló anakronizmust tartalmaz. 

 
 

3.3. A somogyi Bodrog-Alsóbűn kiásott (10. századi) fúvóka és felirata 
 
Berkesi Gyula tanár (aki a vidék másik nagy felfedezésének, a Csepregi-gyűjteménynek a 
közlésében is aktív szerepet játszott) az Ősi Gyökérben jelentette meg a somogyfajszi 
feltáráson (1999) előkerült fúvókacserép (felesége által készített) rajzát. 
A régészek is úgy látták, hogy székely-magyar rovásírás jelei találhatók a fúvókán. Ezzel 
elismerték, hogy a „kohászok” (a meteorvasból vasat kivonók) magyarok voltak, s nem 
kellett „a helybeli szláv kohászokhoz” (sic!) fordulniuk fémfeldolgozási kérelmükkel.  

Megj.: Az MTA zártkörű konferenciája, majd több Somogyfajszi Konferencia is foglalkozott a 
fontos lelettel. 

 
Az akkortájt a Somogyi Múzeumban dolgozó és publikáló Vékony Gábor rajza gyökeresen 
eltér a többiekétől (pl. az utolsó két „P” hiányzik). Vékony G. olvasata: FO-NA-K (azaz 
fúnak). 

Az érintett személyek (dr. Magyar Kálmán múzeumigazgató, Stamler Imre nyugalmazott 
iskolaigazgató, Berkesi Gyula tanár és felesége, Gömöri János régész) eltérő képzettsége, 
prekoncepciói, hatalmi helyzete és politikai pártállása okozta, hogy a felirat körül hatalmas 
viták alakultak ki. A Turán c. folyóirat 2000. aug.-szept. számában Varga Géza számolt be a 
fúvókáról szóló konferenciákról. 

 
Sándor Klára 2014-es könyvbemutatóján (A székely írás nyomában, MTA Könyvtára, 2014. 
jún. 19., 16:00) kétségét fejezte ki a felirattal és eddigi olvasataival kapcsolatban: az szerinte 
lehet pl. körömlenyomat is. 
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 (M. Gy. II./515-516. o.) 
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4. SZAKMAI VÉLEMÉNYEK, ÁLLÁSPONTOK 
(Szerkesztői összeállítás) 
 

4.1. Az őstörténeti szenzációk tartalmi háttere 
Részlet Darai Lajos filozófus tanulmányából39 
(A rövid összefoglaló terjedelmi okok miatt nem adhat minden felmerülő kérdésre választ, így 
időnként megelégszik a probléma, a kérdések felvetésével.) 
 
„Nagy adósságokat halmozott fel az őstörténet-kutatás és nagy hazugságokat, mert mindig a 
legegyszerűbb dolgokat a legnehezebb elhinni és talán a legnagyobb hazugságokat a 
legkönnyebb. 
A (bevett) gyakorlat oka bizonyára... a józan ész erejét gyengítő, korlátozó hatalmi befolyás. 
Igen elgondolkodtató, hogy a közelmúltban erősödött fel ez a durván beavatkozó irányzat. 
A történelem azt hirdeti a mai emberiségről, hogy összehasonlítatlanul nagyot fejlődött a közvetlenül 
„elérhetetlen” múlt embereihez képest.  
Ennek együtt kellene járnia azzal, hogy minden ember számára eltűnjenek az anyagi és szellemi 
korlátok.  

(Megj.: az utópisztikus szocializmus követői is ezt vallják.) 
 
Azok azonban inkább folyton növekednek, sosem látott erővel és veszélyekkel.” 

Megj.: A környezetrombolás, a túlélést vagy fellendülést segítő találmányok „asztalfiókba 
zárása” (profitérdekből), a szellemi befolyásolás (média, iskolai oktatás) pusztítja az emberi 
teljesítményt, gátolja a tehetség kibontakozását. A rövid távon előnyösnek tűnő 
megoldások („ideológiák”) hosszútávú veszélyeire a filozófia képes felhívni a figyelmet. 
Az alárendelő társadalmi irányítás (mely behozta a kiválasztottságtudatot, s az ennek alapján 
végehajtott gyilkolást, háborút, no meg a rabszolgaságot, a kizsákmányolást) helyett vissza 
kellene térni a mellérendelő működésre! 

 
„(Hamvas Béla és Platón szerint is) a technikai civilizációt megelőző szellemi civilizáció 
magasabb rendű. A szóbeliség és az írásbeliség határán születő filozófia az utóbbit vezette 
győzelemre. 
...mostanában, az  írásbeliség és a képi végtelenítés korszakhatárán valósul meg a 
nyelvelemzés teljessége, adatokat és összefüggéseket szolgáltatva (pl. az írásbeliséget 
megelőző kor képi jellegzetességeiről40) a számítógépes korszak számára.” 

Megj.: A nyelvtörténet- és az írástörténet-kutatás jelentősége abban áll, hogy lehetőséget 
teremt(het) az eddigi eredmények tartalmi felülvizsgálatára, az eredeti értelem (újboli) 
megragadására. 
A mítoszok csak a filozófia felől látszanak mítosznak. A filozófia létrejöttét éppen annak 
köszönheti, hogy a mítosz közvetítette világ és tudás ismeretlenné (és sajnos 
értelme(zhete)tlenné) vált bizonyos (pl. a 20. századra jellemző) körülmények között. 

 
Az új viszonyok közötti boldoguláshoz új típusú tudásra támadt szükség. Új tudásszerzési 
módra, a világ tapasztalati elsajátításához.  
A „korábbi tudás” hatékonyan működő cselekvési hagyományokban összpontosult. A nagy 
ókori civilizációk végromlása, pusztulása miatt (is) nem megfelelő (megj.: inkább: nem 
helyénvaló) az írásbeliség előtti kultúra (le)értékelése (pl.: „bizonyos kihívásokra nem 
megfelelő választ adott”). 
Pedig a szóbeli áthagyományozás (a képiség megőrzésével) a  tudást egységesen 
(egységben) közvetítette (lásd a csillagmítoszokat41, a hirtelen időjárás-változások 

                                                 
39 A ZMTE 17. Magyar Őstörténeti Találkozója (ZMTE, Budapest, 2003) 
 
40 A jel és a jelzett dolog viszonya, e kapcslódás elterjedése az emberi közösségekben az egész Földön. 
 
41 Az összes látható csillagképet ismerték, azok mozgását nem csak a kitüntetett földi nézőpontból tárgyalták. 
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megörökítését) – ám erről a teljességről az írásbeliség térnyerése után már csak nyomokban 
értesülhetünk. 

A tudás rögzítésére alkalmazott írás végül eltorzította nemcsak a tudást, hanem annak 
áthagyományozási és fejlesztési lehetőségeit is, éppen korlátozott mivolta miatt. E korlátok 
azonban szükségszerűséggé váltak az ideológiákban, a tekintély (pl. a Bibliához hasonló szent 
írások szerepének) megnövekedésével. 
 
Az igazi demokrácia jelen volt az írás születésekor. Akkor még mindenki hozzá tehette a 
maga teljesítményét az írott anyaghoz.  
 
Az ember mindig magas színvonalon gondolkodott és cselekedett. Bárki alávetése másoknak 
jogtalan és káros. Az alávetés azonban bevett gyakorlat lett a Vízözön következtében, s ezt az 
írás ideologikus szerepe megerősítette. Ezen alávetés megszüntetése érdekében (lenne) 
hasznos az írásművészet „titkainak’ feltárása! Feleslegessé válhatnak a különböző 
keletkezés-elméletek, világossá válhat az (univerzumhoz viszonyított) emberi kicsinység 
valósága, melynek felismerése pl. megmutatta, hogy az evolúció (Darai  szerint) nem a 
Darwin-i, és nem is a Lamarck-i úton valósul meg. 
 

A tudást elő kellett venni az egyéni vagy zárt közösségben történő megőrzésből és szabaddá 
kellett tenni a köz (a nyilvánosság) számára. 
 
A második nagy hamisítási hullám a reneszánsz42 idején történt. 
Eddig „történelemformáló köreink” Hunyadi Mátyás nyakába varrták a múlt nagyítását a hun 
felmenőkig. Bonfinitől ugyankkor csak részleteket fordítottak le eddig magyarra. 

Lektori megj.: Bonfini jellemzően héber és görög nyelvű műveket fordított le latinra a csak 
latinul tudó Mátyás király számára. A magyar fordítást érdemes inkább az eredeti művekből 
kiindulva elvégezni. 

 
Reméljük, hogy az  
1. hamisítási hullám (az írásbeliség teljeskörűvé válása, a szóbeli áthagyományozódás kiszorulása) 
és a 2. hamisítási hullám (a reneszánsz)  
leleplezésével feltárulhat végre igaz történelmünk.  
Kiderül(het) majd, hogy a reneszánsz idején valójában az eredeti magyar krónikákhoz (az igaz 
magyar történelmi eredményekhez) nyúltak vissza történetíróink, így az igazság bemutatására 
törekedtek. 
 
A szellemi élet birodalmában (a kultúra egyetemlegessége, örökkévalósága szempontjából) 
legalacsonyabb fokú a tudomány (csupán az érzékek és a logika adta szeszélyes külvilági részletek 
tudata), azaz a gondolkodás és a tapasztalat eredményeinek összegzése. Fölötte áll a művészet és a 
filozófia (mint alkotó tevékenység) birodalma43. 

Megj.: egy filozófustól nem is igen várhatunk mást... ☺ 
 
Szerves hasonlat a kulturális területekről: 

államélet: csontváz,  gazdasági élet: véredényrendszer,  
társadalmi élet: idegrendszer, tudomány: izomzat, 
művészet: érzékelő apparátus, filozófia: agy,     
vallás: lélek. 

 
Cser és Darai könyvükben tárgyalják a következő fontos kérdéseket is: ismétlődő katasztrófák, „igazi” 
demokrácia, mellérendelés és alárendelés, a szóbeli (pl. népmesék, mítoszok) és az írásbeli (pl. szent írások, 
krónikák) áthagyományozás, istenségek és állati formáik (jelképeik – gyakori a csillagos égre kerülésük), 
csillagászati eredetű ünnepeink (pl. Boldogasszony-Szűz Máriaé, a Napfiú-Jézusé), a beszélő nevek rendszere, 
egység-kétség-másság.  Lásd Cser F.-Darai L.: Európa mi vagyunk (Fríg K., 2008, 14. o.) 
                                                 
42 A reneszánsz már visszanyúlhatott az antik ókorhoz – így a magyarok is saját ókorukhoz, ősműveltségükhöz. 
 
43 A tudomány, a művészet és a filozófia a mellérendelő gondolkodás alapján inkább egymás kiegészítői.  
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4.2. Az igazság keresése Kovásznán 
A Kőrösi Csoma Sándor konferenciák üzenete 

 
A tudomány végső soron nem más, mint amit „szakértők egyetértése” szentesít.  
            J.-F. Lyotard: La Condition postmoderne. Rapport sur le savoir. Paris, Éditions du Minuit, 1979 
 
Rövidítések:  
HUN: A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus nyelvészeti előadásai II.  

Debrecen, 2006. aug. 22-26. (Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp.-Db., 2007) 
K. Cs. S. : Kőrösi Csoma Sándor 
VMN: A vízi madarak népe. Tanulmányok a finnugor rokon népek élete és műveltsége köréből.  

Európa K., Budapest, 1975. 
? és ???: megkérdőjelezhető állítás vagy megállapítás 

 
Jakó Zsigmond beszéde 1992. április 3-án, Kovásznán az isteni elhivatottságról szólt: 
„... a mai kutatóüzemek napszámosai megélni akarnak. Ne múló, pillanatnyi igények kielégítéséért, 
boldogulásért, társadalmi-anyagi elismerésért dolgozzanak a kutatók! 
Erkölcsi kérdés is, hogy a kutató megtalálja feladatát, s a közössége javát szolgálja. 
A tudományos kutatás nem mesterség, hanem elhivatás dolga!  
Kőrösi Csoma Sándort a vágy hajtotta. Célja a magyar őstörténet tisztázása volt. Tudta, mit akar. 
Szakmai, erkölcsi, fizikai adottságai biztosították, hogy életútjának végeredménye minőségi munka, s 
nem hősködés, önreklámozás. A jó magvetés jó termést eredményez.” 
 
A 2014-es Kőrösi-konferencia alcíme „az igazság keresése” volt. A konferencia arra vállalkozott, 
hogy a többséggel (és időnként a hivatalossal, iskolákban terjesztettel) szemben az igazságot tegye az 
olvasó asztalára. Most a leginkább ideillő gondolatokat idézzük. 
 
Varga Csaba jogtörténész gondolatai (2014) 
A MTA megalapításának (1825) célja a magyar nyelv ápolása és őstörténetünk (eredetünk) 
feltérképezése. A cél elérése valahogy (már a kezdetektől) mindig akadályba ütközött... 
Őstörténetünket nyelvészek írták s írják (részben) ma is. 
A nyelvek és írások „családfája”, az ősnyelvi rekonstrukció igen szubjektív: spekulatív módon, a 
Darwin-i fejlődéselmélet „koppintásával” alkották meg azokat.  
A felezési időt alapul vevő radiocarbonos kormeghatározás mintájára jött létre a glottokronológia.  
A tudomány mindig „megcsinálja” a maga tárgyát.  

Érdemes feltenni a kérdést: vajon „adat”-e a mítosz? (Pl. Várkonyi Nándor egész munkássága 
erre épül.)  

 
Ma divattá vált az adatok értelmezésének tudománya (a hermeneutika). 
A tudományos rekonstrukció azonban (gyakran) nem szól arról, amit nem tud. Pedig (László Gyula 
megfogalmazása szerint) a „termékeny bizonytalanságról” is kellene beszélni! 
A bölcsészek és a természettudósok eltérő tudomány-fogalma sok félreértés, szenzációnak tűnő 
(ám később nem igazolt vagy cáfolt) felismerés, dogma forrása. 
 
A „finnugor dogmáról”  
Marácz László, Czeglédi Katalin, Angela Marcantonio, Mario Alinei, Bakay Kornél kritikai 
észerevételei nagyrészt közismertek, ezért most nem idézzük őket. Új módon, a valószínűségszámítás 
és a logika szempontjából vizsgálja a kérdést Kalmár István, a debreceni KLTE oktatója. 

hu.wikipedia.org/wiki/Finnugor_nyelvrokonság 
hu.wikipedia.org/wiki/Alternatív_elméletek_a_magyar_nyelv_rokonságáról 

 
Kalmár fogalmi rendszere, megállapításai, forrásai:  
alapfelvtés – következtetés  
(elemei: tapasztalt adat,  
beemelt állítás (csak feltételesen használhatjuk! – szerepe: gyengíti az ellenvéleményt),  
következtetési szabályok). 
 Példa a velük való visszaélésre: a vegyes érvelés (pl. a régészetben lásd Langó P., 2007) 
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Sinor D. (1965): „A magyar ’finnugor nyelvészet’ éppen uralkodó állapota a magyar őstörténeti 
vonatkozású régészetet illetéktelenül befolyásolja”. 
Dixon (1997): Hunfalvy P. (1862) a divatos külföldi mintát követve a családfa-elméletet mint 
módszert egyoldalúan használta. 
Halikov (1969): Csernyencov régészeti megállapításait elutasították, mert a korabeli nyelvészeti 
„őshaza-találmánnyal” nem voltak összhangban. 
 
Elégséges alapok törvénye: egy állítás akkor elfogadható, ha kellően sok érv szól mellette, de ellene 
egyetlen jelentős sem. A legsúlyosabb hibák: 1., hamisítás, 2., az adatok elhallgatása. 
 
A tudomány társadalmi igényt elégít ki, csak annak keretei közt nyer értelmet (Varga Cs. 2014), 
következésképpen feltétlen igazságot nem követelhetünk meg tőle.44  
A végterméke „társadalmi fogyasztási cikk”, melyet vagy elfogadunk (tehát intézményesül), vagy 
nem. 

Tágulási törvény: „Minden tudományos elmélet éppen a vizsgálati módszerek fejlődésével, 
változásával megsemmisíti saját (addigi) eredményeit.” (A régi elmélet igaz marad különös 
/határ/esetként egy bővebb, általánosabb elméletben – lásd pl. Newton törvényeit.) 
 
„Bármely tudománynak, így a finnugor nyelvtudománynak is vannak cáfolhatatlan 
eredményei.”   
In: Keresztes L.-Csúcs S.: A magyar nyelv eredete (2006). 
Engel Pál: „A tudomány ott végződik, ahol a magyar nyelv finnugor eredetét elkezdik 
kétségbe vonni, ami ezen túl van, az a szellemi és politikai alvilág.” ??? 

Megj.: Itt is tetten érhető a szakmájukat legmagasabb fokon végző hivatásos (bölcsész) 
kutatók tájékozatlansága és dogmatisztelete egyéb vonatkozásban! 
Ember még nem vonta kétségbe a finnugor nyelvek (köztük a magyar) kapcsolatát.  
A kapcsolat erőssége és az átadás iránya azonban nincs még tisztázva! 

 
Az ún. „finnugor eredet” gondolata 
A finnugor nyelvtudomány alapfelvetése – egy alapnyelv létezése – CSAK FELTEVÉS!  Ám ha a 
következtetések hiánytalan láncolatán át nem jutnak súlyos ellentmondásokra, és döntően 
magyarázhatóvá válnak a rendelkezésre álló nyelvi adatok, az előfelvetés megalapozottá (de nem 
ténnyé) is válhat.  
 Megj.: Más módszerek is léteznek, pl. a területi (areális) nyelvészeti megközelítés. 
 
F. Kiefer (2006) mai mérvadó álláspontja a finnugor nyelvészetről (a széles olvasóközönségnek 
íródott): 
 „A magyar nyelv az uráli nyelvcsalád finnugor ágához tartozik.” 

A családfa-ágakkal (gráfokkal) történő ábrázolást sokan bírálják (lásd Korhonen izoglossza- 
modellje)!  

 
A nyelvrokonság alaptétele: „A rokon nyelveket beszélő népek valaha közös nyelvet (alapnyelvet) 
beszéltek.” 

Kalmár I. megj.: a tétel = bizonyított állítás! Bizonyítás viszont sehol – tehát ez nem 
alaptétel, hanem csak alapfelvetés! 
És miért rokonok e nyelvek? Mert valaha közös nyelvet beszéltek...  
Ez az ún. „KÖRKÖRÖS ÉRVELÉS” iskolapéldája! A magyar nyelv történetéről szól a 
mese, mert egy mese szól a magyar nyelv történetéről... 
 

                                                 
44 Ez főleg a tudomány (tágabb) bölcsészeti meghatározására igaz – a természettudomány képviselői legalább 
törekednek az állandó ellenőrzésre és a gyakorlati tapasztalatokhoz történő igazításra, így csupán tekintély- és 
dogmatisztelet, politikai befolyás stb. miatt nem igazán maradhatnak évtizedekig érvényben nyilvánvalóan hamis 
természettudományos dogmák. 
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Meghatározó, elkülönítő csoportképző jellemzők (egységek, tárgykörök az őstörténet 
vizsgálatához): lásd Boas (1938) 

Származástan 
Német E. (K. Cs. S. konf. – Mi a magyar? 2014) 

Embertani (faji) jelleg     Művelődés 
K. Mark (Tallin, 1970) elemzéséből    anyagi-szellemi kultúra 
a magyarok kimaradtak...     régészet, hitvilágok összehasonlítása 
Egyéb       Nyelv 

 Azonosságtudat, kötődés, hagyomány   közös, rokon, eltérő                                                                
 
A tudományos szabadság okán választhatunk más előfeltevéseket, beemelhetünk más állításokat, ha 
azok megalapozottak – természetes, hogy lesznek egymásnak ellentmondó állítások, kialakulnak 
eszmecserék, viták! 
 
 
Szakirodalom 
 
A Kőrösi Csoma Sándor konferencia évkönyvei (1993, 2014), a 2014-es konferencián elhangzott 
előadások 
Kalmár István a világhálón: 

hu.wikipedia.org/wiki/Finnugor_nyelvrokonság 
hu.wikipedia.org/wiki/Alternatív_elméletek_a_magyar_nyelv_rokonságáról 

Langó P.: Amit elrejt a Föld... (L’Harmattan. Paris, 2007) 
Sinor D.: Történeti hipotézisek és a nyelvtudomány (In VMN 1965)  
Dixon, R. M. W.: The rise and fall of languages (Cambridge University, 1997)  
Halikov ,A. H.: A középső Volga-vidék és a finnugor őstörténet (In VMN 1975)  
Keresztes L.-Csúcs S.: A magyar nyelv eredete (in HUN, 2006). 
Varga Cs.: Bizonyosság, bizonytalanság esendősége, avagy az emberi tudás eredendő  

társadalmisága. Elhangzott: K. Cs. S. konf. – Az igazság keresése (Kovászna, 2014) 
Boas , F.: The Mind of Primitive Man (The Macmillan C., New York, 1938) 
Mark, K.: A finnugor népek eredete és az embetan (In VMN 1975)  
Kiefer F.: Magyar nyelv. (Akadémia K., 2006)  
Német E.: Keleti elemek a magyar populáció genetikai kapcsolatrendszerében  

(In K. Cs. S. – Mi a magyar? Kovászna, 2014) 
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4.3. Gondolatok a székely-magyar rovásírásról 
Összeállítás M. Gy.: Róvott múltunk I-III. alapján 
 
A Szovjetunióban képzett Vásáry István megfogalmazta a komoly tudományos kutatás 
viszonyát a  rovásírás kutatásához. Neki már nem kellett félnie káderlapja tartalmáért. Végre 
kimondta (1974), hogy a keleti türk írás átvételi elmélete (Németh Gyula modellje 
rovásírásunk eredeztetésére) nem áll meg a talpán. 3 betű hasonlósága semmit sem jelent! 

 
Ezt vallja Püspöki Nagy Péter  is 1977-es  tanulmányában. Leleplezi a prekoncepciót, az 
erőszakolt egyeztetést. 

Püspöki 1968-ban a felvidéki Felsőszemeréd katolikus templomának rovásírásos feliratát mint 
a legrégibb magyar nyelvemléket említette a pozsonyi Irodalmi Szemlében. 
 

Debreczenyi Miklós már 1914-ben világosabban látott: sem a cirill, sem a türk  nem lehet a 
székely írás  szülőanyja. Ugyanis a rovásírás az egyetlen, amely a magyar nyelv sajátságos 
hangjai számára jött létre! 
 
Vékony Gábor is kategorikus: a türk ábécé nem jöhet szóba. A Nikolsburgi jelábécé 
sorrendje nem vág egybe a régi türk ábécé hiányosan ismert sorrendjével sem. 

 
Egy kolozsvári professzor45 egyetlen szóval sem említi a középkori magyar irodalomról írott 
könyvében a „nemzeti írás” tényét.  
Válasza: „Minek (említsem)? 1-2 templomoldali feliratért, amit ma sem tudnak elolvasni?” 

 
M. Gy. írja, hogy a gyógyító táltosok a szertartás során maguk égették el vagy temették a 
földbe a rontásűző igéket tartalmazó rovásbotokat. A regösök rovásírásos emlékfeljegyzéseit 
az udvari szokások gyökeres megváltozása szorította ki (a nyugati lantosok vették át 
szerepüket).   
A vándorénekesek is kb. 20 generáció távolságában igen jó krónikákat hoztak össze. A 
hosszabb távú emlékezéshez szükséges rovásírásos listák állandó veszélyt jelentettek a 
mindenkori hatalomba újonnan bekerültekre.  

A „lézengő ritterek” gyorsan és nyom nélkül kaszabolták le az udvarban azokat. A „néma 
inkvizíció” így semmisítette meg a hajdani krónikák elődeit! 
 

 
4.4. A rovásíró Tar Mihály története 
Összeállítás M. Gy.: Róvott múltunk I-III. alapján 
 
A „Tar-féle” bűneset kivizsgálására nyomozó komisszárok (pap, főszolgabíró, jegyző) 
szállták meg Tar Mihályék omori46 lakóházát. A csalás és az összejátszás lehetőségének 
elkerülése végett a fiút, (Tar) Istvánt elkülönítették az apától... 
A hivatalos  jelentés szerint  a vallatás tervszerűleg folyt. De mi volt a bűn? Az, hogy valaki 
Tar Mihályról és fiáról azt állította, hogy tudnak írást róni ősmagyar betűkkel! 

Egy ilyen hírre a magyar érzésű ember lelkét öröm szállja meg. Az idegen forrásokat 
merítgető magyar „tudósok” lelkét pedig megszállja a gyanú...  
(Lebecsülni a magyar faj képességeit: ez a magyar tudományosság hitvány divatja.) 

 
A vallatás eredménye: kiderült, hogy Tar Mihály és fia csakugyan tudnak írást róni... 

 

                                                 
45 Szőcs István: Mert írva vagyon... Helikon (Kolozsvár) VI.  évf. 19. sz., 1955  okt. 4. 
 
46 Aztán egy napon az I. világháború után Omoron kicserélték a falunév-táblát. Az OMORból HOMOR lett, 
hiszen miféle falu lenne az olyan, amelynek neve azt jelenti az ország új nyelvén: GYILKOSSÁG. 
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A rovásírást is tartalmazó Karacsay-kódex hitelességét védő Király Pál meghűlt, majd 
hirtelen tüdőgyulladást, nemsokára hashártyalobot állapítottak meg orvosai. Gyorsan jobblétre 
szenderült...  
A Tar  Mihály (és ezzel a rovásírás) becsületét védő Fadrusz János (a századvég 
monumentális szobrainak készítője) is hirtelen meghalt (1903), s ezzel eltűnt a Jelentés 
(melynek állítása: a rovásírás  nem él a nép körében) aláírása útjából az utolsó akadály!  

A Jelentés (Tart lejárató szövege) a finom manipuláció mesterpéldánya. Arról, hogy Tar a 
szám-írás mellett betűírást is látott, nincs benne egy hang sem! 

 
Sírján Szily Kálmán (az Akadémia Hunfalvy-követő47 titkára) koszorúja a legnagyobb...  
A mindenáron akadémiai babérokra törő Sebestyén Gyula (az Ethnográfia c. folyóitat 
szerkesztője) pl. „magyar nacionalista hőbörgésnek” minősítette Tar állításait. Úgy lett a 
„rovásírás apostola”, hogy a hamisítványok fejezetében kimondja: „a rovásírás ugyan van, de 
halott, emlékeinek hitele bizony sokszor kétséges”. Közvetlenül nem mondta ki, hogy Tar 
hamisít, de Tar Mihály történetét is „ügyesen” ebbe a fejezetbe helyezte... 

 
A Pesti hírlap 1902. okt. 19-i számábanak egyik címe (M. Gy. I./35.): 

? Λ4M5HΛK ЗЭ4M Y4X 5Э 
A latin jelkészletre átírt rovásírásra sokan felfigyeltek.  

Olvasata jobbról balra olvasva: no hát van-e ősrovás? 
 
A szellemes tárca célja, hogy aláássa a rovásírás hitelét.  
Hol van itt ázsiai örökség? – kérdezi a cikkíró. 
 
Megj.: M. Gy. könyvében (sajnos nyomdahibásan) „M” szerepel a „X” helyett. (M. Gy. I./35.) 
Ugyanezen az oldalon további nyomdahibás átírás: X=n, N=k (helyesen: X-=b, N=r). 
 
Megj.: a csupán formai hasonlóságra építő jelmegfeleltetés tipikus példa arra, hogy néhány 
kiragadott elem alapján nem szabad általános érvényű végkövetkeztetéseket leszűrni.  
(Az eljárás burkolt célja „természetesen” a szerző prekoncepciójának alátámasztása volt...) 

 
 

                                                 
47 Rövid összefoglaló Hunfalvyról M. Gy.: Róvott múltunk I-III. alapján: 
A szepességi Hunfalvy (Hunsdorfer) Pál (1810-1891) akadémiai főkönyvtáros (valószínűleg osztrák titkos 
ügynök) szerint a székely szláv maradékokkal kevert nép, nem hun. Ő végzettsége szerint jogász – tehát a mai 
magyar tudomány mércéjével mérve ő is „dilettáns”... 
A rovásírásunkra ellenszenvvel tekintő „Habsburg tartótiszt”, Hunfalvy állítja: „Nincs tudásunk arról, hogy a 
magyarok tudtak-e írni a kereszténység felvétele előtt. Kézai Simon krónikája említi ugyan a „hun” székelyek 
némi sajátságos írását, de ennek az oláh pópák (?) írását tartja.” 
Az elveszett rovásírásos kéziratok zöme Hunfalvy akadémiai regnálása alatt tünt el nyomtalanul az 
MTA állományából! 

Ő az, aki módszeres támadást indít a magyar krónikák, folklór, hagyomány lerombolására. 
Rovásírásunk is az ő uralma alatt válik tiltott témává. Hunfalvy elfogadja pl., hogy a „hun” székelyek 
írása az oláh pópáktól (?) származik. (M. Gy. I/541.)  

 
Gárdonyi Géza történelmi regényíró szerint (Hunfalvy) Batu-kánként dúlt fel és égetett el minden magyar 
hagyományt. Attila magyari dicsőségét bedobta az Akadémia szemetesládájába.  
Zajti Ferenc író és festő állítja, hogy „Hunfalvy piromániában szenvedett”. 
Götz László orvosból lett őstörténész véleménye: „Hunfalvyék az indogermanisztikán belül is annak 
legszélsőségesebb (nyíltan magyarellenes), Schlözer-féle német-osztrák irányzatát tekintették mérvadónak (pl. 
a tárgyilagosabb A. Thierry-t figyelembe sem vették)”. 
 
Makkay János neves magyar ősrégész nyugdíjazása után mondta:  
„A finnugor oldal képviseletében Budenz József és Hunfalvy (Kutyafalvy?) Pál, a török oldalon pedig 
Vámbéry (Vamberger) Ármin vitatkoztak azon, hogy Árpádék nyelve finnugor-magyar vagy török volt-e.  
(Számukra ez nem volt mindegy – a „rossznyelvek szerint” ugyanis Vámbéry Nagy-Britannia, Hunfalvy a 
Habsburg birodalom ügynöke volt...) 
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4.5. Egy régész és barátai 
Erdélyi István régészt alapossága és partiumi gyökerei olyan felismerésekre vezették (az 
avar és a szkíta kérdéskör kapcsán), amely egyrészt még nem vált paradigmává a 
pártirányítású magyar régészetben, másrészt féltékennyé tették a szakma vezetőit.  
Így – dacára, hogy finnugrista alapon gondolkodott és párttitkári megbizatást is vállalt – 
parkolópályára került. 
Azért persze mindig csurrant-cseppent valamilyen lehetőség (katedra a Károli Gáspár 
Egyetemen, az Eleink folyóirat támogatása, könyvírói és szerkesztői feladatok kiadói és alapítványi 
segítséggel stb.). 

Megj.: Róna-Tas48 „szegedi keze” messzire is elért: Erdélyi Istvánt, Czeglédi Katalint és 
Hegedűs Lórántot is „menesztették” a református Károli Gáspár egyetemről.  
A szegedi egyetemi műhelyéhez hű Sándor Klára bezzeg minden támogatást megkap... 
 
Mandics értékelése Erdélyi munkásságáról (M. Gy. III./358-359.):  
A korszak egyik legaktívabb régésze a Szovjetunióban végzett. Jól ismeri az  orosz múzeumi 
raktárak egyelőre feldolgozatlan leletanyagát is. A lelőhelyek etnikai azonosítása azonban 
többnyire kérdéses. 
Erdélyi a História számára írt cikkében 20 kultúrát „mozgat” fel-alá a paleolitikumban és a 
neolitikumban. A nagy jégvisszavonulás utáni vándorlások idejére teszi az indoeurópaiak és 
a finnugorok közös eredetét. A régészeti bizonyítékok alapos áttanulmányozása alapján 
azonban csak a kultúrák határai vonhatók meg úgy-ahogy, ám vajmi keveset tudhatunk meg 
ezen kultúrák etnikumairól. 
 
A radiocarbon-kronológia elterjedése, a „C14 kronológiai törésvonal” felismerése elvezetett pl. 
az Old Europe kultúra feltételezéséhez (központja a Kárpát-medence és a Balkán), melyet a 
kurgánkultúra barbár nomádjai gázoltak csak le. Colin Renfrew hamar felismerte, hogy 
Nyugat-Európa is részesül  a  radiocarbon-mérések öregítő hatásából, ezért feltehető, hogy pl. 
a megalitikus építmények nyugati találmányok, s nem Keletről hozták őket. 
 
Mandics  szerint komoly probléma, hogy a kalibráció nehézségeit (a talaj és a levegő 
alapszintjének figyelembe vétele – lásd Götz László: Keleten kél a  nap. Püski, 1994) 
figyelmen kívül hagyva, a radiokarbonos mérések adatait szentírásnak véve (?) írják ma a 
kutatók publikációikat.  
Az antropológusok figyelmeztetése  (pl.a Természettudományi Múzeum Embertani Tárának 
volt igazgatójáé, dr. Tóth Tiboré) süket fülekre talált. Lipták Pál elhallgatja Tóth 
eredményeit, Éry Kinga pedig arra hivatkozik, hogy a Debec-módszer statisztikai eljárását 
használva a finomabb jelenségek elsikkadnak (?).  

 Megj.: Részben persze igaza lehet.  
 
Kiszely István 1996-ban  teszi ismertté dr. Tóth adatait. Az egyes embertani típusok fotói 
alapján világossá válik a Bartucz-Lipták iskola terminológiai csúsztatási rendszere, melynek 
célja a „finnugor igények” kielégítése. 
 
Szathmáry László (Debreceni Egyetem) és Kővári Ivett (Herman Ottó Múzeum, Miskolc) 
2191 férfi és  1835 női koponya adatait dolgozza fel. Ennek alapján a letelepedett és  a 
bevándorló népesség aránya a Nagyalföldön már pontosabban számszerűsíthető.  
(M. Gy. III./365-366.) 

 

                                                 
48 „Szekfű Gyula szerint magyar faj nincs is (ugyanis keverék), s már (Szent) István korában sem volt. A 
génvizsgálatok eredményeit a történettudomány nem használhatja (?). Ezzel a hozzá nem értő szkepticizmussal 
kívánta Róna-Tas András lebunkózni a legkorszerűbb mai tudományos genetika őstörténeti eredményeit, 
amelyek már eddig is felforgatták a múlt kutatását.” 
„Milyen történelemszemlélet az, amelyik azt fejtegeti, hogy jogos volt a történeti Magyarország feldarabolása, 
mert rosszul bántunk a nemzetiségekkel – holott a középkorban több joguk volt a románoknak, szlovákoknak, 
horvátoknak, mint manapság a kitaszított magyaroknak?”  (Bakay K., Kapu, 2005. 03.) 
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Az akadémiai tagság és a nagydoktori cím azonban fényévnyi messzeségbe került  – ám a 
hosszú életre berendezkedett Erdélyi mégis reménykedett. Úgy döntött, hogy ezért továbbra is 
„kiszolgálja” a pillanatnyi mértékadó köröket. 
Nem vette figyelembe, hogy ezzel több kutatótársainak és az önálló gondolkodásra képes 
„amatőröknek” a munkáját is hátráltatja.  

Megj.: Erdélyi az általa a 2000-es évek elején szervezett rovásírás-konferencián (az ELTE 
Ludovika téri épületében) délelőttre tette a „hivatásos”, délutánra pedig az „amatőr” kutatók 
előadásait, hozzászólásait, ezzel megakadályozva az őszinte párbeszéd kialakulását, a 
kellemetlen szakmai kérdések feltételét. 

 
Példák Erdélyi állításaiból, eljárásaiból: 
Erdélyi kijelenti, hogy „a Nagyszentmiklósi Kincs tárgyalásakor a Róna-Tasét (1985) 
megelőző (különböző nyelvű) olvasatok közlésének nem látjuk értelmét.”  

Megj.: Róna-Tas ótörökül olvas, Debreczenyi M. és Pataky L. magyarul. Vékony Gábor 
rendszerszemléletű olvasataihoz képest az előbbiek mind kevésbé megalapozottak. 

 
A Kárpát-medence rovásfeliratos emlékei a Kr. u. 17. századig (Masszi K., 
Budapest, 2010) c. művében pl. szerepel több 17. sz. utáni írásemlék is.  

 
A kaukázusi turkológus, Sz. J. Bajcsorov (1989) (sorrendjében mindenképpen) értelmetlen 
fordítását Erdélyi jobban illőnek véli egy aranycsészéhez, mint a többi kutató értelmesebb (és 
magyar) olvasatait.  
 
Erdélyi „szubjektív sci-fije” (címe: Sumer rokonság? Akadémiai K., Bp., 1989) 
 

 
 
A „rendszerváltás” évében megjelent könyv tartalmazza  
a., Komoróczy G. (a „lekutyázott”) és Badiny (a „kutyázó”) vitáját. 

Megj.: Erdélyi, az egykori (de másoknak soha nem ártó) párttitkár „természetesen” ELTE-s 
druszájának, Komoróczynak ad mindenben igazat... 

 
b., Harmatta J. anakronisztikus olvasatát  

Megj.: Harmatta a tatárlakai korong jeleit sumerul értelmezi – ám jóval későbbi akkád 
istenségneveket (pl. Samas) olvas ki... Ezt az anakronizmust Erdélyi kritika nélkül elfogadja. 

 
A kora magyar tudományának teljhatalmi urához, Harmatta János iranistához (Erdélyi 
barátjához) fűződik egy igazi tudományos pálfordulás is.  
Az ő tudományos rangja biztosította, hogy az avarok és hunok türkségét elfogadják (László 
Gyula és Vékony Gábor „forradalmi nézeteinek” visszaszorítására).  
1990-ben megtörtént a csoda: Harmatta rádöbbent, hogy a szarvasi tűtartó felirata olvasható 
türkül is és magyarul is – pontosabban két oldala magyar, másik két oldala pedig türk 
nyelvemlék!  

Megj.: a kétnyelvűség feltételezése csak akkor megalapozott, ha a két szöveg tartalma ugyanaz 
(tehát a felirat bilingvis). Ez a szarvasi tűtartó esetében nem áll fenn.  
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A forradalmi váltás szinte észrevétlen maradt, mivel hirtelen leereszkedett a média 
vasfüggönye.  
 
Harmatta 1997-ben egy másik kétkedő, Györffy György oldalán ki merte jelenteni: a múzeumi 
raktárakban még sok honfoglalás-kori rovásemlék van, csak keresni kellene!  
(M. Gy. III./464-465.) 

 
 
4.6. A genetika szerepe egyre nőhet az őskutatásban  
 
Erről Mandics külön fejezetben ír (az idézett szerzők: P. A. Underhill, O. Semino és munkatársai, 
L. L. Cavalli-Sforza, Czeizel  E., Szabó I. M., Bíró A. Zs. és munkatársai, Cser F.-Darai L. stb.). 
 
Egyelőre hátra van még a genetikai mutációk számának, gyakoriságának, a bomlások 
szabályostól eltérő ingadozásainak pontos tisztázása.  

A történelemtudomány szorosan kötődik az aktuális politikai paradigmához. Az szabja meg 
ugyanis, hogy milyen célok érdekében kell válogatni az adatok, elvek és talált tárgyak nagy 
raktárában.  
Az írott (és igen gyakran hamisított) források elemzése mellett ezért fontos más 
tudományterületek eredményeinek a beillesztése az összképbe. Felhasználásukkal az eddigi 
önkényes, alárendeltségi viszonyokat rögzítő nyelvi és genetikai családfák helyébe reálisabb 
kapcsolatrendszer állítható.  

Pl. az észak-amerikai viking feliratok, a dél-amerikai föníciai feliratok köteteket 
töltenek meg, ennek ellenére a felfedező neve (hivatalosan) Kolumbusz és Amerigo 
Vespucci...   
A globalista politikai trend kiszolgálását számtalan, remek képanyaggal illusztrált, 
áron alul kínált könyv biztosítja. Az „írástudók árulásának” köszönhetően 
Magyarországon is remekül működik a múlthamisítás...  
(M. Gy. III./366-383.) 

 
Őshazaképletek a mai paradigma szerint: lásd M. Gy. III./384-408. 
Honfoglalás-modellek: lásd M. Gy. III./408-416. 
Tudományon kívüli és tabu témák – avagy a rováskutatás pszichológiája:  
lásd M. Gy. III./419-465. 
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4.7. Sándor Klára és a 2014. június 19-i könyvbemutatón őt kérdező Vásáry 
István „tézisei” 
(Sándor K.: A székely írás nyomában. Typotex K., 2014) 
 

 lehet, hogy a xiung-nu-knak (hunoknak) nem is volt írásuk; 
 a Bodrog-Alsóbűn előkerült X. századi fúvóka felirata még megfejtetlen; 
 a „rovás” üres szó (megtöltése jelentéssel félrevezető); 
 mindenki joga, hogy  azt tegyen a rovásírással, amit akar (pl. állíthat településjelző 

táblát sváb falu elé is...); 
 a magyar királyságnak csak kis töredéke volt írástudó (egyetértünk: a latin ábécés írást 

valóban kevesen ismerték...); 
 Magyarországon Mátyás király (aki „Atilla Secundus”-nak nevezte magát) udvarában 

virágzott fel a székely-magyar rovásírás; 
 a  magánhangzók közül a későbbiekben az E és az A kivételével mindet kiírták, végül 

mindet külön jelölték. (A szóvégi magánhangzó jelentés-megkülönböztető szereppel 
rendelkezik, ezért azt mindig és minden esetben kiírták). 

 
Megj.: Szinte mindig a magyarság dicsőségét gyengítő, egyedi alkotásait megkérdőjelező meglátások! 
 

 
Sándor Klára dedikál a 2014-es Könyvhéten, Budapesten 
 
Sándor Klára további megállapításai: 
1., Rovásírásunkat székely írásnak nevezi. Autentikus használata kizárólag Székelyföldön volt. (?) 

A mai Magyarország területén és Felvidéken is kerültek elő rovásfeliratok! 
 
2., A Bolognai Rovásemlék a leghosszabb „rovásemlékünk”  

– de csak azok közül, amelyeket ő is ismer: továbbra is hamisítványnak tekinti pl. Somogyi 
Antal rovásírásos gyűjteményét... 

 
3., Sebestyén Gyuláé az eddigi egyetlen komoly rovás-corpus  

Akkor Mandics György: Róvott múltunk I-III. (Irodalmi Jelen, Arad, 2010-2012) micsoda? 
(Néhány pavilonnal odébb a szerzője könyvbemutatót is tartott a 2014-es Könyvhéten...) 
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4.8. Mi a tudomány? 
 

A tudomány49 végső soron nem más, mint amit „szakértők egyetértése” szentesít.  
(J.-F. Lyotard: La Condition postmoderne. Rapport sur le savoir. Paris, 
Éditions du Minuit, 1979) 

  
„Tudomány az, amit a tudósok tudománynak nyilvánítanak.” 
„Én nem értek az őstörténeti témákhoz, de volt egy tanárom, aki értett hozzá. Én neki 
hiszek (vagyis: nem a bizonyított tényeknek...)” 
     (Egy sikeres és tekintélytisztelő bölcsész tipikus véleménye) 

 
A bölcsészek (nyelvészek, történészek), közgazdászok, pénzügyi szakemberek, 
politológusok) érdekérvényesítő képessége erősebb, mint a mérnököké, tanároké, orvosoké.  

Az utóbbiak a valósággal („reality”) /is/ foglalkoznak, felelősséget kell hogy vállaljanak 
terveik gyakorlati megvalósíthatóságáért, így nem érnek rá állandóan helyezkedni, lobbizni. 
Ezért nyilván kevesebben tudnak díjat, doktorit, kandidátusi és PhD fokozatot szerezni, 
mint az elméleti spekulációkban és „helyezkedésben” jártasabb bölcsész társaik.  

 
A tekintély- és dogmatisztelet így gátlástalanul lesöpörheti a tényeket...  
(Jézust, Keplert, G. Brunót, Kopernikuszt, Bolyai Jánost, Einsteint, Teslát  stb. nem értette meg a saját 
kora (vagy legalábbis a hatalom birtokosai). A hiba nem bennük volt, hanem a fejekben 
megkérdőjelezhetetlenként rögzült egyházi és tudományos dogmákban, ál-igazságokban.)  
 
Ma is ez a helyzet: a távcsőbe nézés helyett a „mértékadó körök” kijelentik inkább, hogy az új 
felismerés elméletileg lehetetlen, így nem is érdemes belelesni a messzelátóba...  

Pedig azonnal  kiderülne, hogy a mese (pl. A császár új ruhája) ma is igazat mond: a 
csodaszép ruhájában gyönyörködő császár (akit környezete ügyesen manipulál) – ismét 
meztelen... 

 
A 2014-es Könyvhéten azonban találtunk egy másik definíciót (meghatározást) is a 
tudományra: 

„ ... a tudomány nem a tények összessége, hanem szemléletmód, a kritikai 
gondolkodás képessége.” 
H. Nagy P.: Mire jó a popkultúra – avagy hogyan oktatható a tudományos gondolkodás a 
bölcsészeknek. 

 In: Erdélyi Margit: Az irodalomoktatás új kihívásai, Gondolat, Bp., 2014, 17. o. 
 
Megj.: A bölcsészeknek – önhibájukon kívül – nem volt lehetőségük arra, hogy elmélyüljenek 
a logikus és természettudományos gondolkodásban, és megismerjék a rendszerszemléletet.  
Mi most ennek a hiánynak a pótlásában is szeretnénk segítséget nyújtani. 

 
Magyarországon nincs külön írástörténeti képzés!   
Ezért Hunfalvynak, Erdélyinek, Vásárynak, Róna-Tasnak, Sándor Klárának stb. sincs ilyen 
„szakirányú” akadémiai végzettsége!  
Mégis ők dönt(het)ik el: ki a „hivatalos” és ki a „dilettáns”...  
Következmény: a pályázatokkal  támogatott Ókor és az ELEINK c. folyóirat is „amatőrök” 
döntése alapján „utasít vissza vagy fogad el” közlésre cikkeket. 

 
 

                                                 
49 „A szabadgondolkodók nem művelik a tudományokat, hanem beszélnek róla. A felvilágosodás óta az új 
tudományok elnevezése a ’lógia’ – azaz a ’beszéd’. Vagyis nem az IGAZ kutatását és törvényeinek rögzítését 
tartják a tudomány fő feladatának, hanem az arról való beszédet.” (Dobai István) 
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4.8.1. Mandics György gondolatkísérlete a mássalhangzóváz értelmezhetőségéről  
Egy szöveg mássalhangzóváza önmagában TÖBBFÉLE nyelvű és tartalmú OLVASATot is lehetővé 
tesz! (M. Gy. III./281-283.) 
  
I. példa: SNSSVN SMXLHSTRDSTMLMLNSTRVRNSXRGNSDTTS 
LSINNVTNSNGRNDNTLLGNC 
Rajta, tessék megpróbálni elolvasni! 
 
Egy próbálkozás magyarul:  
Oson ősi sávon sem/ásó ma kész (X) élő históriád este emel-emeli  nő este rá várna / sátorvár na és 
kész (X) régen ősöd  tettes/itt is elején nevetne (h)ungár éden égi áradó intő illő gönc/intelligencia 
 
Végül franciául (eláruljuk: ezen a nyelven íródott az eredeti szöveg):  
„Si nous savions mieux l’Histoire, disait Émile Male, nous trouverions aux origines de toutes les 
innovations une grande intelligence.” 
 
 
IV. példa: BNNNKT ZTTL LGNKBB RDKLHT Z HGY = Bennünket ezúttal leginkább érdekelhet 
az, hogy 
 
RP   SZKRSZN    S KLT    SZBRBN LK RKNNKTL  
Európa északi  részén   és Kelet  Szibériában lakó rokonaink 
répa/árpa szekér szán/szín    sok élőt   szoborban élőkre kinn kitől 
JDNJGYK       HSZNLTT  SZNTN   SMRK 
a tulajdonjegyek    használatát szintén   ismerik. 
Ijed neje ágyéka /  Húsz nő előtt  szent nő  sumerok  

 
Megj.: A tulajdonjegyek „n”-je kimaradt Mandicsnál (M. Gy. III./282.). A magyar nyelvű 
félkövér szöveg volt az eredeti.  
Egy másik lehetséges (persze értelmetlenebb) próbálkozást is bemutatunk (normál 
karakterekkel szedve).  

 
Megj.: A bemutatott (normál karakterrel írt) magyar „megfejtési kísérleteink” Borbola János 
magyar-egyiptomi, Baráth T. egyiptomi-magyar és sumer-magyar, Fabó László etruszk-
magyar olvasási ötletei alapján készültek.  

 
Tanulság: magánhangzók nélkül nemcsak az indoeurópai és a finnugor nyelvű írások, hanem 
a keleti szövegek is rémesen hasonlóan néznek ki (latin átírásban)!  
Ezért van az, hogy megfelelően hangzósítva annyi különféle szláv, magyar, román, német 
szöveg „gyártható” ugyanazon alapból. A nyelvi szabadosság és a semmiféle szabályt nem 
követő magatartás miatt szinte MINDENből MINDEN lehet! Pl. 
 

tele+fon = telefon;  
ebéd + Elek = ebédelek;  
sás kacsa patkó vályog = sáska csapat kóvályog  

(Arany J. szövege a rajzok alapján – másképpen összeolvasva.)  
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5. RÖVID KIRÁNDULÁS MÁS SZAKTERÜLETEKRE  
 

5.1. Szent Koronánk eredeti képrendjéről 
  
Egyetértés áll fenn a nemzeti érzelmű kutatók között abban, hogy eredetileg a Szűzanya (a 
Boldogasszony) képe állt Dukász Mihály bizánci császár képe helyén. 
 
A mellette lévő két uralkodó képét is nagy valószínűséggel utólag helyezték fel. Vajon kik 
lehettek eredetileg a helyükön?  
A csupán ingázással megállapított Atilla- és Buda-zománcképpel (Gézát és az egyéb földi 
uralkodókat feltételező modellekkel stb.) az a probléma, hogy egy beavató koronán (a 
szentek, apostolok és a Szent Hármasság tagjai mellett) nemigen lehet egy, a szellemi 
hierarchia szerint alacsonyabb, beavatásra váró „földi uralkodónak” helye.  

Megj.: Természetesen Atillát és Budát is szentté lehet avattatni – de ez a római vagy a bizánci 
egyháztól egyelőre nem várható el.  
 

Ha a Szent Koronát a „magyar kereszténység” beavatási koronájának tekintjük, akkor néhány 
szereplő  

(a damaszkuszi úton megtért, Jézussal életében személyesen nem találkozó Pál, a nálunk 
kevésbé ismert Szent Kozma és Szent Damján, valamint Szent Demeter)  

felbukkanását igen nehéz megindokolni. 
Megj.: Berta Tibor, az Időkód (2002) szerzője és mások szerint is Uriel és Rafael arkangyalok 
lehettek eredetileg a Koronánkon – ezt a logikus felvetést azonban az Atilla- és Géza-párti 
nemzeti koronakutatók egyelőre (a „hivatásosok” pedig véglegesen) elutasítják.  
 
Molnár V. József kimutatta, hogy mind a négy arkangyal szerepel a magyar 
néphagyományban, így ők kevésbé idegenek számunkra, mint pl. Kozma, Damján és Demeter. 
 
Végh Tibor Józsefet (Jézus nevelőapját) és Keresztelő Szent Jánost „teszi” a Dukász helyén 
álló Mária (Boldogasszony) képe mellé. 

Kérdés: a vér szerint Jézushoz nem kapcsolható nevelőapa milyen szakrális elv szerint 
kerülhet egy beavató koronára? 
 
Megj.: Végh Pap Gábor művészettörténész évköri modelljét kritikával illeti. 
Végh „ugrásokat” is tartalmazó okfejtése azonban rendszerszemléletileg nehezen 
illeszthető a Zodiákus (Évkör) névünnepeinek szerinti rendjébe.  

 



 59

5.2. Badiny Jós Ferenc szinte minden „szenzációs gondolata” átvétel 
(A szerkesztő rövid összeállítása) 
 

 
Badiny Jós Ferenc – eredeti nevén Jórcsik Ferenc – szobra (Losonc, Ráday u.) 
 
2013-ban, a budapesti Badiny-megemlékezésen kb. 15 ember vett részt (belépő: 1000 Ft). 
Népszerűsége csúcsán még több százan hallgatták: a TF-en az „argentínai professzor” néhány 
éve teltház előtt tartott előadást (az „áramszünet” miatt sokáig gyertyafényben...) 

BADINY a kiváló asszirológussal, Samuel Noah Kramer-rel is levelezett – ezt azonban 
követői és hívei alig említik. 
 

Utánajártunk: a kitűnő író és előadó Badiny (BJF) (szinte) minden „szenzációs gondolata” 
átvétel50! 
 
Badiny forrásai: 
Varga Zsigmond (sumer nyelvtan /deklináció, konjugáció=„összetapadás”, pre-, in- és postfixumok/, 
valláskép) 
 Dr. Varga Zs.: Sumir-babiloni örökség az ural-altaji népek életében, Debrecen, 1925 
 az idézett mű: Calepinus szótár, Bázel, 1590.  
Bobula Ida (szóhasonlítások).  
Zajti Ferenc (Zsidó volt-e Krisztus?, 1922) – Jézus „származása”.  
Zakar András (Mindszenty titkára, R. Labat epigráfiai kézikönyve előszavának  magyarra fordítója) 
– a sumer-magyar rokonítás érvrendszere.    
Novotny Elemér51  

                                                 
50 BJF lett közülük a leghíresebb – jó előadói-írói stílusa mellett talán azért is, mert jócskán túlélte elődeit... 
51 Novotny nemcsak Badiny, hanem Dudás Rudolf és (részben) Bíró József, Marton Veronika „forrása” is!  
(Sajnos Novotnyt halála után már csak ritkán említik...) 

Novotny már 1966-ban írt a dákokról (Szarmizegetuza), s a magyar szóról.  
Néveredeztetései: Napoca (Napka – azaz  Kolozsvár),  
Szőny (= Zuen Holdisten),  
Alsó-Zab folyó (a szabír szó innen ered);  
KI.EN.GI = Kangha (az Avesztában: Chorezm (Sz. P. Tolsztov)), = kangar (Marton Veronika), 
Atilla: at-il = atya+ég   

Megj.: az il(u) nem sumer, hanem akkád nyelvi elem, jelentése: isten (lásd L.13-nál). 
 
Szvatopluk: Zu-en-tu Bal-du = Bál (isten) szent gyermeke;      

Z. A. fordítása magyarra: „Bál gyermeke, a tudás ura (azaz a Holdisten) teremtette”. 
Debrecen: Dib-ri-a-zu-en = megfog+neki+kéz (víz!)+Holdisten (Zuen). 
Duna: du-un-(n)a = mélység vize; szobor: zu-bor =  kő+kép  

  Z. A. megj.: L.6 ZU  = tud (vagyis ZU nem jelent követ! A kő ugyanis ZÁ – lásd L.229.). 
Skytha: sig-gi-ta = fényes földről (való). 
Madárneveink, a kutya (pl. puli) sumer eredetű neve. 
További földrajzi- és személynevek (pl. Duna, Tisza, Pest, Dömös, Esztergom, Álmos, Ug/y/ek, 
Árpád, Atilla = ég atyja, Emese) 
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Az 1973-as párizsi Orientalisztikai Világkongresszuson Badiny Novotnyt „helyettesítette”. Novotny 
sumer-magyar nyelvazonosságról beszél (földrajzi neveink, nyelvemlékeink sumer isten- és 
királyneveket őriznek)! 

Novotny a gatya-gada megfeleltetés kitalálója.  
Megj.: L.90 GADA = len, lenszövet – tehát Labat szótára szerint nem „gatya”! 
 
Már 1975-ben írt a Halotti Beszéd ‘sumer eredetű’ szavairól! 
Din-gir ~ tenger (életet teremtő, In: Sumer-magyar nyelvtörténet III., 353. o.) 
Dumu-zi ~ tavasz  Dömös község neve (Z. A. szerint a név jelentése: az élet fia) 

Bárczi Géza (1982) szerint a Halotti Beszédben többségében FU (43%), szláv, török, 
ugor, alán, urali, egyházi latin, bibliai, bizonytalan vagy ismeretlen (9%+24%) eredetű 
szavak vannak!  
Novotny szerint: 99%-uk sumer eredetű!    
Pl. ember = em (nő)+ber (ffi) uráli-FU; en-bar (sumer)= ragyogó úr)  némber = nő-
ember...  

 
Novotny tárgyalja még a következő nyelvemlékeinket is: 
Ómagyar Mária-siralom  

(1983 – pl. vylag uilaga, viragnac uiraga – a TESz szerint ezek finnugor eredetű 
szavak) 

I. András-kori ima (garázda lófő Wata... Stepán wazylu úr... colombuc (galambok?))  
Königsbergi Töredék (1982) 
A Tihanyi Apátság Alapítólevele (1055) 

Novotny szerint a szavak 83%-a sumer eredetű – Bárczi szerint 28%-uk finnugor. 
 

Megj.: Bobula Ida és Novotny Elemér is megérdemelne egy-egy szobrot!  
(Tudjuk, hogy ehhez pénz kell – szobrot így végül annak a „mesternek” állítanak, akinek 
„rajongói” meghozzák az anyagi áldozatot a felállítás költségeinek fedezésére...) 

 
Badiny kiváló előadó volt. Fő érdeme, hogy a széles nyilvánosság elé tudta tárni a magyarság 
őseivel, történelmével kapcsolatos elhallgatott és eltorzított eseményeket, tényeket.  
Helyes, hogy mások (nagyszerű vagy újszerű) gondolatait idézi – ám illendő megemlíteni az 
eredeti „forrást” is!  
Sőt az se baj, ha az átvett vagy idézett gondolatok (kritikai) értékelésére is sor kerül.  
 
Ez utóbbi azonban gyakran elmaradt – így az értékelés a jövő kutatóinak feladata lesz! 
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5.3. Az IGAZSÁGot is meg lehet szokni! 
A tudományos igazságról – egy régész, Makkay János szemszögéből 
 
Aiszkhülosz véleményét az isteni puccsal hatalomra került főistenről, Zeuszról (aki zord és 
kezében tartja a törvényt) Hermész szájába adja a „Leláncolt Prométheusz”-ban:   

„Mert Zeusz nyelvét hazugság nem hagyhatja el, 
mindent beteljesít, amit kimond.” 
 

Tényleg jó-e szót fogadni a teljhatalmú zsarnoknak? A bölcs Prométheusz szerint NEM.  
Eredmény: Prométheusz májából Zeusz büntetéseként sasok lakmároznak... 

Prométheusz „bűnei”:  
1., tudja „Zeusz leváltásának titkát”, de nem árulja el;  
2., az „egynapélő” ember számára lehozta a tűzet, az „istenek tulajdonát”, s ezzel sok hasznos 
mesterségre és a betűvetésre, számolásra is megtanította. 

 
Tanulság: már a görög istenek világában is nem a bölcs és igazságos, hanem az erős és 
erőszakos egoista irányít…Csoda-e, ha ma is így van? 
 
Makkay János52 jelszava: rendszerváltást és szemléletváltást az Akadémián!  
Ma ugyanis nagyrészt még mindig ugyanazok a tudósok (és „hű” tanítványaik) véleménye a 
mértékadó, akik évtizedekig a ’békepapokkal’ együttműködve (és időnként politikai befolyás 
hatására) tájékoztatták félre a közvéleményt és nevelték félre a tanulóifjúságot.  
Makkay humorosan tárja elénk példáit, szemlélteve, hogy az emberi elfogultság és butaság 
mára sem halt ki teljesen...  
 

A szerkesztő  megoldási javaslata: minden támogatást meg kellene vonni a tudományos és 
művészeti elittől, és egy tiszta lappal induló, felkészült és becsületes gárdának kellene átadni 
a váltóbotot!  
Egy megbízható és alapos, „keleti” és „nyugati” kutatókat is felsorakoztató nemzetközi 
bizottság dönthetné el, kinek a munkája értékes szakmailag, illetve mentes a 
„szubjektivizmustól”. 
Tudjuk, hogy a politikában ezt a váltást „nem sikerült” megvalósítani – de ott legalább 
történtek kezdő-, illetve látszatlépések.  
A tudomány és az egyházak területén azonban ez az „átvilágítás” a mai napig egyáltalán el 
sem kezdődött!  

 
 
5.3.1. Makkay János példái 
 
a, Az Annales Regni Francorum-ban így szerepel egy mondat:  
„Sed et hostes antea illis populis inexperti, qui Ungri vocantur, regnum eiusdem populantur.” 
Pontatlan fordítása (Mátyás Flórián szerint): 
„De még azon népek által elébb nem tapasztalt ellenségek is, kik ungrinak neveztetnek, 
pusztítják (Német Lajos) országát.” 

Györffy ezt vette át (s ezt a fodítást Harmatta János is elfogadta.) 
 
Tóth S. László (HKÍF53) precízebb fordítása (ezt Ungváry is megerősíti): 
„... de azon népek előtt korábban ismeretlen ellenségek is, akiket magyaroknak (Ungri) 
neveznek, ugyanannak királyságát pusztítják.” 
 
Tanulság: nem mindegy, hogy mi pusztítunk – vagy egy általunk nem ismert nép...! 

„Morva szövetségről csak Bóna meg Kristó álmaiban van szó, a forrásban nem.”  

                                                 
52 Makkay J.:  Hogyan kell történelmet írni? A szerző kiadása. Budapest, 1998. 
53 A honfoglalás korának írott forrásai. Szerk.: Kristó Gy., Szeged, 1995. 
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(Makkay, 16. o.) 
 
b, Györffy György szerint az Eunedubelianus név összefügg a régi oguz eredetmondával. 
Máshol meg azt írja, hogy Eunedubelianus = Ene(ch)+Du(la)+Bel(ar). 
Balogh László rövid cikkében54 elmagyarázta, hogy Györffy mindössze két filológiai hibát 
követett el egyetlen szóban... A helyes olvasat: yunedubeliani (jenődbeli, azaz Jenő törzsbeli). 
 
c, „A Kárpátoktól keletre előforduló „ungri” akár 862 előtt is lehet árpádi magyar.  
Nyugaton (a Kárpát-medencében vagy attól nyugatra) semmi szín alatt nem.  
896 után viszont a keleten előforduló ungri már csak alkalmanként lehet árpádi magyar...  
Györffynek (és Kristónak) ezért logikából egyes (jár)!”  

Megj.: Makkay a 17. oldalon azért túloz, amikor az előbbiekért ’nullás’ érdemjegyet ad... ☺ 
 
 
5.3.2. Makkay megjegyzései Kristó pongyolán használt „szakszavaihoz” 
 
Erdős steppe = forest steppe (nem „wooded steppe”). 
Lovas temetkezés = Equestrian burial (nem „horse burial”). 
Körte: a „paleobotanical science” foglalkozik vele, nem a „zoogeographical science”  

Megj.: A körte valóban inkább növény, mint állat... ☺ 
 
 
 „... a Várhegy egyik barlangjában olyan kőbalta került elő, amelyet a közel fél százezer évvel 
ezelőtt itt élt ősember használt.”  

Forrás: Az életföldrajz-kutató Györffy György és Zólyomi Bálint: A Kárpát-medence és 
Etelköz képe egy évezred előtt c. műve.  
In: A honfoglalásról sok szemmel. Szerk. Kovács L.. Bp., 1994, 27-30. 
Megj.: A cím ’magyarabbul’ így hangzik: „... egy évezreddel ezelőtt”. 

 
Makkay szerint az előbbi mondatban három épületes szamárság van: 
a, A (csiszolással készített) kőbalta nem azonos az 50 000-200 000 éve használt kődarabokkal 
(pattintott szakócákkal, hasogatókkal, szilánkeszközökkel stb.). 
b, Ősember 50 000 éve már nem élt. (Őskőkori ember viszont igen.) 
c, A budai Várhegyen élő ember kb. 200 000 – 400 000 éve élt ott.         
 
 
A  szótő: nem gyök! 
A gyök: nem radical (a vegytanban az), hanem (a nyelvészetben) stem vagy root. 

Megj.: Országh László angol-magyar szótára szerint „radical” = szótő és gyökjel is.  
A szakirodalomban azonban a gyök jellemzően stem vagy root. 
A latin radix = gyökér, legalsó rész, eredet.  
(Megj.: radix angol szóként: alapszám, gyök, bajok forrása.) 

 
 
5.3.3. Makkay a források megbízhatóságáról  
(Makkay 31-32. o.) 
 
Ibn Hordádzbeh (földrajzíró): Az utak és országok könyve (Góg és Magóg falának leírása egy 
tolmács előadásában) – Makkay szerint is ez csak egy költött mese! 
 
„Góg és Magóg oly nép (ősatyja és ősanyja), akik mindegyikének a hossza akkora, mint egy 
magunkfajta zömök ember fele; köröm helyett kezeiken karmok vannak, zápfogaik és 

                                                 
54 Balogh L.: A titokzatos Eunedubelia  titka, Névtani Értesítő 15, 1993, 29-31. 
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agyaraik vannak, mint a vadállatoknak; füleik nagyok, ha az egyiket ágy gyanánt használják, 
a másikkal takaróznak (?), ...úgy közösülnek, mint a barmok.”  
(Al-Hamadzáni írja – Wahb ibn Munabbih nyomán...) 

Makkay szerint ennyi elég is Góg és Magóg utódairól, a mai magyarokról, azok embertani és 
néprajzi ismertetéséről! A Mendel-törvény szerint ugyanis őseink örökölhették a karmokat, az 
agyarakat, a lepedőnyi füleket...(ám azokat valahogy egyik ma élő magyarnál sem látjuk!) 

 
Ennyit „érnek” az arab és perzsa történetírók „hiteles és értékes” adatai (és ennyire 
megbízható azoknak a magyar őstörténetkutatásban való felhasználhatósága...) 

A honfoglalás fő és megbízható forrásának számító Ibn Ruszta tízezer (bizánci) aggastyánról, 
tízezer ifjúról, tízezer apródról stb. és 5000 aranykeresztről „beszél”.  
Konstantinápoly szűk belvárosában a bizánci császár kivonulása (templomba menetele) során 
nem is volt hely ennyi embernek és keresztnek... 
A  kerek sereglétszámok ugyancsak megkérdőjelezhetők!  
 
Ibn Ruszta és Gardizi Dzsajhani elveszett művéből kivonatolta leírásait. Ezek többszörös  
szövegrontást szenvedtek... 
Dzsajháni szerint (?) a magyarok tűzimádók (és volt köztük egy iráni kultúrájú néprész). 
 

Kovács Előd balladakutató miért fél kimondani, hogy a finnugor nyelvű ősmagyarok már a 
896-os honfoglalás előtt találkozhattak iráni népekkel?  

Megj.: A  közép-iráni hagyományelemek pl. így kerülhettek balladáinkba. 
 
Kmoskó Mihály kételyei (a mohamedán források korlátainak bemutatása) egyetlen szót sem 
kapnak a MAGYAR ŐSTÖRTÉNET KUTATÁSÁNAK FORRÁSAIt tárgyaló egyetlen 
egyetemi tankönyvben55! 
 
„Hála a szegedi iskolának, 1988 óta tudjuk, Nagy Sándor hódító útra kelt Tibetbe is (forrása: 
Qudáma közlése). Ez bizonyára a Curtius-életrajz azon részében szerepelt, amely nem maradt 
ránk, de megbízható (?) moszlim földrajztudósok még olvasták...” ☺  
(Makkay, 14. o.) 
 
Kristó Gyula az ómagyar etnikum szláv eredete mellett kardoskodik56 (és adatait (a 
megbízhatatlan) Dzsajhánira építi). 
  
 
5.3.4. Történelem előtti idők  
 
Csak a nyelvtudósok (pl. Rédei Károly) számára voltak (és vannak) „történelem előtti idők” – 
már viszonylag jobb történészek se használják ezt a fogalmat.  

Makkay megj: Nyelvtörténészeinknek általában fogalmuk sincs arról, mi is lehet az a 
„történettudomány”... ☺ 
 

Rédei (Radanovics) Károly57 és társai összekeverik nyelvünk finnugor eredetét a magyar nép 
etnogenezisével.  

(A (Makay szerint is) nyilvánvalóan török etnikumú nép (Árpád népe) ajkán hozatják be a 
Kárpát-medencébe a „finnugor magyar nyelvet”.) 

 
Nyelvészeink és történészeink mindmáig nem magyarázták meg tisztességesen népünknek, 
miért beszélünk mi itt finnugor-magyarul, ha elődeink évszázadokig nem finnugor 
módon éltek, dolgoztak, harcoltak, ruházkodtak, temetkeztek, gazdálkodtak, ettek-ittak, 
gondolkodtak, szaporodtak? 
                                                 
55 Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. Bp., 1988, 211-227. 
56 Makkay szerint elképesztően unalmas stílusban... 
57 Rédei K.: Őstörténetünk kérdései (A dilettáns nyelvhasonlításról). Bp., 1998, Budapesti Finnugor Füzetek 10. 
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A „rettenthetetlen nyelvtudós” Rédei többször is agglitunativ láncot ír (agglitunatív helyett), 
amikor az uráli nyelvektől idegen inkorporációs szerkezeteket (és igeragozást) tárgyalja. 
Lakó Gyögy szerint (akit Makkay is idéz) egészében vagy részben új etimológia került ki 
Rédei tolla alól (pl. a tokhár *was)”. 
 
A rideg valóság: Rédei UEW-je (Uráli etimológiai szótára) 75%-ban megegyezik a Lakó által 
szerkesztett MszFE58 adataival.   
Ez utóbbi elkészítésében Rédei 12 évig vett részt mint munkatárs – erről azonban egy szó 
se esik az UEW-ben...  
 
 
5.3.5. Rovásírásunk és az aktuálpolitika 
 
Mandics a székely-német ellenségeskedésből, a Habsburg-ellenes mozgalomból (Bocskai, 
Báthory, Bethlen, Rákócziak) kiindulva tárgyalja rovásírásunk sorsát, szerepét. 
A mindenkit reformátussá kényszeríteni akaró erdélyi fejedelmek miatt válhatott rovásírásunk  
rejtjeles (titkos) írássá (lásd Bonyhai Boga M., Désy F., Kájoni J. munkásságát). 

A reakció: a kálvinista Otrokocsi Fóris Ferencet, aki 1672-ben Utrechtben doktorált, az 
antireformáció nápolyi gályarabságra ítélte.  
Hazatérve kétségek gyötrik, családjával meghasonlik, majd remeteként él. Egy oxfordi, majd 
egy hollandiai kitérő után, 1694-ben megtér katolikusnak.  
Nem csoda, hogy Otrokocsi a rovásírásról is igen ellentmondásosan ír. 

 
A hatalmi érdek időnként (sajnos) felülírhatja a nemzetit: Thököly Imre az engedetlen 
csíksomlyói szerzetesek miatt tatár csapatokat küldött Moldvából a székelységet pusztítani. 
 
Bél Mátyás felvidéki evangélikus lelkész Magyar nyelvtörténetének tervezete (1713): benne 
héber, káld, szír és arab szógyűjtemény; kölcsönszavak; nyelvjárástan; külön fejezet szól a 
rovásírásról!  
Később (feltehetően könyveinek megjelentetése végett) Habsburg-barát módon kezd írni. 
 
Az első magyar finnugor nyelvkönyvet Gyarmathi Sámuel írja meg (Göttingen, 1799).  
(Ő elfogadta a MAGYARELLENES A. G. Schlözer (1735-1809) érvelését, mely szerint a magyar 
őstörténészek és nyelvészek módszertana tudománytalan, pl. etimológizálásuk zavaros.) 

 
Göttingában J. Ch. Engel volt Schlözer ellenpontja, aki szerint expedíciókat kell szervezni a 
feltételezett őshazák helyszínére, nem szabad spekulatív nyelvészkedéssel dönteni népek 
rokonságáról. Programja hatására indult útnak Ógyallai Becse János a Kaukázusba (Mazsar 
városába), az epigráfus Jerney János pedig a Don vidékére,  
Reguly Antal az Ural vidékére és Szibériába (ő 1846-ban tért vissza, s fontos információt 
hozott: ott nincs rovásírás, s nincs nyoma ezen íráshagyomány eltűnésének sem). 

Mandics következtetése: nem a mi őseink az ottaniak, noha némi nyelvi rokonság fenáll, és 
rövid kulturális érintkezés is volt. 

 
A korszak új jelensége a hamis (vagy gyanús) rovásírásos kéziratok feltűnése (1817-1842).   
Pl. a kecskeméti és jászsági rézrudak, a Rohonci Kódex, a Túróczi faháncskönyv, I. András 
imádságai. Valamennyi Literáti Nemes Sámuel vándor antikváriushoz (1796-1842) kötődik.  

A hamisítványok becsempészésével a felszálló ágba került magyarság hitelrontása valósítható 
meg – pl. a Habsburg-birodalom támogatásával.  
A profi hamisítványok azonban sokba kerülnek, s nem valószínű, hogy ez megérné egy 
Literáti-szerű kereskedőnek – ő legfeljebb csak végrehajtó lehet egy ilyen gépezetben. 

                                                 
58 MSzFE: A magyar szókészlet finnugor elemei I. (Lakó Gy., 1972) 
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A hamis kéziratok feltűnésével, a róluk szóló tudósításokkal így sikerült elterelni az 
ellenőrzött körülmények között előkerült (rovásfeliratos) Nagyszentmiklósi Kincsről a 
közvélemény figyelmét... 

 
Czuczor Gergely és Fogarasi János új, a gyökrendszerre építkező nyelvkutatási modellje, 
szótára (1854) is veszélyeztette a finnugor nyelvészet megszületését. A Kossuth-ellenes 
Hun/d/sdorfer-Hunfalvy ezért új magyar identitást és történelmet kívánt létrehozni, s ez 
együtt járt a régi megsemmisítésével. Jelszava (1850) Sándor István gondolatának átvétele:  
„A harci vitézséget elsődlegesnek tartó, a tanulásra rest magyarság nem érdemel 
függetlenséget!”  
 
Hunfalvy a hun-magyar rokonítást történelmi érvekkel nem tudta cáfolni, ezért nyelvészeti 
érveket keresett. Grimm hangváltozási törvényei kapóra jöttek. Kifordított érvelése: ami 
nincs meg a néhány ezer szavas szókészletű vogulban, az a magyarban csak európai 
kölcsönszó lehet. Czuczorék irányzatát és krónikáinkat elmaradottnak bélyegzi. 

Arany János (1877) elítéli ezt a hozzáállást:  
„Bonczold csak nyelvész! Hát baj, hogy az áldozat elvész?” 
 

Bolyai János üzenete:  
„A Monarchia egysége forog végveszélyben, ha Erdélyben a románságot gazdasági 
engedményekkel, földadományokkal nem vesszük rá, hogy reformátussá vagy evangélikussá 
váljon.”  
A becsületet, barátságot nagyra tartó, dicső szkíta ősökre kell emlékezni, s nem hagyni, hogy 
az egyszerű ortodox románság hite érvényesüljön, amely szerint az ő igazi uruk a cár! 

Nem csoda, hogy a besúgói szerepet visszautasító Bolyai Jánosnak és a szibériai rovásírásos 
sziklafeliratokról másolatot készítő Szentkatolnai Bálint Gábornak nem jól fizetett állás, 
hanem nyomor és a nélkülözés jutott... Őt Arany János így jellemzi 1878-ban: 
„Igazi Vasfejű székely a Bálint, 
Nem arra megy, amerre Hunfalvy Pál int.” 

 
Sorsuk az első magyar régésznő, a tordosi leleteket rendszerező Torma Zsófia 
vesszőfutásának párhuzama. Az ő ellenlábasa Hampel József, aki karrierje érdekében (a 
császári lelet, a Nagyszentmiklósi Kincs előtérbe állítása végett) minden vetélytársát 
igyekezett háttérbe szorítani.  

Tordos egyházi földeken fekszik – így elintézteti, hogy az egyházzal rossz viszonyban lévő 
Torma ne kapjon ásatási engedélyt. Így a gyorsan folyó Maros lassan elmoshatja a lelőhely 
utolsó darabját is... 
Hasonló hányatott sorsok külföldön: E. Piette (francia), N. Densuşianu (román). 

 
A német származású Fischer Károly Antal magyarnak érezte magát, így felvállalta a hun-
magyar rokonság eszméjét. A széleskörű vitában a hamisítással vádolt Tar Mihály mellé állt.  
Jutalma: lefitymálás, az elismerés elmaradása. 
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5.3.6. A Szigetszentmiklósi agyagtáblák  
 
A rövid tanulmány Mandics Gy.: Róvott múltunk . II.  172. oldalán a következő címmel szerepel:  
„Sumer-perzsák” Szigetszentmiklóson, i. e. 2000? 
Most ebből a fejezetből idézünk.    
 
Szigetszentmiklóson, a Városháza udvarán 2001. szeptember 28-án  vízcsőfektetés közben 
„találták”  a következő agyagtábla-töredékeket: 

 
 
A gondnok szedte össze az árok betemetése után, s adta át az arra járó nyugalmazott 
múzeumigazgatónak, Vöó Imrének. Felvetődött a gondolat, hogy gyűjtést indítsanak a 
tudományos vizsgálatra, melynek célja a táblák korának pontos meghatározása.  
 
Záhonyi felfedezte, hogy a feliratok perzsa ékírást, kora kínai proto-rovást, s ausztráliai 
hírnökpálca-jeleket tartalmaznak, s mind egy közismert írástörténeti könyvből59 valók. 
Mivel az egyik táblára különböző típusú (és eltérő korban használt) jeleket rakott a hamisító, 
ez alaposan bekevert a kutatóknak, akik nyilvános szakmai fórumokon vitatták meg, mikoriak 
lehetnek a táblák, és hogy milyen írásjelek szerepelnek rajtuk. Már azt fontolgatták, hogy el 
kéne vinni a táblákat egy radiokarbonos kormeghatározásra... 
 
Záhonyi a következőképpen azonosította a jeleket: 

 
Dárius király  neve óperzsául (Kéki B., 31. o.) 

 
Ókínai írásjelek és mai megfelelőik (Kéki B., 64. o.) 
 

 
Egy feliratos ausztráliai  hírnökbot (Kéki B., 14. o.) 
 
Ez egy biztos csalás. A cél: nyilván tréfa.  
A nem igazán tudós kutató vagy gyanakvó, s mindent elvet, vagy hiszékeny, s mindent elhisz. 
Záhonyi itt kitűnőre vizsgázott. 
                                                 
59 Kéki Béla: Az írás története. Gondolat, Bp., 1975 
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5.3.7. Az Arvisura és forrásai 
 
Az Arvisura szöveg forrásait egy szakértő könnyen felismeri.  

Az Arvisura kifejezés az aveszták egyik istennőjére (Advisura-Anahyta, a mennyei vizek 
istennője – lásd Dhalla, M. N.: History of  Zoroastranism. Bombay, 1994) utal.  
Van benne A mongolok titkos történetéből, a Németh Gyula szerkesztette Attila és hunjaiból, 
Karsai Géza dolgozatából (Anonymus Pousa püspöke, 1905), Pálfi Károly írásából (A magyar 
nemzet ősvallása, 1941).  
A kezdetek inspirálója Csicsáki Jenő hajóskapitány Mu-ról szóló könyve.  

 
Friedrich Klára a valódinak látszó partizánmese veszélyeire hívja fel a figyelmet  

(finnugor istenek és hagyományok beépítése a magyar őstörténetbe,  
a Szovjetunióban biztonságban rejtező nagy titkok,  
a medvetor részletei a Kalevalából,  
O. W. Kuusinen felbukkanása (ő a „finn Tanácsköztársaság” kommunista vezére, a „finn Kun 
Béla”, aki Moszkvába menekül, s onnan szervezi a világforradalmat)). 

 
Az I. világháború idején a manysik földjén katonáskodó Zsirai Miklós (a későbbi finnugrista 
nyelvész, Sztálin marxista rajongója) „beavatását” fontolgatták, ám az ő szenzitivitása nem 
volt megfelelő az éjjeli transzba esésre, a ’sámán-rovás’ rögzítésére. 

A hatalomhű talpnyalás és mások lejáratása nagy divat volt a II. világháború után. Fettich 
Nándor és László Gyula, a két kiváló régész pl. azért szorult háttérbe, mert 1941-ben német 
egyenruhában fényképezték le őket Kijevben, ahol át kellett vizsgálniuk a honfoglalás korának 
anyagát (a magyar vonatkozások tisztázása végett). A feljelentés nem is maradt el...  
(M.Gy. III./452-453.) 

 
Paál Zoltán műve a maga egészében kerek vízió, s csak a  „paranormális” irodalom keretei 
között értelmezhető és értékelhető. (M.Gy. I./525-529.) 
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6. FÜGGELÉK 
 

Rovásírásos múltunk feltárása  
Szekeres Lukács Sándor könyvismertetése 
Forrás: epa.oszk.hu/02200/02203/00013/pdf/epa02203_erdelyi-toll-2012-3_190-192.pdf 
 
Mandics György: Róvott múltunk 
A székely-magyar rovásírás-történet kézikönyve, I. kötet 
Irodalmi Jelen Kiadó, Arad, 2010 
 
Székely-magyar rovásírásunk történetéről sok újdonsággal szolgáló mű jelent meg a temesvári 
születésű, jelenleg Budapesten élő író, Mandics György tollából 2010 nyarán. A szellemes cím jelzi, 
hogy ősi írásunk a történelem folyamán milyen viszontagságokon ment át, mert annak ellenére, hogy 
már a XIII. századtól kezdve magyar és külföldi művekben arról lehet olvasni, hogy a székelyeknek 
van egy sajátos írásuk, mely a latin ábécétől különbözik, már elég korán, a XVII. századtól számos 
személy megkérdőjelezte azt, hogy a székelyeknek létezhetett egy ősi írása. Az 1848–1849-es 
szabadságharcunk leverését követően pedig még a Magyar Tudományos Akadémián is olyan 
személyek kerültek fontos pozícióba, akiknek a császári udvar által sugallt és propagált fő feladatuk 
azt volt, hogy a magyarságot egy barbár, tudatlan, s ha kell, embertelenül kegyetlen népnek állítsák be. 
 
Nem véletlen az, hogy 1850-től a szepességi születésű Hunfalvy (született Hundsdorfer vagyis 
„Kutyafalvi” /?/) Pál és a németországi Jozef Budenz mondja meg, hogy mi a tudományos, mi az 
elfogadható a magyarok számára. E két német ember nemcsak megkérdőjelezte az Árpád-házi vagy 
későbbi királyaink által is jóváhagyott krónikákat, hanem arra is vetemedett, hogy az elméletükhöz 
nem illő régészeti leleteket, dokumentumokat stb. egyszerűen megsemmisítse, elégesse.  
E magyarellenes „tudományosság” sajnálatos módon a mai napi tart, elégséges csak az MTA egykori 
elnökére, Glatz Ferencre gondolni, aki az Árpád vezette görbe lábú magyarokról úgy ír 1996-ban, 
mint akik a Kárpát-medencében élő nőket megerőszakolták és a gyermekeket gyilkolták60. Az 
akadémikus Kulcsár Szabó Ernő 1998-ban pedig egyenesen azt a tudománytalan véleményt állította, 
hogy a rovásírás náci asszociációkat kelthet. 
 
Mandics György a könyvtárnyi szakirodalom áttanulmányozása során igyekszik a magyarellenes 
beidegződésekről lerántani a leplet, mint ahogy a rovásírásunkkal kapcsolatosan azt is feltárja, hogy 
nem az összes római katolikus pap igyekezett üldözni írásunkat, hiszen épp a ferences és pálos 
szerzeteseknek köszönhető számos emlékünk megőrzése és az ősi írás továbbélése. Később a jezsuiták 
és a református papság is behatóan érdeklődött a magyar rovásírás iránt61.  
I. István királyunknak tulajdonított és a rovásírás használatát tiltó dokumentum, Mandics György 
véleménye szerint, egyszerű hamisítvány. A rovásírás háttérbe szorulása azonban minden valószínűség 
szerint a királyi adminisztráció latin nyelvű elterjedésével függ össze, ugyanis a korábbi rovásírásos 
birtoklevelek helyett a királyi kancellária már csak a latin nyelven írt okleveleket fogadta el. 
 
A székely-magyar rovásírást az alábbi anyagokra rótták, vésték, karcolták, poncolták: fapálca, fabot, 
deszka, gerenda és más fatárgyak (ostornyél, fakupa, fakulacs, nyílvessző), kő, tégla, cserép, kerámia, 
pala, csont, fém, vakolat, nyírfakéreg, növényi mag, viasz, állatbőr. Ugyanakkor a leírásokban 
emlegetnek pergament(et), papiruszt és papírt is; az írás eszköze pedig lehetett kés, véső, szeg ár, 
palavessző, kréta, ecset vagy toll. A székely-magyar rovásírás iránya általában a jobbról balra való 
haladás, de ismerünk balról jobbra való írást is. 
 
A rovásírással írt könyvek ugyan elvesztek, de az egykor létezett könyvekről már Kr. u. 93-ban a 
kínaiak emlegették a szienpinek62 nevezett sztyeppei népet, akiknek furcsa rovásos könyveik voltak. 
                                                 
60 Glatz itt germán forrásokat idéz – ám „elfelejtkezik” a kiértékelésről (vagyis arról, hogy elmondja: szerinte 
mennyire megbízhatóak, hitelesek a közölt adatok). 
 
61 Az eredeti szövegben tévesen”iránt” helyett „felől” szerepel. 
 
62 Megj.: ők azt a törzsszövetséget alkották, akik az északi hiungnu-k (hunok) birodalmát számolták fel i. u. 155 
körül. 
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Johannes Chrysostomos (347–407) az írta a szkítákról, hogy lefordították a szentírást a maguk 
nyelvére; a Merv-i oázisban 450 körül az ottani papság lefordította hun nyelvre a Bibliát. Bonfini 
műve forrásaiként szüntelenül a magyarok évkönyveire hivatkozott, de közel ehhez a korhoz, 523-ban 
az Észak-Kaukázusban Quardusat (Kardusat) püspök papjaival együtt lefordította a Bibliát a 
Kaukázusban élő hunok számára, hogy terjeszteni lehessen köztük a keresztény vallást.  
 
Észak-Magyarországon is járt Konstantin (827–869), a szlávok apostola (Lektori megj.: ő önéletrajza 
alapján nem szláv származású!), aki azzal az indoklással kérte II. Hadrian pápától a szláv írásbeliség 
terjesztését, hogy a magyaroknak és az avaroknak is van írásuk, és vannak könyveik.  
Valószínű, hogy a magyaroknak létezhetett egy Ősgesztája, ugyanis míg Anonymus a magyarok 
történetéből sok mindent kihagyott a hunokra vonatkozóan, addig Kézai Simon krónikája sokkal 
részletesebben szól Attila hunjairól. Mátyás király idejében, 1486–1490 között készülhetett a 
Constitutiones incliti regni Ungarie című könyv, melyről Csontosi Jánosnak és Friedrich Klárának is 
az a véleménye, hogy a képen lévő könyv lapjain rovásírás van. 
 
Szamosközi István (1565?–1612) egyetemi tanulmányainak folytatása alkalmával Firenzében 
felkereste a toszkánia nagyherceg híres kézirat- és könyvgyűjteményét (a Laurenziát) és ezen 
alkalommal egy nagyon fontos leírást rögzít:  
„Ezen írásmódnak egy egész kötetet kitöltő nagyon régi példánya maradt fenn máig az etruriai 
nagyhercegség könyvtárában, Firenzében, csodálatra méltó és egész Európában ismeretlen 
írásjelekkel. A könyvlapok nincsenek mindkét oldalon, hanem csak az egyiken írva s ezért a papír 
finomsága következtében a másik oldalról is éppen olyan jól lehet olvasni, mint az elsőről.  
A könyv nem is a ma szokásos lenpapírból, hanem nílusi papiruszból van. Nincs is tollal írva, hanem 
az összefüggő sorok nyomtatva vannak lefelé menőleg és egyes betűit külön vonalkák választják el. 
De nemcsak ezek az írásjelek, hanem maga a kódex is annyira magán viseli a régiség minden jegyét, 
hogy az európaiak már nyugodtan felhagyhatnak a nemrég feltalált ólombetűs könyvnyomtatás 
dicséretével, minthogy ez a könyv, melyet századokkal ezelőtt a mai világ előtt ismeretlen betűkkel 
nyomtattak, kiáltva hirdeti, hogy ennek a művészetnek feltalálói a szkíták voltak…”63  
Szamosközi korszakalkotó felfedezése „természetesen” eltűnt (?), pedig sokan beszámoltak erről a 
könyvről. Később hiába keresték ezt a könyvet is, mert valakik eltüntették, pl. így nem lehetett 
megkérdőjelezni Gutenberg találmányát. Így történt a Debreceni Könyvtár 1655-ben valószínűleg 
még meglévő rovásírásos könyvével is, hiszen Komáromi Csipkés György64 még emlegette, hogy 
Debrecenben is van egy régi magyar betűkkel írott könyv.  
A gyergyóditrói Tászok-tető híres köveinek nagy része is így járt (?), a mai napra csak három maradt 
belőle a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban.  
A csíkszentmiklósi híres, 1501-ből származó feliratnak is nyoma veszett az 1750-es években, de 
szerencsére ezt korábban papírra többen is leírták, így legalább tudunk róla. Évek, évszázadok során 
sok rovásírásos emléket tüntettek vagy rejtettek el. Szerencsére a XX. század során egyre többen 
kezdték ezeket az írásokat kutatni, a már említett Friedrich Klárán kívül Badiny Jós Ferenc, (a 
Gyergyószentmiklóson született) Bíró János (1905-1972), Magyar Adorján, Libisch Győző, Fűr 
Zoltán, Forrai Sándor, Gyenes József, Ráduly János, Szakács Gábor, Szathmáry Attila, Varga Csaba, 
Varga Géza és még sokan mások. 
 
A székely-magyar rovásírás nem egyedülálló, nem rokontalan, és rajta kívül nemcsak a germánok rúna 
írása létezett, hanem számtalan más rovásírás is a világon. Ezért is érdemes elolvasni Mandics György 
könyvét és továbbra is érdemes kutatni úgy a könyvtárakban, mint kint az erdőn-mezőn, mert soha 
nem lehet tudni, hogy mikor kerülnek elő népünk történelméhez szorosan kapcsolódó ősi írások. A 
csíksomlyói ferences könyvtárból került elő, szinte csodaszerűen Bonyhai Moga Mihály egyik 
legrégebbi írott erdélyi rovásábécéje, a csíkszeredai Muckenhaupt Erzsébet könyvtörténész 
kutatásainak köszönhetően, 1991-ben. Bonyhai Mihály gazdasági tisztviselőként dolgozott ifj. Székely 

                                                 
63 Mandics György: i. m., I./374-376. old., Szilágyi Sándor: Szamosközy István történeti maradványai. IV. köt. 
Magyar Történelmi Emlékek, 30. köt., Budapest, 1880, 461. old. 
 
64 A benne leírtak „tudományossága” vita tárgyát képezi (M. Gy. III./194-195.)  
Miskolczi Csujákot Sárospatakról kicsapták, ezután holland egyetemeken tault. A franekeri egyetemen 
Kismarjai Veszelin Pál emlékkönyvébe 1654-ben rovásírásos bejegyzést írt. (M. Gy. III./131.) 
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Mózes siménfalvi udvarházában, itt ismerkedett meg a siménfalvi székelyek rovásírásával, amit 
szerencsére papírra is vetett. Ez a rövid feljegyzés, mely a csíksomlyói ferencesek könyvtárából került 
elő, jelzi azt a tényt, amit más leletek is megerősítenek, hogy a székelyek a XVII. században 
használták ősi rovásírásukat. Mandics könyvéből megtudjuk azt is, hogy szórványosan még a XX. 
században is használták a rovásírást és a számrovást. 
 

Megj.: a könyvismertetés szerzője nem minden állításával muszáj egyetérteni: néhány ilyet ?-
lel jelöltünk meg, ill. lábjegyzettel láttunk el. Állításainak többsége azonban (sajnos) helytálló. 

 
 
A szerkesztő kiegészítése 
Mandics Györgyöt a Gondolat Kiadó kérte fel 2007-ben, hogy írja meg Sebestyén Gyula 
monográfiája (Rovás és rovásírás, 1909) kiegészítését az elmúlt század eredményeiről és vitáiról a 
Magyar Nyelv Éve (2009) tiszteletére.  
Ekkor még  senki sem gondolta komolyan, hogy a hatalom hozzáállása az elkészült „Róvott múltunk”-
hoz (annak őszinte, tényfeltáró és kritikus hangja miatt) teljes elutasítás lesz. 
 
A szerző matematikus, író és írástörténész. Mivel sohasem pályázott akadémiai címekre, nyugodtan 
leírhatja, hogy jobban szereti az igazságot, mint a pénzt és kitüntetéseket osztogató hivatalokat. 
Kimondhatja tehát azt, hogy a rovásírás mint tudományos kérdés sohasem állt ilyen jól. Az előkerült  
rengeteg igazoltan ősi emlék cáfolja a rovásírás  hamisítvány-jellegének hivatalos tézisét. A rovásjeles 
város- és utcanévtáblák, pólók, lemezborítók, aláírás lehetővé teszik a rovásírás reneszánszát. 
Mandics is vallja, hogy a magyarság az Osztrák-Magyar Monarchiában nem lehetett más, mint jó 
szolga, lelkes komornyik, hűséges  katona – de nem vezér, nem irányító, s nem olyan magaskultúra  
hordozója, mely megelőzi a németséget. 

Megj.: László Ervin szerint ez teljesen másképpen van  
(lásd www.sacrumimperium.hu/sacr0801.htm). ??? 

 
A magyar önazonosság egyik megtartó pillére, a rovásírás azonban riasztóan kiállt ebből a szolgai, 
kulturális másodrangúságot juttató sorból. 
A ma divatos „Európához tartozás” csupán egy semmitmondó nyilatkozat. Mi Kelet büszke fiai 
vagyunk Európában. A  rovás a múltból hozott híd, amely összeköt a türkkel, az orosz sztyeppe 
nomádjaival, a kaukázusiakkal, a közép-ázsiaiakkal, Kínával, Koreával, Japánnal. 
A mi dolgunk, hogy ez a híd járható maradjon. Mi tapostuk ki egykor – s mi építgetjük ma is. Nem 
csak saját érdekünkben, hanem a válságban lévő Európa és kultúrája megmaradása végett is.  
(M. Gy. I./549-550.) 
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Varga Csaba filmrendező, matematika tanár és írástörténész kiegészítő gondolatai 
In: Varga Csaba: Jel, jel, jel (avagy  az ABC 30 000 éves története). Fríg K., 2. kiadás, 2001.65 
 
Az „európai” szó  nem csak területi körülhatárolás, hanem az indoeurópaiként számon tartott 
népek kultúrájának jelzője. E világkép jellemzője, hogy csak nagyon megrostálva és súlyozva 
fogadta be (ha befogadta) a múlt történéseit. Nagyon megtévesztő pl. az 1500-as évek körüli 
földrajzi „felfedezések” kommentálása. Hogyan lehet „felfedezni” pl. Amerikát (a mayákat), 
mialatt ott éppen magaskultúrák virágzanak?  

Az énközpontú látásmódot jelzi Új-Guinea felfedezésének tálalása is. A spanyol Álvaro de 
Meňdana  a „felfedező” – ám ott dolgos kínai kereskedőket és mohamedán hittérítőket 
találtak... 
Megj.: Mindez csupán csak azt jelenti, hogy az amerikai földrész létezése csak 1492-ben, Új-
Guineaé pedig csak Meňdana idején jutott a „Nyugat” tudomására.  

 
Ugyanez mondható el a matematika (algebra, geometria – pl. Pythagoras tétele), a 
csillagászat, az orvostudomány ismereteiről.  
Vajon miért az arab számokat használjuk Európában, s miért nem az arabok használnak 
európai számokat?  
Újkori dajkamese az is, hogy Giordano Bruno fedezte fel: a Föld gömbölyű és forog. Pl. a 
mayáknál Itzamna volt a földtengely istene.  
 
Félrevezető pusztán az is, hogy saját hiedelemvilágunkat vallásnak, másokét pedig 
(megvetően) babonának nevezzük.  

Ilyen módon apránként (kb. 2 000 év alatt) oly nagy köd ereszkedett a szellemi megismerésre 
vágyók elé, melyben még a legjózanabbaknak is könnyű eltévedni. 
Neveltetésünk miatt nehéz elfogadnunk, hogy az emberi szellem egyetlen nagy egység, s 
ebben nincsenek (örök) kitüntetett pontok.  
A   világ törvényszerűségei (csak) az emberi értelem (mesterségesen támasztott) korlátai miatt 
tűnnek rejtőzködőnek. (VCs 22-23. o.) 

 
Megj.: Az ún. „nyugati típusú tudomány- és történelemszemlélet” rákfenéje a specializálódás, a 
fehér (elsősorban germán) ember szerepének, tudásának túlértékelése. Mindaddig hatékonyan 
működtethető társadalmat eredményez, amíg van elég „éhbérért dolgozó rabszolga”, no meg fegyver, 
és működik a manipuláló média a tömeg féken tartására.  

Megj.: Lásd Római Birodalom, Észak-Amerika és India őslakóinak leigázása, az „ipari 
forradalom”, Lenin és Sztálin „proletárdiktatúrája”, Mao Kínája, a közép-európai országok 
csatlakoztatása igen hátrányos feltételekkel a „demokratikusnak nevezett” EU-hoz. 

 
Nyugaton minden a pénzről, a hatalomról szól – az igazság, az erkölcs, a becsület, a hit 
másodlagos (sőt időnként megmosolyogni való). 
 
„Egy elmélet soha nem lehet azonos a valósággal. Egy elméletre épített elmélet pedig már 
csak felelőtlen (etikátlan) játék a szavakkal. Aki elkendőzi ezt az olvasó elől, ...a félrevezetés 
bűnébe esik. A „verbális” oknyomozás soha sem lehet több puszta spekulációnál.  
Az  írás története időben zajló folyamat, a vele kapcsolatos leletek viszont csak egyes 
(gyakran távoli) pillanatok termékei. Nem mindegy tehát, miként vélekedünk e töredékek 
előzményeiről, keletkezésük koráról, jövőbeli hatásukról. 

Leakey, a híres antropológus szerint az emberre vonatkozó 3-4 millió évnyi evolúció összes  
bizonyítéka elfér néhány billiárdasztalon. E pár töredékből a valóságot „kitapogatni” csak 
elmélkedéssel lehet – de rekonstruálni semmiképpen. A rajzfilmek világából jól ismert 
„metamorfózis” feltételezésével az archeológus „elméletben” összeköt két, időben egymástól 
igen távoli leletet. Emiatt a „kapcsolatot” (csak) a kitalált metamorfózis hihetősége 
igazolhatja.  

                                                 
65 A továbbiakban a könyvre „VCs” rövidítéssel hivatkozunk. 
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S  ha több – s csakis az agyunkban létező – metamorfózist építünk egymásra, bizony egyre 
ingatagabbá válik az elmélet. (VCs 30-31. o.) 

 
Varga Csaba könyve – szöges ellentétben pl. az evolúció elméletével – valaminek (az ABC-
nek) az állandóságáról beszél.  
A tudás nem árucikk. Pl. a gravitáció törvényének vagy az angol nyelvnek a tudása enyém lesz, ha 
megveszem valakitől kellő óradíjért. Csakhogy: soha az életben nem fogok tudni megszabadulni ettől 
a megvásárolt dologtól. Hiába adom el újra és újra másoknak... (VCs 34. o.) 

 
Az írás az ismeretátadás és -megőrzés valóban hatékony módja.  

Megj.: Ám utólag, pl. átmásolás során jól hamisítható! 
A szóbeli áthagyományozás sok (hibalehetőségeket tartalmazó) átadás után őrzi a tudást (lásd 
pl. a „pletyka” terjedését...). (VCs 36. o.)  
 
Megj.: A szóbeli áthagyományozás azonban – egészséges, közösségi ellenőrzés alatt álló 
önkorrekciója (pl. a lényegtelen, a rendszerbe nem illő vagy a hamisított részek „törlése”) 
révén – segít a hitelesség megőrzésében. 
 

Egy mai tudományos prekoncepció szerint a majomszerű előember (mint „élőlény”) egy 
szerencsétlen idióta volt. Az őskori csontvázak rekonstrukciója azonban a fogvicsorgató 
változat mellett egy elmélkedő, szerszámhasználó változatot is lehetővé tesz! 

 
Tanulság: A rekonstrukciók többsége csak az előítéletet tükrözi. (VCs 42. o.) 
Szakmunkákban, ismeretterjesztő művekben, újságcikkekben azonban elsősorban az előbbi 
negatív kép szerepel!  

Egy 20 000 éves, különös emberi csontváz került elő a mai Csehország területén. E férfi 
lagalább 70 évet élt, habár használhatatlanul korcs kezekkel született. Vagyis egész életében 
gondozni, etetgetni, pátyolgatni kellett, nagy szeretettel! (VCs 43. o.)  

 
Vajon mit csinálhattak az emberek az utóbbi 6-8000 év előtti, 200-300 000 esztendő alatt? 
Lehet, hogy őseink rossz színben való feltüntetésének egyik legfőbb célja éppen e „zaklató 
kérdés” megkerülése? 
 
Megj.: a (furulyát is készíteni tudó) neandervölgyi ember koponyatérfogata a  mi közvetlen 
ősünknek tekintett Homo sapiens-énél nem volt kisebb – sőt időnként nagyobb volt. 
 
Megj.: egy gyerek is képes észrevenni, hogy a földbe dugott mag kikel. Feltehető tehát, hogy 
nem 8-10 000 évvel ezelőtt alakult ki a földművelés, hanem jóval korábban. 
 

I. J. Gelb szerint (1952) írástudomány nincs is, mert az írásemlékek egyszerű leltározása (a 
fontos  alapkérdések megkerülése mellett) még nem tudomány. 



 73

„A jóhiszemű kételkedés viszi előre a világot.” 
 
Kányádi Sándor66 erdélyi költő az irodalom nyelvén írta meg a tudománnyal és művészettel 
kapcsolatos problémákat. Így fogalmaz:  

„A vers az, amit mondani kell.” 
„Egy jó színész egy rossz verset is el tud mondani jól, de általában... a töltelékek (pl. az itt-ott-
amott-legott töltelékszavak) mindjárt észrevevődnek.”  
 
„... az igazság az, hogy csak az illető halála után derül ki, hogy valaki költő-e.” 
„... minden kicsi gyermek elkezd verset írni, aztán az okosabbak abbahagyják.” 
„... ha egy gyereknek azt  mondod, rajzolja le a semmit, akkor az rajzol valamit. De ha azt 
mondják neked (a felnőttnek), hogy rajzold le a semmit, elkezdesz okoskodni, hogy a semmit 
nem lehet lerajzolni. Na, ez a különbség... 
Minden költőben egy gyermek lakik és megmarad a gyermek – csak a baj az, amikor valaki 
gyermekded.” 
„A vers, az irodalom, a művészet az, amivel kereskedni kell Közép-Európában és a Kelet 
felé.” 

 
 „Dante Divina Comédiája kézírásban terjedt, ahányszor lemásolták, mindig hibáztak benne. 
Ma sincs autentikus kiadása az eredetinek.” 

Megj.: A „Három T” idején a cenzorok gátlástalanul húztak ki (ideológiai alapon) részeket 
versekből, regényekből, novellákból. Nem zavarta őket, hogy emiatt a művészi kifejezésmód 
és az érthetőség csorbát szenved: ugyanis (a „középszerű” irodalmi vénával rendelkező Aczél 
elvtársat leszámítva) általában művészi analfabétákat bíztak meg a feladattal... 
Manapság már szinte minden megjelenhet – csak győzze valaki elolvasni (sajnos a 
középiskolában és a főiskolákon sem tanítják meg, hogyan lehet kapásból felismerni a 
gabonaszemek közé keveredett ocsút...). 

 
„Ki volt Damjanich János?” – kérdezi Kányádi az iskolában. Nagy csönd. (Végül egy tanár 
„megsúgja” a választ a gyerekeknek.)  
Erre Kányádi: „Tanár úr, ezt tanítani, nem súgni kell!” 
 
„Illyés Gyula mondja: a kis népek műveltebbek, vagy legalábbis tájékozottabbak. A 
franciáknál nincs nagy Shakespeare-kultusz. A nagy népek önellátóak. Közülük a németek és 
az oroszok67 azok, akik hűségesen fordítanak. A kis népek kis létszámukat, csököttségüket, 
kevésbé ismertségüket műveltséggel és tájékozottsággal próbálják pótolni.” 

Az amerikaiaknál nincs így. Clinton elnök nyilatkozta: „Amerikában egy nyelv van, az állam 
nyelve: az ANGOL”. Többet nincs ötnyelvű űrlap – mondja ezt New York kellős közepén, 
ahol félmillió kínai lakik... Los Angeles-ben takarító sem lehet valaki, ha nem tud spanyolul 
is. Miamiban előbb spanyolul írják ki az illemhelyen, hogy „urak”, s csak utána angolul. 

 
„A kilencvenes években bekerültem a Kossuth- és Széchenyi-díj bizottságba. Tiltakoztam az 
elején, nem ismerem őket (botfülű is vagyok), és nem akartam senkivel haragban lenni. 
Mondták, hogy nem is leszek, nincs beleszólásom a dolgokba. Na, akkor már kezdett 
érdekelni.” 
 

                                                 
66 Varga Melinda: „A magyar költészettel együtt szokott járni az erkölcs”. Beszélgetés Kányádi Sándorral. (In: 
Irodalmi Jelen  XII./123., 2012. január) 
Megj.: Kányádi így folytatja a címben szereplő gondolatot: „a tartás, az igazmondás, a gerincesség is. Sőt még 
az olyan linkóci nemzeteknél, mint a francia, még Villon esetében is volt betyárbecsület.” 
 
67 Kányádi művét, A  világlátott egérkét pl. Tánya Voronkina fordította oroszra.  
Oleg Roszianov a II. világháborúban a magyar Alföldön vesztette el a fél lábát. A magyar hadikórházban 
szerette meg nyelvünket, s hungarológus lett. Ő úgy fordította  A Halottak napja Bécsben c. verset oroszra, hogy 
közben levélben kikérte a költő Kányádi véleményét. 
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Kányádi Thomas Mann-t is megidézi (Lotte Weimarban): 
Az öreg Goethe reggel álmosan ül, odaviszik neki a napi sajtót, olvassa, és azt mondja: „mért 
utálom én a drágalátos sajtószabadságot? Mert csak középszerűséget szül”. 
 

Megj.: A  tények azonban makacs dolgok c. összeállításunkkal éppen ebből a 
középszerűségből (s az erőre és kapcsolatrendszerre épülő, önpusztító, alárendelő társadalmi 
rendből) való kilépésre szeretnénk buzdítani olvasóinkat!  

 
Jelszavunk:  
„A köz megválasztott képviselői vállaljanak személyesen felelősséget tetteikért, döntéseikért!  
Állítsuk vissza (a mai, kiskapukkal teli  törvénykezés és jogszolgáltatás helyére) az 
igazságszolgáltatást! 
Szemléletváltást a tudományban, az oktatásban és a művészetben!”  

 
 
Ide kapcsolódik Noam Chomsky68 (1928-), az antiglobalista „amerikai megmondóember” véleménye 
is. Pl. „Az Európai Unió egy katasztrófa”. Lásd 
www.magyarnarancs.hu/kulpol/az-europai-unio-egy-katasztrofa-89056 
 
A Chomsky-tízparancsolat (kb. 25-30 évvel ezelőtt írta össze, hogy a hatalom miképpen próbálja 
maga alá gyűrni a társadalmat): 
www.konteo.blogrepublic.eu/2012/11/06/a-chomsky-tizparancsolat/ 
 a figyelem elterelése az alapproblémákról (megfoghatatlan, lelkesítő célok kitűzése);  

hitesd el, hogy a politikai vezető: megmentő;  
a nemzet mindig álljon készen rá, hogy valami rosszabb következik; 
minden rossz (ami aktuálisan történik) a szebb jövő biztosítása végett van; 
a gondolkodásról való leszoktatás; 
az emberek érzelmeire kell hatni (így könnyebben manipulálhatók); 
az oktatásügy lebutítása (a tudatlanság, műveletlenség fokozása); 
félreinformáló, butító média a korrekt és teljes tájékoztatás helyett; 
a nyájszellem erősítése (az igazodási kényszer erősítése, a szégyen- és tehetetlenségérzet 
felébresztése); 
titkos nyilvántartás készüljön mindenkiről. 
 

Értékelés a Titkok, hazugságok, demokrácia c. interjúkötetéről:  
www.magyarnarancs.hu/zene2/cia_a_spajzban_-_noam_chomsky_titkok_hazugsagok_demokracia-
64245 
 

                                                 
68 Chomsky nyelvészeti forradalma (1957) a strukturalizmus folytathatatlan paradigmáját a 
természettudományos jellegű generatív nyelvelmélettel váltotta fel.  
A generatív nyelvelmélet tárgya az egyén nyelvi képessége (tehát nem a külső nyelv, hanem a belső), célja az 
egyén nyelvi képességének modellálása. Nem bölcsészettudomány, hanem az elme kutatásának egyik 
részterülete, kognitív tudomány. Egyik feltevése, hogy a grammatika biológiailag determinált rendszer. 
Forrás: www.matud.iif.hu/2009/09sze/04.htm. 
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A 2014-es könyvhét „újdonsága”: egy 40 éve megjelent könyv utánnyomása!  
 

 
Komoróczy G.: Sumer és magyar?  
(Syllabux K., 2014.; 1. kiadás: Magvető K. (Gyorsuló Idő sorozat), Bp., 1976.)   
 
„Közel 40 év telt el a Sumer és magyar? első megjelenése óta. A jelen kiadás az asszirológus 
új utószavával bővült. Tudományos kontextusba helyezi nyelvrokonságunk kérdését. 
Aktuálisabb, mint valaha.” – olvashatjuk a könyv ismertetőjében.  
 
Megj.: A könyv a saját bevallása szerint is sumerül nem tudó szerző „ügyesen manipuláló” tanainak és 
frappáns kritikáinak változatlan utánnyomása. Újraszerkesztés, kiegészítés nélküli utánnyomás – 
pedig történt egy és más a sumerológia területén az elmúlt 40 esztendőben, a tagolatlan könyv 
megérdemelt volna egy részletes tartalomjegyzéket, no meg a szerző több állításáról69 is utólag 
kiderült, hogy téves (lásd a következő könyvértékeléseket)... 
 

 
Komoróczy könyve a régi (1976-ból) – csak a borító és az utószó új 
 
A Sumer és magyar? c. KÖNYV alapvető tévedése:   
Komoróczy szerint nem létező fedőlapokat70 mutat fel Badiny (In: Mah-Gar a Magyar. B. 
Aires, 1976). A Magvető-kiadás hátoldalán lévő „nem létező hamisítványok” azonban mind 
megtalálhatók (voltak) a Washingtoni Kongresszusi Könyvtárban!  
                                                 
69 Komoróczy Chicagóban 1981. augusztus 22-én előadását a következő mondattal vezette be:  
”A sumér-magyar rokonság kérdése akkor se érdekelne, ha az bizonyítva lenne.”.  
 
70 http://moly.hu/konyvek/komoroczy-geza-sumer-es-magyar 
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Tanulság: a sokkötetes enciklopédiák is hiányosak, „rizikós tett” azok alapján kijelenteni, 
hogy egy felirat „nem létezik” vagy „hamisítvány”!  
Mandics szerint a helyes eljárás az lett volna, ha Komoróczy odaírja:  
„Non vidi” (”Nem láttam”). 
(M. Gy. III./308-309.) 
 

Fejes László méltató könyvismertetése (2009. január 8., csütörtök) 
http://renhirek.blogspot.hu/2009/01/komorczy-gza-sumer-s-magyar.html 
 
Egy könyv, amely a magyar nyelv áltudományos rokonítási kísérletei ellen igyekszik felvenni a 
harcot. 110 oldalnyi folyamatos szöveg, minden tagolás nélkül: a fejezetcímek hiánya miatt nehéz 
eligazodni a nyelvészeti ismeretterjesztő könyvben. 
Komoróczy művének alapja egy, általa az ELTE BTK-n 1974 márciusában tartott előadás. A kéziratot 
egy évvel később zárta le és 1975 augusztusában még kiegészítette. Talán az eredeti előadásfomának 
köszönhető teljes tagolatlansága.  
A 110 oldalas törzsszöveget több mint 50 oldalnyi jegyzet egészíti ki (túlnyomórészt bibliográfiai 
adatok, imponáló mennyiségű forrás). Sajnos a törzsszövegben nincs jelölve, hova tartoznak 
jegyzetek.  
Komoróczy a 42. oldalon említi, hogy a Kossuth Könyvkiadó 1964-ben megjelentette Bobula Ida egy 
könyvének részletét. Sajnos azonban a jegyzetek nem tartalmazzák, hogy melyik könyvről van szó. 
Az alábbiakban megkísérlek tartalomjegyzéket szerkeszteni a kötethez, ez egyben megmutatja, 
milyen témákat érint a mű. 
 
Tartalom 
(Fejes Tartalomjegyzéke a „Sumer és magyar?”-hoz) 
 
Bevezetés 
A sumer–magyar rokonítás hátköznapi jelei a hetvenes évek Magyarországán (5–6),  
terminológia: a sumer elnevezés és változatai (6–9),  
a sumer nyelv története, szerkezete és kutatása (9–11). 
 
A sumer–magyar rokonítás története 
A sumer–magyar rokonítás kezdetei, turanizmus (11–13),  
korai kísérletek (13–26),  
a két világháború között (26–32),  
a második világháború után, Nyugaton (32–42),  
a nyugati hatás beáramlása Magyarországra a hatvanas évektől (42–47),  
bírálata Magyarországon (47–49) és a nemzetközi sumerológiában (49–51),  
a magyar–sumer rokonítás Erdélyben (51–57),  
a sumer-magyarológia hatása a magyar kulturális életben (57–60),  
az 1973-as párizsi XXIX. nemzetközi orientalista kongresszus eseményei és visszhangja (60–63). 
 
Sumerológiai alapismeretek 
Az ékírás technikája, az ékírásos szövegek olvasata (64–69), 
 a sumer nyelv rokonítási kísérletei és az ókori Mezopotámia nyelvi képe (69–73),  
                                                                                                                                                         
"A puli sumer eredetét, s ezzel persze a sumer-magyar rokonságot, Pálfalvy Sándor a mezopotámiai ásatások 
leleteivel akarta bizonyítani. Az Assur-i ásatások adatait Sir H. J. Mc. Donald: Ruin City of Assur. London 
1895.; a Lagas-i ásatások adatait Dr. Mc. Kenzie: Lagash Cuneiform. London 1912.; az Eridu-i ásatások adatait 
M. Tellmann: Archaische Texte aus Eridu. Dresden 1894. című könyvéből… merítette. Az illető régészek 
természetesen puli-feliratokat találtak. 
A száraz valóság: ilyen nevű mezopotámiai régész vagy ékíráskutató szerzők és ilyen című könyvek sohasem 
léteztek. Minden adatot a „sumer-magyarológus” (Badiny) szerző ötlött ki."” (?) 

Megj.: A világhálón megjelent könyvismertetés (hasonlóan a szerzőhöz, Komoróczyhoz) téved!  
Ezek a művek nem kitalációk (Komoróczy ugyan nem találta őket a számára 
hozzáférhető könyvtárakban, de ettől még LÉTEZhetNEK): valamennyien megtalálhatók 
(voltak) a Washingtoni Kongresszusi Könyvtárban!  
(M. Gy. III./308-309.) 
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az őshazakeresés problematikája (73–75),  
jövevényszavak a sumerban és sumer (ill. más mezopotámiai) eredetű szavak a magyarban és Európa más 
nyelveiben (75–80). 
 
A sumer–magyarológusok inkompetenciája 
Az ékírásban való járatlanság (80–86),  
dilettáns etimologizálás (86–90),  
elsődleges és szakirodalmi források hamisítása (90–96),  
a források félreértelmezése (96–97),  
a sumer és az akkád keverése (98–100),  
sumer adatok pontatlan kezelése (100–103), 
 elavult sumerológiai szakirodalom használata (103–104);  
a hazai nyelvészek sem ismerik fel a sumér adatok tévességét (104–105);  
a magyar–sumerológusok elképzelései az őshazáról és a vándorlásokról (105–108),  
az alsótatárlak(a)i lelet (108–111) és egy magyar–sumerológus „újraértelmezése” (111–112). 
 
Befejezés 
A magyar–sumerológia a nemzeti romantika vadhajtása (113–114). 
 

Megj.: a pótlólagos Tartalomjegyzék értelemzavaró nyelvtani és helyesírási hibáit kijavítottuk. 
 
 

A könyv tehát, annak ellenére, hogy ez első pillantásra nem derül ki, meglehetősen logikus felépítésű 
(?). Néhány helyen azonban célszerű lett volna módosítani a szerkezetét, például az ékírás 
félreolvasásának példáit közvetlenül az ékírás ismertetése után tenni. Tematikusan nem üt el 
egymástól élesen a 86–90. és a 100–103. oldalak közötti két szakasz sem. 
 
A második „fejezet” fontos megállapítása, hogy a magyar és a sumér rokonítása a 19. század 
második felében még elképzelhetőnek tűnt, de később kizárhatóvá vált. A második világháború 
előtti többé vagy kevésbé tudományos elképzelések azonban egyaránt szélesebb rokonság körében 
képzelték el a magyar és a sumér kapcsolatát (27), és csak a Bobulával induló vonal beszél egyedül a 
sumerra és a magyarra vonatkozó rokonsági viszonyról. 
 
Komoróczy foglalkozik a dilettáns nyelvészkedés pszichikai hátterével is. (Pl. az emigránsok 
honvágya az őstörténeti felfedezés vágyába csap át, és az általa megismert nyelv(ek)nek a magyarral 
való rokonságát igyekszik bizonyítani.) 
 
A Kádár-rendszerben a magyar nemzetre nézve „dicső” tényeket próbáltak meg eltitkolni, ill. 
igyekeztek letagadni. 
A szerző ugyan hangsúlyozza, hogy a nyugati emigráció jelentős része elutasítja a sumer–
magyarológusok elképzeléseit (41–42), de azt is állítja, hogy az ilyen eszméket befogadók köre 1956–
57-ben emigrált (44). 

A forradalommal rokonszenvezőkben azonban gyanút ébreszt, hogy a sumer–magyarológusokkal való 
szembenállás oka csupán politikai, és annál inkább hisznek, hinni szeretnének nekik. Mindezt erősítette, 
hogy a finnugor népek többsége a Szovjetunióban élt, és róluk szólva a finnugrisztikai szakirodalom a 
valóságról nem számolhatott be, csupán kulturális és gazdasági virágzásukat hangoztathatta. Ezt a 
korabeli laikus olvasó joggal fogta fel politikai propagandának, így érthető, hogy bizalmatlanságát 
kiterjesztette a finnugor rokonság tényére is. 

 
A mai finnugorellenes elképzelések nyilván nem támaszkodhatnak ilyen alapokra. Nem véletlen, hogy 
a finnugorellenes támadások ma olyan körökből indulnak, amelyek nagyobb politikai 
(„magyarságellenes”) összeesküvés-elméletekben gondolkodnak.  
Ami ennek a finnugrisztikára vonatkozó vonalát illeti, ennek gyökereit a Habsburgoknál vélik 
meglelni (igaz, abszurd módon nem abban, hogy Sajnovics útját a Habsburg udvar finanszírozta), 
hanem Budenznél és Hunfalvynál. Mint azonban Komoróczy könyvéből is kiderül, a kor nyelvészei 
egyáltalán nem zárkóztak el a másféle rokonítások lehetőségétől.  
Hunfalvy maga ajánlotta fel Lenormant-nak, hogy szívesen közreműködne a sumer–turáni rokonság 
nyelvészeti bizonyítékainak összegyűjtésében (13–14), Munkácsi Bernát pedig foglalkozott akkád–
magyar szóegyeztetésekkel, és egy hettita felirattal, ill. a hettita–magyar rokonság lehetőségével is 
(20–22). 
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Komoróczy műve olvasmányos és könnyen érthető, ideális úti olvasmány. (?) 
 

Megj.: Értékes része a könyvnek, hogy az emigrációs szakirodalom alapvető hibáira, 
felszínességére (pl. Bobula Ida jószándékú, de alapos módszertan nélküli sumer-magyar 
szóhasonlításaira, mely ezres nagyságrendű szópárhuzamot mutatott fel) felhívja a figyelmet.  
A 94-95. oldalon bemutatja, hogy az oroszul nem tudó, s időnként felszínes Badinynál a 
címből („Ocserki”, magyarul: Tanulmányok) szerző lett... (Badiny az „adatot” László Gyula 
szakirodalmi jegyzékéből vette át, igen pontatlanul.)  
El kell ismerni: Komoróczynak van humora...  

 
„A sumer és az akkád keverése” alcím kapcsán megjegyezzük:  
maga Anton Deimel páter (a Sumer Lexikon és a Sumer Nyelvtan összeállítója) és Rédei 
Károly is összekeveri (téves indokokra hivatkozva) a sumer és az asszír-babiloni (akkád) 
jeleket, szövegeket.  
Eredmény: Anton Deimel, Rédei Károly stb. „akkádosítanak” – erre reagálva Baráth Tibor, 
Badiny Jós Ferenc és Marton Veronika stb. pedig „sumerosítanak”.  
Ha teljesítményeiket átlagoljuk, kb. reális lesz az arány... 
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A következő 50 év 
A tudomány a 21. század első felében (Vince K., Budapest, 2001) 
Szerkesztő: John Brockman 

 
Kit ne érdekelne a jövő, elméletben és gyakorlatban is?  

A könyv által felvetett alapkérdések: 
– egyedül vagyunk-e a világmindenségben? 
– milyen lesz 2050 tudománya (pl. matematikája)? 
– mit tanítanak majd a gyerekek a tudósoknak? 
– az erkölcsi fejlődés elméletéről 
– a boldogság és az anyag jövője 
– mi az élet? 
– történt-e második Teremtés? 
– az ember és a gép egyesítése 
– egyre okosabbak leszünk? 
– a bonyolultság tudománya, határa 
– a betegségek megzabolázása 
– visszapillantás 2050-ből 
 

Mivel a Brockman könyvében felmerült számos kérdésre, problémára „A tények azonban makacs 
dolgok”  tartalmaz gyakorlati példát, fontosnak tartjuk, hogy a múlt és a jövő szemüvegén át is 
vizsgáljuk meg felvetéseinket. Ebben segít „A következő 50 év” c. válogatás. 
 
Gondolatmorzsák 
1900-ban sok fizikus még azt sem hitte el, hogy egyáltalán léteznek atomok. (18. o.) 
Az 1940-es években N. Bohr is kitartott amellett, hogy a maghasadásnak semmilyen gyakorlati 
alkalmazása sem lehetséges (?). (103. o.) 
 
A karrierre vágyó friss diplomások... igyekeznek elkerülni azokat a kutatási témákat, amelyeket a 
szakterület tekintélyes, nagy öregjei meg sem értenek. (19. o.) 
 
A (matematikai) bizonyítás fogalma is meg fog változni. A bizonyítás szerepe (a megfigyeléshez  
vagy a kísérlethez hasonlóan): megakadályozza, hogy alkalmazója a saját feje után menve tévútra 
jusson és olyan dolgokat is igaznak lásson, amelyekről csak az emberek szeretnék, hogy igazak 
legyenek. (43. o.) 
 
... drámai változások szemtanúi leszünk, amikor a matematika meghódítja a... 
társadalomtudományokat, a művészetet, sőt a politikát is. (50. o.) 
... a tudósoknak különbséget kell tenni eredményeik bizonyossága és következtetéseik 
bizonytalansága között. (70. o.) 
 
A Gaia-hipotézis szerint az élet nem egyszerűen csak alkalmazkodik a Földön adott környezeti 
feltételekhez, hanem képes oly módon megváltoztatmi ezeket a feltételeket, hogy azok az élet 
jelenlétéhez alkalmazkodjanak. (55. o.) 
 
A rhesus majmok abbahagyják élelemszerzési tevékenységüket, ha emiatt pl. társukat áramütés éri. Az 
ember hatalmi szóra (annak engedelmeskedve) ezt nem teszi meg. Következtetés: a rhesus majmok 
együtt éreznek társaikkal – az emberek viszont nem... (63. o.) 
Ragadozók vagyunk, méghozzá a legpusztítóbbak! A „nemes vadember” romantikus mítosza 
tovatűnt. (246. o.) 

Megj.: A vallásháborúk, a Japánra feleslegesen ledobott atom- és hidrogénbomba stb. 
bizonyítják, hogy később sem javult a helyzet... 

 
W. James szerint a szemérmesség, a titkolózás az állatvilágban nem létező tulajdonságok. A. W. 
Russel szerint az emberi önzetlenség olyan rejtélyes tulajdonság, amelynek puszta létezése kétségbe 
vonja, hogy a természetes kiválasztódás elméletét az emberi elmére is alkalmazni lehet. (87. o.) 
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... a pszichológia megállapításai a társadalom vezetésére, a bűnözők kezelésére, az oktatásra és a 
nevelésre vonatkozóan  legjobb esetben is csak a közgondolkodást tükrözik. Rosszabb esetben ezek a 
nézetek hóbortosak és veszélyesek (?). Az egyetlen pozitívum ezekkel a nagy nyilvánosságnak 
örvendő kijelentésekkel kapcsolatban az, hogy múlékonyak.  
(91. o., P. Bloom (Yale University) megállapításai) 
 
Az orosz ortodox egyház pl. átvette a mezítelen újszülött csecsemők hideg vízben történő 
alámerítésének gyakorlatát. (Magyarázat: ezáltal beléjük hatol a Szentlélek kegyelme.) A gyakorlat 
mellékhatásaként a nem teljesen egészséges csecsemők aligha élték túl a keresztelés szertartását (ezt 
nevezzük géntisztításnak)... (101. o.) 
 
Az erények bűnné válnak, ha a szélsőségekig fokozódnak. Pl. a bátorság átcsaphat vakmerőségbe, a 
megfontoltság döntésképtelenségbe (103. o., Arisztotelész gondolatai). 
 
A világosan megfogalmazott célokért küzdő, komoly kihívásokkal szembenéző (kreatív tevékenységet 
folytató) emberek általában boldogabbak, mint azok, akik lagymatag, élvezetes életet élnek (azaz csak 
saját magukért dolgoznak). (107. o.) 
 
A jövőben a nyomozók pl. egyetlen vérfoltból számítógép segítségével rekonstruálni tudják majd a 
gyanúsított arcvonásait. (153. o.) 
Mesterséges immunrendszert is létre tudunk majd hozni, amely az élő és a számítógépes vírusok ellen 
egyaránt fel tudja venni a küzdelmet. (173. o.) 
 
A kifejezés szabadságának korlátai miatt pl. nem kiálthatunk „tűz van!”-t egy zsúfolt színházban. 
(177. o.) 
 
Tapasztalhattuk, hogy mennyire eltorzította a nemek arányát Kínában és Indiában az a képességünk, 
hogy meg tudjuk (előre) mondani a születendő gyermek nemét. (186. o.) 
 
Műveltnek (intelligensnek) lenni a 20. századig a tények összegyűjtését, mások elképzeléseinek 
idézését, és bizonyos eszmékben való jártasságot jelentette. Az oktatás az információ 
összegyűjtésével volt azonos, a műveltség pedig alig jelentett többet, az oktatás során megszerzett 
ismertek felidézésének képességét. 
50 év múlva (és részben már ma is) a tények a kezünk ügyében vannak. A „két lábon járó szótárak, 
regények, szorzótáblák” szükségszerűen leértékelődnek. Az ismeretekhez ugyanis nagyon egyszerű 
hozzájutni: a világháló azonnal megadja a választ. S nemcsak egy tekintélyes szakember véleményét, 
hanem öt másik gondolkodóét is. Majd mi magunk is bekapcsolódhatunk a vitájukba. 
A megfelelő kérdés feltételének képessége válik fontossá. Ma még az iskola kizárólag a válaszok 
elsajátításának birodalma (természetesen alapismeretekre is szükség van – számonkérési módszere 
jellemzően a teszt) – de meg kellene tanítani a diákokat a vizsgálódásra (problémamegoldásra) is. 
(200. o.) 

Megj.: Egy képfájlban pl. hiába keresünk szavakat: az alapprogramok a lefényképezett 
szöveget nem tudják betűkké kódolni.   
(A speciális szövegfelismerő programokkal persze ez is megoldható.) 

 
Megváltozik majd a műveltség jellege is. Az érdekes világok (részben önnáló) felderítését intelligens 
útikalauzok fogják segíteni. Otthon, önállóan is lehet eredményesen tanulni. Miért is kellene oly 
sokáig hagyományos iskolába járni, ha a világ legjobb tanárai bármelyik pillanatban elérhetőek a 
„virtuális oktatás” révén? Az önálló gondolkodás, a csapatban (team-ben) dolgozás (és a hamis 
információ felismerésének a) képessége felértékelődik. Valósághű játékok segítik majd az 
intelligencia fejlesztését és az ismeretszerzést. 

Állami ellenőrzéssel már általában nehéz az információ szabad áramlását korlátozni (ehhez be 
kellene hozzá tiltani a világhálót (az internet-et)). Megvalósítható lesz viszont az egyén 
minden lépésének, gondolatának ellenőrzése (chip beültetése, lehallgatás, minden adat 
hosszabb távú eltárolása stb. révén). Mindennek azonban ára van: a megbízhatóan (lehetőleg 



 81

hibamentesen) működő információs rendszerek rengetegbe kerülnek, s ezt velünk, 
adófizetőkkel fizettetik meg! 
Ma (még) a politikusok egyszerű válaszokra kíváncsiak, a tanárok a helyes(nek vélt vagy 
dogmásított) válaszokat szeretnék hallani, a válalkozók (minden áron) profitot szeretnének 
termelni, az agyonhajszolt tömegnek a (manipuláló) média kikapcsolódásul  szappanoperákat, 
„virtuális valóságot” kínál, törvényeink számtalan kiskaput és igazságtalanságot tartalmaznak. 
(204-205. o.) 

Megj.: Alacsony erkölcsi szintünk és önzésünk miatt virágzik a korrupció, jól 
prosperálnak a maffiák, gyakori a manipuláció, széles körben terjed a mágia. 
Veszélyt jelent az is, hogy az adatok elektronikusan „visszamenőleg” is 
megváltoztathatók (egy kinyomtatott könyvnél ez a „belenyúlás” lehetetlen). 
Az emberiség túlszaporodását sokáig a háborúk fékezték. Manapság pl. a mesterséges 
járványok, katasztrófák, az orvostudomány eredményeinek felhasználását gátoló 
intézkedések (lásd pl. az őssejtkutatást) a földi populációszám megtartásának 
„eszközei”. (235. o.) 
 
A krónikus betegségek fertőzéses eredetének elfogadása (278. o.) 
 
P. Rous már 1910-ben kimutatta, hogy bizonyos vírusok csirkéken rákot válthatnak ki. 
(279. o.) 
A fertőzőképesség és a kórokozók evolúciójának irányítása (pl. jóindulatúvá alakítása) 
fontos feladatunk. (281. o.) 
A „rugalmas” HIV-et nehéz féken tartani: ez a vírus ugyanis könnyen ki tudja 
fejleszteni saját ellenálló-képességét a vírusellenes szerekkel szemben. (282. o.) 

 
A kiváló zongoraművész, Gould helyesen állapította meg: a technika csak eszköz, nem pedig 
végcél. (222-223. o.) 
 
Megj.: Reméljük, hogy az emberiség ezt a pénzt és a technikát a maga helyén kezelő, a 
betegségek legyőzésére törekvő, magasfokú erkölcsiséget megkövetelő létformát minél 
hamarabb elkezdi megvalósítani. Ha nem, lakhatatlanná válik a Föld, s elpusztul a fehér ember 
„nagy vívmánya”, az ún. nyugati típusú civilizáció is. Az esetleges néhány túlélő pedig 
kezdheti előlről – úgy, ahogy az néhány millió éve történt... 
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Műhelytitkok a könyvírásról 
 
A könyvírás nem a termelő ágazathoz tartozik, ráadásul legtöbbször ráfizetéses. 
 
Ki vesz ma kezébe egy olyan könyvet, amely 
–   nehezen érthető, 
–  kis betűmérettel írták, 
–  rossz felbontásúak és túl kisméretűek képei, 
–  a szerzője szinte ismeretlen? 
 
Az első kiküszöböléséhez az olvasónak kellene tanulni,  
a második megszüntetéséhez a szemorvost kell felkeresni, 
a harmadik csupán igényesség és papír kérdése, 
a negyedik a médián, a politikán (is) múlik. 
 
Mit tehet a szerző az „elhíresülés” végett? 
Nem érvel és bizonyít, hanem megmondja a „tutit” (a megkérdőjelezhetetlent), 
rövidít, hogy az áttérés a nagyobb betűméretre ne emelje meg a költségeket, 
kihagy a szemléltetést segítő (az érthetőségetet javító) képek közül – s ellensúlyozásként 
néhány remek színes képet közöl, 
helyezkedik, pályázik, téziseit populista módon úgy változtatja, hogy hivatalosan (vagy   
„szenzációs felismerése” miatt a nemzeti oldalon) „felkapják” és támogassák. 
 
Ezért van annyi szenzációhajhász „meséskönyv”, amely az igazság megtalálása, kimondása 
helyett (önző módon) a népszerűséget, az elvárt tetszetős nézetek elfogadtatását, a tömegek 
félretájékoztatását, „rabszolgasorban” tartását, no meg (a támogatás, illetve a nagy 
példányszám révén elérhető) nyereséget célozza meg.  
(S ezzel apró porszemként, „A következő 50 év” c. részben bemutatott módon hozzájárul a földi lét 
mielőbbi megszűnéséhez...) 
Reméljük, hogy a kedves Olvasó is úgy ítéli majd meg, hogy most nem egy ilyen könyvet tart 
a kezében... 
 



 83

Tartalom 
 
Szerkesztői előszó                       3 
 
BEVEZETŐ           7 
Rövid visszaemlékezés          13 
Miért született meg ez a könyv?         14 
 
1. RÓVOTT MÚLTUNK         15 
1.1. Az íráskutatók munkájáról – Mandics György szemüvegén  át      16 
1.2. Az önálló (írás)fejlődés modelljéről        21 
1.3. A finnugor nyelvészetről         23 
1.3.1. László Gyula tézisei         23 
1.3.2. Mandics György összefoglalója        26 
1.3.3. Marácz László tézisei          29 
1.4. Ami összeállításunkból kimarad        30 
 
2. A SZENZÁCIÓGYÁRTÁS MESTERE: PATAKY LÁSZLÓ     32 
2.1. A lelet- és szenzációgyártó „nagy hármas” csínytevései     33 
2.1.1. Barátosi Lénárth Lajos         33 
2.1.2. Pataky „forrásműve”         34 
2.1.3. Szent István (állítólag rovásírást tiltó) rendelete      34 
2.1.4. A Nagyszentmikósi Kincs rovásfeliratai       37 
2.1.5. A Margitszigeti kő          39 
 
 
3. PÉLDÁK A FELIRATOK OLVASATIVAL KAPCSOLATOS VITÁKRA   42 
3.1. Enúma  elis           42 
3.2. A somogyi Bodrog-Alsóbűn kiásott (10. századi) fúvóka és felirata     43 
 
4. SZAKMAI VÉLEMÉNYEK, ÁLLÁSPONTOK      45 
4.1. Az őstörténeti szenzációk tartalmi háttere       45 
4.2. Az igazség keresése Kovásznán        47 
4.3. Gondolatok a székely-magyar rovásírásról       50 
4.4. A rovásíró Tar Mihály története        50 
4.5. Egy régész és barátai         52 
4.6. A genetika szerepe egyre nőhet az őskutatásban      54 
4.7.  Sándor Klára és a 2014. jún. 19-i könyvbemutatón őt kérdező Vásáry István „tézisei”  55 
4.8. Mi a tudomány?          56 
 
5. RÖVID KIRÁNDULÁS MÁS SZAKTERÜLETEKRE       58 
5.1. Szent Koronánk eredeti képrendjéről       58 
5.2. Badiny Jós Ferenc szinte minden „szenzációs gondolata” átvétel     59 
5.3. Az igazságot is meg lehet szokni!        61 
 
6. FÜGGELÉK                        68 
Rovásírásos múltunk feltárása                      68 
Varga Csaba filmrendező, matematika tanár és írástörténész kiegészítő gondolatai                71 
„A jóhiszemű kételkedés viszi előre a világot.”                    73 
A 2014-es könyvhét „újdonsága”: egy 40 éve megjelent könyv utánnyomása!                 75 
A következő 50 év                       79 
Műhelytitkok a könyvírásról                       82 



 84

 



 85

Fel lehet-e hívni az olvasók figyelmét arra, hogy a „nemzeti oldal” jószándékú dicsőségkeresői 
gyakran túloznak, és a „hivatásos” („megélhetési”) kutatók pedig időnként (megrendelésre) 
csúsztatnak? 
„A tények azonban makacs dolgok” c. összeállításunk, melyet a T. Olvasó most a kezében tart, erre 
tesz kísérletet.  
 
Közismert, hogy az utóbbi 500 évben a magyarság érdekeit háttérbe szorították, ezért a magyar 
közember vágyik arra, hogy az elmúlt idők dicsőségéről, kultúránk, nyelvünk szépségeiről halljon. Az 
emigráció tagjai (és a „rendszerváltás” után a Kárpát-medencében élő magánkutatók is) igyekeztek ezt 
a jogos igényt kielégíteni. Műveikkel nagy népszerűségre tehettek szert, mivel az eltitkolt történelem  
bemutatását már nem tiltották, az akadémiai tudomány és művészet terén viszont elmaradt a 
„szemlélet- és rendszerváltás”. 
 
25 év után eljött az ideje, hogy ne kövessük tovább román, szlovák, cseh, osztrák, szerb stb. 
szomszédaink „történelemszépítő”, „dicsőséggyártó” példáját, s szakítsunk a legyőzött népek 
„merjünk kicsik lenni” programjával is. Nekünk ugyanis elegendő az igazságot megírni – nem kell 
azt túlszínezni. A több mint 1100 éve a Kárpát-medencében élő magyarságnak (a néhány kudarc és 
elkövetett hiba ellenére) ugyanis tényleg volt dicső történelme! 
 
Az őszinte tükörtartás mellett célunk még három igazságkereső, de csak kevés helyre eljutó szakkönyv 
szélesebb körű megismertetése is.  
Ősszeállításunkban főleg két, forradalmi gondolatokat megfogalmazó régész (László Gyula, Makkay 
János) és egy 2000 oldalas rovás-enciklopédiát összeállító matematikus-írástörténész (Mandics 
György) középiskolások számára is érthető érveléseit, példáit tárjuk rövidítve a nyilvánosság elé.  
 
Összeállításunkkal azt szeretnénk elérni, hogy a magyar történelem- és íráskutatók (félretéve 
ellentéteiket, egyéni érdekeiket) fogjanak össze a közös cél érdekében. Úgy, ahogy azt a szomszédos 
(hasonlóan kisterületű) országok szakemberei teszik. Látnunk kell ugyanis, hogy ha ez az összefogás 
és önkritikus rendcsinálás elmarad, akkor hosszú távon a magyarság fogja szellemi értékeit lebecsülni 
és elfelejteni.  
A jó- és rosszszándékú spekulációk, az eltorzított „tények”, a hamisítások leleplezése ezért 
alapvető érdekünk!  
Tudjuk, hogy ez fájni fog azoknak, akik eddig haszonélvezői voltak a politika irányította 
tudománynak, vagy nagy tapsot kaptak a nemzeti rendezvények lelkes közönségétől. 
Mégis arra kérjük őket, hogy gyakoroljanak önbírálatot, és maguk javítsák ki hibáikat, tévesztéseiket.  
Ha nem teszik, gyermekeik, unokáik a mieinkkel együtt élik majd meg a magyarság szellemi 
megsemmisülését, nyelvünk és kutúránk rezervátumba zárását.  
Ha megteszik, megmarad tekintélyük és becsületük, s az egykori megalkuvás, szenzációkeltés hamar 
feledésbe merül.  
És ami a legfőbb: a belső rendcsinálással esélyt adnak a magyarság szellemi megmaradásához. 
 
Könyvünkkel ehhez a közös munkához kívánunk sok erőt és bátorságot! 
 
 
 


