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Szabad szemmel 
 
 

ulajdonképpen nincs választásunk, mindig csak egy út vezet előre. Így nem az a kérdés, hogy 
menjünk, vagy maradjunk, hanem hogy merre van előre… 

Ehhez ismerni kell múltunkat, azt hogy honnan jöttünk. A megismerésben segít, ha őszinte képet 
alkotunk önmagunkról. Mérlegre kell tennünk eddigi történelmünket, mert sem magunk, sem elődeink 
tévedésére nem lehet biztos jövőt építeni. 
   Nos, ebben a munkában egy ilyen felfedezőútra hívjuk meg kedves olvasóinkat. Múltunk egyik 
megcsontosodott tanát faggatjuk, kérdés, hová vezetnek szálai? Az út végét még nem ismerjük, de ha 
velünk kívánnak haladni, ajánlatos a várható akadályokra testileg-lelkileg felkészülni, s nyitva kell 
állnunk az új benyomások, ismeretek befogadására is. Menet közben majd szorgalmasan értékeljük, 
rendszerezzük, s főleg rögzítjük lépéseinket.  Az indulás időpontját sajnos nem lehet megválasztani, 
persze viharban nehezebb haladni, mint napsütésben… 
 
A Magyarok Istenét keressük. Közvetlenül, de áttételesen is, eszmei és fizikai megjelenésében 
egyaránt.  
 
   Két dolgozatunkat fűztük össze, hiszen a keresett istenképet nemcsak hagyományaink őrzik, hanem 
– akármilyen furcsának tűnik – személyes mivoltában ma is közöttünk van. A Szent Korona a 
megtestesítője.  
   Mint látni fogják, kezdetben jól kitaposott ösvényen haladunk, majd látszólagos végénél utunkat 
tényekre alapozott feltevéseinkkel folytatjuk. Innentől már senki sem támogat, csak a magunk 
erejében, józan ítélőképességében bízhatunk. Számos ismeretlen fogalomba, történésbe botlunk, de a 
tévelygések helyett a kézzel fogható, az írott, valamint a mért és számított tények útján maradunk. 
Meglepetések sorozata vár ránk, s ez nemcsak józan ítélőképességünket vizsgáztatja, hanem egyúttal a 
már megrögzött dogmák felnyitásához, újraértékeléséhez vezet.   
Többen tiltakoznak majd akár csak a kérdések feltevéséért is, hiszen mindez nehezen kialakított 
helyzetüket, a látszólagos rendet veszélyezteti; ugyanakkor menet közben egyre nyilvánvalóbbá válik, 
hogy jó úton haladunk, hogy a mesterséges álomvilág helyett a valóság világa felé közeledünk. 
   A legfontosabb gondolatot intelmeink végére hagytuk, érdemes részletesebben is szemügyre venni:  
Tisztelet a kivételt képező gondolkodóknak, mi mindannyian láthatatlan szemüveget hordunk. Az 
Életre való felkészítés során részben aggódó szüleinktől, de főleg szorgalmas tanárainktól egyre 
erősödő, színesedő szemellenzőt kaptunk. Kialakítottuk, elfogadtuk mai életünk rendjét, s közben 
fogalmunk sem volt arról, hogy mindezt korunk neveltetésének „kényszerlencséjén” keresztül láttuk. 
Látszólag minden a helyén van, így többé-kevésbé megnyugodva adjuk tovább nehezen elsajátított 
ismereteinket, s vele szemüvegünket utódainknak. Gyanútlanul tapossuk az emberiség ún. 
felfedezőútját, miközben fel sem merül bennünk a kétség: valóban előre haladunk-e? 
A megoldás önmagától kínálkozik: nézzünk körül egyszer már szabad szemmel is! 
A kérdés csak az, hogy ha levesszük a gyermekkorunk óta hordott szemüveget, milyen világot 
találunk?  Le lehet-e egyáltalán venni szemünkről ezt a segédeszközt, s ha igen, akkor lesz-e 
bátorságunk nélküle élni?  
Mikor látunk élesen, mit kell hinnünk, mit lehet elfogadnunk, s mi az a kevés, amit biztosan tudunk?  
 
Mindenre válasszal mi sem szolgálhatunk, ezért vállalkoztunk erre a felfedezőútra. 
 
El kell dönteniük, hogy velünk tartanak-e? Végső soron egy család vagyunk, s tetszik vagy nem, közös 
az utunk. De van egy kikötésünk: legalább is felfedezőutunk tartamára tegyék félre az ún. műveltség 
sok dioptriás ellenzőjét. Ígérjük, tanulságos élményben lesz részük. Egy biztos: ha nem tetszik majd 
amit látnak, attól még nem a szemünkben van a hiba. 
  

*          *          * 
 

T 
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   Mint azt már jeleztük, két tanulmányunkkal találkoznak. Mindkettő merőben eltér az eddig 
megszokott ismeretanyagtól. Tárgyalásukkor eleinte az eddig ismert módszereket használjuk, hiszen 
mi is a klasszikus „szemüveges neveltetés” talajáról érkezünk, de később, az egyre gyülekező – most 
már szabad szemmel szerzett – újabb észrevételeinket szükségszerűen más alapokra helyezzük. Azt is 
mondhatnánk, hogy „kattogó fejjel” értékeljük újra történelmünket, tanuljuk rendezni a minden 
oldalról ránk zúduló ismereteket. Utunk során tehát nem rombolni, ellenkezőleg, újjáépíteni fogunk, 
ezért nem lesz olvasmányos a mondanivalónk. 
Egy közös gondolatot keressük, még akkor is, ha kutatásunkat több szálon folytatjuk. 
   A Magyarok Istenét követjük mondáinkban, legendáinkban, gyermekversekben, de az ősi írások 
hieroglifái között is. Sőt, meglepetésünkre a Szent Korona vázrendszerének és pártázatának kutatása, 
feltételezett készítésének szálai mind őseink vallása, hitvilága, istenképzete felé vezetnek. Mint látni 
fogják, az eddigi eredmények máris megdöbbentőek… 
   Napjaink gyakorlatával szemben könyvünkben nem találkoznak majd szemkápráztató, színes 
képekkel. Meggyőződésünk, hogy a már ismert méretek, adatok újfajta csoportosításához sokkal 
szemléltetőbb a fekete-fehér képek tárgyilagos adatközlése.  Gondolataink megítéléséhez nem a 
színekre, hanem elsősorban az önálló, előítéletektől mentes gondolkodás képességére lesz szükségük.  
 
   Nos, ha Önök is készen állnak, és levették már azt a bizonyos szemüveget, akkor 
nekivághatunk… 
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A Magyarok Istene 
 

Tanulmány1 
 
 

okszor elhangzott, ősi összetétel. Sajnos már nem ismerjük eredeti értelmét, sőt kérdéses, hogy a 
mai szuperszonikus időben a Magyarok Istene jelenthet-e még számunkra egyáltalán valamit? 

Berzsenyi így reménykedik: „Él még nemzetem Istene!”.2 Jóval fiatalabb forradalmár költőnk minden 
bizonnyal mást is tudott róla, hiszen félreérthetetlen soraiban hozzá folyamodott: „A magyarok 
istenére esküszünk, esküszünk, hogy…” Ennél súlyosabb esküt akkortájt nem tudott tenni. 
   De miért kifejezetten a Magyarok Istenére, s nem a keresztény világ mindenhatójára esküdtek fel 
Petőfi szavalata nyomán a márciusi ifjak? Tiszteltek-e nyolcszáz évvel Szent István halála után 
Magyarországon más istent is, mint a Rómából hirdetett Atya-Fiú-Szentlélek Istent? Egyáltalán, mit 
értettek, ill. mit értünk ma az Isten szó alatt? 
Röviden: ki volt, kit tisztelhetünk a Magyarok Isteneként?  
 
Babits Mihály szebben fogalmazott:  
 
„Vagy-e? S ki vagy? S mienk vagy-e? Csupán 
mienk és senki másé? Szabad-e 
hogy csupán a mienk légy? És lehetsz-e 
az, aki vagy, ha csupán a mienk vagy?” (A Magyarok Istenéhez, 1925-27) 
 
Ez irányú gondolatainkat korábbi munkáinkban már többször érintettük, az alábbiakban kísérletet 
teszünk összefoglalásukra. 
A címben jelzett Magyarok Istene szóösszetételt tipológiai, szemantikai, és genealógiai vizsgálat alá 
vesszük, így nem térünk ki történelmünk során hozzá ragadt esetleges politikai vonatkozásaira, sőt 
vallástörténeti értelmezéseire sem.  
 
 
 
 
 
 
I./ Isten 
 
      Kezdjük vizsgálódásunkat a legnehezebbel, az összetétel második tagjával, s igyekezzünk isten 
szavunk értelmét megközelíteni. Mielőtt véleményünket megfogalmaznánk, célszerű a szótárakat 
készítő neves nyelvészeink vélekedésével részleteiben is megismerkedni.  
Íme válogatásunk: 
 
• „Isten fogalmát meghatározni lehetetlen. Szt. Ágoston szerint könnyebb megmondani, hogy mi nem az 
Isten, mint azt, hogy mi ő. Bármikép képzeljük is őt magunknak, mindaz kevesebb, csekélyebb nálánál, s 
bármint fejezzük is ki, az nem az, ami ő valóságban”3  

                                                 
1 Az Ősi Gyökér hasábjain megjelent dolgozatunk átdolgozott változata. Ősi Gyökér XXXIII évfolyam I-II szám (Miskolc, 
2005 január-junius), 2-29. 
2 A Magyarok Istene szókapcsolat számos népdalban, irodalmi műben szerepel, jelen kereteink között nem célunk napjainkig 
tartó hivatkozásait csokorba gyűjteni. Csak néhányat ragadunk ki közülük: „valahol régen” a székely népdalokban 
jelentkezett először, de megtaláljuk a híres Rákóczi-nóta sorában is - "Magyarok Istene, verd a labanc hadát". Csokonai így 
fohászkodott: A nemes magyarságnak felülésére –“Rajta! csak menjetek, fiaim! ellene: Hordozzon a magyar seregek istene!" 
Arany János szintén róla versel: „Él még, él az Isten... magyarok Istene! Elfordítva sincsen még e népről szeme”. 
3 Pallasz Nagy Lexikona IX. kötet, Isten. Arcanum Digitéka, CD-ROM.  

S 
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• De lássuk állító formában is:  „ISTEN, 1) Széles értelemben nagyerejű felsőbb lény, mely a világ 
változásai és emberi sors okozója s intézőjéül tartatot a műveletlen és érzéki emberek által, kik több ilyenféle 
lényt képzeltek maguknak, különféle erőt, rangot és hatáskört tulajdonítván nekik. Jó, és gonosz istenek. 
Felsőbb, alsóbb istenek. Félistenek. Égi, pokoli, földi, tengeri, hegyi, erdei istenek. Tűz, víz istene. Költészet, 
gyógyászat, szónoklat istene. Szépség, egészség istennője./…/ 4.) Szorosb és legnemesb értelemben legfelsőbb 
lény, legtökéletesebb szellem, mely minden létezőnek okfeje, vagyis a világmindenség teremtője. Ezért többes 
száma nincs. Örök, mindenható, kegyelmes, irgalmas, felséges, igaz, nagy Isten. Úr Isten. Öreg Isten(atyaisten), 
Jó az Isten.” 4 
• „Isten. fn. tt. –t; 1.) a pogány világban felsőbb csodahatalmú lény, a világ bizonyos változásainak oka, 
az emberi sors intézője; tengeri alvilági istenek. 2) (a zsidók, keresztények és mohammedánoknál) ég és föld és 
mindennek, ami benne van, teremtője, megtartója és igazgatója; örök, mindenható, mindentudó i.; öreg i., 
atyaisten; atya, fiú, szentlélek úristen; Ábrahám, Izsák, Jákob istene; magyarok istene;” 5 
• Nem hiányozhat mai megfogalmazása sem: „ isten, 2. (Vall) <A keresztények, a zsidók, és a 
mohamedánok hite szerint> a világ ura, teremtője és fenntartója, a legtökéletesebb személyiség./…/3. (Fil) 
<Némely idealista filozófiai irányzat tanítása szerint> a világegyetem létezésének végső oka és célja; istenség.” 6 
 
   Nos, eddig újat ugyan nem hallottunk, viszont a fenti idézetekből nyilvánvaló, hogy isten szavunkat 
két szerepkörben használjuk: részben gyűjtőfogalom, melyet összetételekben számos tulajdonsággal, 
határozóval látunk el, másrészt vele a mindenség urát, a világ teremtőjét, azaz a legfelsőbb akaratot 
jelöljük.  
Fogalmazhatunk általánosabban is: az emberiség a teremtő istent – tulajdonságaival együtt – az egyik 
legelemibb fogalomnak tekinti, melynek hangtani megfelelőit – minden bizonnyal az ősidők óta – 
alapszókincsébe építette. Következésképpen a bennünket körülvevő népek teremtőnk nevét rendre 
egyszótagos szóval ejtik: God, Lord, Herr, Gott, Bog, de még a Dio/Dei, Dios, Dieu változatok is 
torlódó magánhangzóik ellenére rövidnek tekinthetők. 
 
Ezek ismeretében meglepő, hogy csodálatos, tömörségre törekedő anyanyelvünk a mindenség urának 
nevét két szótagból – valójában két önálló szóból – kénytelen felépíteni: IS-TEN!  
 
Sőt… IS-TEN szavunk alkotóelemeinek jelentését ma már magyarázat nélkül nem is értjük. Az IS 
hangtani változataiban lehetne ŐS, esetleg ÍZ is, de mit gondoljunk a TEN-ről?  
Kínálkozik ugyan a víz fogalma, következésképpen a TENger szavunk „rövid” változata lehetne (lásd 
később őstenger), mások éppen a TENgely értelemből vezetik le,7 sőt a TéNy és az isten szavunk 
összefüggéseit is mérlegelnünk kell.8 Mégis, mint később látni fogjuk, célszerűbb a TAN mélyhangzós 
nyomot követni. 
Kérdés tehát, hogy valóban a helyes irányban haladunk-e, amikor a szótövek látszólag elfogadható mai 
értelme felé tapogatódzunk?  
 
Mielőtt ismeretlen vizekre merészkednénk, kövessük nyomon, nyelvünk alapszókincsének egyik 
legfontosabb tagját, azaz isten szavunk eddig ismert származását. 
 
� Tekintsük meg először etimológiáját Czuczor-Fogarasi gyűjtésén keresztül: 
 
„Az, isten‘ szó eredetére nézve különféle vélemények vannak. Révai egyértelmünek állítja a jehova szóval, s 
véleménye szerént am. aki vagyon, minthogy héber nyelven jesch am. lény, létezõ valami, s arabul eszthi, latin 
est, német ist, (görög esti, szláv jeszt, szanszkrit aszti v. eszti, perzsa: eszt vagy heszt stb.), honnan en harmadik 
személyraggal származott volna: eszthien, isten. Egészben véve egyezik a perzsa jisdan szóval, mely a jó 
istenség neve volt. De eléjön a perzsában ized vagy ezid is, mely szintén am. isten. Mások szerént a chaldaeai 
esta-ból származott, mely tüzet jelent, s megegyezik az örök tüzet jelentő görög estia (latin vesta) v. iotia névvel. 
/…/ Mind ezen fejtegetéseknél kevés vagy semmi figyelemmel nem valának épen magára a magyar nyelvre. A 

                                                 
4 Czuczor Gergely, Fogarasi János, A Magyar Nyelv Szótára, I/Isten. Arcanum CD-ROOM, 2003, ISBN 963 9374 76 8 
5 Ballagi Mór, A Magyar Nyelv Teljes Szótára (Nap Kiadó Bt., 1998), 625.  ISBN 963 8116 21 8 
6A Magyar Nyelv Értelmező Szótára, III. (Akadémiai Kiadó, 1986), 564.  
7 Berényi László:  „egyTENgelyű dualitás”. A tengelyről Babits így verselt: „Lehet-e világod végtelen, ha nem vagyunk mi is 
a középen, és sorsunk a Tengely?” A Magyarok Istenéhez. A dualitásról egyebek közt Galilleo Galillei gondolatait érdemes 
megismerni (Discorsi, 1638). 
8 Pap Gábor az Ős-Tan és az Ős-Tény fogalmak összefüggéséről írt a Hazatalálás (Budapest, 1999), 424. oldalán. 
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magyarban régiesen is am. a mai ős, ten pedig vagy tön, vagy dön, /…/ S a magyar még különösen szereti hozzá 
tenni: élő. Esküszöm az egy élő istenre, a Bécsi codexben: eleven Isten, mintha mondaná: oly őslény, mely nem 
holt (mint a bálványok), hanem élő.”9 

    A fenti levezetések széles ismeretanyagából emeljük ki a következőket: a XIX században az MTA 
által a magyar szavak szótárának készítésére felkért tudós nyelvészeink az isten szót még két önálló 
tag összetételeként értékelték. 
 
� Érdemes a fentieket összevetni a TESZ levezetésével is:  
 
isten 1195. /…/ Bizonytalan eredetű. Talán származékszó: az ős főnév eredetibb is alakváltozatából 
keletkezhetett -t és -n képzővel. Ez a képzőegyüttes megvan nőstény szavunkban is. Az isten eredeti jelentése 
’atyácska’ lehetett./…/Alaktanilag s részben hangtanilag azonban e magyarázat nem kifogástalan. A legfőbb 
nehézség az, hogy az isten ü és ö kezdetű változatai nem mutathatók ki, továbbá, hogy a Halotti Beszéd adatában 
a képző előtt nincs tővégi magánhangzó, holott ugyanott i∫emucut ’ősünket, atyánkat’ adatot találunk. – Finnugor 
egyeztetése, a jó melléknévhez kapcsolása, összetételként és eredetibb *’ég’ jelentésű szóból való magyarázata 
nem fogadható el. Kevéssé valószínű az is, hogy török közvetítésű iráni jövevényszó. Németből és egy türk 
személynévből való származtatása téves.”10 
 
    A ma elfogadott tudományos nézet szerint viszont képzett szó, ámbár eredete nyelvünk finnugor 
származását hirdető nyelvészeink előtt bizonytalan, pontosabban ismeretlen. 
 
Az isten szóról eddigiekben elhangzottakat a következőképpen foglalhatjuk össze:  
 

� igyekeztünk isten szavunk ’legnemesb’, általános és filozófiai értelembe vett jelentését 
meghatározni. A teljesség igénye nélkül az elmúlt kétszáz év nyelvészeinek gyűjteményeiből 
ragadtuk ki példáinkat. 

� Megállapítottuk (elfogadtuk), hogy az istent jelentő szó minden nép alapszókincsének egyik 
elvitathatatlan alkotóeleme. 

� Bemutattuk, hogy a latin/indogermán nyelvek rövid, legtöbbször egy-szótagú szóval fejezik ki 
teremtőjük nevét. 

� Ugyanakkor tudatosult bennünk az is, hogy az egyébként tömörségéről híres nyelvünk csak 
két szóból képes IS-TEN fogalmát összerakni.  

� Megkérdeztük, hogy miért nem rendelkezünk mi is egy rövid, önálló szóval teremtőnk 
megszólítására? 

� Isten szavunk eredetét kutatva két ellentétes szemléletet vezettünk elő: 1.) Czuczor-Fogarassi 
szerint az isten szó két szó összetételéből származik, s eredete a perzsákhoz, Kaldeához, akár a 
sínai forrásokhoz vezethető vissza (ez utóbbi szavahihetőségét Uwe Topper kétségbe vonja),  
ezzel szemben 2.) a TESZ alkotói inkább kétszeresen képzett szónak tartják, bár ez a 
magyarázat szerintük sem kifogástalan. Származásáról még kevesebbet tudnak, viszont – és 
ezt gondolatban aláhúzzuk – nem finnugor eredetű, s miután nem is belső fejlődés eredménye, 
nem sorolható ősmagyar alapszókincsünkhöz.   

 
   Eddig, és csakis eddig tart isten szavunk szemantikai, tipológiai, és genealógiai ún. tudományos 
megközelítése. Minden messzebbre ívelő gondolat sajnos ütközik a napjainkban elfogadott 
szemléletekkel. A nemzetközi nyelvtudomány felkent magyar lovagjai további/másirányú 
kutatásokhoz a szerintük megszégyenítő délibábos, magyarkodó, áltudományos stb. jelzőket 
ragasztották, tekintet nélkül arra, hogy a felsorakoztatott újabb érvek/tények már önmagukban is 
bizonyítanak, illetve az „új felfedezések” helyességét egyértelműen igazolják. 
 
Nos, mindezt vállaljuk, hiszen az igazi kutatás csak most kezdődik. 
Mielőtt a mélyvízbe merészkednénk, a biztonság kedvéért ismét megkérdezzük: levették-e már azt a 
bizonyos szemüveget? A dioptriák innentől kezdve már csak zavarnak.   
 

                                                 
9 Czuczor Fogarasi, op.cit., Isten 
10 TESZ, II /A Magyar Nyelv Történeti-Etimológiai Szótára, Akadémiai Könyvkiadó (Budapest, 1970), 242. 
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ISTEN szavunk „csodák-csodájára” mind a sumér/babiloni ékírásos jelek között, mind az egyiptomi 
hieroglifákkal írt szövegekben megtalálható. 
 

a) Renē Labat kézzel írott sumér/asszír/babiloni jelgyűjteményében az első ékírásos jel 
magyarázataként a következőket olvashatjuk: „IV: Valeurs idéographiques: sumérien AŠ, akkadien 
ištēn” 11 Vö.: I-II Melléklettel.  Az archaikus sumérban még függőlegesen álló egyetlenegy 
vonal, hasonlóan az asszír/babiloni változatokhoz, a klasszikus sumér írásban már vízszintesen 
fekszik. A magyarul nem tudó Labat a sumér AŠ hangokat az „akkád” ištēn formában véli 
továbbélni, mely egyúttal egyet, tehát közvetlenül nem istent jelent. Vö.: II. Melléklettel. Ha 
Labat igazát elfogadjuk, akkor isten szavunk első szótagjának legrégebbi változata a sumér AŠ 
volt. Csak a ’babiloni időkben’ változott ez a hangérték IŠ-re. Ugyanakkor itt jelenik meg 
először a szóösszetétel második tagjaként a ’tēn’ toldalék, is-ten szavunk másik összetevője. 
Mindezt természetesen a hivatásos assziriológusok, és manapság a sumér/babilóni nyelv 
kutatói is ismerik, hiszen René Labat gyűjteményének gyakorlati használatához ezt a jelet, s 
ezzel együtt az ištēn szót állítja elénk példaként. Könyvének első példányait 1948-ban adták ki 
Párizsban.   

b) Érdemes a Nílus-völgyében a Középbirodalom idején is körülnézni. A hajdan volt nyelv 

szakavatott feldolgozója A. Gardiner a következőképpen vélekedik: „M 23  plant regarded as 

typical of Upper Egypt. Ideo. in  swt (śwt) ’ the śwt-plant ’. Hence phon. Sw (św), ex 

swt. The word  var.  ’king of Upper Egypt ’ probably originally read 
ni-śwt ’ he who belongs to the ’śwt-plant’, but before M.K. (Közép Birodalom, sic!)  had become 

 nsw (nzw);  ’kingship’ is perhaps to be read nsyt. For  n-sw-bit ’ king 

of Upper and Lower Egypt ’ see § 55.”12A szakirodalom szerint tehát a  hieroglifák 
jelentése király, és mezopotámiai pandanjához hasonlóan itt sem istent jelent. Közvetlen 
transzliterációs értéke sw-ten lenne, ezzel szemben a szakirodalom buzgó igyekezettel nesw-
nak ejti. A hieroglifák köztudottan mássalhangzókat jelölnek, így ebben az esetben sem lehet a 
közéjük ejtett magánhangzók hangértékeit pontosan követni. A fenti idézet egyúttal a 
papirusznádat jelző hieroglifa hangértékének a sw(św) = sú → is változatait is bemutatja (az s 
transzliterációs jel a magyar sz/z hangértéknek felel meg, míg az ś azonosítható a magyar s 

hanggal). Kérdés, hogy a szakirodalom ritka kivételként miért fordította meg a  
hieroglifák szokásos olvasási sorrendjét. Az  hieroglifa általános birtokviszonyt (indirekt 
genitivus) kifejező szerepe itt átváltozik az összetartozást jelentő n(y) nisbé-vé 
(határozószóvá), de ez még nem lehet elegendő ok az n hang előrevetésére. Még kevesebb 
értelme volt a t hangot a hangzósításkor lenyelni – lásd n(e)sw –, hiszen ebben a szerkezetben 
vélekedésük szerint a három jel értelme: Ő, aki a nád(as)hoz tartozik. A nád jelét pedig – lásd 
Gardiner fenti gyűjtését – a  jellel kiegészítve swt-nak kellene ejteni. Olvashatnák persze 

szabályosan is, ugyanúgy, mint pl. a  bity jeleket… miért nem teszik? Pontos válasszal 
senki sem szolgál, de tekintve, hogy az egyiptológia szerint e három jel az oly fontos király 

                                                 
11 Renē Labat, Florence Malbran-Labat, Manuel d’ Epigraphie Akkadienne 6˚édition (Paris, 1995), 41.  
ISBN 2-7053-3583-8 
12 Gardiner H. Alan, Egyptian Grammar, Third Edition (Oxford, 1994), 482. ISBN 0 900416  35 1. 

 A hivatkozott §55 a következőképpen hangzik: „  n-sw-bit ’king of Upper and Lower Egypt’, literally ’he who belongs 

to the sedge of Upper Egypt and the bee of Lower Egypt’; compare  bity ‘king of Lower Egypt’, a derivative –y 
from bit.” op. cit., 51. Fordításunkban:  ’Felső és Alsó Egyiptom királya, szó szerint’ ő, aki a Felső-egyiptomi nád(as)hoz és 
az Alsó-egyiptomi méhekhez tartozik; ami hasonlítható(felér) a (bemutatott) jelekkel ’Alsó Egyiptom királya’ és a bit y-os 
változata.’  
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értelemmel bír, szembetűnő rendellenesség. Elemzésünkhöz visszatérve a  SÚ tehát a 

nádast, a susogót jelenti, mássalhangzója az S, egyúttal a  TeN olvasat mássalhangzóihoz 

sem férhet kétség. Így aztán tetszik vagy nem, a  jeleket az írás sorrendjében olvasva 
nem nesw-nak, hanem  S/SÚ-Te-N-nek kell ejtenünk. 

  
c) Baráth Tibor A Magyar Népek Őstörténete című munkájában (ÚR) eSTaN-nak olvasta a 

kérdéses jeleket:  „Az istenfogalom megjelölésére használatban volt az ESTAN, ASTAN is, mai Isten 
szavunk régi alakja. E nevet Egyiptomban már a két királyság egyesítése idején, a Kr.e. 3200 táján kelt 
írásokban is megtaláljuk, de akkor még nem isten értelemben volt használatos. A kifejezés eredetileg a 
napnyugatra, napeste (EST) irányában elterülő hont (ON, AN) jelentette és királyi címként szerepelt, 
mint EST-AN ÚR: <Esthon ura>.”13 

 
Korábbi munkáinkban már megjegyeztük, hogy nem tisztünk Baráth Tibor olvasatainak elemzése, 
esetleges tévedéseinek javítása. Az isten, EST-AN ÚR: <Esthon ura> hangzósítás tipológiai vizsgálata 
most mégis erre kényszerít. 

Baráth feltehető kiindulása szintén a szakirodalom  sw-t jelcsoportja lehetett. Ő is eltávolította az 

 jelet a hármas csoportból, de olvasatában ez a hieroglifa mint hoN (tehát nem isten) önálló 
szóként visszatért. Persze továbbra is kérdéses a swt = EST hangzósítás helyessége, mely csak akkor 

lenne elfogadható, ha a  hieroglifát önálló s mássalhangzónak tekintenénk.  

A továbbiakban gondot okoz az ideogramma jele is. A  csoport általa fogalommá válik, ilyen 

formában az ID jel a  hieroglifára vonatkozik, figyelmeztet: vigyázz, ez a jel az előzőhöz tartozik, 
ill.  külön szót képez. Olvasata tehát SW (Baráth szerint ES) + úT, esetleg aTa, aTya lehetne. (A  és 
a  hieroglifák a szakirodalom szerint ‘god’s father’ jelentéssel (is) bírnak.)14 

A valóságban viszont a  hieroglifák között nem szerepel az ideogramma  jele. Helytelen 

tehát a  szótagot kettéválasztani, majd első tagját, a t-t, az ES-hez csapva → ES-T (miért nem SÜ-
Tő?) szavunkat képezni, ill. a maradék n hangból önálló szót, nevezetesen a hoN hangzósítást 
feltételezni.  
Ilyen körülmények között végül is az eS-T-hoN olvasat kerekedett ki Baráth tolla alól. 
Egyébként érdemes a térképet is megtekinteni, mert ugyan ON, UN, későbbi görög nevén Héliopolis 
vagy Napváros valóban a kezdeti idők vallási, kulturális központja volt, ám Baráth vélekedésével 
ellentétben a Nílus jobb partján (tehát keleten) fekszik. Így nem a napnyugta, hanem a napkelte 
városának tekinthetjük. Nemhiába vitték át akkortájt nagy halottaikat az oniak a Nílus nyugati partjára, 
Szakkarába temetni. (Álljon példaként a híres oni király, Unas fáraó szakkarai piramisa). Így az 
<Esthon ura> olvasat topográfiai alátámasztása meglehetősen kétséges. 
Ugyanakkor jól sejtette Baráth Tibor, hogy a SU-TeN jelek kezdetben valóban nem az Istent jelölték, 
de a fentiek szerint nem is az általa bemutatott Esthon urát.  
   Összefoglalva elmondhatjuk, az isten szó írásos nyoma időszámításunk előtt egészen a harmadik 
évezredig követhető, sőt megállapítottuk, hogy kezdeti jelentése eltért a ma használatos értékétől. Az 
uralkodó nézetek szerint Mezopotámiában az ištēn szó egyet jelentett, Egyiptomban a nsw/swtn 
hieroglifás jelei a király, illetve az esthon urának fogalmát hordozták.    
 

                                                 
13 Baráth Tibor, A Magyar Népek Őstörténete Egyesített Kiadás (NY 08823-0190, USA, 1993), 140-141. 
14 Gardiner, op. cit., 531. 
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II./ AN 
 
      Az isten szó etimológiai, genealógiai és tipológiai vizsgálatakor utunk napjainktól Babilonba, 
Mezopotámiába, és az óegyiptomi Nílus partjára vezetett. Megállapítottuk, hogy az írásos történelem 
kezdetén az isten szóösszetétel már létezett, de nem Istennek, a Teremtőnek nevét takarta. 
Megítélésünk szerint a mindenség urának magyarul sem isten volt az ősi neve! Ez a szó viszont a 
lényegét összegezi. A két tagból összetett – a finnugor szemléletűek szerint kétszeresen képzett – 
szavunk Isten megnevezésére túl hosszú, ezáltal nyelvünk alaptulajdonságaival ütközik.  
 
Felmerül a kérdés: hogyan szólították Istent az írásos emlékek első megjelenésekor elődeink?  
 
Haladjunk most tehát fordítva, s kezdjük vizsgálódásunkat Isten nevének mezopotámiai jelölésével.   
 
A./  Mezopotámiában egyértelműen AN volt a teremtő Isten neve. Michael Roaf a következőképpen 
fogalmaz:  

 
„ god of An was the god of the sky and the heavens, who had his chief temple in Uruk. However, the tutelary 
deity of the city was not An, but the goddess Inanna. During the Uruk period An might have been the main deity, 
but by the middle of the third millennium that place had been taken by the god Enlil, or lord of the air, whose 
wife was called Ninlil. Enlil was the chief god of Nippur, the most northerly of the cities of Sumer and one that 
had a special role. Any ruler aspiring to control Sumer had a duty to restore the temples of Nippur. The third of 
the gods was Enki, whose name in Sumerian means lord of the ears, though in fact, he was the god of the sweet 
waters. He was also the chief god of the city of Eridu and the wisdom and magic. The most important goddess 
was Inana (or Ishtar), with whom most goddesses in later times were identified.”15  
 
Labat rendszerében AN a 12/13-as jelként szerepel, sumér jelei (mind az archaikus, mind a klasszikus) 
sokágú csillag, de még az asszír-babiloni kezdeti ékjelek (anc) is csillagra emlékeztetnek. Végül is 
Labat gyűjteményében akkád ékírásos jeleként két egymásba nyilazott ékjel szárát a harmadik fentről 
merőlegesen keresztezi. Vö.: III-IV. Melléklettel. A jel sumér hangértéke an, ill. íl, de találkozunk èl, 
ilu, íli , le stb. változataival is. További sumér hangértéke DINGIR és AN/ANu, az akkád pedig ilu/ila. 
Jelentése dieu = Isten. 16  
A babiloni teremtéseposzban (Enúma elis) az istenek Marduknak ítélték a királyi méltóságot, aki 
késznek mutatkozott a káoszból létrehozni a kozmoszt. Ez a méltóság addig az ég istenét, Anut illette. 
A legrégebbi sumér királylisták szerint a királyság a történelmi idők kezdetén, majd a vízözön után 
újra az égből szállt alá a földre. Az ugariti szövegekben a legfőbb istennek, Élnek királyi címe (mlk) 
volt. (Részlet a Haag Lexikonból) 
Az mlk viszont utalás Melkizedeknek, a salemi papkirálynak nevére. H. Schmid szerint a kánaáni 
vallás a jeruzsálemi kultusz vonatkozásában is hatással lehetett a jahveizmusra: „mielőtt Izr. fiainak 
kezére került volna, Jeruzsálemben El-Eljont tisztelték, akinek a neve (EL a.m. a Legfölségesebb; vö. 
Zsolt 47,10), miként Melkizedek neve is, aki papja és királya volt El-Eljonnak, királyi méltóságra 
enged következtetni (Ter 14,18).” (Részlet a Haag Lexikonból.)17 
S bár kissé elkanyarodtunk AN-tól, érdemes felfigyelni az El-Eljon→ ÉLő-Eljön és az Melkizedek 
→eMeLeK ÍZ-aDoK hangtani párhuzamokra. (Gondoljunk csak az Úrfelmutatásra, a kenyér és bor 

                                                 
15 Roaf Michael, Atlas of Mesopotamia (Oxford, 1996), 83. Fordításunkban: “An volt az ég és a mennyek istene, fő temploma 
Urukban volt. Ugyanakkor a várost oltalmazó isten nem An volt, hanem az istennő Inanna. S bár az Uruk periódus alatt a 
leghatalmasabb fő istenség An volt, mégis a harmadik évezred közepén helyét Enlil vette át, aki a levegő ura volt, s kinek 
feleségét Ninlilnek nevezték. Enlil volt Nípur főistene, ez volt Sumér városai között a legészakibb fekvésű, és egyike 
azoknak, melyeknek különleges szerepe volt. Minden uralkodó, aki Sumért akarta kontrolálni, feladatának tekintette a nippuri 
templom helyreállítását. Az istenek között a harmadik Enki volt, neve sumérul annyit jelentett: a föld ura, jóllehet valójában 
az édesvizek istene volt. Eridu városának is ő volt a főistene, valamint ő a bölcsesség és mágia istene is. A legjelentősebb 
istennő Inana (Istar) volt, később vele azonosították a legtöbb istennőt.”  
16 Labat, op cit., 48-49. 
17 Biblia Téka CD-ROM, A Bibliatudomány Elektronikus Könyvtára, Haag Lexikon, Melkizedek.  
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jelképek felemelésére. Sőt, emlékezünk-e még Czuczor Gergely és Fogarasi János megállapítására: 
„De eléjön a perzsában ized vagy ezid is, mely szintén am. isten”?) 
S ha már a Melkizedek titokzatos főpapi rendjéről esett szó ajánlatos a Biblia ide vonatkozó verseit is 
megtekinteni.18 Idézünk – korábbi megnevezése szerint – Pál apostol, A zsidóknak írt levél-éből19: 
 
Jézus az újszövetség főpapja:  
5.5 „Így Krisztus sem önmagát emelte főpapi méltóságra, hanem az, aki így szólt hozzá: „A Fiam vagy, ma 
szültelek.” Másutt meg ezt mondja: „Pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint. 
5.9 Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki, mert az Isten őt 
tette főpappá, Melkizedek rendje szerint” 1371.oldal 
 
Jézus főpap Melkizedek rendje szerint 
7.2  „Ábrahám tizedet adott neki mindenből. A neve azt jelenti, hogy az igazságosság királya. Azon kívül 
Szálem királya volt, vagyis a békesség királya. 
7.3 Nem ismerjük apját, anyját, családfáját, sem napjainak kezdetét vagy életének végét. Így aztán Isten Fiához 
hasonlóan pap marad mindörökké.  
7.6 Ő viszont, aki nem az ő nemzetségükből származott, kapta a tizedet Ábrahámtól, és megáldotta azt, akinek az 
ígéret szólt.  
7.7 Kétségtelen azonban, hogy a magasabb hivatásban lévő áldja meg az alacsonyabb rangút.  
7.8 Itt halandó emberek szednek tizedet, ott meg az, akiről tanúsítják, hogy él. 
7.9-10 Sőt, Ábrahámra való tekintettel mondhatjuk, hogy Lévi is, aki tizedet szed, szintén fizetett tizedet, hiszen 
jelen volt ősében, amikor Melkizedek találkozott vele.” 1372. oldal 
 
Teremtés 
Melkizedek 
14. 18 „Melkizedek, Sálem királya pedig kenyeret és bort hozott. Ő ugyanis a magasságbeli Isten papja volt.”20 
 
H. Schmid mellett szól a 7.6 alatt írottak: Ő (Melkizedek) viszont, aki nem az ő nemzetségükből 
származott…21 
 
B./ Az AN szó a Nílus völgyében is az Istent jelentette. Ez az állítás viszont alaposabb alátámasztásra 
szorul, hiszen a szakirodalom vélekedése szerint az egyiptomiak többisten-hívők voltak. 
 
„Miel őtt az ég lett volna, mielőtt a Föld lett volna, mielőtt az ember lett volna, és mielőtt a halál 
bekövetkezhetett volna, volt NUN.” NUN volt az üresség, a sötétség, a lapos sivárság, a nedves hideg, 
a rendszer nélküli káosz. NUN volt a végtelen SEMMI, amit az egyiptomiak ún. ősóceánként fogtak 
fel. Mindezt a fordításokból, sírfeliratok, szarkofágszövegek olvasatából tudjuk – állítja a 
szakirodalom. Ugyanakkor NUN-ban lakozik az erő is, melyet valamilyen élettelen, léleknélküli 
                                                 
18 A Biblia ma is fellelhető legrégebbi példányai: Kodex Sinaiticus (Pétervárott) és Kodex Vaticanus a 4-ik, az Alexandrinus 
(a British Muzeumban) és Ephraëmi rescriptus (Párizsban) az 5-ik, és a Cantabrigiensis a 6-ik századból származó másolat. A 
felsoroltak származása: Ókor Lexikon, Szerkesztette Petz Vilmos (Budapest, 1902), Biblia. ISBN 9639374 11 3 CD-ROM. A 
Sinaiticus számos hibájában feltűnő azonosságot mutat a Vaticanusszal, így feltehetően annak másolata, megjelenésében 
többen Tischendorf kezét látják. Másrészt enyhén szólva az is érthetetlen, hogy a Vaticanus első katalogizálása csak 1475-
ben történt meg! A fent jelzett kéziratok görög nyelvűek, korukat paleográfiai jegyeik alapján határozták meg. Az első latin 
nyelvű példány, a kissé zavaros Itala (Augustinus, de doctr. Christ. 2, 14,15 után) átírásra szorult. 382-ben Damasus pápa 
megbízta Hieronymust (Szt. Jeremost) a „fordítás alapos revisiójával, melyet a héber és görög szöveg alapján a régibb 
források tekintetbevételével 390-405-ig részenként közzé tette. Daczára a kezdetbeli ellentállásnak ez az emendatior 
translatio általánossá, Vulgátává lett.” Ókor Lexicon, op. cit., Biblia. A gond ezzel viszont az, hogy Szt. Jeremos nem tudott 
görögül, Eusebius (Pamphili) viszont igen… 
19 Újabb, pontosabb Bibliakutatás szerint kiderült, hogy számos, eddig Pál apostolnak tulajdonított levél nem tőle származik. 
Így a fenti levél sem! Új címe flamand megfogalmazásban: De brief aan de Hebreeën; „De schrijver en de plaats van 
ontstaan zijn onbekend; het boek moet gedateerd worden in het laatste kwart van de eerste eeuw.” De Bijbel, Nederlandse 
Bijbelgenootschap (Harlem, 2004), 2275. (Fordításunkban: A készítés helye és szerzője ismeretlen, a könyv keletkezését az 
első évszázad utolsó negyedére kell tennünk.) Az újabb Biblia vizsgálatok K. Elliger és W. Rudolph, Biblia Hebraica 
Stutgartensia, Stuttgart 1997, E. Nestle és K. Aland Novum Testamentum Greace, Stuttgart 2001, valamint A. Ralphs, W. 
Kappler, e.o. Septuaginta Vetus Testamentum Graecum Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis editum, Göttingen 
1931… nyomán készültek. 
20 Biblia, Szent István Társulat, Az Apostoli Szentszék Könyvkiadója (Budapest, 1979). 
21  Az mlk váz egyébként mély hangzókkal is kiegészíthető: MoLoCH. Ámonikus istennek tartották, nevét a 
gyermekáldozatokkal hozták összefüggésbe. Vö.: Csaba a megváltó című dolgozatunkkal (Csillagszoba, 345. oldal). 



13 
 

demiurg22 testesít meg. Ez a demiurg minden ok nélkül, azaz önmagától életre kelt, kiemelkedett az 
ősvízből, és kezdetben NUN tudta nélkül anyagi formát öltött. Ehhez először segítőtársakat teremtett, 
mindenféle kígyókat, hibrideket és amorf lényeket hívott életre, melyek terve szerint a teremtés 
végeztével majd eltűnnek a Semmiben. Ezután megteremtette a Világot, a Napot, a Földet, az eget és a 
csillagokat. Lám a Nap esténként lebukik a nyugati láthatáron, és a sötétség ideje alatt a NUN-ban 
folytatja küzdelmes útját, küzd meg a nagy tengeri kígyóval, Apophis-szal. Ő az egyike azon 
engedetleneknek, aki mégsem tűnt el a Semmiben, mert – a szakirodalom vélekedése szerint – nem 
vették fel az istenek közé. Azóta a túlvilági útjukon utazókat háborgatja, valamint a napbárkát akarja 
éjszakánként felfordítani. A világvége is valahogy majd így következik be, amikor is az érzékelhető 
világ mögé szorított NUN ismét győzedelmeskedik, és elnyeli mindazt, amit a demiurg teremtett. 
Ezzel a folyamat azért nem zárul le örökre, hiszen öntudatlan állapotban továbbra is NUN-ban él az 
erő, az akarat.23 
 
NUN hieroglifáit nem írták egységes formában: 
 

a.) Gardiner gyűjtésében a következő változatokkal találkozunk: 

„Great difficulty is caused by  ’primeval waters’, which may have existed in two distinct forms (1) 

niw or nww or nw,(2) nnw or nwnw; for (1) see Pyr. Var.  and a Dyn. XVIII enigmatic 

equivalent ; for (2) see Pyr. Var, , also the female counterpart  nnt 

’the lower heaven’, further the personal name  nn(i) ’child’, and lastly Copt. 9ou9 ’abyss’.”24 
b.) Hannig a következőket írja:   

 

„ , , , , det ,  nwn (nnw, mw) 1.) Nwn Nun (Gott)…2.) 
Urwasser…3.) Ozean… 4.) Grundwasser… 5.) Nil,… 6.) Wasser.”25  

c.) Betró szerint ideogramma: ’három fodrozódó vízvonal . Hangértéke mw ’víz’. Más 
elemekkel együtt – a fény, a tűz, a föld és a levegő –  a víz volt a megjelenési formája ba-nak 
a (fő)istennek. Ugyanakkor ez kétértelmű elem volt, amely a teremtésben, de az előtt is 
létezett. A teremtett világ és az élet szigetet, azaz teret alkottak, melyet körülvett a végtelen 
ősóceán, ahol a folyékony káosz az idők végtelenségéig ostromolja a Szervezett Világ 
kapuit.’26 

 
    Közös vonásként nyugtázhatjuk, hogy NUN fogalmát mindhárom egyiptológus ősvíznek tartja, 
primeval waters, Urwasser, ősóceán, megnevezésükben viszont nem azonos a közkeletű NUN-nal. Ha 

a leggyakoribb alakját elemezzük: , akkor a jelek szerinti szoros nw-nw-nw pt n-n-n 

hangzósítást kapjuk (itt feltételesen elfogadtuk a  = nw hangalakot). A szakirodalom nagyvonalúan 
egyszerűsít, következésképpen a niw, nww, nw, nnw, nwnw, nwn, mw hangzósítási változatok 

                                                 
22 Bakos Ferenc, Idegen szavak és kifejezések szótára (Budapest, 1974), 168: „demiurgosz gör, fil  világteremtő szellem; a 
világnak isteni v. természetfeletti létrehozója (a.m. kézműves).” 
23 A teremtés fenti összefoglalásának részletei Gros de Beler, Egyptische Mythologie, Librero, (Kerkdriel, 2001), 71 oldalán 
találhatók. 
24 Gardiner, op. cit., 530. Fordításunkban: ’ nagyon bonyolult alátámasztani a  (hieroglifák jelentését, sic!)’ ős-víz’, 
mely két különböző formában is létezhet. /…/ (1) és (2), és a rejtélyes hasonmása (hieroglifák), valamint a női alakmása 
(hieroglifák) ’ a felső menny’, továbbá személynév (hieroglifák)’gyermek’, végezetül a kopt változat abyss /szakadék, 
mélység, idő/.’ 
25 Hannig Rainer, Groβes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (Mainz, 1995), 399. ISBN 3-8053-1771-9 1193 
26 Betró Maria Carmela, Hiërogliefen, de beeldtaal van het oude Egypte (Baarn, MCMXCIX), 163. ISBN 90 5121 847 8  
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ismeretesek. A  és az  jelekről viszont kétségtelenül megállapíthatjuk, hogy az ’n’ hangot 
tartalmazzák.  
Az „n” hang a hieroglif írás alapján elkülöníthető → N-UN, N-AN, és mint látni fogjuk a többi 
magasabb változata is, a világmindenség urát jelenti. 
 
   A szakirodalom Bremner-Rhind-Papyrus-ról készült fordítása is hasonlít a fentiekre, mely szerint a 
teremtés ősi, egyiptomi menete a következőképpen nézhetett ki:  
Kezdetben csak a káosz és az üresség létezett. Ezt a nedves sötét közeget, nevezték NuN-nak. Nem 
volt semmi, tehát sem Föld, sem élőlények, kezdetben csak az önálló akarat volt. Innen emelkedett ki 
anyagi formájában a demiurg, aki először alakot teremtett magának, melyet az egyiptológusok 
olvasása szerint a Nílus partján Atumnak neveztek: „Én vagyok Atum, aki  NuN-ból származik, de én 
vagyok Ré (a Nap) is csodálatos formájában.” Ekkor Atum egy piramis alakú kövön (ben-ben), mely 
állítólag hasonlít a megkövesedett napsugárhoz, leszállt a Földre. Itt teremtette önmaga 
megtermékenyítésével istengyermekeit Tefnut (a meleget) és Sjut (a levegőt). Az ő gyermekeik 
Geb/Erpat (a termékenység, a föld istene), és Nut az égbolt (istennője) már szabályosan születtek. 
Ezek az istenek Atum akarata ellenére további gyermekeket nemzettek, így született Osiris és Isis 
(gyermekük a fiatal Hórusz), Hórusz (az idősebb), Szet és Nephtys. Amikor Atum ezt meglátta, 
haragjában elküldte Sjut, aki parancsára szétválasztotta Geb/Erpatot és testvér/felségét Nutot 
egymástól. Azóta Nut az égbolt és Geb/Erpat a föld istene, melyeket a közéjük ékelődő levegő-apjuk, 
Sju választ el egymástól. A fent bemutatott isteni kilencet, azaz Tefnu-t, Sju-t, Geb/Erpat, Nut, Oziris-
t, Ízis-t, Horusz-t, Szet és Nephtist nevezik az Enneadenak, a híres oni Kilenceknek.  
 
Nos, AN és az Enneade így került a Nílus völgyébe. Tisztelete évezredeken keresztül tovább 
folytatódott. 

A legismertebb egyiptomi AN jel, nemzetközi megfogalmazásban az ún. élet jele, az anx  hieroglifa,  
mely közvetlenül is az AN hangokat tartalmazza. (A magyar élő szavunk a mezopotámiai ilu, èl 

hangalakkal egyezik). Általánosan elfogadott az N alakja is (a szakirodalom ezt az Alsó Egyiptom 
királyi jelvényének tartja), melynek megfelelője a közönséges  ’n’ (a papiruszokon a hieratikus 
kicsit meghajolt vonalat látjuk). Ez utóbbi a középkori ikonográfiában is gyakran felbukkan. Eredeti 
Isten jelentéséről megfeledkezve ott a rövidítés jelének tekintik (Az abroncs és pártázata című 
dolgozatunkban erre még visszatérünk).  
AN-t egyébként többféleképpen is nevezték: ő az Atya , illetve aTa/TaTA , aki egy személyben 

a Sütő, azaz a Nap , ,  de nevezték őt éppen ezért Körnek is . 
 
   Kis kitérőként érdemes a következő gondolatokat mérlegelni:  
A fentiekben már jeleztük, hogy a szakirodalom hiedelme szerint az egyiptomiak többisten-hívők 

voltak. Isten jele a zászló lenne:  nTr. Sajnos ezt az értelmezést még akkor sem tudjuk elfogadni, ha 
az egyiptológia ezt már az egész földkerekséggel elismertette. A jel képértéke nem fedi hangalakjának 
mássalhangzós vázát. Baráth megfogalmazásában a zászló a nTr → netyer → NaGyúR hangzósítással 
azonos. S most nem tévedett! Számunkra is ez a helyes olvasat. Gondoljuk meg… alig hihető, hogy a 
valóságot oly híven megörökítő Nílus-parti emberek ne tudták volna, hogy az isten/istenek nem 
hordanak semmiféle zászlót. Az effajta megkülönböztetésre csak a nagyurak csapatainak lehetett 
szüksége. Feltevésükben minden településre – a közismertek mellett – néhány saját zászlóval is jelzett 
isten vigyázott volna. Csak a fáraó lehetett isten! Hannig szótárában 69 oldalon keresztül mégis több 
száz ún. istennevet különböztet meg!  
Nos, a hangzósított ntr magyar olvasata: nagyúr. Jelölésükhöz valóban szükségesek a zászlók, és a sok 
különböző név is. 
 
De lássuk először Atum hieroglifáit: 



15 
 

Az egyiptológia az ő nevét is többféle változatban ismeri: Gardiner szerint  var. 

. 27  Hannig felsorolásában:  Atum-Chepri, , , 

 Jtm Atum2.28 Gyakran Ra is csatlakozik a sorhoz, így a teremtő teljes neve Gros de 
Beler szerint: Ré-Atum-Chepri.29 Olvasata: tm-t, TeM-eT, temet(ő). Érdekes megfigyelni, hogy mai 
nyelvünk a temet szó vázának változataiban a tám, támad, táma(sz)t, a te(r)met, te(r)emt,  tömít, 
tömö(r)ít fogalmakat is magában viseli. 
Egyébként a Csillagszoba fohászai között is megtaláljuk: 247/85-ös jelet, de a későbbi 247/281-es 

társát is a szakirodalom Atumnak olvassa: , t mt,  the All, azaz a Mindenható.  
 
Magyar hangzósítása alapján számunkra Ő a Te(R)EMTő, és egyúttal a TeMeTő is. 
 
(Érdekes megfigyelni, hogy a teremtőnk általunk olvasott hieroglifával írt nevei mind ’kisbetűsek’, 
nincsenek kartusba helyezve, esetleg más megkülönböztető jelekkel ellátva. Az sem lehet véletlen, 
hogy imáinkban még ma is tegezzük az Atyát. Hozzá tartozunk, egy család vagyunk, mindannyian a 
gyermekének számítunk. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a 
Te országod, „fiat voluntas tua”, legyen meg a Te akaratod stb.) 
 
Nos,… ott, ahol Atum a földre szállt, szent várost építettek, melyet később görögül Heliopolis-nak 
vagy Napvárosnak neveztek. Bibliai neve ON volt. De természetesen nem ez volt az ősi neve. 

Eredetileg azt hieroglifákkal írták: , ami annyit tesz: Iwn-nd-niwt → Jó-hUN-NáDi-ANNYI ÚT. A 
nádi út könnyen követhető, a ’jó hun’, vagy pontosabban ’i-(h)un’ olvasat további gondolatokat 
ébreszt. Hunn Íjász királyunk (h)Onból származik. ON, vagy sejtésünk szerint hON városát kezdetben 
Ihunnak nevezték. („Ihol az ember” János evangéliuma 19/5.30) „IHOL, (i-hol) ösz. indulatszó és ih. Gyöke a 
közelséget mutató i (i-tt, i-de, i-gy), s am. ime! itt van la! nézzétek, lássátok! ide tekintsetek! Ihol az ember! 
(ecce homo). Ihol ni! Máskép: ihon, ihun, ehen, ehol. Ihol van, amit kerestek. Ihol áll a gonosztévõ.” Czuczor-
Fogarasi  
 
Ihol, ihon, ihun. Nyelvjárási szavaink. Vajon honnan származnak? 

Gardiner gyűjtésében: „O28  column with tenon at top. Hence phon. Iwn exx.  var.Pyr.  iwnyt 

’bow’;  Iwnw’Heliopolis’.” 31  
 
I(h)UN, a Nílus-parti város a Delta bejáratában fekszik, ott, ahol a folyam ágai szétválnak, és annyi 
utat képeznek a hanyban, a honban. A bemutatott legenda szerint a mindenség ura itt testesült meg, 
teremtette az anyagi, élő, nádi világot. Neve továbbra is N-UN, vagy ha jobban tetszik: niw, nww, nw, 
nnw, nwnw, nwn, mw, de mint bemutattuk, nem tévedünk nagyot, ha csak a fent levezetett ’N’ hangot 
(s vele valamelyik magánhangzót) ejtjük ki. A földre szállt minősége a teremtő, a szakirodalom 
hangzósításában Atum.  
Érkezésének helyét, a későbbi vallási központot a hívő egyiptomiak ugyancsak róla nevezték el: Jó-
UN.  
Ha ezt a történetet, mint a teremtés egyik változatát elfogadjuk, akkor feltehető, hogy a 
Mezopotámiában ismert AN neve is innen származik (és nem fordítva). 
Természetesen a magánhangzók pontosítására nem vállalkozunk, jelölésük hiányában az ON, az ÉN, 
de főleg az AN változat közvetlenül elfogadható.  

                                                 
27 Gardiner, op. cit.,  606.  
28 Hannig, op. cit., 1193.  
29 Gros de Beler Aude, De Egyptische mythologie (Kerkdriel, 1998), 24. 
30 Ballagi, op. cit., 610. 
31 Gardiner, op. cit., 495. 
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   Érdekes módon a szent hely neve évezredek folyamán nem változott, így az i.e. 1000 körül rögzített 
Ótestamentum még mindig On városáról tudósít: 
 
„A fáraó a Cofnát-Paneach nevet adta Józsefnek, és feleségül adta neki Asznátot, Ponti-Ferásznak, az oni papnak 
a lányát…”32. Vagy Jeremiásnál olvassuk: „43 10Íme, elhozom szolgámat, Nebukadnezárt, Babilon királyát… 
13De összetöri még On városában a Nap templomának oszlopait és felgyújtja Egyiptom isteneinek szentélyeit.”33 
 
Tehát On városban a Biblia szerint papi rend működött, és Naptemplom állt. 
Ez lehetett az oka annak is, hogy a görög dinasztiák alatt a számukra semmitmondó (h)UN-(h)ON 
napváros nevét Heliopoliszra keresztelték át. 
 
Azért a Mediterránum nyelveiben az AN, és hangzósítási változatai éltek tovább.  
 
Kezdjük a sort a görög Enneade szóval. A fentiekben bemutattuk az isteni kilenceket. A görög kilenc 
εννέα = εννιά alapja továbbra is az AN gyök, melyhez rögtön kapcsolhatjuk az egyet jelentő ένας, ένά 
szavakat is. Itt is az AN/ÉN gyök látható. A kilencről, az egyről, a körről alkotott vélekedésünket az 
Egy az Isten és Csillagszoba című tanulmányunkban bővebben kifejtettük, itt csak az alapgondolatot 
ismételjük meg. A tízes számrendszer kialakulása előtt a Nílus partiak kezdetben csak kilencig 
számoltak, ez volt az egység, a tökéletesség, maga a kör. Ez volt az Egyetlenegy. A tizediket maga az 
Egy képezte: 9+1.  Mint láttuk neve a görögöknél mind a kilenc szóban → ENNA, mind az egy szóban 
→ ENA tovább élt. 
A latin nyelvben az UN változat uralkodott el. Ott is az egyet jelenti: unus. Az AN gyök a kilencben is 
felismerhető: novem, illetve a kilenced: nona (pars) tanúsítják mindezt.  Az UN gyöknek viszont se 
szeri se száma. Nem célunk felsorolásuk, itt elégedjünk meg az universum, a világmindenség (de az 
uni-verso egyúttal az egy-oldalt jelenti), az universitas, azaz az egyetem(esség), az unisono 
→egybehangzó, unio→egység/gyöngyszem(!) kiragadott szavakkal. 
Napjaink Európájának egy szava is innen származtatható: a spanyol un, uno, a francia un, az angol 
one, a német eins, a holland een, az olasz un, uno, de még a szláv ogyin is ide sorolható. 
Sőt! Írni nem tudó társaink mindmáig a kereszt jelét, vagy az azt helyettesítő N jelet használják 
aláírásukként. Anonymus nevével is a névtelenséget fejezte ki, pontosabban AN nevűnek, azaz Isten-
nel azonosulva, Isten névtelen gyermekének tekintette magát (vö.: a Melkizedek rendjéről 
mondottakkal, aki oda belépett elveszítette nevét, rangját, identitását).  
 
Felmerül a kérdés: hogyan állunk mi magyarok az AN szóval? Létezett-e nyelvünkben, és ha igen, 
akkor hová tűnt el? Miért nem használjuk ma is Isten  jelentéssel? 
 
 
III. /   A VAN szó védelmében 
 
    Eddigi munkáinkban bemutattuk, hogy a Nílus völgyében kezdetben nyelvünk ősén beszéltek, írtak, 
számoltak, így a fentiekben boncolgatott szavak minden bizonnyal nyelvünk ősi szókincsét 
gazdagították.34 
 
De hová tűnt el nyelvünkből napjainkra AN neve? 
 

                                                 
32 Biblia, Szent István Társulat, Az Apostoli Szentszék Könyvkiadó, Harmadik Kiadás (Budapest, 1979), 51. Teremtés 41.45 
33 Biblia, op. cit., 927. Jeremias, 43.10, és 43.13 
34 Borbola János, Olvassuk együtt magyarul! A Moszkvai Matematikai Papirusz két feladatának magyar nyelvű olvasata 
(Budapest, 2000). ISBN 963 03 9613 0 
Borbola János, Királykörök. A Rhind Matematikai Papirusz királyköreinek magyar nyelvű olvasata. A Szent Korona 
egyiptomi mérete (Budapest, 2001). ISBN 963 00 7468 0 
Borbola János,  Csillagszoba. Út a szakkarai piramisfeliratok magyar nyelvű olvasatához (Budapest, 2004). ISBN 963 214 
963 7 
Borbola János, Tutanhamon a számadó (Budapest, 2004). ISBN 9 789632 169675 
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Nem tűnt el, sőt… megvédtük, betakartuk, évezredeken keresztül tiszteltük, vigyáztunk rá. Sajnos ma 
már fel sem ismerjük, és megcsúfolva eredeti értelmét lesegédigézzük.  
A VAN szavunkra, a van létezésünket kifejező igére gondolunk! 
 
Mielőtt származását pontosítanánk, lapozzuk fel a Bibliát, hiszen a VAN szó Isten neveként már az 
Ószövetségben szerepel. A legelső feltételezett példányait héber/arámi/ógörög nyelven írták, melyben 
gyakorlatilag az addigi hitvilág alapjait foglalták össze (a Bibliát i.e. 1000 környékén kezdték írni, 
viszont mind a mezopotámiai, mind az egyiptomi műveltség évezredekkel idősebb).35 Napjainkra 
aztán lassan lefordították majd minden nyelvre.  
Mint látni fogjuk, visszafordították magyarra is. 
 
Tekintsük meg közösen alábbi válogatásunkat:  
 
Hebreica Exo: „3.14 vjamr alhjm al msh ahjh asr ahjh vjamr kh tamr lbnj jsral ahjh slxnj aljkm.” 
Zsidó Biblia, Mózes Öt Könyve Magyarázatokkal és a Haftárák: 
 „Exodus-Seméth.: Én vagyok, aki a Lét vagyok. Héberül „ehje aser ehje” – az önmagam által létező örök Isten; 
Az Isteni Szellem egységének és szellemiségének a kinyilvánítása… /…/ „Vagyok, aki a Lét vagyok” azonban 
nemcsak filozófiai kifejezés; a hangsúly az isteni létezés aktív kinyilatkoztatásán van; /…/ A legtöbb mai 
magyarázó Rásit követi: „Leszek, aki leszek”; azaz, szavak nem tudják kifejezni azt, ami Ő lesz az Ő 
népének,…/…/ Az Örökkévaló, Atyáitok Istene. Nem valamely istenség, amelyet Mózes fedezett fel Midjánban, 
hanem ugyanaz az Isten, aki megnyilatkozott az ő őseiknek, a világ Teremtője és az egész föld igazságos Bírája 
– Ádonáj – a hűség és szeretet Istene küldte őt hozzájuk.”36  
Vulgata  Ex:  “3.14 dixit Deus ad Mosen ego sum qui sum ait sic dices filiis Israhel qui est misit me ad vos.” 
Káldi Neovulgata Biblia  
„Kiv. 3,14  Isten erre azt mondta Mózesnek: »Én vagyok az, „Aki vagyok”.« Aztán azt mondta: »Ezt mondd 
Izrael fiainak: Az „Aki van” küldött engem hozzátok!«” 
Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers in der revidierten Fassung von 1984. 
„II/3,14 Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen: Der Gott eurer 
Väter hat mich zu euch gesandt! und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name?, was soll ich ihnen sagen? 14Gott 
sprach zu Mose: aIch werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: «Ich 
werde sein», der hat mich zu euch gesandt.“ 
Elberfelder (ELB 2 Mose 3:) 

„14 Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Dann sprach er: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen: [Der] 
`Ich bin' hat mich zu euch gesandt.“ 
Bible, Revised Standard. Exodus, from The holy Bible, Revised Standard version  
Electronic Text Center, University of Virginia Library 
Compare with King James Version: Exod.03 
“14God said to Moses, "I am hoe I am." And he said, "Say this to the people of Israel, `I am has sent me to you." 
 
    Nos, Isten magát a fenti idézetekben a lenni ige egyes szám első személyének nevezi. Felettébb 
érdekes fordulat, valószínűleg annak köszönhető, hogy a latin – német – angol változat nevét csak az 
én vagyok(leszek) formában képes kifejezni. Szó szerint az én vagyok (küldött):  ego sum…, Ich bin 
hat … vagy Ich werde sein hat …, angolul I am has … a személyneve. Szótanilag vizsgálva enyhén 
szólva szokatlan, hiszen két ragozott ige került egymás mögé: Isten neveként (a mondat alanyaként) a 
létige ragozott alakja áll, ezt követi az igei állítmány segédigéje – a latin/indogermán nyelv 
elengedhetetlen tartozéka – a bírni ragozott alakja (hat, has). 
 
Magyarul sokkal kedvezőbb helyzetben vagyunk, hiszen a fenti mondatok a következőképpen 
hangzanak:  
 
Biblia Kivonulás 4.3  Isten nevének kinyilvánítása 

                                                 
35 Biblia, op. cit., 11.: „Bevezetés a törvény öt könyvéhez; A Pentateuchus eredete: Ebben segítségére van a régészet és az 
Izraellel szomszédos népek, civilizációk történetének vizsgálata. Ezen az úton ugyanis kiderült, hogy a Pentateuchusban 
szereplő sok törvénynek vagy intézménynek megvan a párhuzama és megfelelője a Biblián kívül is. Ezek sokkal régebbi 
időre mutatnak vissza, mint az „okmányok” kora, és kiderül az is, hogy a Pentateuchus nem egy elbeszélése sokkal régebbi 
környezetet tételez fel, mint az okmányok megszerkesztésének ideje.” 
36 Hertz J.H. Zsidó Biblia, Mózes Öt Könyve Magyarázatokkal és a Haftárák (Budapest, 1996), 30-31. 
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3.13 Mózes ezt mondta Istennek: „Ha megérkezem Izrael fiaihoz és így szólok hozzájuk: Atyátok Istene küldött, 
akkor majd megkérdezik: mi a neve? – mit feleljek erre?” 3.14 Isten ezt válaszolta: „Én vagyok, aki vagyok.” 
Aztán folytatta: „Így beszélj Izrael fiaihoz: Aki van, az küldött engem hozzátok.” 3.15 /…/ Ez az én nevem 
minden időkre, s így kell nevezzetek nemzedékről nemzedékre.”37 
 
   Ha Isten ősmagyar nyelven beszélt – márpedig a hieroglifák (ős)magyar olvasata ezt sugallja –, 
akkor valahogy így szólhatott Mózeshez: „AN vagyok, aki VAN. /…/ A VAN küldött engem 
hozzátok.”38 Mindezt más nyelvre lehetetlen szó szerint fordítani. Így aztán az első átírásokban a lenni 
ige ragozott alakja mellett a személyes névmás egyes szám első személye is megjelent, és az 
értelmetlenséggel küzdve Isten ragozott nevét kissé hivalkodó fordítássá silányította. „Én vagyok, aki 
vagyok.” Ettől aztán nem lehetett szabadulni a következő mondatban sem, értelemszerűen neve is az 
én vagyok (leszek) lett. Feltevésünkben így kaptuk vissza többszörös áttétel után magyarra 
(vissza)fordított ősi nevét. 
 
Nos…úgy tűnik, hogy ez az eddig érthetetlen mondat így sokkal világosabb lett, csupán azt kell 
kiemelnünk, hogy VAN az idők kezdetétől létezett, így Ő nemcsak Izrael fiainak, hanem az egész 
emberiségnek mindenható ura! 
 
Számunkra Ő a létezés maga, így igei alakban őrizzük nevét nemzedékről nemzedékre!  
 
Az ige (logos) mibenlétéről is megoszlanak a vélemények: 
 
   Az Evangélium János szerint 
1 „1Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, 2ő volt kezdetben az Istennél.”39  
   Latina Vulgata Edicionis 
Evangelium secundum Joannem 
„Jo 1.1 in principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum 
Jo 1.2  hoc erat in principio apud Deum” 
   Magyar Biblia Tanács 
„János evangéliuma 
Jn. 1,1 Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. [1Móz 1,1;  1Jn 1,1] 
Jn. 1,2 Õ kezdetben az Istennél volt.” 
   Luther Biblia  
„Das Evangelium nach Johannes 
Joh 1,1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. [Kap 17,5;  1. Mose 1,1;  
1. Joh 1,1. 2;  Offb 19,13] 
Joh 1,2 Dasselbe war im Anfang bei Gott.” 
   King James versio 
„Joh. 1,1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 
Joh. 1,2 The same was in the beginning with God.” 
   Aranyos Biblia 
„Ián. 1.1 
Kezdetben [Péld. 8:22. 1 Ián. 1:1.] vala amaz Ige, és az az Ige vala az Istennél, és az az Ige Isten vala. 
Ián. 1.2 Ez [Al. 17:5.] az Ige kezdetben az Istennél vala. [Kol. 1:16. Sid. 1:2.]” 
   Károli Gáspár fordítása 
„A János írása szerint való szent Evangyéliom 
Ján. 1. A testté lett Íge. János bizonyságtétele a Krisztusról és keresztsége, négy tanítvány elhívása, az ég 
lajtorjája. 
Ján. 1,1 Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. 
Ján. 1,2 Ez kezdetben az Istennél vala.” 
 

                                                 
37 Biblia, op. cit., 69 
38  Az ősi írásokat, beleértve a sumér és az egyiptomi írást is, nem lehet az arámi/héber/ógörög nyelven olvasni. 
Következésképpen a Biblia legelső rögzítése már fordítás volt. 
39 Biblia, op. cit., 1205 
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Elgondolkodva a fentieken felmerül a következő kérdés: mit jelent pontosan a latin apud szó? Szinte 
egyöntetűen mindenki a nál/nél közismert fordítást használja, bár az angol with inkább val/vel 
jelentésű. Pedig más jelentése is van.  
 
� Tekintsük meg Finály Henrik mondandóját:  
A Latin Nyelv Szótára Franklin Társulat (Budapest, 1884); apud (régebben irták: aput), ej. tárgyesettel, átalán 
közellétet jelöl, küln. személyekhez, még pedig nyugodalmas állapotban, holott ad (megelõzött) mozgást 
föltételez (vesd ö. még penes, in), 
1) személyrõl, -nál, -nél: esse apud aliquem; küln. A) a. aliquem, valakinek házánál; a. me domi. B) elõtt, 
jelenlétében (küln. oly személynek, kinek elhatározó s döntõ hatalma van): dicere a. judices, verba facere a. 
senatum; queri a. aliquem; (Tac.) sacrificare a. deos, az isteneknek (istenek színe elõtt) áldozni. C) több 
személyrõl, kik között valami történik, -nál, -nél: a. nostros justitia culta est. D) más viszonyokban, szellemileg -
nál, -nél: gratiam consequi a. aliquem. E) iróról munkáiban, -nál, -nél: a. Xenophontem Cyrus haec dicit. F) 
(színk.) esse a. se, magánál lenni, eszméletén lenni. G) néha in, hat. esettel (fuit a. eum magnus juris civilis 
usus). 
2) helyrõl, -nál, -nél, közel, közelében: a. ignem esse, morari a. oppidum: néha a. urbem, a városban és annak 
környékében. 
b) (õsk. ritkán) -hoz, -hez, felé (mozgást jelentõ igéknél): eo a. hunc vicinum. 
 
� Prof.dr. Harm Pinkster, Latijn/Nederlands (Amsterdam, 1998), 73. oldalán a következő 
változatot olvashatjuk:  
„apud, 5. in iems. ogen, naar iems mening;” Fordításunkban: ’apud 5. vkinek a szemében, vkinek véleménye 
szerint”. 
 
� A görög változat a προς praep. használja. Gen. vonzattal jelentése vki-től, vmi-ből, vki-nek az 
oldaláról, által.40 
 
   Ezek után kíséreljük meg a már bemutatott ősi teremtéstörténetek ismeretében, valamint a fenti 
szótár-gyűjtemény felsorolásai alapján János evangélista kezdő sorait érthetőbbé tenni. Feltételezésünk 
a következőképpen önthető szavakba: 
 
→ ’Kezdetben volt VAN (az Ige), VAN volt AN (az ŐSTeNger) előtt/által/akarata szerint, és AN (az 
ŐSTeNger) volt a VAN (az Ige), ez volt kezdetben az AN (az ŐSTeNger) előtt/által/akarata szerint.’  
 
Tisztábban: 
 
→ ’Kezdetben volt VAN, VAN az ŐSTeNger által volt, és az ŐSTeNger volt a VAN, ez volt kezdetben 
az ŐSTeNger által.’  
 
S most nevezzük a nevén: 
 
→  ’Kezdetben volt Van, és Van An által volt, és An volt Van, ez történt kezdetben An által.’ 
 
Az utolsó mondat – ez volt, ez történt kezdetben jelentéssel – tulajdonképpen visszakanyarodik az 
elejéhez, s ezzel bezárul a kör. Egyébként az utolsó mellékmondatot kezdő latin hic, haec, hoc  pron. 
demonstr. jelentése: ez, ez itt, jelenlévő, mostani. Györkösy, Latin-Magyar Szótár (Budapest, 1986), 
252. Ez tehát a következő sarokpont, nevezetesen a hoc szót nem lehet Ő-nek / személynek, Károli 
Gáspár szerint a testté lett ige-nek fordítani. Ezáltal a következő volt szó a történést jelöli: ez történt. 
 
   Ez az egyetlen igénk, melynek tövéből nem tudunk főnévi igenevet képezni (más igenevet sem), mi 
nem tudunk van-ni. Azt csak Ő tud. Ez tehát nem lehet emberi képesség. Mi csak csatlakozhatunk 
hozzá, ha nevét igeként kezelve személyragjainkat hozzá illesztjük. De ilyenkor sem használhatjuk 
teljes nevét, ez bennünket nem illet, csak tőhangzóváltozás után azonosulhatunk vele: én vagyok, te 

                                                 
40 Bartelink G. J. M, Grieks-Nederlands Het Spectrum (Utrecht, 1998), 259. 
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vagy, Ő VAN41, mi vagyunk, ti vagytok, Ők VAN-nak.42 A ’gy’ hang megjelenéséről érdemes lenne 
komolyabban is elgondolkodni.43 Viszont megállapíthatjuk, hogy ezt az igetövet nem lehet közvetlenül 
ragozni, az igemódokat nem ismeri, az egyes- és a többes szám harmadik személyben ragozásával 
ellentétben visszatér eredeti alakjához, egyszerűen hiányoznak valódi igei tulajdonságai! 
 
A továbbiak követéséhez kis kitérőt kell tennünk. 
 
Tapasztalatunk szerint ősi szavainkat kifejezetten mássalhangzókra építjük (természetesen mellőlük a 
magánhangzók sem hiányoznak), így vázukat nem a magánhangzók képezik. Ha a mai nyelvünk 
alapján kapott táblázatokat a korábbi munkáinkban megfejtett hieroglifákkal írt szóvázak 
jelrendszerére vetítjük ki, akkor a kb. 20% ↔ 80%-os magánhangzó ↔ mássalhangzó arány 15% ↔ 
85%-ra növekszik. Vö.: Kiss Barnabás Szóháló vizsgálataival.44 Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy 
írásunk – s gondolunk itt a hieroglifás írásra is – eredetileg mássalhangzós írás volt.  
 
Következésképpen végzetes alaphibának tekintjük a nyelvünk rögzítésére ma is használatos, 
elsősorban magánhangzókra épített ún. latin betűs írásrendszer bevezetését.  
 
Ebben a rendszerben gyakorlatilag a magyarban mellékszerepet játszó magánhangzók dominálnak, 
azaz megfordult az ősi, számunkra természetes arány; eredmény: 85% ↔ 15% túlsúly a 
magánhangzók javára. Ebből következően a szótagolás ma ismert módja kerékbe töri szavaink ősi 
vázát, hiszen az „új írásrendszer” szabályai szerint minden magánhangzó önálló szótagot képvisel. 
Csak néhány példát ragadunk ki: Helyesírásunk a magánhangzóval kezdődő szavak vázát az 
ugyancsak magánhangzóval kezdődő toldalék esetén rendre szétválasztja, lám az ad-ni, ül-ni, ír-ni, ér-
ni stb. igék ragozott alakjai szótagoláskor értelmetlenné válnak, nevezetesen a-dom, ü-lök, í-rok, é-rik 
alakban éppen a lényeget képező ősi szótövet hasítottuk ketté.  
De az „áttérítésnek” más következményei is voltak. Ekkor derült ki, hogy hány népcsoportból tevődik 
össze nemzetünk, hiszen addig mindenki – mássalhangzós írás lévén – saját nyelvjárásának szabályai 
szerint hangzósíthatta a leírt vázakat. Az ábécés rendszer viszont hirtelen megkülönböztette az ún. 
tájszólások hordozóit, kiderült, hogy az egyik népcsoport e-zik, a másik ő-zik, a harmadik í-zik stb. 
Sőt, sokkal nagyobb gondok is mutatkoztak. Számos hangunkra a latin ábécé egyszerűen nem is ismert 
megfelelő jelet, a lágy hangok mellett, többek között a széles skálán mozgó magánhangzóinkat sem 
lehetett velük jelölni. Nyelvünk rögzítése ily módon elszegényedett, napjainkra szinte már csak a 
tájszótárak őrzik népünk „ízes” hangjait. 
Ezt a csapást mindmáig nem tudtuk kiheverni.  
Az ábécés írásra való áttérés zűrzavarát csak súlyosbította a késő-középkori latin-német műveltség 
elterjedése, melynek hatására nyelvünk csak a földműves-pásztornép ajkán élt tovább (itt 
eltekintettünk néhány korai próbálkozás, nyelvemlékek, szórványok latin betűs rögzítési kísérletétől).  
Az újkori magyarul írt szövegek építkezése a latin/indogermán mondatszerkezeteket évszázadokon 
keresztül többnyire szolgamódra követte, tovább rontva ezzel nyelvünk ősi, világos szerkezetét. 
Szófűzésünk magyartalanná vált, köznyelvünk lassan átalakult fordítási nyelvvé (Karácsony Sándor, A 
magyar észjárás, Budapest, 1985). Ehhez képest szinte eltörpül a finn-ugor elmélet kidolgozói, és 
ápolói által okozott kár; az ábécés írásrendszer továbbfejlesztésével, szótöveink töredékeinek 
kiárusításával nyelvünknek (egyúttal történelmünknek is) ők már csak a kegyelemdöfést adták meg. 

                                                 
41 VAN a mindenség ura, magába foglalja az élőlényeket, de az élettelen körülöttünk lévő világot is. Így aztán értelmetlen 
nemét keresni. Sejtésünk szerint ez lehet az oka annak, hogy nyelvünk egyes szám harmadik személyben nem tesz 
különbséget az „ő” nemei között. Érdekes ellentéteként az orosz nyelv indogermán mintára ezt nem tudja nélkülözni, így az 
ои, оиа, оио alakban a három nemet mégis megkülönbözteti. 
42 A régies vagyon és vagynak(?) pontos jelentése nem dönthető el, kérdés, hogy ezek az alakok valóban az ősi nyelv alapjait 
képezik-e, vagy csak a latin/indogermán mintára „készültek”. Vagy gyökünk nincs, egyúttal vagyni sem lehet. 
43 Jelen ismereteink szerint a “gy” váltóhangot csak az olyan „sz” tövű igéink felszólító módjában használjuk, melyek töve 
főnévi igenevük képzésekor az „n” hangra végződik. Ebben hasonlítanak a van szavunkhoz, azzal a hatalmas különbséggel, 
hogy mindegyiknek szabályosan képezhető az igeneves változata is. Ezek: lesz, tesz, vesz, visz, hisz, eszik, iszik → főnévi 
igeneves tövei: len-ni, ten-ni, ven-ni, vin-ni, hin-ni, en-ni, in-ni. Felszólító módban „gy”-t ejtünk és írunk is: legyek, tegyétek, 
vegyen, vigyünk, egyetek, igyatok. A csúcsot a hisz igénk jelenti, mert felszólító módban ragozása – ki tudja miért, talán 
fonetikus átírás? – a „gy”-t meg is kettőzzük: higgyük el.  
44 V-A/3 Melléklet 
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A nyelvmentő kísérletek rendre kudarcba fulladtak, a napjainkig tartó számos próbálkozás közül csak 
kettőt emelünk ki: Verseghy Ferenc Tiszta Magyarság (1804) című munkájában még a fonetikus 
írásrendszer mellett tört pálcát (látja helyett láttya, szóljon helyett szóllyon stb.), ám az ypszilonista-
jottista „háborúból” a Révai Miklós vezette ellentábor került ki győztesen. Jelen tanulmányunkkal 
szervesen összefüggő igeneves szóképzések, a létigével kapcsolt szenvedő szerkezetek uralkodtak el, 
magyartalan változatai napjainkra sajnos állandósultak. Az 1872-ben Szarvas Gábor gondozásában 
megjelenő Nyelvőr folyóirat, melynek célja szókincsünk megtisztítása és a népnyelv felkarolása volt, 
szintén heves ellenállásba ütközött. A már átvett, megszokott, nyelvünktől idegen építkezési rendszert 
neki sem sikerült kiirtani: alea iacta est, a kocka el van vetve! 
Ősi nyelvünk agonizálását jószerével már észre sem vesszük, sőt, tisztelet a kivételnek, 
akadémikusaink mindezt egyenesen „nyelvünk fejlődésének” tekintik.45 
 

*   *   * 
    Ezek után nem csodálkozhatunk azon sem, ha ma már nem látjuk a V-AN szavunk eredeti alakját, 
az összetétel tagjait, ősmagyar értelmét. Az ábécés írásmód nem engedi meg az önálló mássalhangzók 
ún. szótagként történő jelölését, hiszen rendszere éppen az ellenkezőjére épül.  
De lássuk ismét a hieroglifákat. 
A van létezést kifejező szavunk az ősi írásokban tovább bontható v+AN alakban. Gardiner fent 

bemutatott változatos AN jelei mellett rendre megtaláljuk a W/Ú→V hangértékű  hieroglifát is: 

, , , . Itt nem az ’ú’ hangot jelöli, a szakirodalom szerint 

azt a  nw edény már inherens hangként magában hordja.  
 

Hogyan került a ’v’ hang AN neve elé? 
 
   Pontos válasszal több ezer év távlatából természetesen nem szolgálhatunk. Helyette a már 
megszokott módszerhez folyamodunk: kiindulunk a tényekből, logikus következtetéseket vonunk le 
belőlük, majd kiegészítjük azokat feltevéseinkkel. Innentől kezdve természetesen nincs bizonyító ereje 
mondanivalónknak, fogalmazhatunk úgy is, hogy – beleértve sejtéseinket is – nincs jogunk semmit 
sem állításként leírni. Ettől azért nem csökken igazunk, mindez csupán azt jelenti, hogy tételünk a 
jövőben további alátámasztásra vár. Gondolatainkat ezért tudatosan nyitva hagyjuk, további 
kiegészítéseknek, finomításoknak is helyet hagyunk. 
   A mássalhangzós írás kutatása során felmerült az önálló mássalhangzókból álló szótagok jelölésének 
ősi változata. Ez annyit jelent, hogy nemcsak a megszokott ideogrammákkal lehetett egy-egy szó írását 
kezdeni, hanem szükség esetén önálló mássalhangzók is indíthatták a szótöveket. Különösen 
összetettebb szerkezeteknél jelentkezett ez az írásmód, ilyenkor az ideogramma rendre a második 

szótaggá vált. Gyakran ez volt egyúttal a lehetséges legrövidebb jelölési mód is (vö.:  SPR 
247, 43/46 jeleivel→gya-kor-ol-ok). Bővebben tárgyaltuk ezt a jelenséget a Csillagszoba 23. és 28-30. 
oldalain. 
 
   A fentiekből kiindulva alapvizsgálatként megcéloztuk a mássalhangzóval kezdődő szavaink második 
szótagját, a feltételezett ideogrammákat. Tettük ezt úgy, hogy szókincsünkből rendre eltávolítottuk 
előlük a szókezdő mássalhangzókat. A kérdés az volt, hogy milyen mértékben marad értelmes magyar 
szógyök a kezdő hang eltávolítása után? 

                                                 
45 Az ábécés írásrendszer átvétele egyúttal nyelvünktől idegen nyelvtani rendszerek vizsgálati módszereinek átvételét is 
jelentette. A leíró nyelvészet szinte napjainkig a hagyományos (görög-latin alapú) elemzést követi, de tekintve, hogy számos 
kérdésre így nem tudott választ adni, helyet követelt mellette a strukturális nyelvtani elemzés, valamint a generatív, ill. 
transzformációs nyelvtani típus is. Mindehhez természetesen a mássalhangzóink uralkodó szerepét félretéve új alapokat 
kellett teremteni, így a mondatokat szintagmákra, a szintagmákat szavakra, a szavakat morfémákra és végül fonémákra kellett 
felosztani. Ebben a nyelvtanban a morfémák kulcsszerepet játszanak. Akit a fenti gondolatok bővebben érdekelnek, Antal 
László, Egy új magyar nyelvtan felé Magvető Kiadó (Budapest, 1977) munkájában találkozhat nyelvünk ábécés alapú 
elemzésének újabb kísérleteivel. 
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Kiindulásunk a már korábban bemutatott digitalizált Magyar-Angol szótár magyar része volt, 
összességében 61.905 szó. (MEK Virtualis könyvtára, a „szótár” polcról Vonyó Attila gyűjtő és 
begépelő, Drótos László: javított MEK ** változata.) Kiss Barnabás ez irányú vizsgálatait 
táblázatokban foglalta össze. A mássalhangzóval kezdődő szavaink között a legtöbb ’k’-val, aztán 
’s/sz’-szel, majd ’m’-mel kezdődik (a 49.537 msg-val kezdődőekből 14%→k, 10%→s/sz, és 9%→m). 
A 12.342 magánhangzóval kezdődő szavunknál messze az e/é uralkodik 37,9%. 
Ugyanakkor, ha elhagyjuk a kezdő mássalhangzókat, akkor kiemelkedően a ’v’, az ’f’ és a ’j’-vel 
kezdődő szavak után marad a legtöbb értelmes csonk. Ebben a vizsgálatban arányszámok után 
kutattunk, tehát arra kérdésre válaszoltunk, hogy hány százalékban marad egy-egy csoporton belül a 
kezdőbetű elhagyása után is értelmes szó. Érdekes módon a k, sz, és m hangok jóval kevésbé 
nélkülözhetők. Ha a v-f zöngés-zöngétlen párost összevonjuk, akkor az eredmény még szembetűnőbb. 
A vizsgálat részleteit az V. Mellékletben követhetik. 
A ’v’ hanggal kezdődő szavaink hatvanhét százaléka elől hagyható el a ’v’ hang (V. Melléklet C/1. 
lásd bővített elemzés), és még mindig értelmes szó marad a „műtét” után vissza. Ugyanez a k esetében 
csak 47% , az s/sz esetében 44%, az m esetében ez az érték csupán 29 % volt. Ha a kiemelt három 
eredménytől eltekintünk, akkor az átlag 30% ↔ 47% között mozog.  
Még szembetűnőbb mindez, ha a szóhálók helyett csak a ragozatlan/képzetlen szótöveket hasonlítjuk 
össze. A fennmaradó értelmes szótövek eloszlása: „f” hang elvételével 6,6%, a „j”  esetében 2,9%, a 
„v”-nél pedig 2,1%, míg a többi mind 1,8% alatt marad. Az ellenőrző angol csoport (a szótár másik 
oldala) viszont a várható káoszt mutatja. Vö.: V. Melléklet B. 2. szám alatti grafikonnal.  
Ezek a kőkemény tények.  
 
Lássuk a következtetéseket: 
A fentiekből az következik, hogy a v/f hangok különleges képességekkel rendelkeznek (a van szavunk 
vizsgálatánál az ugyancsak kiugró ’i/j’ segédhangok szerepe elhanyagolható). Ha a mai magyar 
nyelvtan szabályai között tallózunk, megállapíthatjuk, hogy a „v” hang számos esetben segédhangként 
szerepel. Ragadjunk ki – ismét a teljesség igénye nélkül – néhány példát: a magánhangzóra végződő 
szavaink toldalékokkal történő ellátásakor a ’v’ hangot illesztjük a tő és a toldalék közé: 
szó→szavazás, szí→szívás, hí→ hívás, hó→havazás, ló→lovagol, kő→kövezés, bő→bővítés stb. De 
az ’n/sz’ tővégződésű igéink névszóvá képzésekor is váltóhangként szerepel: tesz, vesz, lesz, visz, 
enni, inni stb. → tevés, vevés, lévén, vivés, evés, ivás stb. 
Nyelvünk takarékos, nem szószátyár, s kincseit megőrzi. A ’v’ szókezdő helyzetben védő hangként 
óvja, takarja a magánhangzóval kezdődő (de az esetleg végződő) szótöveinket. Bemutattuk, hogy a ’v’ 
hanggal kezdődő szavaink 67%-a a ’v’ nélkül is értelmes (ős)magyar szót alkot (pl. víz→v-íz, vér→v-
ér, virul→v-irul-pirul, v-imádkozzunk, vagy szóvégi helyzetben hív→hí-v, szív→szí-v stb.); 
eredményeit, ill. szóhálókról alkotott táblázatait a Csillagszoba Függelékében közöltük. A ’v’, ’z’, és 
’zs’ segédhangokról bővebben ugyanott a Mássalhangzók, Betűk című fejezetben olvashatnak. 
 
Sejtésünk: 
Valószínűleg a mássalhangzós hieroglif és a rovásírásról a teljes ábécés írásra történő áttéréskor derült 
fény arra, hogy valódi mássalhangzóink (a göröghöz hasonlóan) a B-től a T-ig terjednek. Innen az 
elnevezése is: Be-Tű. A T/TY után ma már csak segédhangjaink állhatnak…A görög egyébként nem 
ismeri a v hangot, a zéta viszont a sor elejére került, sőt, teljesen logikátlan a hosszú ó, az omega 
seregzáró helyzete.  
Sejtésünk szerint a magyarban a v és az f hangok egyazon ősi fonéma két megjelenési alakja, 
„egypetéjű ikerhangok”. 
 
   Visszatérve V-AN szavunkhoz egy biztos: az Ószövetség írásakor az AN Isten nevét képező szó 
előtt már szerepelt a ’v’ hang: VAN 
                

*     *     * 
 
   Aztán, valamikor menet közben, elfelejtettük VAN szavát, pedig megparancsolta: „Ez az én nevem 
minden időkre, s így kell nevezzetek nemzedékről nemzedékre”. Exodus, 3.15 
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Sőt, lassan elfelejtettünk magyarul is. Deák és német nyelv dívott, uralkodott hazánkban, nyelvünket 
csak a „pórnép” őrizte. S miközben a VAN szót megtanultuk kisbetűvel írni, a latin/indogermán 
mondatépítkezés pontosabb fordítása érdekében létezésünk szent szavát lealacsonyítottuk segédigévé.  
 

Es ist geschrieben: alea iacta est  ↔  Meg van írva: a kocka el van vetve46 
 
Legalább is a Rubikon óta közismert a határozói igenév és a létige összekapcsolása. Nem magyar 
találmány, mi csak szolgamódra fordítunk!47 
 
Innentől kezdve aztán nincs megállás, csodálatos nyelvünk jól el van szúrva, hiszen nemcsak 
szótöveinket daraboljuk fel az ábécés írás kedvéért, s dobáljuk szemétre ősi szókincsünket az idegen, 
ún. előkelő szavak érdekében, hanem ősi mondatépítkezésünket is megtagadjuk. „Van egy tök jó 
tippem”: tanuljunk meg ismét magyarul, s ha lehet mindjárt ősmagyarul! 
 
   A mai magyar nyelvtan egyik legsötétebb fejezete a képzők rendszerezése. Az ez irányban 
érdeklődőknek Antal László ’újfajta’ gondolatainak tanulmányozását ajánljuk.48  Képzőink 
meghatározását, eredeti szerepét, ill. tulajdonságait megítélésünk szerint még egyáltalán nem ismerjük. 
Új (pontosítunk: hieroglif) alapokra helyezett vizsgálatát a jövő egyik feladatának tekintjük.  
Nos, az istenkép keresése közben az andó/endő beálló melléknévi igenévképző gondolatkörébe 
botlottunk. Lám, rögvest az egyik tilalomfa állja utunkat. 
Százezerszer hallottuk: elkerülendő. Ugyan már miért?  Sejtésünk szerint ez a képző is – számos 
társához hasonlóan – eredetileg (összetettebb alakkal rendelkező) önálló gondolatot hordozó 
szó/szócsoport volt (pl. sok → ság/ség), s csak a tömörségre törekvő nyelvünk gyúrta a ma ismert 
rövid alakúra. Valahogy így nézhetett ki: An, aki az adó → an-dó. Pl.: olvas An, aki az adó, röviden → 
olvasandó; vagy magas hangzókkal  jön An, az adó, röviden → jövendő. Mindez nem is olyan új 
összetétel, Sándorunk még teljes alakjában használta, csak hát An helyett ő már az Isten szóval élt: 
„Lám, csak jó az Isten (AN), jót ád, hogy fölvitte a kend dolgát”. (Adj Isten, jót ád az Isten = An az 

adó, összevonva → ~andó). Nos, akkor mi a baj az ~andó/endővel? A tilalom valahol mélyebben 
keresendő: Szent Biblia, Mózes II. 20. 7, „Az Úrnak a te Istenednek a nevét hiába fel ne vedd; mert 
nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi.”49 Sejtésünk szerint valahol itt a 
baj. Vallásunk, mondhatnánk ősvallásunk, tiltja Isten, mint láttuk AN nevének felesleges használatát. 
 

*     *     * 
 

   Létezésünket AN, azaz teremtőnk neve nélkül ma sem tudjuk kifejezni. Ige formájában – mint 
bemutattuk – a VAN ragozott alakjait használjuk, AN nevét pedig önmagunk jelölésére, személyes 
névmásként mindmáig őrizzük, sőt, szükség esetén ki is mondjuk. Magas hangú változatában 
azonosulhatunk vele: 

 

                                                 
46 A ma érvényben lévő szabályt Zsuffa Zoltánné 1996-ban a következőképpen fogalmazta meg: „A határozói igenév a 
létigével is előfordulhat, s így sokféle jelentésárnyalat kifejezésére alkalmas. Pl.: meg vagyok elégedve, be van kötve, meg van 
sütve. Ez a szóban forgó szerkezet azonban csak akkor használható, ha valóban sajátos jelentésárnyalatot (többletet) fejez ki. 
A létigével szerkesztett alkotó határozói igenév helyes vagy helytelen használatát az dönti el, hogy szükséges-e vagy 
felesleges. Nem helyes a következő példákban: el van utazva, meg lett mondva.”(Zsuffa, Gyakorlati magyar nyelvtan, 
Budapest, 1996, 74. oldal) Hozzáfűzhetjük, a bemutatott szerkezetek rendre elkerülhetők, tehát használatuk szükségtelen. 
Mondjuk ki kereken: magyartalan. 
47 Sajnos ide sorolható sokak példaképe Czuczor Gergely és Fogarasi János is. A van igéről írt kimerítő összefoglalásukban 
az egyik szerepkörét birtokige (!) formában határozták meg→ Czuczor-Fogarasi: „VAN, létige (verbum substantivum); és 
birtokige, s ezen utóbbi minőségben a személytelenek közé tartozik, és csak az egyes és többes harmadik személyben divik.” 
A lesz igéről a következőket olvassuk: „III) A birtokot, vagyont jelentő személytelen van igének jövendője. Megfelel neki a 
latin habeo, vagyis inkább: est mihi, est tibi, erit mihi, tibi stb. (pl. „Est mihi namque domi pater, est injusta noverca”). Ez 
értelemben személytelen íge, vagyis csak harmadik személye van, mind az egyes mind a többes számban.” Sajnos jól 
olvasták! A XIX század közepén élt elöljáró nyelvészeink a latin  habeo szerkezetekkel „töltögették” ősi nyelvünket. 
48 Antal László, Egy új magyar nyelvtan felé (Budapest, 1977), 60. „1. A képzők kötött morfémák. 2. Szó eleji helyzetben 
nem fordulhatnak elő. 3. Társulhatnak hasonló elemekkel, azaz képzőkkel. 4. Nem léphetnek fel jelek után. 5. Vannak tiltott 
szemantikai sávjai.” Sőt, felosztása szerint -ság/ség, és -an/en típusokat is elkülöníthetünk. 63. oldal. 
49 Szent Biblia, fordította Károli Gáspár (Budapest, 1939), 72. 
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ÉN VAGYOK 
 
 

IV./ Az eddigiek áttekintése  
 
   Alaki jegyeiben, írásmódjában egészen Egyiptomig, ill. Mezopotámiába követtük, és 
megállapítottuk, hogy az isten szó akkor még nem a teremtőnket jelentette. A szaktudományok a 
babiloni írásban egynek olvassák, megfelelője a Nílus partján a király értelmet viseli. Bemutattuk 
változatait, javítottuk olvasási kisiklásait, de eddig még nem határoztuk meg tartalmát. 
� Megállapítottuk, hogy teremtőnket kezdettől fogva AN-nak nevezték, az Ótestamentum szerint 
ejtése: VAN. Bemutattuk, hogy nyelvünk mindmáig őrzi, védi lényegét, létezésünket fejezi ki nevével. 
� Az isten szó jóval fiatalabb. Megítélésünk szerint AN tulajdonságainak gyűjtőszava. 
� Kitértünk arra is, hogy János evangélista – valószínűleg az ősi teremtéstörténetek ismeretében 
– az IsTeN szót az őstengerrel azonosította: Kezdetben volt VAN, s VAN az ŐsTeN(ger)nél volt… 
� Viszont, ha időben visszafelé haladunk a TeN tő mélyhangzós változatával találkozunk: TaN, 
hieroglifákkal írt nevekben ToN/TuM→AToN/ATuM. Az ISTeN, vagyis SUTeN mélyhangzós 
változata a susogó nád-tana, magyarul az ŐS-TaN. Ezek voltak Teremtőnk, az Atya tanításai. 
� Ő az Egy, de az Úr és az ÉL is. Mindez nem csoda, hiszen ők csak AN változatai, az n → r → 
l  mássalhangzóváltások figyelembevételével azonosíthatók: AN → ÚR → ÉL. (Az n → r → l  
hangokat az egyiptológia egymásba folyó hangalakoknak tartja.)50 
 
 
V. /   Mit tudunk az ŐSTaNról? 
 
   Sajnos a tudni szavunk a szemüveges tudomány mai értékmérői szerint itt még nem időszerű, így 
finomítunk, s csak sejtéseinknek adhatunk hangot. 
A fentiekben már bemutattuk, hogy az ena/enna az egyet és a kilencet jelentette, AN-UN az un/uno 
szintén az egyet (a törökben az on a tizet) jelenti. Mindez az egységre, a körre vezethető vissza. A kör 
terület és kerület ősi számításait a Matematikai Papiruszok példáinak magyar olvasatával és szöveges 
példáinak megfejtésével mutattuk be. A 9, a 8 és a 3 voltak az elengedhetetlen, bűvös számok, csakis 
velük lehetett a π (akkor még nem is létező) értéke nélkül a kört/gömböt meghatározni. Erre az 
Abroncs és pártázata tanulmányunkban még visszatérünk. 
Mindez látszólag matematikai, geometriai probléma, mit is keres a kör az őstanok között?  
Sokkal többet, mint amit ma át tudunk tekinteni! 
 
   A kör ŐSTaNa az emberiség őstana volt. Ezért építették elődeink teremtőjük tiszteletére a kör alakú 
templomokat a megalítok idejétől kezdve az Árpád-kori rotundákig. A Stonehenge, és a Máltán 
napjainkban feltárt (de a Földközi tenger teljes térségében mindenhol megtalálható) kör alakú 
építmények/szentélyek tucatjai,51 a Rómában épített Pantheon, valamint az ősi Szent Péter Bazilika 
vagy a Hagia Sophia, sőt az Európa-szerte épített körtemplomok sokasága: Aachen, Maastricht, Trier, 
Bamberg stb. – hogy csak néhányat emeljünk ki az ismert kör-alakúra épített szentélyekből – 
tanúskodik erről. A keresztény szó még ma is vázában hordja a KöR-ŐSTaNát, a KöR-ŐS TÉNYét. 
Az ellentábor igyekszik mindezt elhallgatni, vagy ha másképpen nem lehet, akkor átformálni, a kör 
alakú ősi szentélyeket csupán melléképületekké, keresztelő kápolnává „alacsonyítani”, és a 
hosszúházas templomok építését időben is eléjük helyezni.  
Mindez túl késő! A templomok, szentélyek megnevezése Európában mind a mai napig az egyből, az 
egységből, azaz a körből származik:  

                                                 
50 Gardiner, op. cit., 27: „ , n, water, corresponds to Hebrew nūn, but also to Hebrew lāmedh. , r, mouth, 
corresponds to Hebrew rēsh, more rarely corresponds to Hebrew lāmedh.                                                        Érdekességként 
említjük meg, hogy ma már nemcsak Gardiner, de az általános egyiptológiai kutatás is az ’l/r’ hangok jelölésére elfogadja az 

 jelet: Zonhoven L.M.J., Middel-Egyptisch Grammatica (Den Haag, 1994), 6.  
51 Az egyik legérdekesebb megalít csoport a Mnajdra hármas tagozódású – kettős-körökből álló építménye, mely a 365,25 

napos év pontos követésére alkalmas. Még ma is működő naptár. 
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„A német Kir-che, a holland ker-k, az angol chur-ch, de az orosz cepkobъ→ cer-kov isten házát jelentő szavak a 
kör  szó vázára vezethetők vissza. Ide sorolható az ószláv c’r-kvi, a szlovén cer-kev, vagy akár a lengyel cer-kiew 
változat is (a kötőjel természetesen ’műtermék’, csak a könnyebb érzékelhetőség kedvéért használtuk). A 
Vasmer-féle etimológiai szótár szerint forrásuk a kikövetkeztetett „gót-arián *kiriko” szó lehetett. Másrészt az 
ősi bajor „kirko” szóból származik a „chirichha”, számos bajor helységnévben ma is fellelhető változat. Többek 
szerint a görög „khirikhon” a forrás…52 Mi leginkább a kerék-karika szavunkra gondolunk. 
Az ősi saxon nyelvben egyébként a „kirika”, az ősskandinávban a „*kirka”, a vulgáris latinban a cyrica lehetett 
az alap. Kluge szótára is érdekes adatokkal szolgál (23. kiadás, 443. oldal): „kirihha, kilihha, kirika, ősi szász: 
kirika, kerika, ősfríz: kerke, zerke, óangol: cirice, amely a népi görögből (sic!) kyriké származik. Az 
Újszövetségi görögben a kyriakos szó jelentése ”zum Herrn gehörig”53 A holland nyelvű van Dale szótára ehhez 
még hozzáfűzi: „…het zelfstandig gebruik o. van kuriakos (van de Heer), van kurios (heer) (vgl. kyrie-
eleison)”54 Fordításunkban: ’önálló használata a kuriakos szónak az ’úrtól’, a kurios (úr) szóból származik a ma 
is használatos uram irgalmazz könyörgés’. A mai görög a kyriakatikos → κυριακάτικος  szóval a vasárnapi-
(istentiszteletet), ill. a lelkiséget nevezik meg. 
Ám a kör egyházi vonatkozásait tovább lehet sorolni. A katolikus papok cöl-ibátust fogadnak (c↔k és l↔r), a 
misét ce-leb-rálják, ahol sejtésünk szerint a kör és az (ős)láb szó egymásba ékelve jelenik meg: Ce-LáB-Rál (a 
magyarba a TESZ szerint 1600 körül jelenik meg először, 417. oldal). Ismertebb változatának a cere-mónia 
nemzetközi szónak első magyar lejegyzése 1416-ra esik. Jelentése: „áldozat, szentség, ünnepélyes szertartás” 
(TESZ, 422. oldal). Van Dale ugyancsak meglepő levezetéssel szolgál: „cérémonie < lat. caerimonia [heiligheid, 
eerbied, godsdienstig gebruik, plechtigheid], waarschijnlijk afgeleid van de plaatsnaam Caere in Italië, waar 
Etruskische pristers riten voltrokken”, 147. oldal. Fordításunkban: ’caerimonia [szentség, tisztelet, hitvallási 
használat, ünnepélyesség] valószínűleg az itáliai Caere helység nevéből származik, ahol etruszk papok 
áldozatokat mutattak be’. Itt már nem szükséges a kommentár. Érdekes a szó második tagját képező latin mónia 
→ ’monitus, ûs, m. (moneo) intés, figyelmeztetés’ szó jelentése is. Összeolvasva a kör-intése! 
A teljesség kedvéért itt is megemlítjük a latin alapú nyelvek azonos jelentésű egyből kiinduló szavait: a francia 
èglise, a spanyol iglesia, de a latin aedës is a magyar egyház szóhoz hasonlóan a templomot jelenti.  
A „templom” szó pedig egyenesen pogány örökség. Etimológiája tisztázatlan, a TESZ szerint: „<valamely 
istenség számára> fölszentelt hely, madárjóstól kijelölt megfigyelőkör./…/A ném. Tempel; fr. temple: ’(nem 
keresztény, illetőleg nem katolikus) templom’.”55 A templom – a TESZ szerint, de van Dale szerint is – azonos a 
madárjós (augur) megfigyelőkörével.56 A fenti idézet a Csillagszoba című munkánkból származik (134-135. 
oldal). 
 
   A kör őstanát ezzel még távolról sem merítettük ki. Vele szorosan összefügg, elengedhetetlen a 
kereszt szavunk vizsgálata is. Erről a Csillagszoba 132. oldalán bővebben tudósítottunk. Itt csak 
összefoglaljuk, hogy a keresztút volt az ősi tanok alapja. A keresztút vezet teremtőnkhöz, sőt ezt 
építették a Szent Koronánk kupolájába is: Keresztkorona!  
 
Nos, mindezek után tudunk-e valamit biztosan? Ismerjük-e az őstant, az egyetlenegy, a kör őstanát? 
Sajnos csak a körvonalait látjuk, tartalmának további kutatását a jövő feladatai közé soroljuk. 
 
 
VI ./  Gyermekvers,  „kiszámolósdi”  
 

Antanténusz, szórakaténusz  
Szóraka-tike-taka, Alabala-(bim)-bam-busz  

Te vagy az a vén krampusz! 
 

                                                 
52 Vasmer Max, Russisches Etymologisches Wörterbuch (Heidelberg 1950-58), 300. 
53 Kluge Friedrich, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Sprache (Berlin 1999) IV. 443. A fenti gyűjtésért Skoda 
Zoltánt illeti köszönet. 
54 Van Dale, Etymologisch woordenboek (Utrecht 1989), 451. 
55 TESZ III, 886. 
56 Van Dale, op. cit., 875: „templum [ruimte door de augur afgebakend om daar de vlucht van de vogels te interpreteren, 
gewijde ruimte, heilige plek.” Fordításunkban: ’templum [olyan tér, melyet a madárjós (augur) körbevett, hogy a madarak 
reptét megfejtse (interpretálja), felszentelt tér, szent hely.’ 
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   Többen megkérdezhetnék: hát ez mit keres itt? Nem is magyar eredetű, meg hát komolytalan 
halandzsa az egész.57 

o Először is meggyőződésünk, hogy nyelvünk mellett népművészetünk, népdalaink, 
gyermekeink énekei, rigmusai őrzik leghívebben őseink kultúráját. 

o Másodszor a fenti mondóka egyáltalán nem latin eredetű, hanem ősmagyar gyermekvers. 
o Sőt! Az is elképzelhető, hogy eredetileg felnőttek sorshúzása volt, s ezt vették át játékukhoz a 

gyermekek.  
 
Lényege: a játék kezdete előtt kiszámoljuk, hogy ki legyen közülünk a kiválasztott, gyermeknyelven a 
hunyó. Egyikünk elkezd verselni, és ujjával sorra veszi a körbeállókat. Mindenkire egy szótag jut. A 
rigmus végeztével rámutat a bambuszra, ill. krampuszra. 
 
Nézzük meg együtt a „kiszámolósdi” szótagjait: 
 

� AN  TAN   TÉN-USZ, SZÓ RAK A TÉN-USZ… Még mindig nem ismerős? 
 

� AN  TaNa   US -TeN,   SZÓ RaK-Ó  US - TeN,  SZÓ-RaKó… stb. 
 

� An tana őstan, szó-rakó őstan, szó-rakó… 
 

A sw-ten = Isten egyiptomi írását az első fejezetben már bővebben tárgyaltuk: TEN-US→ → 
US-TeN → ŐSTaN.58  
 
A „kiszámolásdi” több változatban is folytatódik, a tike-tuka, egyeseknél dige-duga, ill. több helyen a 
bam-busz-szal – mely a nádasok világába vezet – be is fejezik a mutogatást. A versike teljes elemzése 
nem tartozik jelen feladataink közé, viszont a kezdősorok már önmagukért beszélnek.59  
 
 

VII./  A magyar szó származása 
 
   A Magyarok Istenének keresésekor természetesen a magyar szó származásának bemutatása is 
szükséges. Ez a kérdés valójában az ún. lerágott csontok egyike. Tudós történészeink és természetesen 
még tudósabb nyelvészeink megállapították, hogy a magyar név 830 előtt írásos formában sehol sem 
szerepel (Kristó Gyula, Magyar honfoglalás, honfoglaló magyarok, Kossuth Kiadó, 1996).  
Ennyi! 
Szerintük mindenki, aki ezt kétségbe vonja, az magát a tudományt vonja kétségbe. Következésképpen 
nem is lehet normális.60 
 
Erről a következőket: 
                                                 
57 Molnár Bernadett, Weöres Sándor: Barbár dal (Képzelt eredeti és képzelt fordítás) „Azt is figyelembe kell vennünk, hogy 
a nonszensz verseknek több fajtája létezik: /…/ 4. Utolsó nagyobb egységként említhetők meg azok a versek, melyek más, 
idegen nyelven keletkeztek, és csak a magyarban változtak értelmetlen verssé. Példának említhetnénk ide az Antanténusz, 
szórakaténusz kezdetű gyermekverset, melynek latin eredete van, s csak a magyarban nincs értelme.”  
Meglepő módon sokan elmélkedtek erről a versikéről, pl. Szőcs István, Halandzsa-e az Antanténusz? (Utunk, Kolozsvár, 
1972) című összefoglalásában Forró László értékes gyűjtése mellett Dr. Pass Lászlóra hivatkozik: szerinte ez sumér 
naphimnusz, másképpen sötétségűző vers: „anta Tenuz, szur raga Tenuz, szur raga, digi-daga, ala-bala ...” 
Kiss Dénes így versel: „Mondd utánam, Antanténusz/…/Én te ő, Szó kereső, Szót rakok ide-oda, Sete-suta, Szót” (Móra 
Kiadó, Tika-taki fatete, 1974). 
58 Sokaknak nem tetszhetett An Ős-tana, s mint ahogy azt az évezredes szokás diktálta, igyekeztek a vesztesek hitvilágát 
befeketíteni. Sokszor hallott kitétel, pl.: a SáTáN szól belőle (őS-TaN, iS-TeN, azonos vázzal rendelkezik).   
59 Az olvasás valószínű nyitja, hogy a „varázsszavakat” visszafelé kell olvasni: An tana őstan←, szó-rakó őstan←, szó-
rakó…aKiD←, aKaD←, aLá-VaLó←, BiM-BaM-BuM („te vagy az a vén KRaMPuSZ”, a bambusz és a teljes krampusz sor 
valószínűleg későbbi toldás). TESZ I. 115.: „akad ige 1252. 1/ nem tud tovább jutni, rajta marad, függve marad.”  
60 Bereczki Gábor, A magyar nyelv finnugor alapjai, Universitas Könyvkiadó (Budapest, 1998), 65. 
„Azért sem bocsátkozunk ez utóbbi kérdés tárgyalásába, mert tulajdonképpen nem nyelvészeti probléma, hanem pszichikai, 
pszichiátriai, a nemzeti tudat kóros elváltozásával hozható kapcsolatba.” 
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Nem szenvedünk ragályos betegségekben, sőt ideggyógyászati kezelésre sem szorulunk. Nem 
kergetünk délibábokat, nem követünk álomképeket, mi több, nem kívánunk kutyabőrős múltat 
fabrikálni őseink jogtalan felértékelésével sem jelenünknek, sem jövőnknek. Nincsenek politikailag 
radikális előítéleteink, viszont ami helytelen, netán téves, azt akkor is elvetjük, ha az többeknek az 
útját keresztezi. A tudomány mindenkori határait a létrára kapaszkodók szabják meg. Vizsgálati 
módszereket készítenek, s elnevezik azokat az egyetlen tudományos útnak. Magukat így szépen 
körülbástyázva kizárnak minden más alapokra helyezett kutatást, kívülről jövő, gyakran más, esetleg 
magasabb tudományágak (filozófia) felől érkező eredményeket.  
Szögezzük le: a tudomány mindenkori állása a főiskolákon, az egyetemeken elsajátítható, a szabad 
gondolkodás képessége sajnos nem. 
 
Mindezt kénytelenek voltunk előre bocsátani, hiszen a magyar őstörténet kutatása sokakban 
ellenszenvet vált ki.  
 
Kezdjük a leglényegesebbel: a magyar név első írásos megjelenése kb. ötezer évvel ezelőttre tehető. 
Falakra festették, kövekbe vésték, ma is tömegesen látható. Így aztán azt sem lehet mondani, hogy 
mindez csapongó fantáziánk terméke. Az egyedüli gondot az írásrendszer jellege okozza. Bizonyára 
sejtik már, hieroglifával írták.  
Ismertetéséhez újfent A. Gardinerhez fordulunk: 

„Y 1  papyrus rolled up, tied and sealed. Ideo. in  var. Pyr.  mDAt ’papyrus-roll’, 

’book’. Hence phon. mDAt in .”61 
Számunkra most mindebből annyi érdekes, hogy a kérdéses jel a felcsavart, átkötött és lepecsételt 
papirusztekercset ábrázolja. 
Az előbbieket a tekercs jelének nemzetközi transzliterációs hangtani váza egészíti ki, megismételjük, 
értéke: mDAt. Hangalakja az ó- és középbirodalmi hangértékek alapján: M-GY-AR-T.62  
Magánhangzókkal történő kiegészítését, azaz hangzósítását önökre bízzuk.  
   A továbbiak követéséhez meg kell ismerkednünk a Nílus-parti halotti szertartás egyik lényeges 
elemével, a megméretéssel. A szakirodalom vélekedése szerint az elhunytat Oziris ítélőszéke elé 
vezették (mindezt falfestmények, papiruszokon látható rajzok is tanúsítják), ahol tettei megméretnek. 
Ha a mérleg a jó oldalra billent, akkor felavatták igazmondónak. Ez volt a túlvilági út feltétele. 

Hieroglifás alakban a szóban forgó művelet a következőképpen néz ki: „ , 

, ,  ,  mAa-xrw,  gerechtvertig, selig sein, gerecht befunden sein.“63 
A fenti hieroglifák tarnszliterációs (óbirodalmi) értékeit vizsgálva a következő eredményre jutunk: Az 
első jelcsoport mA-mA-a-xrw *→MaR-MaR-aD- KaR-Ú * Ő az, aki marad, hangátvetéssel Ő az, aki 
madar. A második csoportban a mA-mA-a-x-r -xrw→Már-MaR-aD-KöRön a KaRU→ Már Marad a 

Körön-KaRU, a harmadik és negyedik csoport viszont ugyanennek a rövidítései. A KaRU  jel a 

királyt jelöli, az  a mondja értelemmel bír.  
Hivatalos középbirodalmi hangértékei viszont a MáR Ma-A-KaR-U → már makar, de további 
változataiban matyar, madar stb. olvasható.  
A több évezredes írásrendszerben mindkét esetben a maraD, ill. a madjar szóösszetétel jelzi az 
igazmondót: a madjart, esetleg a makart, vagy a makarut. 
Tessék, lehet választani. 
Ezt az epitheton ornanst több helyen részleteiben is tárgyaltuk. Érdeklődőknek ajánljuk az Olvassuk 
együtt magyarul! 26-28. oldalainak tanulmányozását, ill. a Tutanhamon a számadó, 39. oldalán írtakat. 
 

                                                 
61 Gardiner, op. cit., 533. 
62 Hannig, op. cit, XLV-XLVII. 
63 Hannig, op. cit., 316. Fordításunkban: ‚igazságos, boldoggá válni, igaznak találtatni’. 
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Megítélésünk szerint az óbirodalmi szószerinti olvasat jár legközelebb eredeti értelméhez. 
 
   Összefoglalva: a hithű egyiptomiak halottaikat felavatták ún. igazmondóvá, majd melléjük helyezték 
bizonyítványukat, a papirusztekercset. 
 
Így indultak el túlvilági útjukra a maradók, a madjarak vagy ha úgy tetszik a makarok, de a 
papirusztekercs közvetlen hangzósítása alapján a magyarok… 
 
 
VIII./ Mindezt nem ismerhették a bevezetőben idézett nagyjaink.  
 
   Ők már valami mást értettek a Magyarok Istene fogalom alatt. Bár hát a szájhagyomány nagyúr, 
sohasem szabad alábecsülni…  
Napjainkra a címben szereplő összetétel lassan feledésbe merül. Érvényes besorolásunk szerint nekünk 
magyaroknak nem lehetett külön istenünk. Sőt, ez a „nevetséges feltevés” ma már nemcsak 
történelmünk hitelesebb megrajzolásának kultúrpolitikai akadályaiba ütközik, hanem keresztény 
neveltetésünk hosszú évszázadai is tiltakoznak ellene. 
 
 
 
IX. / Végezetül foglaljuk össze gondolatainkat:  
 

• Tanulmányunkban bajbajutott őseink reménységét, csatanyerő virtusunk örökös támogatóját, a 
magyarok különös istenképét, azaz a Magyarok Istenét kerestük. Helyette az összetétel vázában a 
Magyarok Őstanával találkoztunk. Csodálatos, ma még részleteiben követhetetlen hitvilág tárult 
elénk. Megismertük az Egy és vele a Kilencek Szám-tanát, amiről bebizonyosodott, hogy azonos a 
Kör-Őstanával. Ez pedig nemcsak a matematikai értelemben vett tanítás, hanem egyúttal az ősi 
hitvilág alapja, a keresztút volt.64  
• Ha felidézzük mindmáig használatos esküvésünket: esküszöm az EGY ÉLŐ ISTENRE, akkor a 
nevében szereplő, eddig kissé értelmetlen egyenlőségjel helyett világosabb összefüggés tárulkozik 
elénk. Az EGYről, illetve a KÖRről fentebb, de korábbi munkáinkban is már részletesen 
beszámoltunk. AN nevét nem vehettük szánkra, így az abból képzett, létezésünket kifejező másik 
alakját neveztük meg, hiszen ő a mindenkori ÉLet ura. Végezetül a tanításait, az ŐSTaNt hívtuk 
eskünk alapjaihoz segítségül.65 Ebben az összetételben tehát a mindenség teremtőjének, azaz az egy 
élőnek őstanára esküdtünk. Ez utóbbit aztán a végén még ki is emeljük: az ŐSTAN engem úgy 
segéljen! 
• Bemutattuk, hogy az ŐSTaN tételeit a magyar nyelv ősén írták, álljon bizonyságul a hieroglif 
feliratok közvetlen magyar olvasata. Ez az oka, hogy a magyarok őstana kifejezés az idők folyamán 
összeforrott, szerves egységet képez. Joggal tekinthették eleink ősi örökségüknek.  
• A Magyarok Istenét kerestük, s utunk AN-hoz vezetett. Kiderült, hogy AN-t, későbbi 
alakjában VAN-t, nemcsak a Magyarok Isteneként tisztelhetjük, Ő a földkerekség népeinek ura, 
egyúttal a világmindenség teremtője. Nyelvünk megvédte, betakarta, megőrizte nevét… létezésünket 
kifejező van szavunk ma is erről tanúskodik. A VAN szónak csak magyarul van értelme. 
• Tanításait, a (kör)őstanát, a kör-alakú építményekkel/templomokkal alátámasztva az idők 
kezdetétől az Árpádokig követtük. Ott valahol kezdtük elfelejteni mindazt, amit ANról tudtunk, s 
nevét szemlátomást felcseréltük tanainak magas hangú gyűjtőnevével. Ekkor tűnt el nyelvünkből a 
Nílus-parti swten → tenus → őstan szavunk, s jelent meg helyette a babiloni magas változata, az 
egyet jelentő isten,  s vele együtt a Bibliában is többször fellelhető mélyhangú ellenpárja, a sátán 
fogalma… 

 

                                                 
64 Az említett gondolatokat a Csillagszoba című munkánkban is tárgyaltuk. 
65 Többen az AZ = ŐS egyelőséget is felvetették, s bár mai szemünkkel egyszerűen névelőnek tűnik, a babiloni írásjelek 
között szereplő AŠ→ištēn meghatározást sem vethetjük el. 
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Pedig mi magyarok vagyunk az egyetlenek, akik létezésünket mindmáig ősi nevével fejezzük ki:  
 

ÉN VAGYOK  –  AN VAGYOK  
 
 
Félő, hogy ma már ez csak keveseket érdekel… 
 
 

 

Az abroncs és a pártázata 
 

Újabb gondolatok a Szent Korona vázrendszeréről 
 

Tanulmány 
 

  történelmet a győztesek írják, a vesztes még a kultúráját is elveszíti… Manapság – mint azt az 
előző oldalakon már láttuk – nyelvünk ősi eredete került terítékre, teremtő erejét, a gyökereit 

fűrészelik. Vannak, akik szándékosan vezetnek félre, gúnyt űznek nemzeti öntudatunkból, mások 
jóhiszeműen – nem ismerve tévedésüket – hirdetik bel- és külföldön a hamis igét. Vonatkozik ez az 
ősi nemzeti kincsünket, büszkeségünket képező Szent Koronára is. Divide et impera! A Habsburgok 
kedvenc latin jelszavát ma is mesterien alkalmazzák. Válaszd ketté a Szent Koronát a latin betűs 
kupolára, és a görög feliratos abroncsra, és ezzel megszűnik nemzeti szimbólum lenni! Hitelesnek 
hirdetik a Hartvik-féle legendát, melyről az újabb történelemnyomozás már kiderítette, hogy 
„közbeszúrásokkal ügyetlenül bővítették ki”,66 de kapóra jött a bizánci császár – VII. (Dukász) Mihály 
(1071-1078) – utólag felszerelt képe is. Hartvik(?) püspök még II. Szilveszter pápa kezébe adta a 
Szent Koronát,67  ám a bizáncinak vélt abroncs későbbre tett akadémiai adatolása a legenda 
szavahihetőségét derékba törte. Tudósaink így Szent István fejéről egyszerűen levették a koronát, 
hiszen vélekedésük szerint az abroncs legkorábban csak koronázása után 73 évvel érkezhetett meg a 
Kárpát-medencébe. Ebből az is következik, hogy nemzeti ereklyénk két önálló részből áll, és ezeket 
csak jóval Szent István halála után barkácsolták össze. Ez ma a „tudományos” álláspont, számunkra 
pedig a szomorú valóság. Ezt hirdetik a színes képekkel gazdagon ellátott többnyelvű könyvek, 
kiadványok, sőt az Országház és a Szent Korona megtekintésekor a hivatalos idegenvezetők is. Így 
ismerte és ismeri meg a ’nagyvilág’ nemzetünk ősi kincsét, a magyar Szent Koronát. 
 
   Nos, mi az igazság? Mint azt a következőkben látni fogjuk a kérdések sokasága tornyosodik elénk, s 
csak néhányra ismerjük a választ, de egy biztos: a hivatalos álláspont tarthatatlan. Az ún. 
aranyműves, és a mérnökcsoport műszaki szemléivel a Szent Korona tudományos, tényekre alapozott 
kutatása már bő 20 évvel ezelőtt megkezdődött. Istenképünk keresése közben ezeket az ismereteket 
szeretnénk alábbi tanulmányunkkal bővíteni.  
 

*     *     * 
 
A Szent Korona vázrendszerének vizsgálatához a kör kerületének és területének ősi, egyiptomi 
számolási rendszere, valamint a Nílus völgyében használt kettős láb, az egyiptológia által Nbi-nek 
nevezett mértékegység kutatása vezetett. Bemutattuk az ősi számolási módszer állandóit, a 3-at, a 8-at 
és a 9-et, és az ezeken nyugvó – a Rhind Matematikai Papirusz, valamint a Moszkvai Matematikai 
Papirusz példáiban a gyakorlatban is alkalmazott – számítási meneteket. A mértékegységek vizsgálata 
során kitértünk az első dinasztiák szent temetkezési helyén, Abüdoszban, Fl. Petrie által (is) mért 
63,83 cm-es mértékegységre. Összehasonlítottuk mindezt a Szent Korona méreteivel, s 

                                                 
66 Révai Nagy Lexikona 09/557.  
67 Hartvik regensburgi püspök (1106-1126), a Sponheim-Lavanti grófok családjából: Legende maior et minor. 
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megállapíthattuk, hogy az abroncs – az akadémiai szemlélet szerint corona graeca – kerülete 
tizedmilliméteres nagyságrendben azonos az abüdoszi egységgel.68  Igazoltuk azt is, hogy az eddig 
számmisztikának vélt, gyakran előforduló 8-as, és 9-es szám egyáltalán nem a misztikum 
fogalomkörébe tartozik, hanem a nemzetünk ősi kincsét képező királyi koronán az egyiptomi hajdan 
volt számolási módszer nélkülözhetetlen, ma már elfelejtett alapját őrzik. Sőt, rámutattunk arra, hogy a 
fenti tényeket nem hinni, hanem belátni kell. Annál is inkább, mert a Szent Korona építői mindenki 
számára jól láthatóan, a homlokzatára erősített párta alakos elemeire egyiptomi hieroglifákkal ráírták 
a szent méretet, a 63,83-at, valamint a közhasználatú társát – az akkori lábméretet (azaz a Hórusz szám 
felét) – a 31,5-et is. Megítéléséhez érdemes az 1. ábra zománcképeit követni. Bővebb leírását a 
Királykörök című munkánk 213-237. oldalain olvashatják, itt csak röviden a következőket ismételjük 
meg: az oromzati Pantokrátor melletti háromszög alakú átlátszó zománcképen hat halom alakú mezőt 
számolhatunk, melynek tetejéhez három háromszög alakú kisebb társa csatlakozik. Hieroglifákkal 
6×10-et és 3-at írnak, összesen 63-at. A mellette lévő kupola alatt hasonlóképpen nyolc teljes halmot 
és három további kisebb társát látjuk. Az előzőekkel együtt 63,83-at ír. A háromszög alatt 
egészszámok, a kupola alatt a törtek foglalnak helyet. Hasonló módon a következő két elem 3 halmot 
és 1 pálcát, valamint a legszélső kupola öt további teljes halmot tartalmaz. Ezek együttesen 31,5 
olvasatot eredményeznek.  A párta rajzolatai tehát nem pikkelyek vagy pávatollak, hanem 
hieroglifákkal írt számok. 

Különös módon ezek a méretek a Szent Koronán a metrikus rendszerben követhetők. A látszat ellenére 
mégsincs ellentmondás, időtévesztés, 
hiszen a Nílus völgyében az ősi ún. π, a 
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 mellett minden bizonnyal a mai 

méterként ismert nagyságrendet, mint az 
Északi Láb köré írt kör kerületét, már 
kezdettől fogva használták.69  
 
A koronakutatás szálai tehát Egyiptomba 
vezetnek… 
 
   Ismereteink értékelése közben újabb 
gondolatok, felfedezések, és logikus 
következtetések sora tolakodott elénk. Az eddig erősen alábecsült arany abroncsra és a rajta lévő 
pártázatra gondolunk! Sajátos tulajdonsága a Szent Korona építésének alapját képezi, egyúttal 
meghatározza a kupola, azaz a felépítmény formáját is. Nyilvánvaló, hogy az abroncs titkának 
közelébe csak a kupola építésének megismerésén keresztül lehet jutni. 
 
De ne vágjunk a dolgok elébe, haladjunk csak szépen sorjában.  

Az útravaló                     
 
A. / Rövid előzetes a megnevezésekről. 
A Szent Korona eddigi kutatása során számos homályos meghatározás, idegen szavakkal teletűzdelt 
leírás látott napvilágot. Sokrétűségük félreértésekre ad alkalmat. Mielőtt az érdembeli tárgyalásba 
kezdenénk, szeretnék ebben az útvesztőben a magunk módján rendet teremteni. Íme az általunk 
használt fogalmak meghatározása: 

1. Tényeknek a természet lezárt, valós jelenségeit nevezzük, bizonyításuk ezért 
szükségtelen. Gyakran kiegészítik ezt a gyűjtőfogalmat további jelzőkkel, 
határozókkal, pl. tárgyi tény, történeti tény, tényállás, tényadat stb. megítélésünk 
szerint mindez értelmetlen, szükségtelen. A tény jellegében csalhatatlan, ezért mindig 
tény marad. 

                                                 
68 Borbola, Királykörök, 213-220.  
69 Borbola, Királykörök, 213-234. 

1. ábra   A pártázat jobb oldala 
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2. ábra 
Részlet a Bertalan pánt hátoldaláról 

2. Adat. A tények vizsgálata során tapasztalt tulajdonságok sokasága. Az adat a valóság 
egy része, jellemzője, végső soron ez is tény. 

3. Méret. A valóság megjelenési formáinak ellenőrizhető szabványok által meghatározott 
térbeli kiterjedését tekintjük méretnek. A mérés körülményeinek feltüntetése, 
nyilvános ismertetése, valamint a hibahatárok megjelölése mellett a méret adatnak 
tekinthető. 

4. A számított méret a természettudományok segítségével a méretből levezetett 
közvetlenül már nem mérhető eredmény. A számított méret másodlagossága ellenére a 
valóságot tükrözi, tehát adatnak tekinthető. Vö.: a Föld – Mars távolság közvetlenül 
nem mérhető, csak számítható. 

5. Az állítás valamilyen tény ellenőrizhető fennállásának kijelentése. 
6. A feltevés olyan adatokra alapozott elképzelés, mely valamely jelenséget magyaráz, 

de melynek összefüggései még bizonyításra várnak. Bizonyítása esetén tétellé válik. 
7. A tétel a tények összefüggéseit kifejező állítás. 
8. A sejtés olyan észlelések halmaza, melynek elemei között ma még nem látunk okozati 

összefüggést, de mely további láncszemek megismerésével akár adattá növekedhet. 
9. A bizonyítás művelete csak meghatározott korlátok között értékelhető, folyamata 

során a kiindulási feltevésre adott értelemszerűen egymásra épített válasz valamilyen 
általunk már ismert/elfogadott tény(ek)hez vezet. 

B. / Szemben az ún. tudományos megközelítéssel az itt következő gondolatainkat nem kívánjuk a 
közismert párhuzamba állításokkal alátámasztani. Az analógiák keresése a vizsgált tárgyat, 
esetünkben a Szent Koronát (akár részeiben is) eleve másodlagosnak tételezi fel. Alaphiba. 
„Szemüveges” világrendünk mindennek az elődjét keresi, s ezzel egyúttal kizárja bárki/bármi 
elsődlegességének lehetőségét. Szemlélet kérdése. Tanulmányunkban nemzetünk ősi kincsét 
önmagában vizsgáljuk, és bár első látásra ez lehetetlennek tűnik, rendre önmagához hasonlítjuk. Ezzel 
egyszersmind eltekintünk építési helyének, és idejének meghatározásától is. 
C./  A Szent Korona egy szerves egységet képez, így hibának tartjuk csak a díszeinek, csodálatos 
jelképeinek, valamint képrendszerének egyoldalú elemzését. A Szent Korona váza hordja, viseli 
mindezt. Ugyanakkor nem kívánunk elődeink hibájába sem esni, ezért a vázrendszer tervbe vett 
vizsgálatakor ki-kikacsintunk a napfényes oldalra is, hiszen megállapításainkat csak a túloldali 
díszekkel összhangban hozhatjuk meg. 
D. / A jobb és a baloldal kérdését már most 
szeretnénk tisztázni.  Az elnevezések mindig a 
korona viselőjéhez igazodnak. Ha pl. a párta jobb 
oldali alakos elemeiről beszélünk, akkor azok 
szembenézettben a bal oldalunkra kerülnek. Ha 
ugyanezt a négy képet hátulról látjuk, akkor 
természetesen nekünk is a jobb kezünkre esnek. 
E. / A koronakutatás kifejezetten gazdag 
irodalmának áttekintése nem lehet dolgozatunk 
feladata. Ennek következtében számos már 
korábbról ismert gondolatot csak az általunk ismert 
első publikálójának nevével jelezzük. Újabb 
részletek, adatok ismertetésénél viszont a teljes 
hivatkozással találkozhatnak. 
F. / A Szent Korona közvetlen vizsgálatára – érthető okokból – nem volt lehetőségünk, így 
kutatásunkat mások korábbi méréseire, tapasztalatára, általuk készített felvételek elemzésére 
alapoztuk. A képek digitalizálása után hatalmas felbontású nagyítások állnak ma már 
rendelkezésünkre.70  
G. / A nagyítások egyúttal felfedték a Szent Korona minden képzeletet felülmúló elhanyagoltságát, a 
törések, repedések megdöbbentő tömegét, a durva beavatkozások, helyreállítási kísérletek barbár 
módszereit, az utóbbi idők lágy forrasztásainak szinte helyrehozhatatlan enyészetét, nemzetünk 

                                                 
70 Ezúton mondunk köszönetet Ludvig Rezső aranyművesnek és Szelényi Károly fotóművésznek a kutatásunkhoz szükséges 
képanyag rendelkezésünkre bocsátásáért. 
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büszkeségének, s mint látni fogjuk a legmagyarabb ereklyének pusztulását. Lásd 2. ábrát, és a Képtár 
Fedőlemez és csavar című 11. képét. Ez egyúttal felveti a Szent Korona Bizottság által elrendelendő 
újabb (egyúttal kutatási célokat is szolgáló) azonnali vizsgálatát, melynek folytatásaként állagát 
megőrző, illetve sérüléseinek helyreállításához szükséges nemzetközi pályázatok kiírását tartjuk 
kívánatosnak. Lebonyolításához, a költségek fedezetének megszervezéséhez pedig – esetlegesen a 
nemzetközi kulturális alapítványok bevonásával – kifejezetten szakemberekből álló bizottságok 
mielőbbi életre hívását szorgalmazzuk. 
   Végezetül: a Szent Korona becsületes szándékú, tényekre alapozott vizsgálatára hívtuk meg Önöket. 
Csak néhány kérdésre keresünk választ, viszont tapasztalni fogjuk, hogy kutatásunk további 
gondolatok özönét indíthatja el. Szabad szemmel járva kitárul a világ.   
 
Gondolatainkat az alábbi, következetesen egymásra épülő öt csoportba rendeztük: 
 

- a kupola feltételezett készítési menete,  
- az abroncs származásának gondolatköre,  
- a „barbár” párta,  
- a két Pantokrátor, valamint… 
- a Szent Korona szentsége.    

 
I.) A kupola építése 
 
   Mielőtt készítésének részletes tárgyalásába kezdenénk, 
emlékeztetőül tekintsük át a levezetésünk megértéséhez 
elengedhetetlenül szükséges, korábbi munkáinkban már 
bemutatott ismereteket.  
 

• Tekintve, hogy a kupola pántjainak merevítésére 
használt széleket lezáró (vágott) gyöngydrótok 
forrasztása az idők viharában több helyen is 
megsérült, a pántok szélessége nem egységes. 
Mérete még így is az abroncs szélességével 
azonosítható 51,2 mm (8 × 6,383 mm),71 az aranyműves csoport mérése alapján átlagosan 0,5 
mm-es eltérést mutat.72 

                                                 
71 A Szent Korona méreteit az ún. aranyműves kutatócsoport adatai alapján vettük át: Csomor Lajos, Lantos Béla, Ludvig 
Rezső, Poór Magdolna, A magyar korona aranyműves vizsgálatának eredményei. Zománc 1975-1985. Nemzetközi 
Zománcművészeti Alkotótelep (Kecskemét, é.n. 1985). A mérési és kivitelezési toleranciahatárokról az 1983-as műszaki 
szemléket végző aranyműves csoport a következőképpen vélekedik: „Itt két dologra érdemes felfigyelni. Az egyik az, hogy az 
egymásnak megfelelő alkotórészek (a pártában lévők) között is van egyszer-egyszer 1-1 mm-es különbség, ami igazolja azt a 
fentebbi megállapításunkat, hogy a régi idők mesterei kb. 1 mm-ig terjedő tűréshatárral dogoztak.” 95-99 oldalak. Itt 
szeretnénk megjegyezni, hogy hajlott felületek mérése különösen nehéz, a pontatlanság várhatóan ezeknél az adatoknál a 
legnagyobb. 
72 Méréseket végeztek az ún. mérnökcsoport tagjai is: Beöthy Mihály, Fehér András, Ferenczné, Árkos Ilona, Ferenc Csaba, 
Hennel Sándor:  Méretek és arányok a Szent Koronán és a koronázási jelvényeken. Művelődéskutató Intézet és INTART, 
Magyarság és Műveltség (Budapest, 1987).  
Ferenc Csaba, Szent István király koronája (Budapest, 2002) című könyvében az 1982-ben végzett műszaki szemlén optikai 
teodolittal mért eredményeit közölte. A szögmérésen alapuló, referencia mérőrúdhoz viszonyított mérések leírását, számított 
adatait, és a hibaforrásokat a könyv 152-166. oldalain olvashatjuk. Az itt feltüntetett értékek a korábbi adatokhoz képest több 
helyen is eltérést mutatnak. Az abroncs magassága a Művelődéskutató Intézet és Intart, Méretek és arányok a Szent Koronán 
és a koronázási jelvényeken 1987-ben általuk közzétett méret szerint még 50,4~51,2 mm volt, 2002-ben ez az adat a 36. 
oldali I. táblázat ’Régi adat alapján’ oszlopból eltűnt, majd a ’Saját méréseink’ között most már 50,3~50,4 mm 
nagyságrendben jelent meg. Tekintve, hogy az aranyműves csoport egyszerűbb eszközökkel végzett közvetlen mérései is 
51,2 mm nagyságot mutatnak (A magyar korona aranyműves vizsgálatának eredményei. Zománc 1975-1985), újabb, hiteles 
adatok megjelenéséig ezt az értéket tekintjük mérvadónak. A pántszélességek esetében még nagyobb a szórás: az 1987-es 
eredmény 51,7~52,5 mm-t jelez,  2002-ben mint ’Régi adat’ ez visszafejlődött kerek 51 mm-re, majd a ’Saját méréseink’ 
rovatban a.) 50,4~ 51,5; b.) 50,5~ 51,8 mm-re változott. Eredményeik csak akkor lennének a mm törtrészeiben is 
értékelhetők, ha többek között a tárgy és mérőműszer távolságot is ilyen nagyságrendben állították volna be, illetve az optikai 
mérőműszert közvetlenül, azaz nem a Szent Koronát védő kettős üvegfalon keresztül használták volna. Vö.: „Mérési 
hibaforrások: Ezért a mérőléccel a teodolit-műtárgy távolságot (közelítően) megmértük, ill. /…/a tárolók fala okozta 

3. ábra 
A Bertalan pánt, az egyik rövidebb pánt vége 
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• Nem tekinthető véletlennek a kupola beállított magassága (127,7 mm) sem, melyről 
elmondtuk, hogy a Szent Korona abüdoszi alapméretének a kétszerese (2 × 63,83 mm). Ez 
egyúttal a korona teljes magasságának (tehát a gömbös-keresztet is beleértve) a 2/3-a.73 A 
kupola tervezésénél erre még visszatérünk. 

• Rámutattunk arra is, hogy a kupola zárlemeze (72 mm oldalhosszúságú négyzet) a Szent 
Korona legnagyobb szélességének pontosan a harmada (vö. 21,6 cm = 3 × 7,2 cm-rel), ez 
egyúttal a Szent Korona hármas, most már függőleges tagozódását jelenti. 

 
    Megállapítottuk, hogy a Szent Korona vázrendszerének talán az egyetlen biztosan eredeti méretét az 
abroncs kerülete őrzi. Megváltoztatásához az egész koronát elemeire kellett volna bontani, 
gyakorlatilag másik koronát kellett volna készíteni. A vázrendszer többi részéhez avatott, de sajnos 
avatatlan kezek is könnyebben hozzáférhettek, így elméletben a kupola pántjainak eredeti hosszán 
esetleg változtatni lehetett. Tekintve, hogy a kupolát szegecsekkel erősítették az abroncshoz, ezek 
eltávolításával a Szent Korona két részre választható. Gyakorlatban csakis így (az abroncstól 
részlegesen vagy teljes mértékben kiszabadítva) rövidíthetők meg utólagosan a pántok aranylemezei. 
Ilyen esetben – Ludvig Rezső koronakutató aranyműves szíves útmutatása alapján – az egyetlen, s 
legvalószínűbb eljárás a lemezvágó olló használata lehetett volna, melynek nyomaként a 
megcsonkított aranylemez felszíne a vágás mellett hullámossá válik. Ez az elváltozás viszont egyik 
pánt végén sem észlelhető! Ezek ismeretében kétségbe kell vonnunk azt a ma is uralkodó, általánosan 
elfogadott feltevést, mely szerint a kupola sérülésének helyreállításához a pántokból levágott anyagot 
használták volna fel. Ezt a feltevést nem bizonyítja semmi. 74  Vö. a 3. ábrán látható egyenes 
pántvéggel.  
   A Szent Korona vázrendszerének és arányainak vizsgálata alapján tehát nincs jogunk, és 
természetesen alapunk sem kételkedni abban, hogy a pántok mai méretei az eredeti mérettel azonosak. 
Más szóval nem vágtak le belőlük semmit, sohasem volt a többször sugallt 12 apostol képe a kupolán, 
azaz a felső Pantokrátor képpel együtt eredetileg is csak kilenc rekeszzománc képet készítettek a 
kupola építői, valamint a pántok felfogására szánt kívülről díszítetlen részét sem csonkították meg, 
használták fel javítási célokra későbbi korok ötvösei.75 Más szóval a kupola pántjainak hossza a durva 
beavatkozások ellenére ma is akkora, mint amekkorára azt eredetileg készítették. 
Emlékeztetőül mellékeljük az aranyműves csoport 1983-as mérése alapján közzétett pánthosszakat: 
    
   Tamás pánt hossza                 :    125 mm 
   Bertalan pánt hossza              :        127 mm 
   Fülöp és András pánt hossza :       129-129 mm.76 
 
Ilyen feltételek mellett a következő kérdéseket tehetjük fel: 
 
1.) Miért rövidebb a Tamás és a Bertalan pánt a másik kettőnél, és miért nem egyforma hosszú a két 

rövidebb pánt? A ma mérhető eltérés a két szélső érték között 4 mm!  
2.) Létezik-e valamilyen, a korona szerkezetéből adódó logikus magyarázat a kupola pántjainak 

hosszára, ezáltal a kupola magasságára, valamint a pántok között mérhető eltérésekre? 
3.) Milyen további következtetésekre jogosít a pántok eltérő hossza? 

                                                                                                                                                         
fénytörési szöghiba”. Lásd a körülmények bővebb leírását, Ferenc, op. cit., 152-154 oldalain. Értékelve a szerző tudóshoz 
méltó őszinteségét további vizsgálatainknál a mérnökcsoport „közelítő méréseire” támaszkodó számított eredményeit 
pontatlanságuk miatt nem tekinthetjük kutatásunk alapjának. Jobb híján az aranyműves csoport már jelzett, közvetlen 
mérésekből származó, korábbi adatait fogadjuk el hitelesnek. 
73Az aranymetszés nem használható a Szent Korona arányainak magyarázatára. A Fibonacci számsorból pedig egyszerűen 
hiányzik a Szent Korona egyik leggyakoribb alapszáma a 9. 
74 A hiedelem szerint a pántok eltérő hosszát a javításokhoz szükséges csonkítások magyaráznák.   
75 A 12 apostolt hordozó kupolapántok elmélete pántokként nem két, hanem három apostolképet tételez fel, de a harmónia 
érdekében az alsó sort, azaz minden pántról az alsó képet levágták volna. Csakhogy ebben az esetben a szegélyt 
erősítő/lezáró gyöngydrótok továbbfutnának (Ludvig, 1983-as műszaki szemle), másrészt a palmetta-mintákat is át kellett 
volna vágni. Ezek nyomai viszont sehol sem láthatók a pántvégeken. Ez perdöntő. Lásd a 3. ábrát mindkét oldalán sima 
felszínű pántvégével. A kupola feltételezett 12 apostolt ábrázoló fejezetét ezzel végérvényesen lezárhatjuk, bebizonyosodott, 
hogy a pántok alsó végeit nem díszítették.      
76 Csomor, op. cit., 95. 
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Más szóval tudni szeretnénk, hogyan készítették a Szent Korona kupolájának vázszerkezetét. 
 
 
 
Kiindulási feltételeink: 
 

a) Feltételezzük, hogy a Szent Korona kupoláját képező pántrendszer méretei az abroncs 
belső kerületéből származnak.  

b) Elfogadjuk azt is, hogy a kupola építésének idején a nyolc elemből álló párta már 
létezett (feltevésünkben a Pantokrátor kép fiatalabb), hossza és helyzete a maival azonos 
volt. Ezt támasztja alá a belső elemeken olvasható 63,83-as, és a szélső elemein 
feltüntetett 31,5 nagyságrend. Levezetésünk értékelésekor ezt a feltételt ismét mérlegre 
tesszük.  

c) Meggyőződésünk, hogy az aranyművesek és ötvösök azonos mértékegységben 
dolgoztak, ehhez mérőeszközökkel és mérőrúddal rendelkeztek. Nagysága a Szent 
Korona méreteiből levezetve 63 cm volt (ez azonos a Hórusz számmal, ill. Fl. Petrie 
megfogalmazásában a két északi lábbal).77  

d) A korona építői megítélésünk szerint még nem ismerték a mai értelemben vett 
helyértékeket, más szóval a nulla értékét. Számukra azonos számszerűség mellett csak 
kisebb és nagyobb méretek léteztek. Hasonlítható ez a mai metrikus rendszerünkhöz, 
ahol a méterrúd mellett a deciméter, a centiméter, a milliméter stb. önálló egységet 
képezhet. Ugyanígy a 63 a 6,3 és a 0,63 számukra azonos rendszerben külön egységeket 
jelentettek. Bizonyságul tekintsük meg a párta külső két alakos elemét, melyeken a 
hieroglifákkal írt 31,5 metrikus hosszméret mellett (a párta hossza centiméterben) a kör 
kerületének kiszámításához elengedhetetlen 3,16-os érték is a selyemzománc képeken 
szerepel.78 Nulla értékének első írott megjelenése csak a 7. századra tehető.79  

 
A fenti feltételekkel/ismeretekkel felvértezve vizsgáljuk meg közösen a Szent Korona kupolájának 
egyik (valószínűleg az egyetlen) lehetséges készítési módját: 
 

- Feltevésünk szerint a kupola építéséhez először egy újabb, az abroncs belső falához simuló 
(0,6 mm vastagságú) lemezgyűrűt készítettek, melynek szélessége megegyezett az abroncs 
magasságával, hajlata pedig az abroncs torzult ellipszis formáját vette fel. Külső kerülete a 
Szent Korona abroncsának belső kerületével azonos, tehát ez is 635 mm.80  

- Tekintve, hogy a két egymásba illeszkedő gyűrű számos átlójában egymáshoz képest 
elforgatható, elképzelhető olyan állás, amikor a belső gyűrű síkja az abroncs síkjához képest 
90°-t zár be. A forgástengely az abroncs félmagasságára esik. Több ilyen forgáspontot 
összekötve az abroncsot ebben a magasságban megfelezhetjük. A pántok későbbi illesztése 
erre a vonalra fog esni. A forgatás lényege a kupola építési magasságának, valamint a pántok 
feszülésének több irányban történő ellenőrzése.  

- A valóságban a Szent Korona abroncsa nem szabályos idom, így geometriai értelemben véve 
nincs szimmetriatengelye. A belső gyűrű elforgatva tehát nem minden helyzetben simul a 
külsőhöz.  

                                                 
77 Ezek a fából készült mérőrudak Fl. Petrie ásatásai során kerültek napvilágra, csekély attraktivitásuk miatt tudomásunk 
szerint ma a Kairói Múzeum pincéiben sínylődnek. Nagyságuk 63,5-69 cm-ig váltakozik (Elke Roik). Részletesebben a 
Királykörök Nbi című fejezetében foglalkozunk a kettős láb méretével. 
78  Borbola, Királykörök (Budapest, 2001), 234. 
79 Természettudományi Kis-enciklopédia (Gondolat Könyvkiadó 1975), 719: „A nulla jelét tartalmazó legrégebbi emlék a 
Gualiori falfelirat i.sz. 870-ből származik (a helyértékszerű írásmód, egyelőre még a nulla nélkül az írásos 
dokumentumokban a 6. századig nyúlik vissza)”, ezért alapfeltevésként elfogadjuk, hogy megjelölt időpont előtt a nullát nem 
ismerték. 
80  A pánt lemezének vastagságáról eltérőek a vélemények. Tekintve sűrű díszítését az 1983-as műszaki szemléken 
meghatározására nem kerülhetett sor, ezirányú pontos ismeretekkel tehát senki sem rendelkezik. A 0,6 mm pántvastagság 
Ludvig Rezső becslése alapján került tanulmányunkba. Megítélése szerint a több helyen is feltüntetett 0,4 mm vékony lemez 
túl gyenge lenne erre a célra. A pánt vastagsága sem mindenhol egyenletes, akkortájt még kalapálták a lemezeket. 
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- Ezek után a belső, új gyűrűre a párta hosszát átvették, azaz megjelölték rajta a végeit, majd a 
jelzett magasságokban a gyűrűt kettévágták. Rövidebb fele következésképpen a rámért párta 
hosszával azonos méretű lett (315 mm), a nagyobbik ívet képező félkör pedig 320 mm-nek 
bizonyult (635 mm – 315 mm = 320 mm). Érdemes megjegyezni, hogy a két félkör a Szent 
Korona abroncsának görbületét követi. 

- Ez a két félkör alakú lemez képezi ma a Szent Korona kupoláját. Egymásra merőlegesen 
elhelyezve rögzíthetők az abroncshoz. 

- A valóságban a kereszteződő pántok közepén egy négyzet alakú fedőlemez áll, melynek 
oldalmérete 72 mm. Mérete nem véletlen, a fentiekben bemutattuk, hogy médián sagittális 
síkban a Szent Korona legnagyobb kiterjedését harmadolja. A kupola építője tehát ismerte az 
abroncs méretét! 

- A zárlemez beillesztéséhez az egymással ütköző, kereszteződő pántokból egy-egy darabot ki 
kellett vágni.  

- Először a hosszabbik pánt közepéből 63 mm-t távolítottak el (a nagyság ismét nem véletlen, 
mint láttuk, ekkora volt a mérőrúdjuk), így a két pántvég hossza egyenként (320 mm – 63 
mm) : 2 = 128,5 mm lett.  Ezt nevezzük együttesen az É – D 
pántnak.81 Vö. a Fülöp és András pántok valódi méretével: 129 
mm / 129 mm.  

- Tekintve, hogy az eltávolított 63 mm helyére a 72 mm-es 
fedőlap került, az átfedés összességében 9 mm nagyságú. Ezt 
kétfelé osztva a felfogásra szánt takarás mindkét oldalon 4,5 - 
4,5 mm lett. (Kívánatos lenne a jövőben a Szent Korona 
vizsgálatát ez irányba is kiterjeszteni.) A felfogásoknál a 
pántokat a fedőlemezhez két-két arany csappal rögzítették. Vö. 
4. ábrával. 

- Ez után az É-D irányú pántot ideiglenesen a párta 
szimmetriatengelye mögé illesztették. Észre kellett venniük, 
hogy a pánt tengelye nem esik egybe az abroncs képzeletbeli 
ellipszisének geometriai tengelyével, egyúttal az alatta lévő 
kőmezőével sem.82 A nyugati irányban mért eltérés délen 3,5 mm, északon 1 mm (Csomor).83 

Ebből az következik, hogy a zárlemez 
mértani közepe sem esett egybe az abroncs 
(képzeletbeli) mértani közepével. Az 
illesztés után a pántok végeit az abroncs 
belső felezővonalára helyezték és két-két 
csappal (stifttel) ideiglenesen megerősítették. 

- A rövidebb keresztpántot csak ezután 
helyezhették a helyére, majd a fedőlemez 
széleit rajta megjelölve, illetve a kétoldali 
illesztéshez szükséges 4,5 mm-t itt is 
hozzászámítva a közepéről ismét 63 mm-t 
távolítottak el.  Tekintve, hogy az É – D 
irányú pánt tengelye már nyugat felé eltért a 

Szent Korona valóságos tengelyétől (a homlokzati kőmező középvonalától), a keleti pánt 
hosszabb lett. Az eredeti 315 mm - 63 mm = 252 mm-ből erre az oldalra 127 mm esett, míg a 
nyugati felére a rövidebb 125 mm maradt Érdekes „újdonságként” jelezzük, hogy a 

                                                 
81 A Szent Korona pántjainak az égtájak szerinti elnevezése természetesen önkényes, s tanulmányunkban csak a könnyebb 
szemléltethetőség érdekében használjuk. Ebben az esetben a nyugalomban lévő korona oromzati Pantokrátor képének 
helyzetét Dél-ként fogadjuk el. 
82 Viszont a pánt hossztengelye pontosan a kőmező fölötti gyöngyfűző gyűrűvel esik egybe. Aki ezt a tartót elhelyezte, azaz 
felforrasztotta, az tisztában volt az illesztendő kupolapánt tervbe vett helyzetével, különben  nem ahhoz, hanem az alatta lévő 
képmező középvonalához igazodott volna (Ludvig). 
83 Mai alakjában az abroncsnak természetesen nincs szimmetriatengelye, alakja leginkább kissé torzult ellipszishez hasonlít. 
Viszont minden zárt kerületű síkidom kerületének megtartásával átalakítható egy szabályos ellipszissé. Ha az abroncs 
forrasztási vonalát vesszük kiindulási pontunknak (elnevezésünkben Északnak), akkor a többi hivatkozott pont ehhez képest 
könnyen meghatározható. 

4. ábra 
A pántok rögzítése a 

zárlemezhez, az átfedés 

5. ábra 
A keresztpánt és a láncok helyzete 
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keresztpántok első élei az abroncs aljára forrasztott lánctartó gyűrűvel egy vonalba esnek. (A 
Szent Korona baloldalán lévő első gyűrű letörött, vö.: a Demetrios kép alatti lánc 
felfüggesztésével.)84  A pántok hátsó élei viszont nem! Erre a furcsaságra még később 
visszatérünk, most csak annyi lényeges, hogy a keresztpántokat az abroncs aljához forrasztott 
első lánctartó gyűrűkhöz igazították. Jól követhető ez az 5. ábrán.85 

- A két eltávolított 63 × 51,2 mm-es lemezrész sem ’veszett el’, ezekből készült az oromzati 
Pantokrátor hátlemeze (recipiens), ill. az északi oldalon ennek párja, melyhez a ma is látható 
ún. Dukász képet erősítették. A két recipiens egyébként nem egyforma, a császár képet tartó 
hátlemez kisebb. A fennmaradó anyagból feltehetően a csúcsdísz (ha elfogadjuk, akkor a 
ferde állású kereszt) készült. Ezek után megállapíthatjuk, hogy a belső gyűrű anyagát teljes 
egészében a Szent Korona vázrendszerébe építették. 

- Az így összeállított kupola vázát a díszítő és befoglaló elemek elhelyezése után kemény 
forrasztással egyesítették.86  Teljes feldíszítése után az abroncshoz arany szegecsekkel 
rögzítették.  

 
   Ám a valóságban mégsem ezt látjuk. Ma a Tamás – Bertalan (rövidebb) keresztpánt a Szent Korona 
É-D, azaz a hosszabbik tengelyében (pontosabban attól kissé nyugatra) foglal helyet, az eredetileg 
hosszabbik András-Fülöp pántot viszont K-Ny irányba szorították az abroncsba.  
 
A kezdetben feltett kérdések közül viszont kettőre választ találtunk. 
 
Ad 1.) A pántok eltérő hossza az abroncs torzulását mm-es nagyságrendben követi, tehát a Szent 
Korona kupolája csakis az alatta lévő, egyedi abroncskoronára illeszkedik! Ha az ún. latin korona az 
abroncsot megelőzve 75 évvel korábban készült, önálló alkotás lett volna, akkor a pántok hossza 
azonos lenne. 
 
Ad 2.) A kupola pántjainak elhelyezése az abroncs élére állított párta középvonalát követi, görbületük, 
ezáltal a kupola magassága tudatos beállítás eredménye.87 A modellkísérletek88 arra utalnak, hogy a 
fenti méreteket képviselő pántrendszer több mm-es határok között rögzíthető az abroncshoz. Így nem a 
pántok feszülés-mentes kényszerhelyzete eredményezte a párta aszimmetrikus felhelyezését, hanem az 
ellenkezője érvényesült. A párta helyzete volt adott (erre még külön is visszatérünk), ehhez igazították 
a kupola É-D tengelyét. A jóval merevebb abroncshoz a vékonyabb pántok könnyen igazodnak. 
 
Ad 3.) Alapfeltevéseink ellenőrzése, következtetéseink: 
 

• A pántok egyedi hosszát nem tekintjük véletlen méretezésnek, mert a 2 × 63 mm-rel 
(mérőrúd) kiegészített  összesített méretük a Szent Korona belső kerületével azonos!  

• Tekintve, hogy a kupola pántjainak mérete a fentiek alapján az abroncs belső kerületéből 
származik, az abroncs és a két északi láb ismerete nélkül ezt a kupolát nem lehetett elkészíteni.  

• Az előzőekből egyenesen következik, hogy a Szent Korona kupolája nem lehet idősebb az 
abroncsnál. Ezzel ismét megdőlt az a ma is érvényben lévő álláspont, mely szerint a Szent 
Korona két része egymástól függetlenül készült, és csak I. Géza korában (esetleg még később) 
építették egymáshoz. (Emlékeztetőül: az akadémikus vélekedés szerint a latin koronát II. 

                                                 
84 Ferenc, op. cit., 80. 
85 Képtár: 7. Csüngők képe 
86 A kupola-váz készítésének ez csak a forgatókönyve. Az apostolok képeinek vastagságát leplezni kellett, így a pántokat a 
képek magasságában kissé besüllyesztették, vályút képeztek. A pántok eredeti hajlékonysága ezáltal lecsökkent, sőt, a 
gyöngydrótok, és a további díszítések is merevítőként viselkedtek. A modellkísérletek arra utalnak, hogy a vékony 
pántlemezek gyengeségéből adódó magasságingadozást a kupola készítője így szüntette meg, más szóval pontosan ismerte a 
kupola tervezett magasságát.  
87 A kupola görbülete matematikai úton is kiszámítható, másodfokú egyenletben felírható pontjait Rátky István integrálta. 
Borbola, Királykörök (Budapest, 2001), 259-261.  
88 A korona-modellek természetesen nem adhatnak tökéletes képet. Az anyageltérés már önmagában véve is pontatlansághoz 
vezet. Másrészt elfogadható határokon belül fontos adatokkal szolgál. Kísérleti modelljeink eltérései mm nagyságrendnél 
kisebbek. 
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Szilveszter pápa küldte volna Szt. István koronázására, ugyanakkor a görög korona csak 75 
évvel később került Bizáncból I. Géza birtokába.)  

• Az abroncs a kupola építésekor már torzult volt, az élére helyezett párta középvonala nem 
esett egybe az abroncs geometriai hossztengelyével, így a kupola keresztpántjainak helyzete, 
és az ebből származó hossza is ezt az eltérést követi. 

• A 63 mm nem légből kapott méret, ez a szám látható a párta legbelső elemeiben is 
(hieroglifákkal). Az oromzati Pantokrátor képen olvasható latin számok a háromszorosát 
mutatják: IC + XC = 99 + 90 = 189 = 1 öl;  189 : 3 = 63 (két északi láb, Petrie), azaz magyarul 
egy nyaláb (N-láb).89 A Két Pantokrátor című fejezetben részletesen is tárgyaljuk ezt az 
értelmezést.  

• A Szent Korona vázának magassága így a kupola magasságából és az abroncs 
félmagasságából tevődik össze. 203,5 mm (az abroncs belső átlagátmérője mm-ben) : 2 = 
101,75 mm, valamint az 51,2 mm : 2 = 25,6 mm ≈ 4 × 6,383 mm (4 NbiA = 25,532 mm). 
Együttesen 127,35 mm átlagmagasságot eredményez: 101,75 mm + 25,6 mm = 127,35 mm.90 
Ez azonos a Szent Korona zárlemezének mai mért magasságával, és a korábbiakban tárgyalt 
20 NbiA-val.91  

• A pántok mai helyzete nem logikus, a kupola eredeti állapotában az abroncshoz képest 90°-kal 
az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva helyezkedhetett el, ti. csak ebben a 
helyzetben kerül a két hosszanti pánt a hosszabb tengelyre, és a rövidebb pántok közül a 
hosszabbik a keleti oldalra. Itt jegyezzük meg, hogy a kupola összes képe kifoglalható, a 
csaknem azonos nagyságú képek egymás között kicserélhetők, így a mai helyzetükből adódó 
képprogram nem zárja ki a kupola forgatásának lehetőségét.92 Sőt, az apostolképek keretei 
egytől-egyig a kifoglalás, és a hevenyészett visszahelyezés nyomait viselik, s távolról sem 
biztos, hogy eredeti helyükre kerültek vissza. 

 
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy kiindulásunk első pontja helyes volt, mert a Szent Korona 
kupoláját képező pántrendszer méretei az abroncs belső kerületéből származnak.  
 
   Tekintve, hogy a párta kulcsfontosságú lehetett a kupola elhelyezésekor, érdemes a róla alkotott ez 
irányú ismereteinket, elképzeléseinket összefoglalni.93 
  
Mai formájában kilenc elemből áll, melyből nyolc hátlap nélküli, ún. transzlucid, átlátszó 
selyemzománc kép. Középső eleme, az oromzati Pantokrátor kép, viszont hátlemezzel készült 
foglalatba illeszkedik. A párta elemeit vastag (függőlegesen) vágott gyöngydrót zárja le (most 

                                                 
89 Az ősi magyar mértékegységeket érdemes lenne külön is tárgyalni. Az Olvassuk együtt magyarul! című munkánk 91. 
oldalán az egyiptomi ujjméretből indultunk ki. Hannig gyűjtése szerint nagysága kb. 1,85 cm. Ha kereken 1,8 cm-rel 
számolunk akkor a tenyér (azaz négy ujj) 4×1,8 cm=7,2 cm. Három tenyér adja a fejméretet (másképpen araszt) 3×7,2 cm= 
21,6 cm. Ekkora a Szent Korona elölről-hátra átmérője. Három fejméret 3×21,6 cm= 64,8 cm, mely megközelítően a Nbi 
egységgel azonos. Ha 1 Nbi, azaz AN lábait 63 cm-nek fogadjuk el, akkor ismét háromszorosaként a 189 cm-es öl 
mértékegységünket kapjuk. Nos, An lábait ma nyalábnak nevezzük, mely újabb, egyúttal régebbi egységrendszerhez is vezet. 
A láb a fele értékű: 31,5 cm, de századrészével határozhatjuk meg a hüvelyk nagyságát is: 4×0,635 cm=2,54 cm. Ujj→ 
tenyér→ fejméret→nyaláb→öl. 
Természetesen a méreteket jobban nem pontosíthatjuk, mert mint azt már korábban is jeleztük, az évezredek folyamán 
különböző Nbi nagyságok mérhetők (vö.: 63,5 cm Cheops – 69 cm Kalabscha), ezzel együtt a láb mérete is változott, illetve 
az ún. bécsi öl nagysága Csengeri Pintér Péter (Mennyiségek, mértékegységek, Budapest 1987, 578) adatai szerint 190 cm 
körülre tehető. A könyök méretről, de a felsoroltakról is bővebben a Királykörök 188-204. oldalain olvashatnak. 
90 Az átlagátmérő szabályos kört feltételez. Geometriai értelemben vett hosszanti és rövidebb belső tengely átlaga: (209 mm 
+ 198 mm) : 2 = 203,5 mm.  
91 Borbola, Királykörök (Budapest, 2001), 217. 
92 A fedőlemezen látható Pantokrátor ma É-D irányban ül trónusán. Ha a fentiek értelmében a kupolát visszaforgatnánk 
feltételezett eredeti helyzetébe, azaz az ún. Bertalan pánt keletre nézne, akkor a felső Pantokrátor kép is vele fordulna 
(kifoglalása, forgatása csak a csúcsdísz eltávolítása után lenne lehetséges; erről pontos képet csak az ún. felperemezés újabb 
vizsgálata nyújthatna). Érdekes fejleményként ebben az állásban a katolikus hitvallás szövegével egyezően a Fiú valóban az 
Atya jobbjára kerülne. Prohászka Imakönyv, Szentlélek hárfája, Szociális Misszió Társulat Kiadása, 9. kiadás (Budapest, 
1945), 98-100: Credo (hitvallás), a niceai (325) és a konstantinápolyi (381) zsinat hitvallása: „…És felment a mennybe: ül az 
Atya  jobbján. És ismét eljön dicsőséggel, ítélni eleveneket és holtakat, és országának nem lesz vége.” 
93 Pártának, szemben a gyakran olvasható hátsó párta stb. elnevezésekkel, csak az abroncs homlokzati oromdíszeit nevezzük. 
Vö.: Képtár 8. A pártázat jobb oldala című képével. 
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eltekintünk a díszítő kövektől), mely mai ismereteink szerint a hozzáforrasztott befoglaló aranypánttal 
együtt az alakos elemek egyedüli rögzítése. Az egymás mellett lévő négy alakos elemet valószínűleg 
egy keretrendszerbe foglalták, melyet az abroncs élébe csapokkal, majd forrasztással rögzítettek. Az 
elemek alapja egyenes vonalú, így csakis vízszintes felületre állítható. Elhelyezése elsődleges – a 
’barbár párta’ tárgyalásánál erre még visszatérünk –, és nem a pántok elrontott rögzítését leplezi. 
 
 
 
 


