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Szerkesztői előszó
Magyar Adorján közel egy évszázaddal ezelőtt kezdte el e

munkáját megírni, majd a két világháború után, a korábban el-
veszett kéziratot emlékezetből felidézve fejezte be. Hatalmas
néprajzi munkát és adathalmazt tartalmaz e könyv. Minden
elismerésünk a szerző kiemelkedő néprajzi munkájának, mégis
néhány gondolatot elöljáróban le kell írnunk a tudományos
igényű tájékozódás értelmében.

A munkában idézett óriási néprajzi adathalmazhoz zöm-
mel a szerzőnek szóelemzések alapján kialakított elmélete
csatlakozik. Az elmélet lényege, hogy valamikor, nagyon ré-
gen létezett egy őstörzs, amely aztán az évmilliók során né-
hány rokontörzsre bomlott és az ezek által használt fogalmak
nevei jelennek meg a törzseket jellemző műveltségek szó-
készletében. Az alapnépességet tekinti magyarnak és ennek
őshazájául a Kárpát-medencét, annak is északnyugati kis te-
rületét, a Szigetközt jelöli meg. Ugyan a Kárpát-medencei ere-
detet az ismert elméletek és történelmi, nyelvi adatok ellent-
mondásai, illetve valóságos összefüggései alapján Magyar
Adorján jogosan tételezi fel, ám az időpontokkal, időrenddel
és az ehhez kapcsolódó fizikai, biológiai, embertani háttérrel
nagy gondok vannak nála.

Az őstörzs létét ugyanis a geológiai korokba helyezi a
szerző – amikor még a tenger hullámzott a Kárpát-medencén
belül, azaz legalább 50-100 millió évvel a jelen elé, amire a
mai magyar regékben, mesékben megőrzött és elmondott em-
lékek alapján következtet. A „nálunk egy nap az esztendő” re-
gei fordulat alapján feltételezi, hogy hajdan az Északi-sark
(értelemszerűen a föld forgástengelye) a Kárpát medencében
volt – amire semmiféle fizikai adat nem utal, sőt, az elemi fi-
zikai ismeretekkel ellenkezik. (Azokkal bizonyára Magyar
Adorján is rendelkezett, de úgy gondolhatta, hogy bizony fe-
lülírja a biztosnak hitt tudásunkat is a múltról szóló mondai,
mesei – általa értelmezett – emlékezet.)

Ködösen újkőkorszaki jelenségeket tételez fel olyan idők-
re, amikor talán még az emlősök sem éltek a Földön. Kétéltű
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emberi kultúrákról, háromszemű hajdani emberekről, a kiha-
lóban lévő őshöllőket még látó értelmes emberekről stb. ír –
mindezekről a regék mondanivalójának elemzése alapján.
Nincs semmiféle ismerete a régészeti eredményekről, az em-
ber múltjáról, a Föld valódi történetéről, a jégkorszakokról.
Elméletének alapja kizárólag szóelemzések vélt, vagy valós
eredménye, a mesés elemek modern értelmezése.

De e látszólagos összefüggésekre más, a valósághoz kötő-
dő magyarázatok adhatók. Ugyanis az általa elemzett és kü-
lönböző nyelvekből azonosított szavak tekintélyes része csak
hangutánzó, mozgást imitáló, vagy gyermek szó. Ezek hason-
lósága azonban semmit sem bizonyít – különösen, ha számos
hangzóváltozást, számos ‘lehetséges’ ősi formát tételez fel
valaki, akkor ugyan fölépíthető egy logikus rendszer, aminek
azonban a valósághoz az ég egy világon semmi köze nincs.
Mégha a rendszer gazdag és konzisztens lesz is!

A könyv azonban annyi más jó gondolatot és hihetetlen
mennyiségű néprajzi adatot tartalmaz, amit egyelőre máshon-
nét alig érhetünk el, hogy ezért átnyújtjuk Olvasóinknak. Fel-
hívjuk azonban olvasóink figyelmét arra, hogy ez az őstör-
zsekre épülő elmélet, a mesei események, szereplők és tulaj-
donságok sajátos, Magyar Adorján féle értelmezése, a szavak
összehasonlításából levont következtetések – mind-mind az
ismert valósággal (régészet, földtan, fizika) szöges ellentétben
állnak.

Tekintve, hogy nem gyűjtöttük ki, szedegettük össze
egyenként és soroljuk itt fel mind a könyvben előforduló, ma
már erősen képtelenségnek ható megállapításokat, állításokat,
figyelmeztetjük az olvasót, hogy a kötetek közreadását a tö-
méntelen helyes és érdekes adat, a magyar néprajzot gazdagító
bemutatása teszi indokolttá, mert az óriási nyereség mellett,
amit jelent, eltörpülnek ezek a hibás részek, és remélhetően
minden olvasó a maga részéről hamar kiküszöböli felfogásá-
ban őket.

Az olvasó kezében lévő könyv eredetileg A4-es alakban
egyetlen vaskos kötet volt. Honlapunk szerkesztésében ezt A5-
re csökkentvén egyetlen kötetben kezelhetetlenül vastag köny-
vet hozott volna létre. Tekintve, hogy a munka sorfolytonosan
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készült, és későbbi részei csak közvetve utalnak a korábbi sza-
kaszokban ismertetett adatokra, elképzelésekre, ezért minden
további nélkül megtehettük, hogy az eredeti munkát 6 kötetre
bontsuk és így nyújtsuk át Olvasóinknak.

A szerző szóhasználata régies, ezen nem változtattunk.
Mégis, néhány helyen az általa használt helyesíráson – az ér-
telem megváltoztatása nélkül – változtatnunk kellett.

Magyar Adorján rendkívül hosszú és bonyolult mondat-
szerkezetein nem változtattunk – jóllehet a helyenként 160
szót tartalmazó mondat esetleg rendkívüli nehézséget okozhat
az Olvasónak, hogy a helyes értelmét felfogja. Ugyancsak a
szerző gyakran több oldalas bekezdésekben fogalmaz. Ez
utóbbiakat néha – ahol a képek elhelyezése ezt megkívánta –
eltörtük.

Az eredeti munka végén található az egyes fejezetekhez
ajánlott irodalom összeállítása. Ezeket a megfelelő fejezetek
végére illesztettük.

Tekintve, hogy a munka nem tartalmaz túlzottan sok hely-
és személynevet, ezért nem készítettünk hozzá tárgy-, név- és
helyjegyzéket. Nem segítené a könyvben való tájékozódást.

Szerkesztők
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störök törzseink nyelve igen régi időkben a ma-
gyarhoz még sokkal közelebb állott mint a mai tö-
rök, vagyis csak sok ezredév alatt távolodott el tőle
mindinkább. Ezért megkülönböztetésül az ős török
elnevezést is szoktak használni. Ez őrtörzsünk val-

lási szócsoportja alapszava a túr szó volt, amelynek tulajdon-
képpeni jelentése bika volt. E vallási szó csoportjuk mással-
hangzói a t, d és az c, l voltak, de az ismert hangváltozás miatt
az r hang náluk is néha sziszegő z, zs vagy néha s, sz, c, cs
hanggá is változott. Egyik föltünő sajátsága volt azonban ezen
őstörök szócsoportnak még az is, hogy benne a hímségi és női-
ségi szavak megkülönböztetésére nem a szó- illetve a szótag-
megfordítás szolgált, mint például a kabar szócsoportban,
amelyben a bak és az ehhez hasonló szavak hímséget, a kab és
az ehhez hasonló szavak meg nőiségetje jentettek, hanem itt a
hímséget az fejezte ki, hogyha az illető szó u vagy o magán-
hangzóval ejtődött, akkor is ha megfordítva ejtették, például
tur, dur avagy cur, rud, mindenképpen hímség kifejezője mar-
adott, de nőiségé volt a vagy e magánhangzóval, például tár,
tér avagy cár, rét. Míg ez az ö, ü, I magánhangzóknál már ke-
vésbé volt határozott, bár lehetséges, hogy az ezredévek alatt,
illetve újabb időkben, állott csak be zavar. Mindemellett azon-
ban ezen őstörzsünknél is, miként a többinél is, az erőny, az
egység, a plusz, az ék avagy ékalak, a bor, rúd, cölöp és a
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gömb, továbbá a kő és keménység, mind hímségként volt föl-
fogva, ellenben az anyag, a számosság, párosság, sokaság, a
mínusz, a nyilas avagy az űr is, avagy a luk, valamint a lap,
különösen a két lap, továbbá a víz, a föld és a lágyság meg nő-
ségként. Ezen török őstörzsünk igen régi idők óta is már állat-
tenyésztővolt, éspedig a szarvasmarha azon ma kihalt óriás-
termetű fajtáját tartotta, amelynek latin neve urus (úrusz), né-
met neve pedig Auerochs (aúerohsz, aúeroksz) volt, amely el-
lentétben a bözönnel (latinul bison, németül Wisent), fehér
színű volt de egyébként is nagyon hasonlított a mai, szintén
nagytermetű magyar és toscanai (etruriai) fajta fehér és rövid-
szőrű szarvasmarhára, habár szarvai a testhez arányítva nem is
voltak mindig oly nagyok mint a magyar szarvasmarháéi.
Úgyszintén a bözönnek csak rekedt, röfögésszerű hangjával
ellentétben, ezen urus-nak, azaz helyes magyar nevén bölény-
nek (mai tudományos magyar nevén őstuloknak), messzire el-
hallatszó igen erős bömbölő hangja volt. Ez állat nem is a vi-
zenyős rétségeket kedvelte mint inkább a többé-kevésbé erdős
hegységeket. Természetes dolog, hogy fás tájakon a bölénynek
nem lehetett oly nagy és szétálló szarvpárja mint az ismert
magyar, és síkságlakó szarvasmarhának. Viszont érthető, hogy
az igazi ősbölény kihaltával az őstörök törzsek a mai magyar
szarvasmarhafajt kezdték tartani. Szerintem azonban még az
igazi bölény ábrázolatát láthatjuk a kréta-mykénéi műveltség-
ből fönnmaradott nevezetes „Vaphio. aranycsészé”-n, amely
nyomán ide alább teszem
szembe és arcélbe tekintve az
ott föltüntetett bölények fejét.
Hogy pedig ott valóban a még
vadon is élő bölényt ábrázol-
ták, kitűnik abból, hogy a csé-
szén az is föltüntetve, hogy
igen vastag és tehát erős köte-
lekből képezett hálóval az ál-
latokat miként fogták volt el élve Egyik ábrázolaton viszont
egy már elfogott és egyik hátsó lábánál fogva megkötözött
bölényt látunk, de amely fejét magasra emelten és nyitott
szájjal látszik, vagyis tehát bömbölés közben tüntetve föl.
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Egyébként azonban ezen őstörök törzsünk ugyanúgy kö-
zelebbi rokonságban volt a kazár, a székely és a jász, valamint
a kabar őstörzsünkkel, mint ahogy közelebbi rokona egymás-
nak a nagy szarvasmarha, a juh és a kecske, amely utóbbiak-
nak, amint láttuk, ősidőkben szintén voltak óriástermetű fajtái
s amelyek maradványai máig is az ázsiai kacskar és az argali.

Mivel a legtöbb
nagyszarvasmarha
szarva, vonalaiban a
kecskeszarvak vona-
laival egyezőleg, két-
görbületű, vagyis i-
lyen vonalú: , esze-
rint az őstörökök
szimbolikájában is az
ilyen vonal kellett sze-
repeljen, ugyanúgy
tehát mint a kabaro-
kéban. A nagy, fehér magyar szarvasmarha szarvai is ilyen
vonalúak (Lássad Itt a 7 számú rajzot, valamint Malonyai De-
zső: „A magyar nép művészete” című műve III. kötete 77 ol-
dalát). Ilyenek a már
szóban volt raphioi
aranycsészén látható
bölények szarvai is, to-
vábbá ilyenek a fönti
rajzon (1 szám) a-val
jelezett egyiptomi
marha szarvai, vala-
mint alább a 2. számú
rajzon lévő, ezüstből
való, és a szumer Úr
városában talált szar-
vasmarhafő szarvai is. Továbbá ugyanilyenek a 3. számú raj-
zon látható egyiptomi Ápis-bika szarvai is, amelyek között a
Hold avagy talán a Nap korongját közbefogó és szintén ilyen
vonalú szarvakból képezett fejdísszel szokták volt ábrázolni
Ízisz istennőjüket az egyiptomiak (4. számú rajz), akit tehén-

Egyiptomi szarvasmarha ábrázolatok.
a. Szabare fáraó sírjából. b. Mnevíszi

domborműről
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istennőként tiszteltek és néha női testtel bár, de tehénfejjel is
szoktak volt föltüntetni.

Igaz ugyan, hogy úgy a magyar mint a más szarvasmarha
fajoknak néha olyan
szarvpára is van amely
határozottan holdkaraj-
ra emlékeztet (Lássad
az 1. számú rajzon b,
valamint például Malo-
nyai említett műve 111
kötetében a 47 és a 86. oldalt), amely szarvak tehát csak egy-
görbületűek. Az ilyen szarvpárral aztán a holdkaraj össze is
hasonlíttatott, majd az Ilyen szarvú bika vagy tehén a hold-
tisztelettel is kapcsolatba lőn hozva. Másrészt, mivel a Hold
karaja, különösen délibb tájakon néha vízszintes avagy majd-
nem vízszintes helyzetben fekvőnek is látszik, amint már em-
lítettem, a holdkaraj
csolnakhoz illetve ha-
jóhoz is hasonlíttatva,
így a hajózással és
egyúttal az utazással is
kapcsolatba került.
Tény, hogy a Balatonon
a fatörzsből készülő,
régi, úgynevezett bö-
dönhajók is mind, töb-
bé-kevésbé, ilyen hold-
karaj alakúak voltak
(Lássad Malonyai em-
lített műve IV. kötete 42 oldalán.),
de ugyanilyen alakú, teljesen
ezüstből való kicsi csolnak, azaz
csolnakminta, került elő a szumer
Úr városában végezett ásatások
alatt is (a fönti 5 számú rajz);
amelyet az ezüstfényű Holddal
ezüstből való volta is összeköti.
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A szarvak és a Hold összefüggésbe hozatását itt is meg
kellett említenem, de valószínű, hogy az őstörök vallásos kul-
tuszban az egygörbületű és tehát holdkaraj alakot képező szar-
vaknak csak kevésbé volt szerepe, mint inkább a kétgörbületű-
eknek. Ezt igazolják az őstörök eredetűnek vélhető díszítmé-
nyek, valamint például az itt 6. számmal jelölt rajz is, amelyet

egy szintén a szumer Úr
városa egy királysírjában
lelt mozaikszerű díszít-
mény nyomán készítettem.
Az e 6. számú rajzon a-val
jelölt fő egy bikaábrázolat
feje. Habár az arc erősen
emberszerűsített (anthropo-
morphizált), de a jellegze-

tes kétgörbületű szarvakat viseli, míg a b-vel jelölt fő ember-
alak feje. Föltűnhet pedig e fejábrázolatokon, hogy nem csak-
hogy a szarvak kétgörbületűek hanem hogy a hajzat is, külö-
nösen az emberfőn, a szarvaknak megfelelő vonalvezetésű,
annyira hogy akár kabar vonalvezetésűnek is vehető volna.

A mai magyar szarvasmarha szarv-
állása főképp kétfelé-szétálló sőt sokszor
hátrafelé hajlású is (föntebbi rajzon a),
amivel ellentétben például a kréta-
mykénéi műveltségből származó vaphiói
aranycsésze bikáinak előrefelé állószar-
vai vannak (8 rajz b), ami azonban egy-
általán nem jelenti azt, hogy régen a Gö-
rög Félszigeten ne létezhetett volna a mai magyar szarvasmar-
hával egyező marhafaj is, mert hiszen föntebb már be is mu-

tattam egy, a krétai ősműveltség-
ből származó gemma díszéről egy
a mai, nagy termetű, nagyszarvú
magyar szarvasmarha alakjával
minden tekintetben egyező bika-
ábrázolatot. Viszont a szumerek-
nél és a későbbi asszíroknál gyak-
ran látunk olyan szarvpárat ábrá-
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zolva, amely előrefelé áll (9. számú rajz), ami azt is megfejti,
hogy a szumer és asszír istenségek és királyok fején miért lá-
tunk gyakran olyan néha emlő-, néha hengeralakú föveget
amelyen egy avagy több előrefelé álló szarvpár alkalmazva.
(10 számú rajzon b). Habár például a híres Naram-Szin szumer
oszlopon a király fején olyan föveg van amelyen a szarvpár
nem áll előrefelé hanem csak kétfelé és fölfelé. (A 10. rajzon
a) Ez továbbá eszünkbe juttathatja a régi germánoknál is elő-
forduló olyan bikaszarvas sisakokat amilyet e rajzon c mutat,
amelyen azonban a szarvak egygörbületűek. Hogy bikaszarvas
sisakokat Germániában is találunk ezt sejthetőleg az okolja
meg, hogy ott a történelem türing vagy turing nevű népet em-
lít, amelyről az ottani ma Turingia vagy Türingen tartomány
kapta nevét. Viszont ha a szumereknéi és asszíroknál a bika-
szarvas föveg királyi, sőt istenségi jelvény volt, akkor ez azt
jelentheti, hogy az ős-szumerek örökébe lépett törökös nyelvű
nemzet, habár egyébként az ősszumerek műveltségét átvette is,
de saját műveltsége egyes elemeit is megőrizte s így például a
bikaszarvas föveget királyi és istenségi jelvényként, amelyet
azután a már sémita asszírok is örököltek. Mindez tehát töké-
letesen egyezik azzal, hogy az általunk ismert szumer nyelv
törökös jellegű, valamint azzal, hogy az őstörök vallási kul-
tuszban a bikának volt legfőbb szerepe, amiből aztán okszerű-
en következik hogy az őstörökök e szarvasmarhafajt tenyész-
tették, életük ez állatfajjal volt eredetileg a legszorosabb össze-
függésben és hogy ennélfogva vallásos szimbolikájukban is ez
állat és ennek jellegzetessége: szarvai, játszottak igen nagy
szerepet.

Ami pedig az ősszumerek és az újszumerek faját illeti,
fölhozható, hogy szumer szövegekben szó van náluk élő „fe-
ketefejű” és „sárgafejű” emberekről, azaz eszerint feketehajú-
akról és szőkékről. Szerintem tehát a szőkék az eredeti ősszu-
merek lehettek, vagyis szemere őstörzsünk egy kivándorlott
ága, amelynek hajzata még nem vagy csak igen keveset volt
pigmentálódva, míg a feketehajúak az ős-szumerek közé utóbb
beköltözött nép lehettek, amely valószínűleg a mai ázsiai, fe-
ketehajú törökség ősei eme is volt, amely a szumerek között
úgy lehet uralkodó elemmé is válott és amelyet a ránkmaradott
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szumer szobrok
és domborművek
is gyakran ábrá-
zolnak, amelynek
az orr fölött ösz-
szenőtt szemöl-
döke volt és ami,
úgy látszik, ekkor
a szumereknél
már szépség esz-
ménnyé is lett, ha
a szőke szume-
reknél ilyesmi
nem is létezett.

Ami koponyaalkatukat illeti, a koponyaleletek szerint, úgy lát-
szik, náluk a hosszúfejűség túlnyomó volt. Ami jelentheti
esetleg azt is, hogy náluk a keletbalti faj olyan ősalakja mar-
adott fönn amely még hosszúfejű volt, de lehet hogy e hosszú-
fejűségük inkább a közéjük vegyült és mind nagyobb számú
idegen elemekre vezetendő vissza. Egyébként azonban a fön-
tebbi ide mellékelt metszet szerint, legalábbis szoborművei-
ken, valamint még inkább a fönnmaradott sok domborművük
szerint, hosszúfejűségük igen kétséges, ami esetleg arra is ve-
zethető vissza, hogy náluk, ősi hagyomány alapján, a gömbö-
lyűfejűség mindvégig szépségeszmény maradott.

Visszatérve az
őstörök törzseink bi-
kakultuszában oly
nagy szerepet játszott
bikaszarvakra, elő-
ször is ide alább te-
szem még e metszetet
is, amelyen ősrégi
szumer bronz-bikafe-
jeket látunk, ami után áttérek azon mai népi díszítményeink
ismertetésére, amelyek török őstörzsünk szimbolikájából
származtak.
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Az alábbi régi fény-
képpen szüleim egy távo-
labbi rokona képe van, ak-
kori magyar viseletben,
amelyen zsinórdíszeket lá-
tunk. habár, sajnos a fény-
kép igen kopott volta miatt
már csak nagyítóüveggel
részleteikben is megfigyel-
hetően. A dolmány ujján és
alsó sarkában lévő zsinór-
díszben azonban mégis még
fölismerhető egy ugyan-
olyan palmettás dísz, ami-
lyeneket a kazároknál és
kabaroknál ismertünk meg,
ott kos- illetve bakszarvak-
kal, itt ellenben bikaszar-
vakkal, éspedig ugyanolyan

kétgörbületűekkel mint amilyeneket már a föntebbi rajzokon,
valamint itt, a szumert bronz-bikafejeken is látunk (Lássad B
rajzot).

Aminthogy tehát a kos- vagy bakszarvas és pálmácskás
díszítmények népünknél, különösen a zsinórdíszekben, napja-
inkig fönnmaradtak, ugyanúgy, íme, fönnmaradott a bikaszar-
vas-pálmácskás dísz, azaz hogy egykor jelkép, is. És valamint
hogy a kos- és bakszarvas jelképes díszeket nyomozhattunk
vissza a régi görögökig sőt az asszírokig is, ugyanúgy nyo-
mozhatjuk e bika szarvas jelképet is vissza az etruszkokig, –
akik, amint látandjuk, egy őstörök törzsünk származékai vol-
tak – valamint a régi görögökig is.

Ide teszem először is az eginai régi görög templom már-
ványból faragott oromdísze ábrázolatát (alább A rajz). Ha pe-
dig a régi görögök e díszt, azaz akroterion-t, egy templom te-
tején legfőbb helyre helyezték volt, ugyanúgy mint ahogy ma,
a kereszténységben, a keresztet szokás a templomok ormára,
legfőbb helyre tenni, ebből az következtethető, hogy náluk
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valamiképpen még tudomás volt arról, hogy ez nem csupán
holmi értelmetlen dísz hanem fontos jelkép is.

Itt tehát, ha bármennyire stilizáltan és már meg nem ér-
tetten is, két bikaszarvat kell fölismernünk, amelyekhez úgy
fönt, hegyüknél mint lent, tövüknél egy-egy palmetta alkal-
mazva. Ezen egész alakzattal a legmeglepőbben egyezik a
fönti magyar ruhán látható zsinórdíszítmény – amelyet tehát
nagyítóüveg segítségével lerajzoltan – összehasonlíthatásul
szintén ide teszek. (Alábbi B rajz). Bár ez utóbbin az alsó pál-
mácska már két egyszerű karikává
romlott, mégis a két alakzat teljesen
azonos voltához, illetőleg közös
eredetéhez, kétség sem fér. Viszont
annakidején, katonakoromban,
számtalanszor láttam e díszt igen
sok változatban és ezek között olya-
nokat is amelyeken az alsó palmetta
is megvolt. Éspedig láttam ilyeneket
igen díszeseket is (lássad például a
C rajzot) valamint igen egyszerűe-
ket is (például D rajzon b és az E
rajzon a és b), amely utóbbiak azért
nem kevésbé érdekesek, különösen
például az E rajzon b, mivel ezen
semminemű növényi indíték nincsen, vagyis két egyszerű bi-
kaszarvat tüntet föl, ami hogy csak leegyszerűsödés-e, vagy
hogy ősi hagyomány, kérdéses maradhat. Ma a fölületes népi-

eskedés ugyan mind e bikaszarvas díszeket
valamint több más népi díszítő indítékot is
mind „tulipán”-nak tartja és nevezi, ami azon-
ban teljesen téves, annak dacára is hogy a
népművészet több indítékáról már a népnek is
bebeszélték hogy az is tulipán. E minden áron
való „tulipánozás” manapság már, sajnos,
annyira is ment, hogy magyar szűrszabók a
fölületesen népieskedő urak és ezek gyerme-
kei számára már olyan szűröket is készítenek
amelyek dísze már csupa piros tulipánból áll

Az aeginai temptom
oromdísze. Buhlmann

nyomán.
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és így az oly gazdag változatosságú igazi szűrhímzéseket itt
már – amint az alábbi fényképet is látjuk – egyhangú csupa-
tulipán díszítmény váltja föl.

Valószínű
hogy őstörök törzseinknek is voltak szarvakkal díszített
ugyanolyan, és hímséget jelképező, bálványrúdjaik mint a ka-
zároknak és kabaroknak is, de itt kos- illetve kecskebakszar-
vak helyett, bikaszarvakkal Amely bálvány-rudak indítékából
azután amint láttuk – építészeti oszlopok is képeztettek. E bál-
vány-rudakon – amint azt már szintén láttuk – a nőiséget va-
lamely azokra föl kötözött növényféle jelképezte, úgy ahogy
an ezt itt az F rajzon tüntetem föl, csakhogy amely rajzon a

növényt csak találomra jelez-
tem növénylevelekszerű csok-
rocskákkal, azért mert nem tu-
dom hogy itt mely növény
szerepelhetett ha tudok is any-
nyit, hogy török őstörzseink
egyik szent növénye a rózsa
volt. Mindenesetre bizonyos-
nak vélem, hogy az E rajzon

az a-val megjelölt alakon, valamint a C rajzon is, a szarvak
fölső végéhez közel lévő két karika a két szarvat a bálványhoz
kötő zsinór ábrázolása maradványa, amely kötöző zsinórt itt az
F és G rajzokon tüntetek föl. Az A-val jelezett rajzon ábrázolt
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görög akroterionon is fönt
két kis gömbszerű részlet
látszik, ezek azonban nem
egyebek, mint a márvány-
ból való két kacskaringó
csavarulatait megtámasztó
biztosítékai amelyek a csa-
varulatokat letörés ellen
biztosítják. Határozottan
kötözés látszik azonban az
ezen akroterion két szarva
tövénél lévő palmetta alatt
Ami szerintem elhomályo-
sult emléke annak, hogy,
amint ezt az F rajzon je-
leztem, a két szarv tövénél is egy a rúdhoz kötözött palmetta
vagy palmettaszerű növénycsokor volt A két bikaszarv tövét
viszont bajosan lehetett volna a karóhoz kötni, miért is amint
ezt az F és G rajzon jeleztem -a szarvakat bizonyára a karó e
célra meghagyott ágcsonkjaira tűzték volt.

A zsinórdíszekről lévén
szó, ide teszem még e két raj-
zot, amelyek közül a H-val
jelölt zsinórozott magyar ru-
hák két szegélydíszét mutatja,
az I-vel jelölt pedig egy feszes
magyar nadrág oldalvarrata
mellé kétfelől részarányosan
(szimmetrikusan) alkalmazott
zsinórozás-szegélyt. E három
dísz is ugyan, ha éppen akar-
juk, kabarnak is vehető, de

valószínűbben mégis bikaszarvak stilizált ábrázolásából szár-
mazott.

Ellenben mindenesetre a legtisztábban őstörök eredetű
például a föntebbi, D-vel jelölt rajzon az a-val jelölt szegély-
dísz, mivel ez nem egyéb mint a két bikaszarvból képezett
palmettás jelkép elfelezése s szegélydíszkénti alkalmazása. E
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bikaszarvas jelképet azonban nem csak a régi görögöknél s a

ma zsinórdíszeinkben, valamint népművészetünkben másutt is,
találjuk meg, hanem az etruszkoknál is (lássad az alábbi, J-vel
jelölt rajzon a-t, amely dísz egy etruszk Apollo-szobron van, a
Veji-beli templomból Propyläen Kunstgeschichte. „Die Kunst
der Antike” kötete, 491. oldal.), továbbá ott van ez egy
Latene-korbeli jellegű, a bolognai múzeumban levő bronz-
őskapcson (a J rajzon c), sőt megtaláljuk ugyanezt még egy a
Cattaroi Öböl (Dalmácia) régi, IX századbeli temploma, úgy-
nevezett „longobárd stílusú” kövén is (a ma már nem létező
templom maradványa; lássad a Hercegnovi-i múzeumban, itt
pedig a J rajzon b.). Habár ez utóbbin a bikaszarvak fölső vége
itt, térkitöltésül, már levelekben végeződőre faragvák – ami
azt jelenti, hogy a kőfaragónak már sejtelme sem volt bika-
szarvakról – és habár viszont fönt még a két szarvat összekötő
zsinór ábrázolata is megvan. Kétségtelennek tarthatjuk tehát,
hogy e követ egy annakidején Olaszországból, éspedig Tosca-
nából, azaz tehát etruszk földről, Dalmáciába jött kőfaragó ké-
szítette s aki hazájában ez indíték, ha csak teljesen értelme fe-
ledetten is, de még élt.

Az alábbi K rajzon a b alatti magyar főzőkanálnyélen (fa-
faragás) a kétpálmácskás bikaszarv jelképet még tökéletesen
megőrzötten látjuk, sőt rajta fönt még az egykori kötözést jele-
zett két kis kidudorodás is megvan. Ellenben a b-vel jelezett,
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finom aranyzsinórozással
készült mai török ruha-
dísz-részleten, habár a
kötözés emléke a két ki-
dudorodásban még szin-
tén megvan, de itt az alsó
pálmácska már teljesen
elveszett.

Említést tettem már
ősnyelvünk azon jelensé-
géről, hogy benne az ős-
főistenség vagyis az ős-
férfi-istenség, valamint az
ős-fő-nőistenség (az őse-
rőny és az ősanyag meg-
személyesítései) nevei e-
redetileg mindig csak két
hangból állóak voltak, mint például: Ok, Ok, Ük, Ég, Egy, Ős,
Asz, továbbá Is, Iz, An, Am. Ugyane nevek azután egy más-
salhangzó hozzátételével háromhangúakká válván, lettek a fiú-
illetve a leányistenség, vagyis a Napot, a Földet, a vizet és a
levegőt megszemélyesítő istenség nevévé: Mak, Mag, Bak,
Bog illetve Kab, Bes, Víz stb. alakban. Amely utóbbi nevek
tehát mindig a főistenség gyermekeként fölfogott istenségek
nevei voltak. Ugyane jelenséget látjuk itt” török szócsoportban
is, mert itt is Ur, Őr név alatt az úr, király és öregként is fölfo-
gott ős-égistenség, azaz az őserőny megszemélyesítését ismer-
hetjük föl, míg a Tur, Tor és Tör név alatt az előbbi fiaként
fölfogott Napistent, de a Ter név alatt a Földet megszemélye-
sítő nőistenség nevére ismerünk, aminthogy a finn-ugor nyel-
vekben ter = nő, leány, latinban pedig terra = föld, aminek
megfelelnek a magyar tér, terület és megfordítva rét, réteg
szavak, lágyult l-es kiejtéssel pedig a latinban tellus= föld, a
magyarban telek, telep, telepedik, talp szavak, amelyek mind
laposságot jelentenek, mi pedig már tudjuk, hogy őseinknél a
lap nőiségi jelkép volt. Bizonyos viszont, hogy a legrégibb
ősidőkben, amelyekben az ember ismeretei még igen kezdet-
legesek voltak: a Földet a végtelenség tengerébe, az Óceánba

a. Magyar Főzőkanál nyele, fából,
b. Török arany zsinóros ruhadísz.
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vesző, lapos területnek képzelte volt, amely felfogás azonban
költőileg és jelképesen nála továbbra is fönnmaradhatott,
ugyanúgy mint ahogy például a Vénuszt azaz a „Hajnalcsilla-
got” ma is Csillagnak, sőt egy „igen fényes Csillagnak” ne-
vezzük, holott igen jól tudjuk már, hogy az sem nem
csillagalakú sem nem fényes, hanem hogy egy gömbalakú
bolygó, amelynek a saját fénye egyáltalán nincsen is, vagyis
hogy fényesnek csak akkor látszik amikor a Nap meg világítja.

Ugyanígy tehát a Földről mint területről azután is
beszélhettek még amikor az ősök tudása és ter-
mészetismerete növekedése folytán már nem
csak a Föld gömbvoltát tudták, hanem még sok
mást is, amit mi csak legújabban kezdünk ismét

megtudni.
De észre vesszük egyúttal még azt is, hogy az Úr név, il-

letve szó, egyúttal az óriástermetű ős szarvasmarha neve is
volt, amely állat török őstörzsünk állata volt. láttuk pedig,
hogy ennek neve a latinban urus (úrusz), a németben pedig
Auer volt, úgyhogy bizonyosra vehető miszerint ugyanez ál-
latot egykor török őstörzseink is úr, úrus, aurus néven is ne-
vezték; a különböző kiejtések szerint aztán ugyane szó még az
úr, király, bika, hatalmas, erős és ős, valamint az Isten értelmet
is kapta volt, aminthogy a németben urma is; ősi. Fölemlíthető
még a szumerek Úr nevű városa e neve, amely város romjaiból
föltűnő hogy különösen bikaábrázolatok kerültek elő. Viszont
a kezdő t hangos túr, tór, taur szónak is volt ugyan bika és
erős, hatalmas értelme, csakhogy eredetileg az úr szó alatt tel-
jesen fölnőtt bikát értettek és ezt regebelileg feketének avagy
sötétkék színűnek képzelték, (lássad például Spamers
Weltgeschichte. Leipzig, 1893 I. kötet, a 362. oldal utáni szí-
nes táblán egy sötétkék színű szárnyas bika ábrázolatát asszír
falfestményről, Perrot és Chipiez nyomán.) vele az ős-Égistent
jelképezvén. Magától értetődik, hogy viszont a nagy ősanyag-
Istennőt, vagyis a Tejút megszemélyesítését pedig nagy, fehér
tehénnel jelképezték, ami eszünkbe kell juttassa a görög-római
Hera-Juno főistennőt, akiről mi már tudjuk, hogy valóban a
Tejút megszemélyesítése volt, hogy tehénnel jelképeztetett is,
valamint tudjuk hogy a Juno név a mi ünő; tehén szavunkkal is
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összefűgg. Másrészt a tur, tor, taur szó, illetve Tur avagy Tor
istenségnév, alatt meg aranyszínű, fiatal, valószínűleg szintén
szárnyas és bár erőteljes de fiatal bikaborjat vagyis a Napisten
jelképét értették, sőt így megsejthetjük, hogy az asszírok em-
berfejű és bika- avagy oroszlántestű, szárnyas, nagy szobor-
művei is a Nagy Égisten jelképei kellett legyenek, bár lehettek
a Nap jelképei is, mert nem csak a pika hanem az oroszlán
avagy arsztán szónak is létezhetett urus, uros; erős kiejtése;
hiszen tudvalévő, hogy az oroszlán máig is szerepel az erő jel-
képekét)t, valamint hogy neveztetik ma is „az állatok királyá”-

nak; ősnépeink fölfogása szerint pedig a
királyság és istenség fogalma egymással
összefolyó volt és amint hogy Istent ma is
„az Ég királyá”-nak, „égi király”-nak
szokták nevezni. De észre kell itt vennünk
még azt is, hogy az említett arany bika-
borjú azonos a bibliabell „aranyborjú”-val

is, amely tehát nem volt más mint a Napisten egyik jelképe.
Viszont azonban – amint alább látandjuk – az oroszlán nem tö-
rök hanem kőrös őstörzsünk szimbolikájában szerepelt erő- és
istenségjelképkén.t Ehhez tehető még, hogy őseinknél, való-
színűleg a szemere törzseknél, hasonló szerepe még a medvé-
nek is volt, amely állat neve a latinban színén ursus (urszusz).

Ha azonban mind ez elmondottak az asszíroknál már ösz-
sze-vissza is voltak keveredve, ezen nem is csodálkozhatunk,
mert hiszen tudjuk, hogy az asszírok már nem voltak
fajunkbeliek hanem hogy egy már csak késői sémita nép vol-
tak, akik ősnépeink különböző törzseitől, szumerektől, törökös
újszumerektől, kazároktól és kabaroktól, ősműveltségünk ele-
meit csak örökölték. Mindazonáltal náluk is fölismerhető még
Aszur főistenségük nevében – aki után valószínűen magukat is
nevezték – az ős-Úr = ős-Isten avagy ős-Bika = ős-Apa érte-
lem, amely név tehát egy őstörök törzsünktől kellett származ-
zon. Tudjuk, hogy rokonnépeink nyelvében asz avagy ász, is,
ise = ős. Az Istent pedig Úr-nak ma is nevezzük, ami szerint az
Aszur név értelme ős-lsten és egyúttal ős-Bika is lehetett, akit
ezért valóban, hatalmas ős-bikával azaz urus-sal jelképeztek
is. Hogy azután e jelképes bikának szokás volt emberfejet is
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adni, ez az értelmet, értelmességet, tudást és bölcsességet kel-
lett jelképezze, amint hogy a Nagy Égistent a bölcsesség meg-
személyesítésének képzelik a népek ma is Viszont hogy
ugyane jelképes állatnak még szárnyakat is adtak, ha úgy az
ős-Isten mint a Napisten jelképeként is, ez ezen istenségek
mennyei, magasságbeli, sőt a Napistennél az Égen szálló, re-
pülő voltot is jelképezhette.

Ez elmondottak szerint aztán világossá válik az is, hogy a
Turuk avagy Török név sem volt más mint a Napisten neve,
amely Napistenük, mint regebeli ősapjuk után, turuk, türk azaz
török őstörzseink magukat éppúgy nevezték mint magyar tör-
zseit)k magukat Mag vagy Magor Napistenük után magyarok-
nak. Ezen Turuk avagy Tor-uk azaz Tör-ük név értelme tehát
tulajdonképpen bika-ős, bika-ősapa volt, mivel hiszen a tur,
tor, taur szó különböző népek nyelvében bika értelemmel
máig is fönnmaradott, az ak szó pedig a magyarban jelent ős-
apát ma is.

Ismételem itten, hogy ami őseinknél, magas szellemi mű-
veltségük idején, csak költői jelképezés volt, az későbbi és
szellemileg elhanyatlott avagy míg szellemileg fejletlen né-
peknél igen sokszor a tudatlanságból, szószerint véve, baboná-
vá válott, amilyen babona a totemizmus is, ami szerint némely
nép magát valóban bikától avagy valamely más állattól szár-
mazónak kezdte vélni.

Az pedig, hogy az asszírok szumer, török, kazár és kabar
műveltségi elemeket is vettek volt át, egyezik azzal hogy pél-
dául a görögök műveltsége krétai, föníciai és egyiptomi ala-
pokból alakult, a római etruszk, szabin, szikul és görög ele-
mekből, újabban az orosz pedig bizánci, francia és német ele-
mekből.

Mommsen Teodor már igen régen megállapitotta, hogy az
etruszkoknál az ena vagy -enna szó- vagy névvégzés nőági
származást jelentő rag volt és hogy például a Vive nemzetség
Vivenna (latinosan Vivenius), valamint a Raz nemzetség (lati-
nosan Rasius) Razenna neve azt jelentette, hogy ők egy Vive,
illetve Raz nevű anyától vagy ősanyától származnak. Ami
azután, más adatokkal együtt, arra is mutat, hogy az etrusz-
koknál is még megvolt, ha csak maradványa is, a nőelvűség-
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nek és az anyajogi társadalomnak. Magától értetődő, hogy ha a
felhangos -en a vagy -enna rag nőiségi jelentésű volt, úgy en-
nek mélyhangú -ana, -anna megfelelője is meg kellett legyen,
ahogy Mommsen meg is állapítja miszerint az etruszkoknál
Venus-Afrodite istennő neve Turan volt (Teodoro Mommsen:
„Storia di Roma” Róma, „Aequa.” Societ- Anonima. Edizione
Quattrini I. kötet, „Gli etruschi” fejezet, 136 oldal.). Mi az ed-
digiekből is már igen jól tudjuk, hogy Venus-Afrodite istennő,
akit a rómaiak is hitregei ősanyjuknak tekintettek, azonos a mi
Tündér Ilonánkkal vagyis a magyarság regebeli ősanyjával és
egyúttal Föld-, Víz-, Lég- és Holdistennőjével. Ezek szerint
azután már egészen magától értetődik, hogy, ha török őstör-
zseinknél a Napisten Turuk nevét viselt, akkor a Földistennő
neve érthetőleg Turán kellett legyen, mert hiszen azt is már
láttuk, hogy ha valamely szó vagy név magában véve hímségi
volt is, de ha hozzá a nőt, nőiséget, anyát jelentő -en vagy -an
végzés volt téve, akkor mégis nőiséget kellett jelentsen, mint
például kazár, kazák avagy kozák hímségi szó volt (kos = hím,
férfi), de kazán nőiségi szó lett. Ezek szerint tehát világos,
hogy Turuk, azaz Török is hímségi, míg Turán nőiségi jelenté-
sű név volt. Megjegyezem azonban itt, hogy Mommsen emlí-
tett könyve csak 1944-ben, Olaszországban került volt
kez=mbe, de a közönséges okszerűség (logika) már sokkal ez-
előtt rávezetett, hogy a Turán név őstörök törzsünk Földisten-
nője neve kellett legyen, illetve, hogy a turán szónak eredeti-
leg tehát a föld, terület értelme volt Erre vonatkozólag lássad
például a 26 számú „Jegyzetek” cimű füzetemben is, amit ott
erről írok. De már évekkel azelőtt is többször megírtam volt,
miszerint a turáni elnevezés helyesen tulajdonképpen csak
őstörök törzseink nóelvű részére volna alkalmazható s hogy
fajunk neveként csak azért használom mivel ez így már elfo-
gadtatott. Amit ama füzetemben iram, az 1938 esztendőből
való.

Ugyanezen Turán névnek illetve turán szónak természete-
sen megvolt felhangos változata is vagyis Teren, Terén,
Terenna,. amelyekből a latin terra, terrenum szavak is szár-
maztak és amelyek megfelelője, azaz őse a magyar tér, terület
és megfordítva rét, réteg. Említettem már azt is, hogy finn-
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ugor rokonainknál ter, tár = nő, leány Többször volt már szó
arról is, hogy űgy ősnyelvünkben mint némely mai nyelvben
is, de különösen a törökben, a r-hang gyakran z avagy zs
hanggá változik, amint hogy a tenger vagy tengir szóból tengiz
lesz. Eszerint a Turán vagy Terán név is változhatott Tezán ki-
ejtésűvé. E művem elején hoztam „Leányszínű Bálint és
Gyöngyszínű Ilona” népmesénket az ehhez fűzött magyaráza-
taimmal. Van azonban ugyane népmesénknek még egy igen
szép változata, amelyet alább itten szintén hozok, amely pon-
tosan egyezik ezen itt az alábbi oldalon bemutatott kerek et-
ruszk fémtükör hátán levő ábrázolattal, amelyen, amint ezt az
alábbi népmesénkhez fűzött magyarázataimból is látandjuk.
Gyöngyszínű Ilona, azaz tehát mythologiánk Tündér Ilonája
Tezán néven neveztetik.
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olt egy szegényember és annak gyönyörű
szép leánya. Olyan csodálatosan szép volt a
leány, hogy elnevezték Világszép Ilonkának,

és szépségéről az emberek annyit beszéltek, hogy a híre elju-
tott a királyhoz is. Ez, mivel még nem volt házas, azt gondolta
magában, hogy hát egy ilyen világhíres szépségű leány jő vol-
na neki feleségül és az ország királynéjául Elküldött hát egy
ügyes festőművészt, hogy a leány képét festené meg, hadd lát-
ná, valóban olyan szép-e? Elment a festő, a képet megfestette s
a királynak elhozta Ez pedig a képet meglátván, a leány annyi-
ra megtetszett neki, hogy nem is gondolkozott tovább, hanem
aranyos királyi hintőt küldött, hozzák el a leányt és édesapját.

Örültek ezek mindketten a nagy szerencsének. Ilonka
mindjárt a hintóba is ült, apja pedig kint a bakra a kocsis mellé
s elindultak a király városa felé.

Útközben azonban találkoztak egy vén cigányasszonnyal
és ennek leányával. A cigányasszony az út közepébe állott és a
kocsisnak kiabálni kezdett, állana meg és venné föl őket. Nem
akarta ezt a kocsis és a cigányasszonyra kiáltott álljanak félre
mert ez királyi kocsi s nem nekik való. De Ilonka az ablakon
kiszólott, vegyék föl őket, mert azt akarja, hogy a mai nap
másnak is örömnapja legyen. Így hát a két csúnya nőt fölvették
és ezek kerültek Ilonka mellé a hintóba.

Amint egyszer éppen egy nagy folyóvíz hídján haladtak, a
két gonosz nő Ilonkát nagyhirtelen megragadta, mindkét sze-
mét kivájta, őt meg a folyóba vetette. De a vénasszony a le-
ányka szemeit megtartotta varázsszernek. Mivel pedig a lovak
patái s a hintó kerekei a hidlásdeszkákon erősen dübörögtek,
mindezt úgy sikerült megtenniök, hogy sem a kocsis sem Ilon-
ka apja nem vettek észre semmit. A feketeképű leány meg
odaült Ilonka helyére.
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Mikor a királyi palotához megérkeztek, a király kijött elé-
bük, de majd kővé válott mikor a két csúf, feketeképű nőt
meglátta. A kocsis és Ilonka apja sem tudtak ijedtükben hová
lenni.

Hiába akarták a királynak magyarázni hogy semmit sem
tudnak és nem tudják hová lehetett Világszép Ilona s hogy e
két nőt az ő kívánságára útközben vették csak föl. A király
nem hitt nekik mert a banya a száját jobban tudta járatni s es-
küdözött, hogy hiszen ez Világszép Ilonka, de hogy útközben
mindig kinézgelődött az ablakon, hogy mindent lásson amerre
haladnak és hát arcát a Nap leégette s hogy hamarosan éppen
olyan szép lesz mint azelőtt, csak a Naptól óvják. A király hitt
neki, a leány feleségül elvette, Ilonka apját pedig börtönbe
vettette, amiért leányára nem tudott jobban vigyázni.

Szegény Ilonkát pedig a nagy folyóvíz vitte, vitte lefelé,
míg aztán éjszaka egy fövenyre kivetette, de élve még, egy
öreg halász kunyhója közelében, aki a leány sírdogálását meg-
hallván, kijött és ott találta őt a parton, átázottan és a hidegtől
reszketegen. Karjára vette szegényként, kunyhójába vitte, ahol
aztán fájdalommal vette észre hogy vak, és meglepetve látta
hogy könnyei igazgyöngyökké változnak

Szeretettel gondjaiba vette, ápolta, mintha tulajdon édes
leánya lenne, Ilonka pedig elmondotta neki szomorú sorsát.
Mivel pedig ő szomorú sorsában, szerencsétlenségében, gyak-
ran sírt, a halász hamarosan egész zacskó igazgyöngyöt gyűj-
tött össze. Egyszer aztán fogta a zacskót és elindult, hogy a
gyöngyöket adná el.

Sokan szerették is volna megvenni, de ő azt mondotta,
semmi pénzért, aranyért, kincsért nem adja csak két szemért.
Csakhogy bizony, a gyöngyök bármily szépek voltak is, de
szemeit érettük mégsem akarta odaadni senki. Egyszer aztán
eljutott a király városába is és ott a királyné is hírét vette a ha-
lász szép gyöngyeinek. Hívatta s a gyöngyöket meglátva, min-
denáron meg akarta venni. Eszébe jutottak Ilonka szemei s ti-
tokban, anyja tudta nélkül, elcsente a dobozkát amelyben vol-
tak és érettük a gyöngyöket meg is kapta. Az öreg pedig bol-
dogan sietett haza a szemekkel; helyükre visszarakta, hajnali
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harmattal megmosta s íme, Ilonka szemei helyrejöttek, ő ismét
látott de talán még szebb is lett mint azelőtt volt.

Éltek mármost ketten békében és szerették egymást mint
apa és leánya.

Valamely nap arra járt egy szép, fiatal vadász, aki nem
volt más mint maga a király. Mikor Ilonkát meglátta, ennek
szépségén annyira elcsodálkozott, hogy szólani is alig tudott és
mert mindjárt észrevette hogy a festő által hozott képre hason-
lít.

Megkérdezte Ilonkát:
– Ki vagy te s hogy hívnak?
– Amíg otthon voltam – felelé ez –Világszép Ilonkának

hívtak...
Így aztán megtudott a király mindent, mivel az öreg ha-

lász is elmondott és megerősített mindent, úgy ahogy Ilonka
mondotta el. Ezután el is vitte őt a király és elvette feleségül és
ő lett az ország királynéja. Ama két gonosz nő pedig, mikor az
ablakból őket jönni meglátta, nagy sietséggel elmenekült mert
gondolták már hogy a király mindent megtudott és megbüntet-
né őket A király pedig most Ilonka apját is kieresztette a bör-
tönből s ez és Ilonka szeretettel ölelték és csókolták meg egy-
mást. Éltek mármost együtt boldogan a király és Ilonka. Meg
akarta a király gazdagon ajándékozni az öreg halászt is és sze-
rette volna ott tartani a királyi palotában, de ő nem fogadott el
semmit, hanem visszatért a folyóvízhez.

Így élnek mind ma is boldogan, ha meg nem haltak.

szemek kiszedése és ezután újból való visszahe-
lyezése, ismét látóvá tétele, amennyire a természet
szerint képtelenség, de e meseindíték másrészt

ugyanannyira érdekes is, mert kétségtelen bizonyítéka annak,
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hogy itt, amint az már a „Leányszínű Bálint és Gyöngyszínű
Ilona” mesével kapcsolatban is mondva volt. Ilonának, mint
Víz- és Holdistennőnek, tehát gyöngyházkagylóból való képé-
ről van szó, amelybe a szemek pupíllája valószínűleg kék tür-
kizkőből voltak berakva, de ki is szedhetők voltak. Erre utal
mindenesetre még az is, hogy e mese minden változatában szó
van Ilona képmásáról, amely hogy festmény volna, ez termé-
szetesen már csak újabb romlás. De a szemek kiszedéséről és
ismét berakásáról beszélő indítékon kívül a gyöngyházkagyló-
ra utal – amint már láttuk – az is a legközvetlenebbül, hogy
Ilona könnyei gyöngyszemekké változnak, mivel hiszen a
gyöngyöt a valóságban is a gyöngyházkagyló termi, úgy a ten-
geri mint az édesvízi. Szerintem tehát e mesealak vagy török
őstörzseinktől származott vagy legalább is nálunk is megvolt.
Erre mutat az, hogy, a fönti bronztükör szerint, megvolt az et-
ruszkoknál, azaz tehát egy, habár már sokban elváltozott
őstörök törzsnél is, valamint érdekes körülmény az is, hogy
föntebb, íme, a türkiz-re kellett gondolnunk és hogy az olasz-
ban ma is turchino (turkino) = kék; úgyhogy az is következtet-
hető, miszerint török őstörzseink egyik, kultuszbeli színe a kék
volt. (Sejthetőleg a másik volt a fehér, lévén az uros-
szarvasmarha, valamint a nagy magyar szarvasmarha és az ez-
zel tökéletesen azonos toscanai [etruriai] szarvasmarha is fehér
színű.).

Az hogy eme mesénkben, a Gyöngyszínű Ilonáról szóló-
val ellentétben, nem a tenger hanem folyóvíz szerepel, talán
nem is romlás.

A régi mythologiákban ugyanis a Világtenger, amely a
szárazföldet körülveszi, tulajdonképpen ezt körülfolyó nagy
folyóvízként volt fölfogva így volt ez a régi görögöknél is,
akiknél az Okeanosz, bár végtelennek, túlsópartnélkülinek, de
önmagába visszatérő, örökké körben folyónak képzeltetett. Ez
pedig bennünket arra emlékeztet, hogy ami mithologiánk sze-
rint is a Csallóköz volt az első föld, amely a Végtelenség ten-
geréből kiemelkedett és hogy ezen éltek volt az első emberek.
De tudjuk hogy a Csallóközöt egykor körülvett vízvilág tulaj-
donképpen azonos a Dunával, vagyis egy nagy folyóvízzel,
merthogy ősidőkben a mai Duna helyén még végtelen víz- és
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mocsárvilág volt, amely csak idővel válott folyóvízzé, éspedig
úgy hogy eleintén csak a Bécs körüli és a mai morvaföldi,
majd a Csallóköz körüli síkságokról apadott a víz mindinkább
el, amikor is a Csallóköz a Duna deltája lett. De a Nagy Al-
földről a tenger, amint már említettük, még jóval későbben
tűnt csak el. Ez volna tehát a tenger és folyóvíz azonosulása
magyarázata.

Alább hozom még az olasz „Belraggio e Bianchina” című
mesét is. Ugyanis 1945-ben, Olaszországban, Terranera nevű,
az Abruzzo-hegység egy kis falvában, Tommoi Emmától, aki
a falvacska temploma közelében lakott, kölcsön kaptam egy
rossz állapotban levő meséskönyvet, amelynek címlapján
„Racconti delle fate” (Tündérmesék) állott. A könyv belseje
első lapja hiányozott és így kiadás helyét és évét nem lehetett
megállapítani. A könyvben levő képek jellege legalábbis az
1820-1850-es évekre valló volt, de a könyv egy újabb kiadás
kellett legyen, mert a külső címlapján levő kép jellege meg az
1900 év körüli időre vallott. E könyv tartalmazta többek kőzött
a „Belraggio e Bianchina” (Belraddzso és Biankina) című itt
következő mesét is:

gy asszonynak két gyermeke volt. A fiú neve
Belraggio volt, a leányé Bianchina Azelőtt igen gaz-
dagok voltak de balsors folytán szegénységbe jutot-

tak, amiért is elhatározták hogy Belraggio elmegy szolgálatot
keresni Egy hercegnél kapott is. Idő múltán a herceg, mivel
vele nagyon megvolt elégedve, képtárába küldte hogy a képe-
ket tisztogassa. A képek között volt egy női arckép, amelyet
Belraggio nem győzött eleget csodálni. Egyik nap a herceg
megkérdezte miért időzik annyit e kép előtt? Belraggio azt fe-
lelte hogy a kép nagyon hasonl it távollevő nővérére, akit sze-
retne viszontlátni. A herceg azonban azt mondotta, nem hiheti
ezt, mert hiszem ő már a képhez hasonló nőt mindenfelé ke-
restetett de ilyen nem volt található. Ám hozzátette, hogy ha
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nővére csakugyan olyan szép, hozatná el ide, mert ő feleségül
venné.

Beiraggio irt nővérének, ez útrakelt, ő meg a közeli kikö-
tőbe ment reá várni. Mikor a hajó már közel volt, kiabálni
kezdett a tengerészhez:

– Hé! tengerészekl Ügyeljetek Bianchinára, hogy a Nap le
ne süsse!

A hajóban volt még egy leány az anyjával, akik csúnyák
voltak mindketten. Mikor már közeledtek a kikötőhöz, ez a
lány Bianchinát a tengerbe lökte. Mikor aztán partra szállottak,
Belraggio nem ismert nővérére, a csúnya lány pedig azt állí-
totta, hogy a Nap sütötte le, azért lett ilyenné.

A herceg ily csúnya lány láttára megharagudott Belraggi-
ora és már rosszabb munkát adott neki. Ezentúl a ludakat kel-
lett legeltetnie s most hát ezekkel járt minden nap legelőre
meg a tenger mellé, hogy a libák fürödhessenek. Ezek úszkál-
tak a vízben, Bianchina pedig a tengerből előjövén, nyakukat
színes szalagokkal ékesítette. Hazatérvén aztán a libák így
dalolgattak:

Kro, Kro! A tengerből jövünk,
Ezüstöt, aranyat, gyöngyöt ettünk
Belraggio nővérkéje oly szép!
Csillagként ragyog a tengerben!
Szép mint a nap, mint a rózsa,
Bár csak a herceg felesége volna!

Mikor a herceg ezt meghallotta, kérdezte:
Belraggiot mi oka hogy a ludak ilyesmit dalolnak? A fiú

pedig elmondotta, hogy hát nővére, mivel a tengerbe lökték
volt, ott egy tengeri szörny fogságába került, aki vizaalatti pa-
lotájában megláncolva tartja, de a lánc oly hosszú, hogy ő a
tenger széléig kijöhet.

Így szólott erre a herceg:
– Ha ez igaz, kérdezzed meg őt, mit tehetnénk megszaba-

dítására?
Másnap Belraggio Bianchinát meg is kérdezte, ez pedig

igy felelt:



31

– Lehetetlen engem innen megszabadítani, mert ehhez egy
kard kellene amely úgy vágna mint száz és egy ló amely úgy
futna mint a szél.

Bélraggio e választ a hercegnek megvitte, ez pedig addig
kerestetett, míg jó tündér segítségével szerezett is egy kardot
amely úgy vágott mint száz és egy lovat amely úgy futott mint
a szél. Ezekkel a tengerhez mentek Bianchína ott várt rájuk, a
palotába vezette őket, a karddal a láncot elvágták, majd mind a
lóra ültek, és szélként elfutottak, vissza a herceg palotájába.
Megtartották a lakodalmat, a két gonosz nőt a téren máglyán
elégették. Ők pedig éltek boldogan és megelégedetten.

lőször is, mindjárt észre kell vennünk, hogy e mese kö-
zös eredetű „Leányszínű Bálint és Gyöngyszínű Ilona”,
valamint „Világszép Ilona” mesénkkel is, de észre
vesszük még azt is, hogy ez olasz mese a mienknél

mennyire romlottabb, zavarosabb, okszerűtlenebb, értelmetle-
nebb, sőt hogy valóban együgyűnek is mondható. De kétség-
telen az is, hogy e mesét sem mi vettük az olaszoktól, sem az
olaszok tőlünk, hanem hogy mind közös ősrégi eredetűek.
Látjuk továbbá még azt is, miszerint a mi meséink az eredeti
mythoszi jelleget a kereszténység dacára is még meglehetősen
megőrizték, aminek egyik főoka mindenesetre az, hogy a ke-
reszténység Olaszországban már 2000 éves, nálunk pedig még
1000 éves sem.

Az hogy e mesékben „kép”-ről van szó, ez arra vezetendő
vissza, hogy az egykori, ősi hitregében (mythoszban) még a
Napot és Holdat ábrázoló, még oltárkép gyanánt is szolgáló
arany- illetve gyöngyház-, esetleg ezüstképről volt szó. A mi
egyik mesénkben még az is mondva, hogy Ilona képe a ten-
gerbe esett volt és hogy onnan halászok hálójukkal fogják ki.



32

Világos tehát, hogy e kép eredetileg fémből avagy
gyöngyházból kellett legyen, mivel hiszen festett kép a tenger-
ben elromlott volna. Ezért az olasz mesében a tengerbe esés
indítéka már el is maradott, holott ez indíték annak jelképezése
volt, hogy a Hold a tengerbe látszik alászállani, majd onnan
ismét kiemelkedik. Az olasz mesében súlyos romlás az is,
hogy a Tengeristen (Poseidon-Neptun), a kereszténységnek a
pogány istenségek elleni gyűlölete következtében „tengeri
szörny”-nyé válott, amely aztán természetesen gonosz is kel-
lett legyen, a ki Bianchinát megláncolva tartja fogságban, de
amely lánc, együgyűen!, mégis oly hosszú hogy lehetséges
vele Bianchinának a tenger szélére kimennie, ott nem csak
szabadítóira várnia hanem még a libák nyakára színes szala-
gokat kötöznie is lehet. Majd, még együgyűbben!, hogy e lán-
cot elvághassák, mégis le kell menjenek a tenger fenekére, a
szörny palotájába s itt aztán mindhárman az egy lóra ülve szél-
sebesen elmenekülnek A hosszú lánc viszont Bianchinán lógva
maradott-e? Avagy azt róla is levágták-e? De akkor meg miért
nem vágták le mindjárt róla? Miért kellett hogy őket előbb,
kettejüket és a lovat, Bianchina levezesse a tenger fenekére, a
szörny palotájáig? Igaz, hogy hiszen minden mese azért mese
mert benne meseszerű dolgok is vannak, de azért szép mesé-
ben bántóan és kellemetlenül ható együgyűségek mégsem sza-
bad legyenek Avagy, ha vannak, úgy ez mindenesetre részben
az erőltetett átalakítások, részben az értelem feledésbe menése
következménye. Vagyis: nagyfokú romlás. Viszont az hogy a
magyarság ma a tengertől távol él, nem akadály, mert hiszen
régen őstörzseink tengerek mellett is laktak, másrészt ősidők-
ben a Magyar Alföld még tenger volt, sőt a Csallóközöt is ten-
gernyi nagy vízvilág vette körül.

A mi „Világszép Ilonka” népmesénkben azonban a Ten-
geristenből a kereszténységben sem lett „tengeri szörny”, sem
folyóvízi, hanem jóságos öreg halász, aki Ilonkát gondjaiba
fogadja, majd vőlegényének is szeretettel visszaadja. Amint
hogy ami meséink, regéink is, ahol ezek idegen hatásoktól
még mentesek, általában is szelídebb szelleműek mim árja
vagy sémita népek meséi, regéi vagy hitregéi.
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A romlások dacára is azonban ez olasz mese is megőrzött
egy a tudomány szempontjából igen értékes elemet, és ez a
Belraggio név. A Bianchina (= Fehérke) is azonosítható ugyan
Gyöngyszínű Ilona e nevével, illetőleg a gyöngyház kagylóval
avagy ezüsttükörrel és a Holddal, de ezen Belraggio (= Szép-
sugár) név, amely régebben bizonyára Bello-Raggiante (=
Szép-Sugárzó vagy Szép-Ragyogó) volt, e mesehőst a Nappal,
azaz a mindig igen szép arcúnak képzelt és ábrázolt Apollóval
a legközvetlenebbül azonosítja, aki tehát azért szép mert ő a
mi néphagyományunk Szép-lstene, vagyis a sugározó, ragyogó
Nap megszemélyesítése.

A fönti etruszk bronztükör hátlapja ábrázolatát 1944-ben
találtam az „Illustrazione Vaticana” című lap 1936. május 1-
16. számában. Itt mesénket azon korából látjuk ábrázolva
amelyben az még mythosz volt. Mivel az etruszkok ős-török
eredetűek voltak, -nyelvük a már történelmi időkben bár-
mennyire elváltozott volt is- vagyis tehát rokonaink, ezért nem
is csodálkozhatunk azon, hogy e tükrön állításaim oly meglepő
igazolását látjuk.

Ott látjuk a képen szigonnyal a kezében az „öreg halász”-
t, illetve az olasz mese „tengeri szörny”-ét (mostro marino),
azaz Neptunus-t. Habár az alábbiakat egyszer már föntebb is
elmondottam de itt mégis ismételem: A „Neptun-usz” név ér-
telme nem is más mim „a vízisten”. Ősnyelvünkben ugyanis,
mivel az tisztán utóvető (ragozó) volt, még a névelő is a szó
végén állott rag kém, aminek nyoma némely árja nyelvben is
fönnmaradott (például az oláhban, bolgárban és albánban) így
keletkezett a görög-latin osz, -usz stb. végzés is, ami eredetileg
szimén szóvégi névelő volt. A nep, azaz ne!, sőt eredetileg
valószínűleg ned, de utóbb neu d-, nert-re is változva, a régi
nyelvünk nedű, ama romlottan nedv szavunk pannon kiejtésű
változata volt, és amelynek például szemere kiejtése a német
nass, Nässe = nedves, vizes, nedvesség. A szóban lévő Tenge-
risten pedig nem más mim a csillagos Égnek a tenger vizében
tükröződése, vagyis az Égistennel tulajdonképpen azonos; ami
azután magyarázatát adja annak, hogy a görögök és rómaiak
Zeusz-Jupitert és Pozeidon-Neptunuszt egymáshoz hasonlóvá
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ábrázolták. Mi pedig már tudjuk, hogy tenger szavunknak hol
ég, hol tenger, hol pedig Isten értelme volt.

A tükör hátlapjáni képen Neptun feje mellett ezen etruszk
föliratot látjuk: ΖΝΥΤΕΝ (olvassad jobbról balra mim a ma-
gyar rovást), azaz NETUNZ, amivé a késői etruszk nyelvben a
Neptunusz avagy Nedtunuz név változott vagyis kopott.

 A képen középen áll a Napisten vagyis Apolló alakja,
akit az etruszk fölirat JIMV azaz USZILnak nevez Az r és 1
hangok egymássali könnyű váltakozása miatt e névben az
egyiptomiak és a szkíták Ozir (Ozirisz) istensége nevére is-
merhetünk, amely, amint láttuk, habár eredetileg hold istenség
volt is, de utóbb Napistenné válott. Hogy pedig a képen hatá-
rozottan egy Apollóval azonos istenséget kell látnunk, ezt bi-
zonyítja egyrészt az hogy az alak kezében íjat tart, amivel a
görögök is Apollót ábrázolni szokták volt, lévén a nyilak a
napsugarak jelképei is. De a Napistenre utal még az is, hogy az
alak feje mögött a napkorongot látjuk, (Ami aztán a keresz-
ténység és a buddhizmus istenszemélyei és szentjei feje dics-
fénye (aureola) eredetét is képezte

Az ábrázolaton látható nőalak mellé ez írva , azaz
THEZAN, aki senki más mint Gyöngyszínű Ilona, azaz Tün-
dér Ilona-Ízisz-Bianchina, vagyis a Föld, Hold és Víz Isten-
nője és tehát – amint már láttuk – Vénusszal és Dianával is
azonos és a nőiség megszemélyesítése, aki tehát az etruszkok-
nál, Momsen Teodor szerint Turan néven neveztetett, de
amely névnek az r hangnak különösen a törököknél is gyakori
z hanggá változásával, a fönti kép tanúsága szerint, még Tezan
illetve Thezan kiejtése is létezett. Miután pedig az őstörökök
magukat e nőistenségük után nevezték, – természetesen csak a
nőelvi törzseik – úgy tehát az etruszkok tűrén, tirenna, vagy az
első szótag megfordításával rét, retenna és razenna neveit is
megfejtve látjuk, de fölismerjük ezekben a latin terra, terre-
num = föld szavak etruszk eredetét is. Mivel pedig a t hangnak
z-vé, ennek pedig r hanggá változhatása jól ismert jelenség,
ezért a türenna, razenna és Turan neveknek a rutén névvel;
azonos voltát is elfogadhatjuk. Az asszír emlékek ékiratai is
emlegetnek egy rutennu nevű népei, amellyel az asszírok har-



35

coltak, mi pedig jól ismerjük a ma szláv nyelvű rutén népet,
amelynek ősei azonban ezek szerint őstörökök kellett legye-
nek.

De voltak bizonyára az őstörököknek, és így az etrusz-
koknak is, hímelvű törzsei is. Az olaszok az etruszkokat és
ezek mai már olasz nyelvű utódait toscano, tosco és tusco
(toszkana, toszko és tuszko) néven is nevezik. Ha pedig tudjuk
hogy az r hang a sziszegő sz, z, zs hangokkal váltakozik, akkor
észre vesszük, hogy hiszen e nevek nem egyebek a török név
torkán, torka, turko, azaz tehát turk avagy török, nevénél, sőt
tudjuk hogy a törökök olasz neve ma is turca (turko). Úgy-
hogy e nevek alatt tehát az etruszk törzsek hímelvi része ne-
veire kell ismernünk, annyival is inkább, hogy hiszen jól tud-
juk hogy a kan, kán, kún, kunig szavaknak hím, férfi és feje-
delem, király értelme egyaránt volt. Továbbá: az etruszk név
eredeti értelme is úgy lehet e turuszk volt, vagyis hogy a kezdő
e hang tulajdonképpen csak névelő volt, aminthogy például a
moldovai csángó-magyarok egy része nyelvében is az a név-
előnk helyében mindig e névelő van. Ellenben az etruszkok e
nevében az -uszk végzés szerintem ugyanaz mint az itáliai
faliskok nevében az -iszk, ami a pannóniai arauiszkok nevében
is megvan és aminek az északi germánok nyelvében megfele-
lője ma is megvan, például: nordisk = északi s aminek a
=émetben -isch (is) felel meg. például nordisch avagy
ungarisch = északi és magyari vagy magyarul, és ami megvan
a szláv nyelvekben is -szki, -icki, -szko, -szka alakban.

Fölhozható még, hogy az asszír ékiratok tucuki nevű né-
pet is emlegetnek. Rotennu népről és Szíriában Ruten ország-
ról egyébként egyiptomi föliratok is szólanak. Lássad François
Lenormant: „Histoire ancienne de l’Orient”, Paris, 1885 I köt
290. oldal. Viszont a turuki nevű népet illetőleg lássad
Hommel Fr „Geschichte Babiloniens und Assiriens” Berlin,
1885, 501. oldal.

Ugyane mesénknek van a Grimm féle német mesegyűjte-
ményben is egy változata, amely azonban még az olasznál is
romlottabb, annyira, hogy benne a mythologiai eredet már
egyáltalán nem ismerhető föl, csupán annyi vehető azonnal
észre, hogy a mieinkkel közös eredetű. A német mese ez:
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gy asszonynak volt egy édes- és egy mostoha leá-
nya. Valamely nap arra járt egy koldus, – aki azon-
ban az Isten maga volt, aki azért öltött ily alakot,
hogy lássa milyenek az emberek – most pedig ezek-
nél kért útbaigazítást.. Anya és leánya válaszra sem

méltatta őt, de a szegény árvaleány a helyes utat szívélyesen
megmutatta neki. E jóságáért Isten a leánykát csodálatosan
széppé tette, sőt számára a lelki üdvösséget is biztosította, míg
ama más kettőt fekete arcúvá tette.

De volt az árvaleánynak egy fivére is, Reginer nevű, aki a
király kocsisa volt Reginer a nővérét nagyon szerette, annyira
hogy róla arcképet festett, hogy ezt szobájába akasztva, igy
nővérét minden nap láthassa.

A király özvegyember volt. Hallott a kocsis a szobájában
lévő szép arcképről és látni akarta. Elhozatta a képet és a leány
szépsége annyira elbűvölte hogy bele is szeretett. Egy királyi
hintóba a leány számára egy aranyos ruhát tétetett, Reginernek
pedig azt mondotta, hajtson el és hozza ide a nővérét, mivel
feleségül akarja venni. Reginer nagy örömmel el is hajtott, de
otthon természetesen az asszony és ennek leánya is a hintóba
szállott, hogy Reginer nővérét kisérjék. De az asszony, mivel
boszorkány is volt, Reginert félig vakká, nővérét pedig félig
süketté tette.

Mikor feleúton jártak, Reginer aki a lovakat hajtotta, visz-
szanézett és azt mondotta. – Testvérkém, jól takarjad be ma-
gad hogy meg ne fázzál.

A leány pedig, mivel most nem jól hallott, a másik kettő-
től megkérdezte hogy mit mondott. A boszorkány felelé:

– Azt mondotta, hogy nővéreddel ruhát kell cserélned.
Szegényke szót fogadott. Egy idő múlva Reginer megint

hátra fordult és mondotta. – Testvérkém, jól takarjad be magad
hogy meg ne fázzál.

Ő meg ismét kérdé a más kettőtől:
– Mit mondott?
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A boszorkány felelé:
– Azt mondotta, hogy nővéreddel főkötőt is cserélned

kell.
Szegényke szót fogadott. Egy idő múlva, mialatt épen egy

hídon haladtak, Reginer megint hátrafordult és azt mondotta:
– Testvérkém, jól takarjad be magad hogy meg ne fázzál.
Ő meg kérdezte
– Mit mondott?
A boszorkány felelé:
– Azt mondotta, hogy jól nézzél ki az ablakon.
A szegényke most is szót fogadott, de mialatt az ablakon

kihajolt, az a gonosz asszony hátulról oly erősen meglökte,
hogy szegényke a folyóba esett. Reginer pedig, aki most rosz-
szul látott, ezt nem vette észre. Ámde a leányka nem fulladott
a vízbe hanem egy nagyon szép kacsa lett belőle.

Mikor aztán megérkeztek, a királya csúnya leány láttára
nagyon megharagudott Reginerre mert azt hitte, hogy ez őt
megcsalta, amiért is börtönbe vettette. A boszorkány pedig oly
ravasz volt, hogy sikerült neki csúf lányát a királlyal elvétetni.

Egy este a király konyhájába egy igen szép fehér kacsa
jött be. A konyhában már senki más nem volt csak egy moso-
gató legényke A kacsa így szólott hozzá:

– Gyújtsál tüzet, hogy tollam szárongathassam.
És mialatt szárítkozott, kérdezte a legénykét:
– Mit csinál a fivérem Reginer?
Az felelé:
– Börtönben van.
– És mit csinál a fekete leány?
– A király karjaiban van.
Mondá a kacsa
– Isten irgalmazzon.
Ezzel elment. De a következő este a kacsa megint megje-

lent és mondotta:
– Élesszél tüzet, hogy toll am száríthassam.
Mialatt száritkozott, kérdezte:
– Mit csinál fivérem Reginer?
A legényke felelé
– Börtönben van.
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– És mit csinál a fekete leány?
– A király karjaiban van
Mondá a kacsa:
– Isten irgalmazzon
Ezzel elment Reggel a legényke bement a királyhoz és

elmondotta neki milyen különös dolog történik a konyhában
minden este.

Ezen a király nagyon gondolkodóba esett és este ő maga
is a konyhába ment, hallaná mit beszél a kacsa. Ez megint jött,
de a király kardot rántott és a fejét lecsapta. Azon pillanatban a
kacsa a szép leánnyá visszaváltozott és ez a királynak mindent
elmondott. A királya két gonosz nőt kivégeztette, a szép leányt
pedig feleségül vette.

mese okszerűtlenségei és némely része erőltetett-
sége különösen föltűnő. Ilyen például a „félig
süketté” és „félig vakká” tevés is, ugyanilyen az,
hogy a csúnya leányt minden észszerűség ellené-

re mégis sikerül feleségül vétetni. Az pedig hogy a király a
szép kacsának minden bevezetés és ok nélkül a fejét lecsapja,
egyenesen bántó, mert hiszen nem tudta hogy ezzel a kacsa a
leánnyá visszaváltozhat. Mindez tehát a mese teljes leromlott-
ságát igen világosan tanúsítja.

isszatérve még egyszer „Leányszinű Bálint és
Gyöngyszinű Ilona” és „Világszép Ilona” mesé-
inkhez, valamint a „Belraggio és Bianchina”

olasz meséhez, a következőket is föl kell még sorolnom:
Ilona holdistennői megnyilvánulásának az őstenger-folyó-

vizzeli kapcsolata onnan származik, hogy a Csallóköz ben lakó
ősök a Holdat is, miként a Napot, az e szigetet egykor körül-
vevő nagy tenger-folyóvíz vízvilágból látták fölkelni és abba
látták lemenni, amit tehát a „Leányszínű Bálint és Gyöngy-
szinű Ilona” mesénkben láthatunk még leginkább jelképezve,
de meglehetősen a „Világszép Ilona” mesénkben is.



39

Az elmondottakkal kapcsolatban teszem ide alább ezen
görög avagy római áldozó oltárkő képét (jelenleg ez oltárkő a
Louvreben van), amelyen Selene-Luna-Diana-Artemisz Hold-
istennőt látjuk ábrázolva, a holdkarajjal, aki tehát nem más
mint a mi Gyöngyszínű Ilona-Világszép Ilonkánk, az olasz
mese Bíanchinája, valamint a fönti etruszk bronztükör hátlapja
Tezánja. Alatta ott van Neptun-Okeanosz (mindkettő tenge-
risten, vagyis a tenger megszemélyesítése s ennélfogva egy-
mással tehát tulajdonképpen azonos), azaz az „öreg halász”
avagy a „tengeri szörny”, kétoldalt pedig ott van a „napkeleti
király” és a „napnyugati király”, két szép ifjú képében. Csak-
hogy mivel ezek feje fölött egy-egy csillag van: Ebből azt kö-
vetkeztethetni, hogy e két ifjú itt a Hajnalcsillag és az
Esticsillag megszemélyesítése. Régen ugyanis a csak kezdet-
legesebb ismeretekkel bíró népek azt még nem tudták, hogy e
kettő egy és ugyanazon égitest, vagyis a Venus bolygó. Látjuk
ez oltáron, hogy az egyik ifjú arca fölfelé néz és hogy mellette
fölfelé álló égő fáklya van, a másik arc lefelé néz és mellette

lefelé fordított fáklya
van, ami mindenesetre
a reggelt és az estét,
vagy a fölkelést és a
lemenést is jelképezte.
De ha itt már feledés-
be is ment, hogy ere-
detileg a Nap kellett
szerepeljen, de viszont
az etruszk tükrön a
kezében íjat tartó és
feje mögött napko-
rongos ifjú minden
kétségen felül a Nap-
isten képe. Az oltáron
a szakállas emberfő
lehet ugyan akár

Okeanosz, akár Neptunus is, ámde az etruszk tükrön nem csak
szigony Neptunus és a halászat e jelképe – teszi kétségtelenné
az alak Neptunus voltát, hanem még az is hogy hiszen mellé
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oda is írva hogy: Netunz. Szerintem tehát, hogy a szóban lévő
regében a Nap újabb népeknél az Esthajnalcsillaggal lőn ösz-
szetévesztve, vagyis hogy a görögöknél és a rómaiaknál e za-
var létrejött, ennek oka az, hogy őseink leányainál a szűzhár-
tyát jelképező s holdkarajalakú párta két hegyén eredetileg
egy-egy csillag volt, amint ezt föntebb egyszer már részletesen
kifejtettem és megmagyaráztam. Ámde ezt már sem a görögök
sem a rómaiak nem tudták, annál kevésbé azt, hogy ekét csil-
lag a leány két emlője, illetve két
csecsbimbója jelképe is volt, és hogy
eszerint tehát férfival jelképezhető sem
volt. Ők is tehát a holdkaraj két hegyé-
hez odatették e két csillagot de már
csak a titkos értelem ismerete nélkül és
csak azért mert ezt valamely általuk
leigázott és nyelvileg elárjásított őstörzsünk hagyományaiban
örökölték.

Itt látjuk tehát, hogy a magyar nyelv, néprajz és
mythologia segítségével nem csupán mennyi mindent rekonst-
ruálhatunk, hanem hogy még ezredévekkel ezelőtt keletkezett
zavarokat is kiigazíthatunk.

yelvünkben azonban megvan őstörök törzsünk tur
alapszavának lágyult l-hangos kiejtése is. Ilyen első-
sorban is a tulok szavunk, amelyről Ballagi is irja

„általánosan a kérődző szarvasmarha” vagyis tehát a bika-
tehén állatfaj -„legnagyobbika” neve, és aminthogy irodalmi-
lag az urus (Auerochs) állatfajt nevezzük is őstulok-nak.

Emellett azonban mai népi nyelvünkben a tulok már csak
fiatal bikát jelent, más szóval: bikaborjat, amivel egyezik aztán
a szláv tele, amely szó borjat általában jelent. Hogy azonban
ezen tulok szavunk régebben csakugyan a nagyszarvasmarha –
tehát a kecskét és juhot nem ideszámítva – neve volt, tanúsít-
ják a következők is. Ez állatfaj legfőbb jellegzetességét min-
denesetre szarvai képezik, annál is inkább, hogy szarvai, ha
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valamivel kisebbek is, a tehénnek is vannak, holott például a
juhoknál szarvai általában csak a kosnak vannak. Hogy viszont
a tulok szó eredetileg nem jelenthette külön csak a borjat, bi-
zonyítja az, hogy hiszen épen a borjúnak szarvai még nincse-
nek, illetve még nincsenek tülkei, mert az is kétségtelen hogy
tulok szavunk eredeti értelme szarv volt, aminthogy a tülök szó
is az előbbinek csak felhangos kiejtése. A tulok = szarvaz
amivel ez állat dulakodik vagyis vele tol, dul és oklal vagy
öklel.

Kiemelhető még az is, hogy épen a magyar és a toscanai
(etruriai) nagy, fehér szarvasmarhafajnak, azaz tulokfajnak,
vannak az állat testnagyságához aránylag is óriási nagy szar-
vai, másrészt a kisebb szarvú bözönnel ellentétben, az őstu-
loknak is nagy szarvai voltak.

Nyelvünkben a tülköl ige értelme is kürtöl, a kürt pedig a
tulok tülkéből készült illetve csak később készült rézből majd
más fémekből is. Másrészt dulakodik igénk nek is tülekedik
csak felhangos változata.

De r-es kiejtéssel töl-ök sőt népünk nyelvén török is jelent
szarvat. (Török szavunkat szarv értelemmel lássad például a
Néprajzi Értesítő 1928 évfolyama 76 oldalán). Úgyhogy min-
den kétségen kívüli, miszerint a törők nemzetnév a tulokkal,
bikával és ez állat jellegzetes szarvaival is, ugyanúgy függ
össze mint a magyar nemzetnév a maggal, mint a szemere
nemzetnév a gabonaszemmel, mint a kazár a kossal és mint a
kabar a kecskével, amely utóbbi állatnak, amint láttuk, egyik
régi magyar neve kapra, latin neve pedig szintén capra.

Tol igénknek r-es kiejtésű megfelelője a szerb-horvát
nyelv turati = tolni igében van meg, de kétségtelen hogy turni,
turkálni igénk is ide sorolandó, mivel hiszen a túrás, turkálás a
tolás, tologatással közvetlen rokon. Sőt mivel a tolás a bedu-
gással is rokon, eszerint ide kell sorolnunk még az olasz turare
és turacciolo (turáre és turáccsolo) = bedugni és dugó szavakat
is, amely szavak mind a tur = bika, tulok és szarv jelentésű ős
szóból származtak. Mivel azonban a bika szarvai mindig jóval
nagyobbak mint a tehéné, sőt más szarvas állatoknál, mint pél-
dául a legtöbb juhfajnál, a nősténynek szarvai egyáltalán nin-
csenek is, ezért természetes, hogy a szarv vagyis a tülök, mint
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positivum és botszerű valami, a hímségnek és magának a
hímtagnak is jelképévé lett, ami azután a tulok szó népnyel-
vünkbeni bikaborjú értelművé válását is magyarázza. Másrészt
pedig a hímtag nemzéskor valóban tol azaz lökő, túró mozgást
végez, úgyhogy következtethető, miszerint a török szócsoport-
ban a hímtagnak tol, tur, tor alakú neve is kellett létezzen. Es
íme nyelvünkben ma is dorong, durong = nagy bot, de ugyan-
ezt jelenti a szerb-horvátban a toljaga szó is, amely szavaknak
csak megforditott alakja a magyar rud = szekér vagy kocsi
rúdja, de amely szó jelent nagy botot is, amelyből egyrészt a
szerb-horvát rúda = kocsi vagy szekér rúdja szó is származott,
de ugyanígy a német Rute = bot, vessző szó is. De egyébként a
magyar dorong avagy durung (utóbbit lássad Ballaginál is)
szóval egyezik a görög doro, dorü = bot, dárda, lándzsanyél,
továbbá az olasz tortore = nagy bot, dorong szó is, valamint az
angolszász daradh = dárda szintén. Mivel pedig a bot büntető
eszközként is szolgált, illetve szolgál ma is (botbüntetés, meg-
botozás, megebrudalás), világos hogy egyrészt dorong sza-
vunkból származott torolni, megtorolni = megbüntetni, vala-
mint dorgálni, megdorgálni szavunk, de amely büntetni, bűn-
hődtetni és fenyíteni értelmű szavainknak pontosan megfelel a
latin tortor és tortura = bakó (hóhér) és kínzás, kínzatás. Igaz,
hogy e latin szavakat a latin torcere = csavarni szóból is szár-
maztathatni, erre azonban alább kellend még kitérnünk. Ám
hogy mind e szavak nem árja eredetűek, kétségtelenné teszi a
török turgala = dorgálni, fenyíteni szó (Vámbéry „A magyar-
ság bölcsőjénél.” 150. oldal)

A rúd szavunk megfordított dur-, dor-, tor alakjából
származnak azonban kétségtelenül a törzs, törzsök, valamint a
torzsok, torzsa szavaink, valamint a tor (utóbbi a test mellkasát
jelenti) szavunk is, amelynek azonban pontosan megfelel az
olasz torace (torácse) = test mellkas része, torso (torza) = törzs
és (különösen a római tájszólásban) torza (torco), torzolo
(tórcolo) = torzsa, torzsak. Rómában a szobrászok, ha vala-
melyikük egy szobor törzsrészét kevésbé szépen csinálta meg,
egymás között az illetőt azzal szokták gúnyolni, hogy „Ha
fatto un torza ma non un torso!” (Csinált egy torzsát de nem
egy törzset!). Márpedig, ha minden szavunkat, amelynek meg-
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felelője valamely európai nyelvben is megvan, azt onnan hoz-
zánk származottnak „jövevényszó”-nak akarjuk állítani, akkor
oda jutunk hogy hiszen amaz „Ázsiából jött magyarok” még
beszélni sem tudtak!

Ha pedig törzs szavunk néptörzs értelemmel a fa-törzs
(amelyből az ágazat és gyökérlet nől ki), azaz tehát a törzs
alapszóból származott, hogy an magyarázandó akkor, hogy
emellett hogy a megfelelő szavak nem csak az olasz torso és
torco szavakban vannak meg, hanem a törökben is? Mert hi-
szen a törökben is tire, tere = néptörzs, amely szavaknak vi-
szont az olasz tribú = néptörzs felel meg, habár ez utóbbiból
az árja magánhangzókihagyási nyelvérzék szerint az egyik
magánhangzó már kimaradott (tir, ter helyett tr). Továbbá,
nem kételkedhetünk abban hogy a derék (ember dereka vagy a
fa dereka) is hangzás és értelembeli közvetlen rokona a tőrzs
és torso magyar és olasz szónak; ámde hiszen a
törökben is direk = fatörzs! Hogy an magya-
rázható tehát mind ennyi egyezés? Szerintem
nem másképp mint úgy, hogy a magyar azon
ősnyelv amelynek egyrészt a török nyelv egyik
származéka, másrészt az árja nyelvek meg már
keletkezésükkor szavaik nagy részét örökölték
Hozzá teszem: Ha már itt törzsről, fatörzsről
volt szó, kérdem, nem világos-e, hogy népünk-
nél a fiatal fácska tövéből ilyen ágas = fogas neve onnan
származik, hogy a fácska-törzsből való ágas, azaz fogas, né-
pünknél ma is úgy készül, hogy rajta ágcsonkokat úgy hagy-
nak meg ahogy an azt a fönti rajzocskám mutatja. (Az ilyen
ágast vagy tövével a földbe szúrják vagy pedig fölső végénél
fogva föl akaszt ják). De akkor nem szintén világos-e, hogy a
török agacs = fa (élő) szó meg onnan származik, hogy hiszen
minden fa legfőbb jellegzetessége az hogy: ágas. A törökben
pedig a szóvégi s hangnak cs hanggá való átalakulása ismert
jelenség; például török tas = kő, de nyugati törökben ugyane
szó: tacs alakban is él.

Észrevettük már a megelőző fejezetek folyamán, hogy
Heraklesz, habár a Nap megszemélyesítése is volt de hogy e
mellett a botot, a bunkósbotot, azaz a dorangol is megszemé-
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lyesítette. A dorong Heraklesz fegyvereül képzeltetett, amint-
hogy őt mindig nagy bunkósbottal ábrázolták is. De amely bot
a hímség és tehát a hímtag jelképe is volt, ugyanúgy mint ma-
ga Heraklesz is a hímség, az erő, a Nap és Napból származó
erőny megszemélyesítéseként is szerepelt láttuk már azt is,
hogy Heraklesz azonos a mi Magor avagy Magyar nevet viselt
Napistenünkkel, akit nálunk a meggyfabot, vagyis a megyer, is
jelképezett és amely botról láttuk hogy régen a magyarnak fé-
lelmetes fegyvere is volt. Észrevettük a mondottakon kívül
még azt is, hogy viszont szemere őstörzsünk a Napistent, azaz
Herakleszt, Szam, Szem, Samás, Sámson neveken nevezte s
hogy náluk a bunkósbot a rendkívül kemény som-fából ké-
szült, amely somfából készülő bot, dorong a magyarban ma is
neveztetik csombó-nak, az olaszban pedig megfordítva mazza-
nak, de a héberben viszont magyar szócsoport szerint makab-
nak, ami aztán ismét Heraklesz föniciai és régibb görög
Makar, Magar nevét juttatja eszünkbe, valamint a magyar
Magor avagy Magyar nevét is láttuk hogy az olaszmazza szó-
ból származott az olasz amazzare = megölni ige de amelynek
eredeti értelme: agyonütni, vagyis lebunkózni volt. Természe-
tesnek kell tehát találnunk, hogy mind ennek a török szócso-
portban és kultuszban is meglehetett a megfelelője, párhuza-
ma. És ilyen mindenesetre a dorong, durung szavunk, vala-
mint az olasz tortore (tortóre) = nagy bot, dorong szó is. Tény
azonban, hogy az északi ma germánnak tartott mythologiában
egy, Heraklesszel azonosuló, és rettentő erejűnek képzelt és a
hitregék szerint félelmetes, nagy kalapáccsal harcoló istenség
neve Tor volt. Hogy a kalapács a bunkósbotnál csak sokkal
későbbi keletű fegyver, ez kétségtelen. Utóbbi eredetét az ké-
pezte, hogy eleintén, a bunkó ütéseit rettenetesebbé teendő, ütő
végére követ kötöztek, ami által már létrejött a buzogány őse,
majd amikor a követ már kifúrni is megtanulták és a nyelet a
kő lukába húzták, akkor létre jött egyrészt a kalapács, más-
részt, élesre alakított kővel, a balta is.

Ámde, íme, Krohn Gyula, finn tudós „A finn ugor népek
pogány istentisztelete” című művében (magyar fordítás, Buda-
pest, 1908) a 43 oldalon áll, hogy a csúdoknak és mordvinok-
nak, azaz tehát árjaelőtti ekét rokonnépünknek, is volt Tornevű
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istensége. Ugyancsak Tur nevű istensége azonban a finneknek
is volt (Kalevala, 15 ének, 427-427. sorok.), de akiről például
Vikár Béla is azt jegyezi meg hogy skandináv, azaz tehát ger-
mán eredetű, mivel hiszen Tor nevű istenségük a germánoknak
is volt, holott bizonyos hogy a dolog megfordítva történt, hogy
e Tor istenség a Nap, a bika, a bikaszarv és a dorong megsze-
mélyesítése volt, vagyis hogy ez istenséget és nevét a germá-
nok valamely északi őstörök, általuk leigázott és nyelvileg el-
árjásított rokonnépünktől örökölték. Úgyhogy tehát ezen Tor
vagy Tur nevű istenség nem is más mint török őstörzseink re-
gebeli névadó ősapa-istensége, vagyis Napistene. De, lám,
Mommsen már föntebb is említett művében a 136. oldalon
még azt is mondja, hogy az etruszkoknak is volt Turmsz nevű
istensége. E névben is, úgy lehet, az etruszkok azon írás-
szokása van, amely szerint egy-egy magánhangzót nem írtak
meg, úgyhogy e név esetleg Turmuz- vagy Turumuz-nak is
hangozhatott (a régi magyar rovásírásban is szokás volt az e és
é hangokat bizonyos szabály szerint kihagyni, valamint ki-
hagyható volt bizonyos szabály szerint a többi magánhangzó
is), ugyanúgy mint ahogy a fönti Netunz név is Netunuz lehe-
tett, amely nevekben az uz-végzés ugyanaz mint a magyar az
névelő, csakhogy a szó végére téve, aminthogy ez így a ragozó
nyelvek utóvetési szellemének megfelelőbb is volt, és ami az
egykor igen erős turáni hatás alatt keletkezett árja nyelvek né-
melyikében, mint például a bolgárban, oláhban és albánban ma
is így van, de ami ugyanígy van az afrikai kámi oromo nyelv-
ben is. Aminthogy a görög és latin nyelv -asz, -osz, -isz szó-
végzése sem más mint a már elhomályosult szóvégi névelő,
azaz tehát: névutó. Etruszk falfestményeken látunk is egy ret-
tenetes megjelenésűnek ábrázolt istenséget, kezében hatalmas
kalapáccsal, akiben a Mommsen említette Turmsz-ra ismer-
hetünk, habár benne mások következtetése szerint Káront kell
látnunk. (Lássad Spamers Weltgeschíchte. 1896. II. kötet, 292.
oldal). Míg viszont Mommsen ugyanez istenséget Mercurius
etruszk megfelelőjének tartja.

Már föntebb, a Samást ábrázol ő amaz ismert dombormű-
vön is láttuk e Napisten kezében ezen jelképet (ezen alábbi
rajzon a), amely nagyon hasonlít az egyiptomi istenségek és az
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istenségként tisztelt királyok kezében ábrázolt
ezen jelképhez (e rajzon b). Mivel, amint ez
ismeretes, az egyiptomi szimbolikában e jel
az élet jelképeként szerepelt, eszerint joggal
tehető föl, hogy a Samás Napisten kezébe áb-
rázolt jel is az élet ugyanilyen jelképe kellett
legyen. Ami jogosan egyrészt azért gondol-
ható mert hiszen a Nap valóban – és igen he-
lyesen – a Földön, azaz tehát az anyagban,
életet keltőként tiszteltetett. Másrészt joggal
gondolható ez még azért is mert hiszen őse-
inknél a bor, rúd, pálca a hímség, a hímtag és
az erőny jelképe volt, viszont a karika, a gyű-
rű pedig jelképezte a nőiséget, a női nemi részt és tehát az
anyagot is, amely kettő: a hímség és nőiség, a termékenyítő
erőny és a megtermékenyülő anyag, együtt valóban az élet lét-
rehozója.

Azonban a Samás Napisten kezébe ábrázolt jelkép még
tökéletesen bot és karika együtt, holott az egyiptomiaknál ez
már nincsen így, vagyis a jelkép a Samás-domborművön még
megokolható, még értett és tehát érthető; az egyiptomiaknál
azonban már nem megokolható, már nem értett, nem is érthető
hogy ez miért az élet jelképe. Vagyis az egyiptomiaknál bizo-
nyára megnemértettség következtében e jelkép helyes alakja
feledésbe ment és csak annak emlékezete maradott fönt, hogy
e jelkép kézben tartandó, amiértis a karikáből akasztó, fülszerű
fogantyú lett, de tudták még, hogy e jelkép az élet jelképe.
Úgyhogy a Samás-domborművön láthatő jelképet az egyipto-
miakéval már csak az köti össze hogy amaz is, emez is isten-
ség kezében ábrázolva, a kéz pedig az adást is jelképezheti.
Láttuk ezeken kívül föntebb pedig még azt is, hogy például az
egyiptomi Kuen-Aten-domborműveken a Nap kezekben vége-
ződő sugaraival adja az élet szóban lévő egyiptomi jelképeit;
azt pedig mi már tudjuk, hogy a Kuen- (Kun avagy Kün) Aten
névben az első rész egyezik a török Kün = Nap szóval, míg
hogy az Aten rész értelme: A-tevő, Az-adó, hogy mivel suga-
raival az élet jelképeit adja, eszerint tehát: Az-élet-adó is. Más-
részt mi már tudjuk, hogy a ten szó ősnyelvünkben isten értel-
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mű is volt, vagyis hogy eszerint A-ten tehát: Az Isten, azaz
hogy: A-tevő, A-teremtő értelműnek így is magyarázható. De
láttuk már azt is, hogy vogul rokonaink nyelvében khat = kéz,
Khatel pedig = Nap, amely szó és név a mi hat, hatni igénkkel
azonosul, amely hat igénk viszont ad igénknek csak hehezete-
sített kiejtése, ami szerint ekét igénk a tesz és teremt fogalma-
kat is magába foglalja s így ismét az istenség fogalmára is
visszavezet; azt pedig mi már szintén tudjuk, hogy a dél-
arábiai még nem sémita ad avagy adíta ősműveltség népe ma-
gát Ad istensége e neve után nevezte így, amely nevet Fáy
Elek egyrészt a zsidók és elő-ázsiaiak Adonaj, Adon, görögö-
sen Adonisz (a már többször említett régi magyar -on képző;
például ugró helyett meg ugron) isten-nevével, másreszt a
több Adony mai helységnevével hasonlította össze.

Azt mi már szinten tudjuk, hogy a bot, vagyis a hímség és
hímtag e jelkepe neve török szócsoportunk szerint rud, rut
avagy megfordítva dur, dor, tor alakú szó volt (u vagy o ma-
gánhangzóval). Amiből aztán okszerűen következik, sőt ma-
gától értetődővé válik, hogy ugyanezen szócsoport szerint vi-
szont a karika vagy gyűrű meg a nőiség es a női nemi részjel-
képévé is válhatott es aminek neve e szócsoportban minden-
esetre valamely tár, dár, tér avagy megfordítva lád, rát, rét
alakú szó (a vagy e magánhangzóval) kellett legyen. Mai ma-
gyar nyelvünkben ilyen alakú szó karika vagy gyűrű értelem-
mel ugyan már nincsen de a legközvetlenebbül ilyen fönnma-
radott a nemet Rad (rád) = kerék szóban, valamint fönnmara-
dott, de már hibásan o, u magánhangzókkal a latin-olasz rota,
ruota = kerek es rotundus, rotondo = kerek, gömbölyű sza-
vakban. Másrészt, ha nem is közvetlenül, de távolabbról ide
sorolható a francia trau (trú; a magánhangzókihagyás előtt
valószínűleg; turú), a szláv dir” = luk, továbbá, de más ts
mássalhangzóváltozással, a magyar rés es redó szó is. Amely
szavak azután átvezetnek a finnugor rokonaink nyelvei tár és
tér = nő értelmű szavaira, valamint a magyar tár és tér szava-
inkra is, mert mi már tudjuk hogy őseink fölfogása szerint
minden űr, üreg és ezzel kapcsolatban a nyílás, megnyílás, tá-
rulás is, valamint a lap és tehát a tér, terület is, nőiségekül
voltak fölfogva.
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Úgyhogy ezek szerint kétségtelenné válik miszerint a né-
met Türe = ajtó és Tor= kapu is ide tartozó őstörök szavak,
amelyek hogy nem árja eredetűek, tanúsítja az, hogy még a ja-
páni nyelvben is tari = kapu. Ha pedig e szavakban ma már
helytelenül o magánhangzó van is, ez csak annak következmé-
nye lehet, hogy ősműveltségünk már hosszú ezredévek óta fe-
ledésbe merült, annál inkább tehát ősnyelvünk szabályai. De
hogy az ajtó vagy kapu egykori őstörök neve a tár, tárul
igénkből származólag tár, taar alakú szó kellett legyen, ezt
valószínűvé teszi egy a nyelvünkben meglévő párhuzam is,
amennyiben úgy az ajtó mint az ajak szavunk is a régi nyel-
vünk ajt, ajlani = nyit, nyitni vagy tár, tárni igéből származik.

De a dorong durong, torlore = nagy bot és tehát hímség
jelentésű szavak átvezetnek bennünket a magyar torony népi
torom szavunkra (amelyeket eddig természetesen latinból, né-
metből általunk átvettnek tartottak), továbbá a latin turris, né-
met Turm = torony szavakra is. Mi pedig már tudjuk, hogy
miként minden üreg, minden üreges lakás, ház, templom is,
őseinknél nőiség ként volt fölfogva, de világos hogy ugyanigy
viszont minden torony meg a leghatározottabban hímségí jel-
kép is volt, sőt hiszen e szavak rokonnépeink és a germánok
Tor, Tur, valamint az etruszkok Turmsz hím istensége nevét is
eszünkbe kell juttassa, aki utóbbi is tehát szerintem őstörök
törzseink nap- és ősatyaistensége volt, aki jelképe tehát nálunk
úgy a bor mint az oszlop mint a torony is volt. De nem hall-
gathatom itt el azon sejtelmem sem, hogy ősrégi időkben ezen
turum, turun avagy torom szónak még turund, torond, r-z
hangváltozással esetleg még tuzund alakú kiejtései is voltak, es
hogy az ily szavaknak aztán nem csak bot, cölöp és torony,
valamint hímtag jelentése volt, hanem hogy neve volt vala-
mely őskori és óriástermetű elefántfélének is, avagy még ré-
gebben valamely őshüllőnek (zauruszfélének) is, amelynek
hatalmas, előre meredő agyarai voltak, amelyekkel a földet
túrua (lágyult 1-es kiejtéssel; dúlua), disznóként kereste ele-
delét gumókat, gyökereket, de amely agyarai egyúttal rettene-
tes lökő, taszító fegyverei is voltak. A szerb nyelvben ma is
lurati = lökni, taszitani, tuszkoini. Ma pedig a tudomány
mindinkább sejteni kezdi, hogy az emberiség ősei igenis már a
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dinosaurusok kora végefelé is éltek De megsejtette ezt már ré-
gen például Fáy, Bölsche, Klaatsh és Dacque is.

Taszít és tuszkol is török szócsoportbeli igéink, de az is-
mert r-sz mássalhangzóváltozással. Ugyancsak nyelvünkben
ma is toszni jelenti a nemzest, különösen pedig a hím nemzési
cselekvését, ami valóban taszítgató, tuszkoló mozgás.

Mindez azonban eszünkbe kell juttassa az etruszkok latin-
olasz tuscus, tosco, toscana (tuszkusz, toszko, toszkána) név-
változatát, de azt is, hogy az etruszkoknak voltak Tarquinius
nevű, Róma fölött is uralkodó, királyaik, amely név valószí-
nűleg nem is volt személynév hanem inkább király, fejedelem
értelmű méltóságnév és az ellatinosítása előtt Tarkün- avagy
Turkún-nak hangzott, amit igazol hat az, hogy a régi törökök-
nél tarkan fejedelmi cím volt. De eszünkbe juthat itt több
Tárkány helységnevünk, ami viszont a t-sz-s gyakori hang-
változás miatt még sárkány szavunkra és a fogarasi Sárkány
helységnevünkre egyrészt és az asszírok Sarukinu és Szargon
nevű királyaira emlékezetet, másrészt. Amely név tehát, úgy
lehet szintén tulajdonképpen fejedelmi méltóság neve volt,
avagy abból származott. Tény mindenesetre, hogy tar sza-
vunknak szőrtelen, kopasz, hajtalan értelme van, de ismeretes
hogy Szár Lászlót kopasz volta miatt nevezték volt így, amiből
kitűnik, hogy régibb nyelvünkben e szár szónak kopasz értel-
me is volt, mint ahogy a kop-szótőnek is kellett legyen száraz
értelme is, mivel például kopár szavunk olyan földterületet
nevez meg, amely minden növényzet nélküli, mert víz hiány
miatt száraz és ezért rajta növény meg nem élhet. Ezenkívül a
szerb-horvát nyelvben ma is kopno = szárazföld. Índiában az
ottani homokos sivatag neve: Tar.

Mivel pedig a sárkány minden nép képzeletében hatalmas
és félelmes, nagy állatként szerepel, eszerint érthető hogy a
hatalmas és sokszor félelmes uralkodók is „sárkány” nevet
avagy címet is kaptak, amit büszkén viseltek is Viszont a hül-
lők mind szőrtelenek, sőt pikkelyes bőrüknek faggyúmirigyei
nem lévén, pikkelyeik, páncélzatuk valóban száraz is. Eszerint
kétségtelen, hogy az őskori, óriási dinoszauruszok is ilyenek
voltak, úgyhogy a tarkan, illetve szár kan elnevezés rájuk illő
is Mivel azonban élhettek olyan dinoszauruszok is, amelyek-
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nek nemcsak szarvai, hanem agyarai is voltak, igy ezekre, mi-
ként a későbbi óriás-elefántfélékre, még a turkán név is illett,
annyival is inkább hogy miként ma az elefántoknál, disznók-
nál, mindig a hímeknek van nagyobb agyara, a bikának a tehé-
nénél nagyobb szarvai, ugyanígy lehetett ez a dinoszauruszok-
nál is; kan szavunk pedig hímet jelent.

Meglepő ellentét azonban nyelvünkben az, hogy, amint
láttuk a szár szónak száraz és tar értelme van, de hogy ezzel
szemben ugyane szónak, sz helyett s kiejtéssel, meg sár isza-
pot, sarat sőt mocsarat is, azaz tehát mindenképet nedvességet
jelentő értelme van. Úgyhogy miként ma is léteznek nagy és
veszedelmes, de víziéletű hüllők, amilyen a krokodilus is,
ugyanúgy az őskori dinoszauruszok között is voltak, ilyenek,
akikre tehát a sárkány (s hanggal) elnevezés szintén igen illő
volt. Tény mindenesetre, hogy úgy nálunk mint más népeknél
is számtalan monda és mese és vizek, tavak avagy kutak mé-
lyén, tehát mindenképen vízben élő, lakó sárkányokról, de
ugyanígy él számtalan monda és mese sziklás hegyek között
barlangban, avagy az Alvilágban de egyáltalán nem vízben la-
kó sárkányokról is.

A törökben ma is dísz, diz, dis = fog és agyar, amely szó
régen hangozhatott dur, tusz, tur-nak is, és tehát a taszítás, tú-
rás fogalmával is összefüggött.

Láttuk azonban, hogy a mezopotámiai ősi tornyok csava-
rodó, azaz gúzsolt alakúak voltak. (Lássad egy máig is létező
ily torony képét föntebb.). Amilyeneket azonban őseink régen
bizonyára Magyarországon, azaz tehát legrégibb őshazánk te-
rületein és valószínűleg a Csallóközben is építettek volt. De
nem csak az ilyen tornyok külsején fölhaladó járat, avagy lép-
cső volt kacskaringó (spirális) vonalú, hanem a mai, már fej-
lettebb építésű tornyok és minaretek belsejében lévő „csiga-
lépcső” is (kivéve a kezdetlegesebbeket, amelyekben csak lét-
ra van), úgyhogy a torony és csavarodó vonal egymással e ré-
ven is összefüggésbe kerül. Jól tudjuk pedig hogy a torony,
turris, torre, Turm szóval azonos tur, tor szótő nek a nyelvek-
ben csavarás, görbeség és körbenhaladás értelme is van, mint
például: torcere, torto, torsio, tortuosus (torzio, tortuózusz) =
csavarni, csavart, csavarodás, tur = körben haladás, az olasz-
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ban pedig torna re = térni, visszatérni. Amely szavakkal rokon
nem csak a magyar térni, térülni, hanem a magyar türemleni,
tűrni = gyűrődni, gyűrni, valamint t-cs hangváltozással csűrni,
csűrni-csavarni is. Megvan a térni igénk körbenhaladás, visz-
szatérés értelme a térül-fordul mondásunkban is. Azonban a
túr vagy tur szó = kör, körben halad értelemmel, u magán-
hangzóval, a legtisztábban nálunk turul = sas, saskeselyű szó-
ban maradott fönn. E szó elemezése (etymologiája) nem más
mint: turul, turol = kering, ugyanúgy mint ahogy mondjuk
hogy: fordul, mozdul, alakul, kerül, fütyül stb., stb.. A szó ér-
telme pedig azért volt ez, mert a sasféle madarak némelyike
különösen a keselyűk, nagy magasságban sokszor óraszámra
szállanak keringve, körözve avagy kacskaringóban (spirálban),
a földet kiváló látásukkal („sasszemükkel”) figyelve és zsák-
mány után kémlelve, amelyre azután lecsapnak. A följegyezé-
sek szerint Árpád honfoglalói zászlójukon turul képét hordoz-
ták, ami utal arra hogy e törzsünk már igen erős török azaz
turk hatás alatt volt, ami egyezik azzal is, hogy mivel nyelvük
is török volt, ezért őket a bizánciak valóban turkoknak is ne-
vezték.

A latinban astur (asztúr) a neve az ölyű és héja-féle, azaz
tehát sas-féle madaraknak, amely szó – valószínűleg átvéve az
őstörök eredetű etruszkoktól – eredetileg aligha volt más ér-
telmű mint ős-tur, azaz sas, mivel az őstörök törzseknél az ős-
apaként tisztelt Napisten bizonyára sassal is jelképeztetett, va-
gyis ős. Tur (turul) néven is nevezve volt. Északi rokonnépe-
ink nyelvében pedig asz = ős. Láttuk hogy a kún szócsoport
szerint a héja szónak üreg, de kör jelentése is lehetett, ami a
sasféle héja. madár e nevét is megfejti, vagyis láthatjuk, hogy
héjázni tehát = keringeni, „fenn héjázni” pedig = magasan ke-
ringeni; amiért is az önmagáról igen sokat képzelő, öntelt és
kevély embert népünk „fenn héjázó”-nak mondja. Azt is pedig
mi már tudjuk hogy őseinknél a Napisten királyként is tisztel-
tetett, míg viszont a földi királyt a Napisten földi helytartójá-
nak tekintették. A héja szó ezek szerint a kunoknál egyszerűen
sas értelmű is lehetett, ugyanúgy mint az etruszkoknál meg az
asztúr szó. Azt is pedig jól tudjuk hogy a sas, a „királysas”, „a
madarak királya”, ősidők óta a királyság, császárság jelképe
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volt; a rómaiaknál ez is szintén az etruszkoktól átvéve. A ma-
gasban keringő sas pedig annál is inkább a Napisten jelképévé
lett, mivel a Nap azon ősidőkben amikor az Északi Sark még
Magyarország területén volt, félesztendeig a magasban kacs-
karingóvonalban körözni, keringeni, kún szóval héjázni,
őstörök szóval turulni látszott. Rokonnépeink regéiben pedig a
Napisten aranysas (más, azaz palóc, eredetű változat szerint
arany vadlúd vagy hattyú) képében minden esztendőben egy-
szer, nyár derekán, fölszáll az Ég legmagasabb pontjára: a
Delelőre (a zenitre), ahol apjától Numi-Toremtől (= Fölső-
Isten, ahogy az Ég-Istent a vogulok nevezték) tanácsokat kér,
hogy a Földön miképp uralkodjon, mit miképp végezzen és
gyermekeit, az embereket miképp oktassa,

Népünk ma is készíti a bika hímtagja megszárított, rend-
kívül szívós inából az úgynevezett „bikacsök” botot, amely
rendkívül erős és törhetlen volta mellett mégis hajlékony, ru-
ganyos, de amelyet előbb kötélszerűre megcsavarnak és így
szárítanak meg, úgyhogy ez ilyen gúzs-szerűen csavarodott
marad. Azt pedig már a fentebb bemutatott asszír díszítmény
alapján is megsejthettük, hogy a csavart gúzsalak
régen jelkép ként kellett szerepeljen, aminek, ha
a kazár szócsoport szerint neve gúzs volt, de a tö-
rök szócsoport szerint tűr, tór, túr, avagy túz szó-
alak kellett neve legyen.

Tudjuk azt is, hogy a sajtó (idegen szóval:
prés) lényege az ilyen csavaros tengely, amely
régen fából, ma vasból, acélból készül; és íme
ennek az olaszban ma is tiszta őstörök neve:
torchio (torkio) mert hiszen torcere (torcsere) =
csavarni, amely szavakról tehát biztosra vehetjük, hogy még
az etruszkoktól származtak.

Amint ezt mi már megállapítottuk, őseink jelképe, jelké-
pezései nem voltak önkényesen csináltak, hanem ezeknek va-
lamely természeti dolog avagy jelenség képezte alapját, ere-
detét. Ki tudja nem létezett-e tehát valamely emlősállat vagy
talán valamely dinoszaurusz faj, amelynek hímtagja már ter-
mészettől is gúzsolt, avagy őstörök szóval: turolt volt? De lé-
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tezhetett még olyan dinoszaurusz faj is amelynek nemcsak
hogy szarvai voltak, mint a triceratopsz nevű dinoszaurusznak,
hanem szarvai is gúzsoltak voltak. Hogy
viszont csavarodó an gúzsolt agyarú ős-
állatok is létezhettek, ezt bizonyítja a
mai is élő delfinszerű narval, amelynek
egyik agyara kötélszerűen csavaros, és
az állat veszedelmes döfő fegyvereként
mered előre. Az viszont nem kétséges
hogy gúzsolt szarvú állatok léteztek és
léteznek, mert hiszen ilyen a ma is élő
racka vagy cigája-juhféle, valamint
ilyenek például az ázsiai racsi vagy
csura, latin nevén Capra falconeri, kecs-
kefaj szarva; is és
némely antilop-
fajéi is. Viszont
asszír dombor-
műveken gúzsolt
szarvú tulok-
marhát is látunk
ábrázolva. (Lás-
sad a fönti raj-
zot.). Mi több, a „Der Mensch und die Erde” című német mű
(Kramer Hans kiadása. Wien, Berlin, Stuttgart, 1905) II. kötete
16. oldalán láthatjuk egy Malabár tengerparti (Dél-Nyugat In-
dia) szekér képét (Schoberl „The World” angol mű nyomán
közölve), amely járművet ilyen szarvú, járomba fogott állatok
húznak, amelyek bivalyok nem lehetnek, mivel a bivaly fej-
tartással vízszintes, szarvai is vízszintesek, eltekintve attól
hogy kissé rovátkosak ugyan, de e rovátkák csakis egymással
párhuzamosak, vagyis hogy sohasem képeznek gúzsolt vona-
lat. Ezen föntebbi ábrázolat szerint tehát azt kell következtet-
nünk, hogy gúzsolt szarvú tulokfaj Dél-Indiában még él avagy
még nemrégen élt.

Föltúnő dolog, hogy úgy a régibb mint az újabb európai
művészetben a bőségszaru (cornucopiae) bár tehénszarv-
alakúak de mindig gúzsoltnak, azaz kötélszerűen csavartnak

Asszír
dombormüröl.

(British Museum.)
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szokott föltüntetve lenni, holott a tehén szarva sima és ma
ilyen alakú de gúzsolt szarvú állat Európában már ismeretlen
(a rackajuh és az említett ázsiai kecskefaj szarvai gúzsoltak
ugyan, de viszont egyenesek, nem hajlottak mim a tehén avagy
a bika szarvai). A bőségszaru-ábrázolatokon ennek ürege min-
dig kerek és öblös, holott a kecske- és juhfélék szarva lapos,
minélfogva ürege kevés és keskeny. Egészen bizonyos tehát,
hogy ha a bőségszarut mindmáig is olyannak ábrázolják ami-
lyen ezen alábbi rajzon, akkor ez ábrázolásmód csakis ősidők-
ből származó hagyományon alapulhat, olyan
ősidőkből amelyekben gúzsoltszarvú tulokfaj
még Eupában is élt. Népünk a „Vöröstehén”
című meséjében egy fiúcska egy csodálatos te-
hén lecsavarható egyik szarvából kijövő jobb-
nál jobb ételekből és italokból igen jól él. Két-
ségtelen, hogy e mese, illetve régen jelképes
értelmű mythosz, képezte volt a „bőségszaru”
indíték eredetét, mivel azonban a kitérés amelyet ezzel kap-
csolatban még tennem kellene, igen hosszú lenne, ezt máshová
kell tennem. Ez azonban „A Csodaszarvas” című kéziratom-
ban már meg is írva. Csak annyit jegyezek itt még meg, hogy
az egész „Vöröstehén” mese tulajdonképpen jelképes beszéd,
de amelyet ma senki sem ért, mivel ősműveltségünk is isme-
retien. Az elmondottakhoz tehető itt még annyi, hogy az ázsiai
kacskar és argali nevű óriástermetű juhféle kosainak oly nagy
szarvai vannak hogy ezek öblös ürege élelmiszerek tartására
igen alkalmas, úgyhogy ez állatok szarvait a kirgizek főkép tú-
ró és zsír tartására általánosan használják is. (Lássad: Brehm:
„Tierleben”) Ha tehát elfogadjuk, hogy valamikor ősidőkben
Európában is élt egy nagy és öblös de gúzsoltszarvú, óriáster-
metű tulokfaj is, úgy ezzel a bőségszaruról szóló regeindíték
természetes eredetét is megtaláltuk, mert hiszen természetes,
hogy ennek hatalmas tülkeit élelemtartásra az ősök szintén
használták. Miután pedig a túr szónak, amim láttuk csavarás,
csavarodottság értelme is volt, eszerint az ilyen csavart szarvú
tulokfajtára a túr (taurus, toro) név annál inkább illett.
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Mielőtt pedig a szarvakkali és a szarvakkal közvetlen ösz-
szefüggő dolgokkali foglalkozástól másra térnénk, még egy-
szer a bikaszarvak ábrázolásá-
ból keletkezett díszítményekről
akarok szólani. Láttuk, hogy
úgy a juhtenyésztő kazároknak
valamint a kecsketenyésztő ka-
baroknak is voltak általunk vi-
szonosnak nevezett díszítmé-
nyeik, vagyis olyanok, amelyek
viszonosan egymást pontosan,
de ellentétesen kiegészítik, va-
gyis mindig kiegészítő de el-
lenkező helyzetű azonos min-
tából állanak. Ilyenekre,
őstörök jellegűekre, népi dí-
szítményeink között eddig
ugyan nem akadtam, ami azon-
ban még egyáltalán nem kell
azt jelentse, hogy népünknél
ilyenek nincsenek avagy hogy
nem voltak. Ezen viszonos dí-
szítmények egyrészt az irhabőr-
ből (hártyabőrből) készülő me-
téléses díszekkel függöttek ösz-
sze, másrészt a posztó iparral,
illetve a posztóból készülő dí-
szítményekkel, azaz díszítés-
móddal. Úgy a bőr, mint a
posztó pedig a legközvetlenebbül
kapcsolódik az állattenyésztéssel, A posztó állati szőrből ké-
szül, a juh gyapjából, de készül a finomabb gyapjat adó kecs-
ke, valamint a teve szőréből is. Valószínűnek tartható az is,
hogy az őstulok, vagyis az úr avagy túr, szőre is hosszabb volt
mint a mai közönségesebb tulokfajoké 5 ennélfogva posztóké-
szítésre alkalmasabb is Ez némely régi ábrázolatból is követ-
keztethető, sőt ezek között van olyan is, amely szerint az ős-
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tuloknak még szakála
is volt, miként a kecs-
kének. Az őstulok (tu-
dományos latin nevén:
Bos primigenius) Eu-
rópában csak a Közép-
kor vége felé pusztult
ki teljesen.

E viszonos díszít-
mények keletkezése
valamint gyakorlati és célszerűségi oka is, az volt, hogy a dí-
szek bőrből avagy posztóbóli kimetélésekor az anyagból sem-
mi kárba ne vesszen, vagyis hogy hulladék ne keletkezzen,
ami nem-viszonos minták kivágásánál hulladék nincsen, mivel
ha posztó vagy bőr már mintává kimetélt felerészét egy, más
felerészét pedig más festőanyagba itatjuk, vagyis festjük, majd
a pontosan egymásba illő két felet ismét összevarrjuk, akkor
máris kész a tökéletesen viszonos díszítmény. Ilyen mintákat
látunk az itt föntebb bemutatott rajzokon (saját tervezésem),
amelyeket, ha meg is fordítunk (fejjel lefelé), akkor is rajtuk
ugyanazon mintát látjuk, csakhogy más színűt. Ilyen minták
természetesen kellett legyenek egészen egyszerűek, majd ke-
letkezhettek mind díszesebbek is, valamint elképzelhetjük,
hogy az összevarrás fonala valamely harmadik színű volt, eset-
leg aranyfonál is, amikor is az e rajzaimon lévő fekete körvo-
nalak helyett más színű vagy pedig aranyos körvonalak kelet-
keztek, úgyhogy a díszek igazán pompásakká kellett váljanak.
Sőt elképzelhető még az is, hogy a varratokat még ezek fölé s
ezeket eltakaró színes avagy aranyos zsinórt varrtak föl, de
természetesen nem fonottal (alábbi rajzocskán a), amilyet né-
pünk ma általánosabban használ, hanem sodrottat, azaz gú-
zsoltat, török szócsoportbeli szóval tűrtet, csűrtet (b), mivel
láttuk, hogy kazár és török, valamint valószínűleg kabar tör-
zseinknél is, a gúzsolt alaknak jelképes értelme Kellett legyen.
Emlékezem is pedig hogy fiatal koromban láttam olyan bőr-
ködmönöket is amelyeken a dísz csakis vékony, sodrott zsi-
nórból való volt, amely azonban állat; bélből (helyesebb szó-
val húrból) sodrott volt, de természetes hogy régen e zsinór
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aranyfonálból való is lehetett. Sőt
fölhozható hogy a föntebb már em-
lített török zsinórdíszítmények is
mindig igen vékony de csakis sodrott
aranyzsinórral, avagy néha piros se-
lyemzsinórral is, készülnek. A viszonos de igen szépen körvo-
nalazott díszítmények egy példáját láthatjuk a Néprajzi Érte-
sítő 1904 évfolyama 182 oldalán, amely a belső-ázsiai kirgi-
zektől származik

Miután azonban népi szűcsmesterségünket és posztóipa-
runkat a mai gyáripar már úgyszólván kiirtotta, természetes te-
hát, hogy az ilyen ősi viszonos díszek is, amelyek megtervezé-
séhez nagyobb ügyesség is kell, ma szintén kivesznek, annál is
inkább, hogy a más mindenféle szövetanyagok metéléses dí-
szítmények készítésére kevésbé alkalmasak, mivel vágott szé-
leiken a szálak fesledeznek, holott ez sem a bőrnél sem a
posztónál nincsen így.

görögök „Europa”-hitregéje lényege az hogy egy a
görög tengerparton járó Európa nevű szép leányt
Zeusz főisten bika képében, a hátára véve, elra-
bolja, a tengeren át Kréta szigetére úszik és ott

szép ifjúvá változva, a leányt magáévá teszi. Majd, a hagyo-
mány szerint Európa földrész nevét azért kapta mivel a leány
ennek partjáról származott volt. Ma ugyan Európa földrészünk
nevét a sémi ereb = homály, napnyugat szóból származtatják,
még is valószínűbb, hogy a név az említett hitregével van ösz-
szefüggésben, ha nem is oly közvetlenül. Szerintem ugyanis,
mivel a görögök az Európa név értelmét már nem tudták, ezt
tévesen, éspedig a félsziget őslakóitól átvéve, de félreértés
folytán alkalmazták csak a regebeli nőre, mivel ez nem erre
hanem az őt elragadó bikára vonatkozott, vagyis tehát Zeuszra:
az Égistenre, amely név tehát Úr-opa, azaz Úr-apa = bika-apa,
vagyis őstulok-apa; de lehetett e név egyszerűen bika értelmű
is, csakhogy az őstulokra vonatkozólag, amelynek, amint mi
már tudjuk, úr, úro, úrusz neve is volt. Amely ősbikával török
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őstörzseink a teremtő, nagy Égistent jelképezték volt, vagyis
az ős-erőt valamint az Eget is. És íme, épen a magyarban ne-
vezzük az égi Nagy Istent ma is Úr-nak, holott más népek, bár
szinten úrértelmű de más alakú névvel szokták nevezni. To-
vábbá, ezek szerint a tenger alatt, amelyben e bika tehát úszik,
szintén magát az Eget, vagyis a Végtelenség óceánját kell ér-
tenünk, illetve ennek bikávali költői megszemélyesítését. Vi-
szont a nő, akit a görögök tehát csak tévesen neveztek
Europának, helyesen csakis Urania-nak volna nevezendő, va-
gyis Úrona, Úr-anya néven, amelynek tulajdonképpeni értel-
me tehát őstulok-tehén, avagy egyszerűen tehén is volt, az ős-
anyag megszemélyesítéseként, úgyhogy ő azonos volt Hera-
Junoval, illetve Zeusz-Jupiter nejével, illetve a Tejút megsze-
mélyesítésével is. Az Urania név tehát az Égben, azaz a Min-
denségben létező anyagra, míg az Uranosz név, illetve a görög
uranosz = Ég, égbolt szó a Mindenségben létező erőnyre vo-
natkozott, férfialakkal megszemélyesítve; csakhogy azt a gö-
rögök már nem tudták, hogy ur-ana csak nőiséget, ur-opa pe-
dig csak hímséget jelenthet, és így a két nevet épen megfordí-
tottan, fölcserélődötten használták! Tény az is hogy a latin
urigo és ardens szó ég és égés, égő értelmű, aminek meg
pontos párhuzamát képezi az, hogy a magyarban az Ég név
avagy főnév is tökéletesen azonos az ég, égni igével. Hogy itt
tehát őstörök eredetű regével van dolgunk, bizonyítja az, hogy
benne bika szerepel valamint az eur, azaz úr szórész is, amely
a túr szónak csak kezdő mássalhangzónélküli alakja, mi pedig
már megtudtuk, hogy az ős-égistenség neve őseinknél mindig
egymássalhangzós szóalak volt, az őstörököknél tehát Úr, míg
ennek fia, a Napisten, Túr néven neveztetett. Hogy a görög
félszigeten valamikor őstörök törzsek is éltek, bizonyítja még
az is, hogy úgy itt mint Kréta szigetén ma is vannak még kicsi,
törökös nyelven beszélő népszigetek. Ezeket ugyan a török
uralom alatti betelepedések nek vélik, aminek azonban ellent-
mond az, hogy ezek a legterméketlenebb, zord hegységek közé
szorítvák, holott ha török uralom alatt, az uralkodó és paran-
csoló, hatalmon levő nemzet részeiként telepedtek volna be,
akkor kétségtelenül a legjobb és legtermékenyebb tájakat fog-



59

lalták volna el. (Lássad: Meyers Lexikon, 1897. „Europa.”
Néprajzi térkép.).

Annyi is bizonyos, hogy a bika által elvitt leányról szóló e
rege nem más mint a mi székely-kazár eredetű „Júlia szép le-
ány” című balladánk őstörök változata, csakhogy a miénk el-
keresztényesítve, míg a görögöké az átvevő görögök által el-
rontva, félreértve s utóbb a Görög Félszigetre és Krétára loka-
lizálva. Mégis a miénkben a romlás annyiban sokkal cseké-
lyebb, hogy nálunk a leányt elvivő „bárány” még az Égről jön
le, vagyis az „égi oceán” még nem változott földi tengerré,
sem a rege még nincsen lokalizálva. Tudjuk, hogy a bárány
szó régen kos értelmű volt, aminthogy az oroszban ma is
baran = kos. (Avar szócsoportbeli szó). Mi több, balladánkban
e „bárányról” még az is mondva, hogy rajta Nap és Csillagok
vannak, vagyis még világos hogy egyrészt a tulajdonképpeni
magyar törzsek Csodaszarvasával azonos, másrészt, hogy az
Ég jelképe. Viszont a görög regében meg az van megmondva,
hogy a bika: Zeusz, vagyis a nagy égistenség, illetve: az Ég
megszemélyesítés. Ellenben a görög regében Zeusz a leányt
már csak Kréta szigetére viszi, holott a miénkben a „bárány”
őt az Égbe, vagyis tehát oda viszi ahonnan érette lejött. Mi már
tudjuk, hogy e bárány, azaz kos, nem a mai kis juhfajták kosa
volt, hanem olyan őskori óriásjuhféléé amilyenek maradékai
az Ázsiában még élő óriástermetű argali és kacskar; mert hi-
szen mai közönséges kos leányt a hátán vinni nem bírna.

alamint azonban a tur, tor = bika szónak is volt
lágyult l-es kiejtése, amit a magyar tulok, tülök,
tülekedik, dulakodik és a tol szavaink tartottak
fönn máig is, úgy természetesen a Heraklesz-
szerű erő- és napistenségeknek is volt ugyan-

ilyen l-es kiejtésű neve is. Ilyen elsősorban is észt rokonaink
Nagy Toll nevű regebeli nemzeti hőse, akit óriástermetűnek
képzeltek és akinek a regék szerinti iszonyatos nagy botja volt,
amellyel minden ellenséget levert. Vele azonos a mi Toldi
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Miklósunk, vagyis szintén csak regebeli hős, annak ellenére is
hogy voltak akik őt létezettnek képzelték és némelyek Nagy
Lajos, mások Mátyás király korába helyezték. Vele azonos a
svájciak ugyanilyen regebeli Tell Vilmosa is, vagyis azonos
északi rokonnépeink és a szintén északi germánok Tor isten-
ségével. A Tell névben azonban már romlás következtében a
hímségi u vagy o magánhangzó helyett nőiségi e hang áll, ha-
bár e romlásnak is megvan a maga oka, amely az, hogy a
Heraklesz-szerű nagyerejű, nagy termetű emberek természet-
szerűleg hatalmas izomzattal bírnak és ha nem is éppen kövé-
rek de mindenesetre olyanok, amit telt-nek nevezünk, mert hi-
szen a magas de sovány, vézna emberek sohasem nagy erejű-
ek. Őseink fölfogása szerint azonban a teliség, kövérség női-
ség ként lévén tekintve, így lett azután mégis, de tévesen, már
nem magyari nyelvű népnél, a Tol névből Tel. De hogy ez
utóbbi nem helyes, tanúsítják a következők: A finnben tolpa =
oszlop, az oszlop pedig a rúddal, doronggal, cölöppel azonos
hímségi jelkép (Az oromoban r-es kiejtéssel loro = oszlop.)
Továbbá a törökben dolgum, dolu, dolmus jelent vastagot, tö-
möttet, telit sőt nagy testű, telt embert is. A tatár-törökben pa-
dig toloszi sőt a „Kudaktu Bilik” nevű régi török iratban betű
szerint loldi = teli. Nem kétséges tehát, hogy az orosz lolszto =
vastag, kövér, is török-tatár eredetű szó. (Lássad: Bán Aladár:
„A Toldi-monda alaprétege” című cikkét az „Ethnographia”
folyóirat 1917 évi 29 oldalán.) Toldit Bán Aladár néprajztudó-
sunk is azonosítja az észtek Nagy Tolljával és Heraklesszel de
az eddigi fölületes véleményekkel ellentétben nem e nemzeti
hősöket származtatja a Heraklesz-mondából, hanem ellenke-
zőleg, a magyar Toldit és az észt Nagy Tollt tartja, igen helye-
sen, a görög-római Heraklesz-Hercules ősalakjának, habár azt
nem állapítja is meg hogy úgy Toldi mint Nagy Toll is erede-
tileg istenségek voltak. Mivel pedig a magyar és magyari né-
pek műveltsége az árjákénál régibb, úgy természetes, hogy
mythologiájuk és istenségszemélyeik is régibbek. Jól tudjuk,
hogy Herakleszt is – akit a görögök szintén nemzeti hősként is
tiszteltek – mindig hatalmas doronggal, bunkós bottal ábrá-
zolták volt, vagyis: Heraklesz is egyúttal a hímséget, hímtagot
is jelképezte, sőt ő a bot megszemélyesítése is volt. Ugyancsak
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Bán Aladár mutatja ki cikkében azt is, hogy karddal Toldi már
csak a monda irodalmi földolgozásaiban harcol, habár még
ezekben is használ nagy rudat, öklelőfát, dorongot is. Ellenben
az igazi népi hagyományokban fegyvere iszonyú nagy bot,
öklelőfa s ezzel győz le minden ellenséget. Márpedig hiszen a
tol- avagy dol szótő a dorong szavunknak csak I hangos kiej-
tése s ezen kívül a szerb-horvátban toljaga = nagy bot, a finn-
ben meg, amint már említettük, tolpa = oszlop, amely utóbbi-
ról még az is sejthető hogy eredetileg tolopa-nak hangzott és
Tol-apa értelmúvolt. Ezen tol szótő átvezet tol, tolni igénkre
is, valamint a görög dórosz = lándzsa, gerely szóhoz is, amely
már egy taszító, azaz tehát tolófegyver neve. Népi hagyomá-
nyunk Toldi nagy „öklelő fáját” is említi (lássad Bán említett
cikkében is), az öklelés pedig nyelvünkben határozottan taszí-
tást, döfést jelent, ami szerint tehát dorongjával Toldit nem
csupán csapni hanem öklelni is képzelték. Tény, hogy az em-
ber verekedéskor öklével nem csupán üt hanem öklel is, ami
azután a hímtag nemzéskori öklelő, taszító, lökő voltára is utal
(A szerb-horvát nyelvben pészt = ököl, az olaszban pestare
[pésztáre] = csapkodni; ez olasz szó pedig a magyar paskolni-
val azonos, de amely meg a csapkodni-nak csak megfordított
kiejtése. Mind e szavak besenyő szócsoportbeliek.).

Fölemlítem, hogy míg mások Tell Vilmost, Nagy Tollt, és
Toldi Miklóst már szintén azonosították, cikkében Bán Aladár
Tell Vilmos idetartozó voltában azonban kételkedik. Holott az
azonosság egészen bizonyos, hiszen úgy a Tellmint a Toldi-
mondában, mindkét részről a hősnek a csolnakbóli kiszállása-
kor a csolnaknak a vízre való lábbal visszataszítási indítéka is
tökéletesen azonosképpen megvan, habár más megokolással
is. Ámde Toldi, Toll és Tell azonosságát nem csak ez és a
névazonosság bizonyítja, hanem még más is: Ismeretes hogy
Svájcban ma is nagy marha tenyésztés van és a svájci tehenek
és tejtermékek híresek is. Továbbá: Svájcban van az Uri nevű
kanton (megye), amelynek neve a legközvetlenebbül utal a
bölényre (nem a bözönre) vagyis az őstulok török szócsoport-
beli úr vagy túr nevére. Továbbá Svájcban ma is él az Uri
kantonbeli „Stier von Uri”-ról azaz „Uri bikája”-ról szóló rege.
E regebeli személyt bár „Stier” = bika-nak nevezik de nagy,
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erős, vad férfinak képzelik (ami a krétai Minotaurust is
eszünkbe kell juttassa), aki óriási bikatülök-kürtjével, azaz
rettentő erős és messzire elhallatszó hangú kürtjével kürtöl,
ami viszont a fából készülő, több méter hosszú és szintén igen
messzire elhallatszó hangú úgynevezett „havasi kürt”-öket
juttatja eszünkbe. Úgyhogy itt egyesítve találunk egy Herak-
lesz-Toldi-Tell-féle férfialakot, a bikát, a bikaszarvból való
kürtöt és a bölénybika nagy messzeségbe elhallatszó hatalmas
bömbölését, habár ez utóbbit csak a nagy kürt hangjával mint-
egy jelképezve. Az elmondottakhoz tehető még, hogy Uri
kanton ban ott van még Urirotstock nevű hegység és erdő,
ezektől északra pedig Urgau nevű megye is. Mindezekből az-
tán az is következik, hogy az őstulok vagyis a bölény, tehát
tartózkodási helyeül az erdőshegységeket kedvelte. De követ-
kezik ebből még az is, hogy a török törzsek kialakulása helye
is ilyen kellett legyen, ha akár a Kárpátokban akár az Alpok-
ban volt is az. Megjegyezhető még: Igaz ugyan, hogy mai
nyelvünk kürt szava a kőrös szócsoportba tartozik ugyanúgy
mint egyébként a latin-olasz cornus-corno (kornusz-korno) és
a német Horn, amelyek egyaránt jelentenek úgy szarvat (tül-
köt, türköt), mint kürtöt is, de viszont az olasz tromba és a
szerb-horvát truba = kürt szavak tisztán török szócsoportbeli
szavak, habár ezekből az árja nyelvérzék az első magánhang-
zót már ki is hagyta, de amelyek e kihagyás előtt kétségtelenül
toromba, turomba, turuba alakúak voltak. Miután azonban né-
pünk a kürtöl, kürtölni igénk helyett ma is szokta mondani
hogy tülköl, türköl, tülkölni, türkölni, eszerint kétségtelen,
hogy kellett létezzen tülök, lürök avagy turuk szó úgy szarv
mint kürt jelentéssel is. Azt is pedig meg kell még jegyeznem,
hogy a szerb-horvát róg = szarv és kürt szó a latin-olasz
cornu-corno = szarv és kürt, szónak csak megfordított kiejtése;
mivel azonban a szómegfordítás törvénye az árja nyelvekben
nincsen meg, ebből az is következik, hogy ezen kőrös szócso-
portbeli szavak ősnyelvünkből kerültek ez árja nyelvek be, va-
gyis hogy kőrös őstörzsünktől származtak oda.

Szerintem tehát, – aminthogy mások véleménye szerint is
– habár van evvel ellenkező – de ha régi is, de valószínűleg
csak irodalmi eredetű – hagyomány is, az etruszkok a valóság-
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ban a svájci és tiroli hegységek körül ereszkedtek le Itáliába.
Amely Itáliától északra fekvőhegyvidéket az ottani raeti (réti)
nevű népről Raetia (Rétia) néven neveztek. Amely római tar-
tomány a mai Svájc és Tirol nagy részét foglalta volt magába.
A réteket pedig már a rómaiak is az etruszkok rokonainak tar-
tották és amit újabb kutatások mindinkább igazolnak is. Min-
denesetre a rét (é magánhangzóval) őstörök de nőelvű népre
vall, aminthogy az etruszkok is, legalábbis egy részük,
razenna neve is nőelvűségre vall. (Az ismert l-sz hangváltozás,
és a magánhangzó). Följegyezés is maradott pedig arról, hogy
ezen Rétiában még a K. utáni II. században is beszéltek et-
ruszk nyelven, mindaddig amíg a oda betörő harcias germánok
e népet leigázták. De némely nyelvész véleménye szerint az
ottani és észak-olaszországi rétoromán, ladins és furlán
nyelvjárások, habár latin-germán keverékek is, de alapjukat az
ott egykor beszélt etruszk nyelv képezte volt.

Svájc mellett ott van Tirol, amely név amellett, hogy
szintén török szócsoportbeli, a mi turul szavunkkal azonosul.
Tirol címere pedig ma is a sas, vagyis tehát a turul Tiroltól dél-
re van Trento vagy Trient, a rómaiak idejében Tridentum nevű
tartomány, ami szintén őstörök név, habár árja módra belőle az
első magánhangzó már szintén ki is maradott. Ugyancsak
Svájctól délre áll Torino vagy Turin, a rómaiak által Taurinum
avagy Taurasia néven nevezve, amely város címere ma is a
bika. Olaszul toro (tóra), latinul taurus = bika. De Rétiától dél-
re van Triest városa is, amelynek régibb neve Tergeste vagy
Tergesta volt. Legújabban Maiani francia tudós megállapítot-
ta, hogy az etruszk nyelvben tarkszte = vásártér. De mivel az
etruszk írásban is szokás volt, miként a magyar rovásírásban
is, a magánhangzókat, különösen pedig az e-t kihagyni, esze-
rint e szó tarkeszte-nek is hangozhatott. A mai albán nyelvben,
amelyről ismeretes, hogy a régi illír nyelv maradványa, treg, a
szláv nyelvekben pedig targ, terg, trg = vásártér, vásárhely.
Honnan tehát e szó? Hiszen mi magyarul ma is beszélünk vá-
sártér-ről. E vásártér szavunk az olasz eredetű piac szó magyar
megfelelője (olasz piazza = tér, vásártér). Mi más pedig ezen
szláv trg, terg, targ avagy az albán treg szó mint a magyar tér
szó származéka? Amely szó hiszen ősnyelvünkben gyökere-
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zik, mert megfordított alakja rét szavunkban ma is él. Továbbá
holott tér és rét szavunk két-kiterjedésű (kétdimensiós) terje-
delmet jelent, de tár szavunk viszont háromdimensiósal. (Tár,
tárul, kitár, feltár). Holott a szlávban, albánban az említett
terg, treg szó egyedül áll, rokontalanul, aminthogy a nyelvek-
ben az idegenből átvett szavak mindig rokontalanul állanak.
Tény pedig, hogy az é magánhangzó ejtésekor szájunkat szét-
húzzuk (kétkiterjedés), de az á hang ejtésekor tárjuk
(háromkiterjedés). A magyar tér szónak tehát nyelvünkben
nemcsak hogy rokonai vannak tér, rét, réteg, terül, elterül, le-
terül, terület, hanem a tér és tár szavak, amellett hogy egy-
mással okszerűen viszonylanak, még a száj nyitásmódja révén
természetileg is megokoltak! Vagyis e szavak a magyarban
nem idegen elemek.

De miért toldja meg (a nála már hibásan a magánhangzós)
tark szót az etruszk nyelv még egy k-hanggal, a szláv pedig
még egy g-hanggal (terg, targ)? Íme, ezt is csak a magyar
nyelvből fejthetjük meg: Ma is mondjuk hogy réteg, ugyanúgy
mint ahogy mondjuk hogy kéreg, tőzeg, méreg, mélyhangzó-
val hólyag stb. Bizonyos tehát, hogy amint ma is létezik a rét
szavunkból származólag réteg, úgy létezett régen a tér sza-
vunkból származólag téreg szó is, amelynek értelme tehát vá-
sártér is volt, és amelyből azután úgy az albán treg mint a
szláv terg, trg, származott, de ami az etruszkban már tark ala-
kúra romlott Egyébként ide sorolható még a régi angolszász
targa = pajzs szó is. Mi több: ezúton nem csak az albán, treg,
szláv terg és etruszk tark szó megfejtését találjuk meg, hanem
Triest régi latin, azaz tehát régi illír, azaz albán, avagy etruszk
Tergeste, Tergesta neve világos megfejtését is, amely város
hiszen már a régi görögök, majd a rómaiak idejében is fontos
kereskedelmi kikötő s tehát vásárhely is volt.

Bán Aladár említett cikkében, igazi néphagyományból,
két olyan adatot is említ, amelyben az óriásnak és nagy erejű-
nek képzelt Toldi Miklós „fölmegy a levegőbe”. Például hogy
egyszer a támadó ellenséget úgy semmisíti meg, hogy egy óri-
ási zsákot megtölt kövekkel és vasdarabokkal, aztán fölmegy a
levegőbe és a zsák tartalmát az ellenségre zúdítva, ezt így
pusztítja el. Nagy meteorhullás emléke. A meteorok tartalma
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főkép vasanyag. Itt a legvilágosabban fönnmaradott tehát még
Toldi csodás, azaz mythicus vagyis tehát istenségi jellege, ami
viszont a Toldi-monda irodalmi földolgozásaiból már hiányo-
zik. Fölemlíthető eszerint itt még az is, hogy Toldi eredetileg
Napisten lévén, egyúttal a vihart támasztó istenségként is le-
hetett fölfogva, aminthogy a Föld légkörében támadó viharo-
kat is a Napból a Földre származó erőny hozza létre. Igaz
ugyan, hogy a régiek vihartámasztóul a főistenséget (Zeusz,
Jupiter, Urkán orkán) is szokták volt tekinteni, ami azonban
két különböző dolognak csak későbbi összetévesztése. A vihar
és a villámlás ugyanis együtt jár és így a vihar és a villámcsa-
pás is, csakhogy a villanyosság a Mindenségben is, nem csak a
Napban, mindenütt megvan, és megvolt a Nap keletkezése
előtt is, és így tehát a villám, amely villanyosságból áll, helye-
sen tulajdoníttatik a Mindenséget megszemélyesítő örök Nagy
Égistennek. Tény azonban, hogy például az észt hagyomány-
ban, amint az Bán Aladár is megemlíti, még szó van egy öreg
és apa-Tollról és ennek fiáról, a fiatal és erős Tollról, vagyis a
nemzeti hősről. Bizonyos tehát, hogy ezek közül az első a
Nagy Égisten avagy Mindenség-Isten volt, fia pedig a Napis-
ten. Kétségtelen hogy ez őstörök törzseinknél is így volt.

Habár az észt hagyomány abban meg tökéletesebb, hogy
egy apa és egy fia istenség emlékét tartotta fönn és ebben a
magyar hagyománynál is tökéletesebb, mivel nálunk az apa-
Toldi már feledésbe ment, habár viszont az észt hagyományból
meg a levegőbe való fölmenés hiányozik már, valamint hely-
telen az, hogy az apa és fia is egyaránt a kétmássalhangzós
Toll néven neveztetik, holott mi már tudjuk, hogy az ősisten-
ség neve helyesen egymássalhangzós szó kellene legyen. Lát-
tuk ugyanis, hogy az örök, nagy égistenség neve őstörök tör-
zseinknél egymássalhangzósan Úr is volt, amely úrszó például
a németben ős, azaz nagyon öreg (Urgrossvater) és nagyon ré-
gi értelemmel is fönnmaradott, mi pedig már láttuk, hogy a
magyar öreg és örök szavak ily azonos volta mennyire nem
véletlenség. Márpedig, ha a fiú-istenség neve nemcsak Tur és
Tor volt, hanem lágyultan Tol, Toll, Toldi is, akkor magától
értetődő, hogy az ősistenségnek is kellett létezzen szintén lá-
gyult ol, oll, old, azaz tehát Ol, Oll, Old alakú neve is. És íme,
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a germán nyelvekben fönn is maradott az old, alt = öreg szó,
sőt némely német tájszólásban ma is oll = öreg (Például: Der
Olle = Az Öreg.) Márpedig hiszen ezen ol, oll, old szóhoz csak
a kezdő t hangot kell hozzátegyük hogy Tol, Toll, Told nevet
kapjuk. Igaz ugyan, hogy a mai magyarban ol, old szó öreg
jelentéssel már nincsen, de e hiány az eltellett ezredévekkel is
magyarázható. Másrészt megvan a magyarban az ó = régi, na-
gyon régi szó, amely úgy lehet az ol szónak kezdetlegesebb
őse, ősalakja, vagy pedig csak kopott alakja, amelybőli I hang
elmaradott.

Mindezek szerint azt is következtethetni, hogy tehát az
észtek ősei valamely őstörök törzsünk voltak. És íme, ezt iga-
zolni is látszik az is, hogy a Keleti-Tenger (Ost-See) germániai
partjain a följegyezések szerint éltek a turcilingek, akikről te-
hát joggal tételezhető föl hogy nem „germánok” voltak, hanem
észtek, mert hiszen ugyanott élnek, habár ma csak északabbra
szorítottan, az észtek. A német tudósok ma ugyan minden
Germániában élt népet germánnak, azaz tehát németfélének
tartanak és legföljebb még keltákat és szlávokat engednek
meg. De már elég régen olvastam egy német tudós azon meg-
jegyezését, hogy „Nálunk már szokássá válott, hogy mindenre
amiről nem tudjuk hogy mi, rámondjuk hogy: kelta.”. De nem
tagadják a német tudósok azt, hogy a régi germánok csak va-
dászattal és harccal foglalkoztak és minden munkát szolgáik-
kal, rabszolgáikkal végeztette, akik pedig hadifoglyokból
avagy leigázott népekből állottak. Szerintem tehát mindeneset-
re ezek voltak Germánia békés őslakói, akiket utóbb a Dániá-
ból és a dán szigetekről (a kjökkenmődingekről) származott
tulajdonképpeni germánok leigáztak (majd nyelvileg elgermá-
nosítottak) de ezek maradtak mindvégig is a műveltség hordo-
zói (Kulturtrager). Mindenesetre ne feledjük itt azon tényt
sem, hogy hiszen a germán See, si (szé, szi) = tenger és tó je-
lentésű szó azonos a török szú, szu) = víz szóval, de összeha-
sonlítható a magyar szej, szaj, szejke = vizenyős rét és tócsa
szavakkal is.

Említi Bán Aladár még azt is, hogy az észtek hagyománya
szerint ősidőkben Toll nekik hatalmas de jóságos, a nép
gondját viselő királyuk is volt, ami szintén egyezik azzal, hogy



67

őseink is a Napistent nemcsak regebeli ősapjuknak de egyúttal
első királyuknak is tartották, sőt hogy a magyarság babonáiban
és népmeséiben ma is van még szó Napkirályról.

Tökéletes egyezések még a következők is: Tollnak a ha-
gyomány szerint fivére is volt: Leiger (a név Bán szerint óriás
jelentésű), akivel eleintén békében élt de aki utóbb ellenségéve
lett. Ami megfelel annak, hogy a mi Toldi Miklósunknak is
van fivére, György, aki Miklósnak irigységből életére tör. El-
mondottam pedig, hogy Magyar, avagy Magor Napistenünk
alkotás elve megszemélyesítése illetve az erőny teremtő ké-
pessége megszemélyesítése volt, míg ikertestvére Hunor a
rombolást illetve az erőny romboló hatalmát személyesítette
meg. Természetes tehát, hogy a hitregék leromlásával utóbbi-
ból egyszerűen gonosz ember, gonosz fivér lett. Az pedig is-
meretes, hogy a görög mythologia Herakleszének is volt iker-
testvére Iphiklesz személyében, ha a görögök a jelképes értel-
met már feledték is, a regét pedig akármennyire elcifrázták is.

Ír még Bán Aladár az észtek Tolljával egy teljesen azonos
de más néven szerepelő szintén nemzeti hőséről is, – szerintem
egykori istenségéről – akit Kalevi-poeg = Kalev-fi, vagy egy-
szerűen csak Kalev néven neveznek. Tollt és Kalevet Bán
egymás „alterego”-jának, azaz enmásának, önmásának is ne-
vezi. Úgy vélem tehát, hogy a két regebeli személy egymással
valóban azonos, csakhogy ennek Toll neve valamely őstörök
törzsünktől, Kalev neve pedig valamely kőrös őstörzsünktől
származik. Ugyane regebeli hős a finneknél is megvan Kaleva
névvel, aki az éneke szerint a finn hősök ősapja volt és aki
után Finnországot Kalevala = Kalevaföldnek is nevezik és
amely név után aztán Lönnrot a finnek nemzeti eposzát is Ka-
levala-nak nevezte el. Írja még említett cikkében Bán a 31 ol-
dalon azt is, hogy a Kalev, Kaleva név még megfejtetlen. Pe-
dig hiszen teljesen világos, hogy e név sem más mint a bot,
bunkósbot egyik neve, éspedig ugyanúgy mint ahogy a Toll is
tulajdonképpen bunkót jelent, amint a szláv toljaga = nagy bot
szó máig is bizonyít. Ugyanígy pedig a Kaleva név meg telje-
sen azonos a latin clava (klava) = bunkós bot szóval, ha ez
utóbbiból az árja nyelvérzék az első magánhangzót már ki is
hagyta. De megvan e szó még magánhangzósan a szerb-horvát
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kolac = nagy bot szóban, valamint megvan nyoma a magyar
kalapács, továbbá a kalló szavakban is, amelyek közül az
utóbbi ma már csak a kallósmalmok ütő rúdjai: kallói, nevében
él még, habár kallani népünk nyelvében ma is: bottal erősen
verni értelmű. Továbbá kallantyú is kilincs-képpen működő
farudacskából való ajtózárat jelent. Hogy pedig kalló és kulcs
(az afrikai oromo nyelvben is kulfl = kulcs) egymással tényleg
összefügg, pontos párhuzamként bizonyítja a latin clava
(klava) = bunkós bot és clavis = rúd, cövek, kulcs és szög. Sőt
annak emlékét, hogy a botnak nyelvünkben is kellett létezzen
kol avagy koll neve, tanúsítja a kólint avagy kollint igénk,
amely nagy bottali nagy ütést, főképp fejbe való nagy ütést
jelent.

Mindezek azonban kőrös szócsoportunkba tartozó szavak
lévén, ezekkel és arra amire ezek vonatkoznak, részletesen
csak kőrös őstörzsünkről szóló fejezetünkben kellend foglal-
koznunk illetve kitérnünk.

Láttuk már a mén avagy Min nevű holdistenségről szólva,
hogy ez fehér ménlóval is jelképeztetett, de hogy – amint ezt
Fáy Elek is kiemeli – e ló mintegy azonosul magával az isten-
séggel. Ugyanúgy volt ez a Napot, illetve a napistenséget jel-
képező aranyszőrű lóval is, vagyis hogy a Napisten aranyszőrű
ló képében is jelentethetett meg, de ami itt is eredetileg csak
költői jelképezés volt. A hagyomány szerint úgy az észtek
Kalevi-poegjának mint Toldi Miklósunknak is van lova. Bán
Aladárnak is föltűnt azon sajátságos mondai és népmesei in-
dítékunk, amely szerint úgy Toldi lováról mint több népme-
sénkben a mesehős lováról is az mondatik, hogy mielőtt Tol-
dié, illetve a mesehősé lett, még rossz gebe volt, amely a
szeméten rágódott, sőt hogy a ganajdombon döglődve találta,
más változat szerint csak annyi, hogy a lóistállóban a legrosz-
szabb ló volt. Habár az észtek Kalevfi hőse lováról nincsen
mondva hogy eleintén csak rossz gebe lett volna, de viszont
mondatik ez vogul rokonaink Napistene azaz Taripes-
Nimalasav nemzeti hőse lováról. Bánnak tehát e sajátságos in-
díték föltűnik de amelyet megfejteni, megmagyarázni nem tud,
hanem csak annyit mond, hogy ez még megfejtésre szorul.
Említi ellenben miszerint ugyanezen indíték vogul rokonaink-
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nál is megvan, vagyis hogy ott egyik regében a hős egy leg-
rosszabb de fiatal csikót választ magának, de amely, mialatt
fölkantározza: másodfüvessé (két évessé) válik, mialatt haza-
vezeti: harmadfüvessé s mialatt fölnyergeli: negyedfüvessé s
amelyen aztán a hős szélvészként elvágtat. Más vogul rege
szerint a hős egy a ganajban feküvő, már döglődő lovat választ
magának, de ezt „megfricskázva” varázsolja táltos paripává,
amelyen azután a levegőbe emelkedve, a felhők között száll
tova. Ez utóbbi indíték, a gyors megnövekedéssel, azzal egye-
zik, hogy a Napisten – utóbb már csak mesehős – maga női há-
rom nap alatt olyanná mintha három éves volna, majd további
napok alatt deli ifjúvá. Aminek értelme az hogy, a Nap felkelte
után valóban, azon ősidőkben amelyekben az Északi Sark ha-
zánk területén volt, nehány nap alatt emelkedett volt a láthatár
fölé s három hónap alatt emelkedett a Delelőre (a zenitre), va-
gyis érte el ereje s fényessége teljét. Míg ugyancsak a vogul
rege beszél még arról is, hogy a Napistenke már bölcsőjében is
mily nagyerejű, ami meg pontosan egyezik a görög Heraklesz-
regével abban, hogy Heraklesz is már kisded korában is oly
nagyerejű, hogy a rátámadó két rettentő kígyót, egyet-egyet
félkézzel, torkon ragadva, fojtja meg. Habár a görögök már
nem tudták azt, hogy e két kígyó a Hidegség és a Sötétség, va-
gyis a Nap ez ellenségei, költői megszemélyesítései, de ame-
lyeket a Nap már keltekor legyőz De ez indíték is tehát azon
időben keletkezett amikor az Északi Sark Magyarország terü-
letén volt, amely időben azonban a Nap hat hónap multán, va-
gyis az esztendő feleidejekor, már „öregen” hanyatlott a lát-
határ alá. Az év végén viszont, vagyis a tizenkettedik hónap
végén, ma is szerepelő öreg „Mikulás”, azaz Toldi Miklós
„estéje” következik be. De a szabad mythoszköltés idején, más
költői elképzelés szerint a mesehős, vagyis a Nap, ifjú hős ma-
radva, száll alá az Alvilágba, hogy ott a sárkánnyal megkűzd-
jön és kedvesét megszabadítsa (Orpheosz).

Mikor a Nap fölkeltekor a láthatáron járt körül, őseink
költői képzete szerint tehát még gyermek volt és így termé-
szetesen a lova is még csikó Viszont némely népmesénkben
(például: Erős János, Deszkavári királyfi, más elnevezésén
Nemtudomka, Hammas Gyurka, azaz Hamvas vagyis férfi-
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Hamupipőke, és még több más népmesénk. E megnevezetteket
lássad Benedek Elek: „Magyar mese- és mondavilág.”) a me-
sehős eleintén amolyan semmirevaló, tehetetlen, sőt félke-
gyelmű legényként szerepel, de csak látszólag, mert utóbb úgy
erejével, mint eszével mindenkit fölülmúló és szép ifjúra válik,
aki minden ellenséget is legyőz. Sőt hiszen hasonlóképen van
ez a Toldi-mondában is, amely szerint Toldi is eleintén egy-
szerű parasztlegény volt, akit senki sem vett semmibe.

Ugyanilyen tehát eleintén, a vele azonosuló, a mesehős
lova is, vagyis semmire sem való gebe, amely azonban, ami-
dőn a mese hős mégis őt választja, megszólal, mivel táltos, és
azt mondja, hogy ő csak azért ilyen beteg és gyönge mert csak
zabbal és szénával tartják, de hogy nem ez a neki való eledel,
hanem tüzes parázs! És amikor gazdája most ezt ád neki s ezt
megette, azonnal gyönyörű szép és tüzes aranyszőrű ménné
változik, amely aztán gazdáját a levegőben, a felhők között
szállva viszi nagy sebességgel Miután e ló is a Nap jelképe,
mindez igen érthetővé válik, valamint eszünkbe juthat, hogy
az erőteljes, fiatal lovat, különösen a mént, ma is „tüzes ló”-
nak mondjuk. Hogy a vogul regében a mesehős egy „fricská-
val” varázsolja a gebét szép és repülni tudó paripává, ez min-
den valószínűség szerint csak késői romlás, amivel a tüzes
parázzsali etetés, ha meseszerű és csodás is – ami a mesék
jellegzetes sajátsága – de nem bántóan nevetséges.

A Daróci János (Mezőség, Marosgernyeszeg falu) nevű
közhuszártól általam 1907-8-ban hallott „A király szép leá-
nya” című mese idevonatkozó része így hangzik:

A király szép leányát (neve nincsen mondva) a sárkány el-
ragadta az Alvilágba. A mesehős, vagyis a Nap utána megy
hogy visszahozza, de előbb a leány apja beleegyezését kéri
hogy azután feleségül kaphassa. A királynál azonban csúf,
vörösképű koldusként jelenik meg. E rész a következő, költői
szépségű:

„Ül az öreg király aranyasztalánál és szomorkodik. Azt
mondja:

– Ez egy leányom volt még, immár senkim sincsen. El
vagyok hagyatva, egyedül vagyok, mint kóró a pusztában,
mint kőszikla a tenger közepében.
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Hallja mostan az öreg király hogy zenél és énekel valaki
kint nagyon szépen. Ablakához megyen, kinéz és látja hogy
jön a hóban, rossz sánta gebén csúf vörösképű koldus, az pen-
geti koboz át és az énekel olyan szépen. Tetszik királynak az a
szép énekszó s szolgáinak azt mondja, a koldust eresszék be,
ennie, innia adjanak, neki s lovának is, mert a szép énekét még
hallgatni akarja” Stb.

Ráismerünk itt a görög mythologiában az Alvilágban járó
s kedvesét onnan visszahozni akaró, gyönyörű szépen énekelő
s lantján zenélő Orpheusz-indítékára. Csakhogy itt az Alvilág-
ba lemenő Napisten, azaz Orpheusz, nem öregként föltüntetve,
hanem így is szép ifjúként, ami őseink szabad mythoszalkotási
őskorában meg természetes dolog volt; hogy ugyanis a rege-
költő valamit igy vagy amúgy alakítva is mondotta illetve éne-
kelhette meg. Hiszen a mi számos nemeseinkben sincsen arról
mindig szó, hogy az Alvilágba induló hős előbb rúttá változik,
habár van olyan is, amely szerint a mesehős, hosszú bujdosása
alatt teljesen lerongyolódik, koldus megjelenésűvé válik. Vilá-
gos, hogy emez intitek is azon ősidőben keletkezett amelyben
az Északi Sark meg hazánk területen volt, amikor is a Nap so-
káig bolyongott, előbb a láthatár fölött, azután a láthatár alatt
es csak azután érkezett le az Alvilág mélyére. Ez indíték nem
keletkezhetett mostani időkben, amikor a Nap minden 24 órá-
ban „száll le az Alvilágba” s jön onnan ismét föl.

De viszont a finn Kalevalában, az emberektől elbúcsúzó
Vajnamöjnen (tehát szinten a lemenő, távozó Nap) öreg kent
szerepel. Mielőtt hajóján eltávozik „kantele” nevű lantján (la-
tin, olasz canto, ejtsed: kánto, zenét, zenei est es énekelést
egyaránt jelent), ugyanúgy mint Orpheus, gyönyörű szépen
zenél és énekel hozzá, amely éneke oly bűvösen szép, hogy
nem csak az emberek hanem meg az állatok is köre gyűlnek e
gyönyörű éneket hallgatni, a vadállatok pedig ezalatt vadságu-
kat is feledik; amely intitek nálunk az „Aranymadár” mesénk-
ben van meg ugyanúgy, csakhogy itt a lemenő Napot
jelkepező Aranymadár énekel gyönyörűségesen. (Erről „Pan-
non” fejezetünkben kellend részletesen szólanom, de ez meg-
van „A lelkiismeret Arany tükre” című művem ben is) Világos
hogy itt aki énekel, mindig a lemenő Nap megszemélyesítése.
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És íme: a zene- és ének estélyeket, előadásokat ma is este
szoktuk tartani.

Hogy a Nap miért köttetik lementekor össze zenével, dal-
lal, énekeléssel, ennek magyarázatát nem tudom ugyan de va-
lószínűnek tartom hogy valamely természeti jelenség volt en-
nek is indoka. Tény azonban, hogy a koldusok zenélni es éne-
kelni is szoktak.

Ellenben azt amit Bán Aladár megfejtetlen hagyott, hogy
ugyanis a regehős lova miért jelenik meg eleintén rossz gebe
kepében, ezt megfejthetjük, ha tudjuk hogy a lóval azonosuló
regehős is megjelenik öregember avagy csúf vörös koldus ke-
pében. A lemente, az alászállás, lehanyatlás, es így az Alvilág-
ba való alászállás is, az öregseggel természetesen hozathatott
eszmetársulásba. E lemenő, valamint a fölkelő Nap is vörös
színűnek látszik, sőt a fénysugártörés, illetve a sűrűbb es rit-
kább levegőrétegek váltakozása következtében a napkorong
sokszor eltorzulni is látszik; elvesztvén tehát „szép”, szabályos

korong- (díszkosz)
alakját: „csúnya”, is
lesz (Lássad: „A mű-
veltség könyvtára”
kiadvány „A világ-
egyetem” kötete 130.
oldalát, Budapest,
1906.). Mindez is
magától értetődőleg
akkor volt különösen
föltünő amikor az
Északi Sark még ha-
zánk területén lévén,
a Nap egész hónapig
járt körben a láthatár
szélen. Hogy viszont
a népek tudatában
még manapság is a
„Mikulás” (a lemenő
Nap, Toldi Miklós
estéje) meg mindig
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vörös es „vörösképű”, azaz vörösarcú, ennek emlékezete nem
csak a népmesénk „Vörös Koldus”-ában el, hanem él ez más
népek öntudatlan-tudatában is (vagyis, ha a vörösség oka már
feledésbe is ment) ennek bizonyítására teszem ide e két alábbi
közönséges, bizonyára nemet gyártmányú levelezőlapot,
amelyen a Karácsony, azaz teli napforduló előtt, szerepelő
öreg Napisten (Toldi Miklós, Mikulás), a németeknél Knecht
Ruprecht (Kneht Rupreht) ábrázolva. A nemeteknél a koldus-
ból idővel Knecht = szolga lett es azt sem tudják már hogy a
Ruprecht név is eredetileg egy vörösséget jelentő szóból szár-
mazott, mert hiszen a latinban is ruber = vörös, amely szóból a
rubin piros színű ékkő neve is származik.

Koldus szavunk, mivel a koldulás házról házra, faluról-
falura való bolyongással jár, összefügg a tájszólásainkban még
elő kólicál, kóricál és kolindál = kószál, bolyong, vándorol
igéinkkel, de a legközvetlenebbül összefügg még azzal is,
hogy azon ősidők-
ben amikor a Sark
még Magyarország
területén volt, ősz-
szel a Nap, vagyis
tehát a Vörös Kol-
dus, hetekig a lát-
határon körül-körül
látszott bolyongani.
De összefüggenek
ezen koldus, kóli-
cál, kóricál, kalé-
zol, kalandoz és
kolindál szavaink
egyrészt még a ha-
lad igénkkel is,
másrészt pedig a
szlávban fönnmara-
dott kolo = kerék és
a török halka = ka-
rika szavakkal. Mi-
vel azonban mind e
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szavak kőrös szócsoportunkba tartoznak, ezekkel részletesen
annak helyén foglalkozandunk.

Azon indíték, hogy a mese hőse táltos lova csúf gebéből
válik tüzes, aranyszőrű paripává, több népmesénkben is meg-
van, mint például „Az ezüsthíd és az aranyhíd” mesében is.
Ebben egy tudós öregasszony jó tanácsát megfogadva, az út-
nak induló királyfi a királyi istállóból nem a legjobb, hanem a
legrosszabb lovat választja magának. Miután azonban e be-
szélni tudó, táltos ló saját kívánságára tüzes parázzsal etette
meg, ettől a ló tüzes, aranyszőrű paripává változik, amely az-
tán gazdáját = magasban, a futó felhők között szállva viszi el
Tündér Ilona szigetére.

Bán Aladár föntebb többször szóban volt cikkében (a 32.
oldalon) is ír a Toldi Miklós-féle hősök bujdosásairól, hosszú
utazásairól, valamint arról, hogy úgy az észtek Tollja mint
Kalevfia is árkon-bokron, szárazon és vízen vándorol. És íme:
ahol a láthatár nem egészen egyenlő magasságú, ahol fák, bok-
rok állanak, ahol hegy-völgy is váltakozik, ott, amidőn a Sark
még Magyarországon volt, ott a Nap hetekig majdnem víz-
szintesen, majdnem egyenlő magasságban járva köröskörül a
láthatáron, hol eltűnve, hol előtűnve: valóban bujdosni látszott,
míg végre teljesen letűnve, hosszú alvilági útja következett be
s visszatérése csak hat hónap múlva. A Nap ma is jár az Égen,
de mai egyszerű és minden 24 órában bekövetkező lemente és
fölkelte már sokkal kevésbé alkalmas költői elképzelések kel-
tésére. Úgyhogy a Naphős bujdosása és alvilági utazása indí-
tékát szintén amaz ősidőkben élt elődeink költészetében kelet-
kezettnek kell tartanunk. Tudjuk, hogy a hagyomány szerint
Toldink is, üldözötten, mocsarakon, nádasokban kell egy ideig
bujdosson és csak
ezután emelkedik
dicsőségre. Tény
pedig az is, hogy
igen számos nép-
mesénkben a hős hosszú utazásra megy vagy bujdosásra kény-
szerül avagy az Alvilágba száll alá, de ahonnan mindig dia-
dalmasan tér vissza.
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Toldiról népi hagyományunk azt tartja, hogy eredetileg
földműves paraszt volt. Az észteknél úgy Nagy Tollról mint
Kalevfiról is azt regélik hogy szerette a földműves munkát
valamint hogy óriás ekével és óriás lóval szántani is szokott
volt (Lássad Bán cikkében a 32. oldalon.). Azt mi már tudjuk,
hogy Toldi-Toll-Kalevfi azonos Heraklesszel, helyesebben:
hogy az előbbiekről szóló regék képezték a későbbi Heraklesz-
mythosz ősalakját. Herakleszt a görög regék a földműveléssel
ugyan már nem hozzák kapcsolatba, de ha mi már tudjuk,
hogy a földművelő és gabonatermelő szemere őstörzseinknél ő
Szem néven is neveztetett, akkor őt e megjelenésében a föld-
művelés istenségeül is fölismerhetjük. Ismeretes, hogy Herak-
lesz az itáliai szabinoknál és szamnitáknál Sam, Semo (Szam,
Szemo) neveken neveztetett. Ugyan őt az egyiptomiak is
Szom-nak nevezték, az pedig eléggé ismeretes, hogy Egyip-
tom jellegzetes gabonatermelő ország volt, amiért is Mezer,
Miszer, Miszir néven is neveztetett. Mi több, még a régi per-
zsák is ismertek egy Szam nevű Heraklesszel azonos istensé-
get. De mi tudjuk azt is, hogy Föníciában és az Egei- Tenger
szigetein Heraklesz Makar és Mag név alatt is tiszteltetett, va-
lamint tudjuk, hogy ezen istenség nem volt más mint a
Heraklesszel azonos magyar Magor vagy Magyar nevű Nap-
isten. Látható tehát itt is, hogy ugyanazon istenség más-más
őstörzsünk neve után más-máskép is neveztetett.

Idézem itt Fáy Elek „A magyarok őshona” című műve
174. oldaláról ezen általa Lenormant François nyomán
(„Histoire ancienne de „Orient.” IX. kiadás, Páris, 1885., 581.
old.) irtat: „A föniciai Szankhoniaton, illetőleg bibloszi Filo
által fönntartott mithosz egy Mag nevű félisteni ősről, mint a
földművelés fölfedezöjéről, vagyis a megszemélyesített föld-
művelésről is megemlékezik.”

Tudjuk, hogy Heraklesz, ugyanúgy mint ezen Mag, azaz
Magor istenségünk is: Napisten volt, valamint láttuk, hogy az
egyiptomiak Ozir vagy Azar (görögösen Ozirisz) istensége
eleintén bár holdistenség volt, de utób Napistenné is lett; az
pedig eléggé ismeretes, hogy öt az egyiptomiak a földművelés
föltalálójaként és istenségeként is tisztelték. Erre vonatkozólag
viszont Fáy említett műve 136 oldaláról ezeket idézem „A
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Meotisz (Azovi- Tenger) bejáratánál, az ún. Kimmeri Boszpo-
rusznál feküdt Szindike vagy Indike területén egy monda élt,
amely szerint Ozirisz itt fogta legelőször igába az ökröket és
Ritter (Ritter Karl: ,Die Vorhalle europaischer Völkerge-
schichten., Berlin, 1820., 207 oldal) e szántó Oziriszt azono-
sítja a szkithák Ojtozir vagy Gojtozír istenével, akit Herodo-
tosz a szkithák Apollójának tart.”. Szerintem tehát, valamint
Fáy Elek annak idején velem személyesen is közölt véleménye
szerint, az egyiptomiak ezen ily nevű istenségük tiszteletét és
nevét Egyiptom fajunkbeli őslakosságától örökölték volt és
hogy az Ojtozir avagy Gojtozir névben tulajdonképpen hajt
avagy hojt igénk rejlik, annak ilyen régi kiejtésével, esetleg
idegenek által még el is ferdítetten Ozir istenség tehát azért
neveztetett Hojtozírnak is, mert az ökröket ő fogta volt először
igába, sőt valószínűleg neki tulajdoníttatott a tulokállat házi-
állattá tétele, megszelídítése, majd szántásra is fölhasználása,
föltalálása, holott azelőtt a még kezdetleges faekét, nagy fá-
radságosan az emberek maguk húzták volt. Annyi bizonyos,
hogy hiszen Apolló is napistenség volt, csakhogy ez istenség
apollói, vagyis: szépségi, költészeti, zenei és művészeti, azaz
tehát szellemi képességei, megnyilvánulása már teljesen külön
volt válva a herakleszi, vagyis a fizikai erőt megszemélyesítő
megnyilvánulásától és így nálunk e két istenség illetve e két
megnyilvánulás egymássali azonossága már feledésbe ment
volt. Holott nálunk a Magor avagy Magyar nevű Napistenünk-
ben e két dolog még nem volt ennyire különválva, illetve őse-
ink, ha a Napistent akár nagyerejűnek és hatalmas gyombóval
(doronggal, bunkóval) a kezében képzelték is, akár szépséges,
aranyhajú ifjúnak (a már szóban volt „Szépisten”, de akit né-
pünk ma már, sajnos, csak szitkokban emleget még), de azért
azzal még tisztában voltak, hogy e két isten személy egymás-
sal azonos, vagyis hogy a Nap, de költőileg megszemélyesítve.
Tudták tehát ezek szerint őseink még azt is, hogy például a tö-
rök törzsek Tor, Tol avagy Toldi nevű istensége is azonos a
magyar törzsek Magor avagy Magyar nevű Napistenével. Ez
utóbbi névvel azonosul a Miklós, azaz Mik-kolos, eredetileg =
kis-botos, ami értelme: gyermek-botos is volt, vagyis ez volt a
mesékbeli Bors-szem Jankó, Babszem Jankó vagy Hűvelyk
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Matyi, aki az Égen a Göncöl Szekerét is hajtja, de úgy hogy az
egyik ökör fülében ül és az ökröket onnan szólongatja. Né-
pünk szerint a Göncöl
Szekér egyik Csillaga fö-
lött látszó igen kicsi Csil-
lag a Hüvelyk Matyi, (más
nevén Bors-szem Jankó
vagy Babszem Jankó) aki
tehát azonos az újjászületett gyermek-Napistenkével és akiről,
amint már láttuk, már gyermekkorában is nagyerejű volt, aki-
ről már bölcsőbeni nagyerejű voltáról vogul rokonaink nap-
énekeiben mondva, hogy ha csak jobb kezét megmozdítja, a
Föld meginog, ha bal kezét megmozdítja, a tenger fölviharzik,
véges-végig hullámzik, a görög rege szerint pedig már böl-
csőjében megfojtja a rátámadó két kígyót. Szinte magától ér-
tetődik mindezek után, hogy a Mik-kolos névvel ellentétben
kellett létezzen Mak-kolos, azaz tehát nagybotos = ember-
botos, férfi-botos név is.

Visszatérve még az ökrök igába hajtására, elmondom még
ez alábbiakat:

Népünk nyelvében más-mást jelent az iga s a járom szó,
amely kettőt csak irodalmi nyelvünk téveszti össze. Úgy az iga
mint a járom az ökrökkel, avagy az iga csak lovakkal, való
szekér és eke húzásához szükséges készülék; helyesebben
szólva: ökröket fognak igába is de járomba is, ellenben lovat
járomba nem. Az iga a járomtól nagyon különbözik. Minden-
esetre az iga, mivel sokkal egyszerűbb, ezért a régibb is, míg a
járom, mivel összetettebb, jóval újabb kell legyen, még ha sok
ezer esztendős is lehet. Szólásokban is az iga említése gyako-
ribb a jároménál. Például: „Leigázott ország. Leigázott nem-
zet. Igába hajtotta a fejét. Nyakába vette az igát. Húzza az igát.
Igavonó állat” De azért természetesen említve néha a járom is.
Például: „Aki barom nyakán járom Járomba fogták” stb.

Azt már láttuk, hogy a tulajdonképpeni magyar szócso-
portban az iga szó kör, kerekség, gömbölyűség jelentésű volt,
amely szó megvan a karika és guriga összetett szavainkban is,
amelyek tehát a kerekség körös szócsoportunkbeli kar illetve
gur szava s emez iga szavunk összetételéből állanak, de
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ugyanúgy megvan a taliga szavunkban is amely viszont a ke-
rekség ős török de lágyult l-es kiejtésű tal, tál „korong, kerek
lap (díszkosz) és szintén az iga szó összetételével keletkezett.
Tudjuk hogy az ősi kerék valóban még egyszerű, küllőtlen fa-
korong volt, amilyeneket faderékból vágtak le és közepükön
kifúrva, beléjük tengelyt dugtak. Az ilyen kerék neve népünk-
nél tál, tálkerék volt. Bár igen nehéz de igen teherbíró is volt,
készítése pedig a küllőskeréknél sokkal egyszerűbb lévén,
természetes hogy az ilyen kerék ősi, a küllős pedig újabb ké-
szítésű. Ezért nevezi népünk igen helyesen ma is a nagy terhek
szállíthatására alkalmas nehéz szekeret tálszekér-nek és nem
mint irodalmi nyelvünk, e szót tudákosan átalakítva és tévesen
„társzekér”-nek Ennek is ugyan már szintén küllős, habár erő-
sebb, tömörebb kerekei vannak és habár a tálszekér szó eredeti
értelme már feledésbe is ment, de népünk a szó helyes alakját
ennek ellenére is fönntartotta

Tál szavunk tehát őstörök szócsoportbeli de lágyult 1-es
kiejtésű s eredetileg kerek lap értelmű volt; mi pedig már tud-
juk hogy őseinknél a lap nőiségi jelkép volt, amiért is e sza-
vunkban még helyesen áll á magánhangzó. Viszont a tál széles
de nem nagyon mély edényt jelentő szavunk még a homorúsá-
got (negatívum), azaz tehát a tartalmazni, befogadni képessé-
get is jelenti s eszerint annál inkább nőiséget is jelentő. Ezen
tál szavunk származéka a talaj szavunk valamint a latin tellus
= föld, tehát lapos felületet megnevező szó is, de úgyszintén a
különböző nyelvekben meglévő tallér és a dollár szó is (utób-
bi már helytelenül o magánhangzóval), amelyek nagyobb, ke-
rek pénzet jelentenek, de innen származik a német Teller = tá-
nyér szó is, amely utóbbi ősét a népünk nyelvében ma is meg-
lévő de már elferdült tángyér = tányér szó képezte, amely ere-
detileg tálgyér, telgyér alakú lehetett, amiből ugyanolyan el-
ferdüléssel keletkezett tenyér szavunk is. Mind e szavak tehát
a tal, tel = lap szó és a kerekség et jelentő körös szócsoportbeli
gyer, győr (gyűrű) szó összetételéből jöttek létre.

Márpedig az ősi iga, amelybe az igavonó állatot fogták,
nem volt egyéb mint egy gúzsból, kötélből avagy bőrből ké-
szülő karika, amelybe legrégebben az ember maga dugta fejét,
(azaz hogy vette nyakára) utóbb pedig az ökörét, tehénét, még
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későbben lóét is, hogy így az ekét, szekeret húzza illetve hú-
zassa. Voltak ilyen igák egyesek, valamint kettősek is, de a ré-
gibb mindenesetre az egyes, amelynél ha két állat volt is be-
fogva, akkor is egy-egy külön iga volt ezek nyakán. Ilyeneket
is láthatunk még
napjainkig is, de a
fejlettebb alak az
olyan amelynél a
két igát felül egy
erős rúd köti össze.
De az ilyen igánál
is a két állat nyaka
egy-egy, gúzsból,
kötélből avagy
bőrből való tulaj-
donképpeni iga
által körülvéve,
vagyis tehát alulról
is átfogva. Ilyet
nálunk napjainkig
már inkább csak a
nemmagyar lakos-
ságú, elmaradot-
tabb vidékeken le-
hetett látni, de
ilyenek általánosak máig is például Olaszországban, ahol az
Abruzzo helységben magam is láttam, de általánosak a Balká-
non is, ahol Dalmáciában olyanokat mint a rajzon 1, szintén
láttam. Ellenben a 2 számmal jelöltet Magyarországból Kiss
Lajos néprajzi gyűjtőnk mutatja be a Néprajzi Értesítő 1937.
évfolyama 310. oldalán. Az itt 1-el jelezett dalmáciain azon-
ban a nyak alatt már nem kötélből való igák vannak, hanem
hajlított ágból valók, amelyek itteni neve telyiga (többes
számban: telyige). Amely szó, hiszen mi más mint a taliga
szavunk? De nemmagyarok által már helytelenül használva,
mivel nem kerek lapról, nem korong szerű hanem karika-szerű
valamire alkalmaztatik Egyébként azonban iga szavunkra is-
merünk a finn ike = iga szóban is (a finn nyelvnek g hangja
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nincsen), a szerb-horvát igo = iga (a szerb-horvát nyelvnek
mély a hangja nem lévén, a magyar a hangot o-nak hallják és
ejtik), továbbá iga szavunk jésített alakjára ismerünk még a
latin jugum és a német Joch (joh) = iga szavakban is. De nem
érdektelen itt a görög zügon (zugon) = iga szót is fölemlíte-
nünk, Ismeretes ugyanis, hogy a nyelvekben a j hang igen
gyakran sziszegő z, zs, sőt dzs hanggá is változik, aminthogy a
franciában is joug (zsug), az olaszban pedig giogo (dzsógo) =
iga. Mi pedig azonnal észre kell vegyük, hogy hiszen ez így
nem más mint átmenet az eredetileg csak kör jelentésű szé-
kely-kazár csigle, cekle, csigla, csüklő, csukló = kör, hurok,
bezárulás, csukódás jelentésű mai magyar szavainkra, és
eszünkbe juttatja ez a hurok csukódó, valamint a kör önmagá-
ba visszatérő, azaz tehát szintén csukódó, voltát is, de amely
székely-kazár szavakból meg a latin cyclus (ciklusz vagy
cüklusz) és a szanszkrit csakra = kör szavak is származtak.

A kezdetlegesebb igából (fönti 1 és 2 rajz) fejlődött azu-
tán a járom (a 6. számmal jelölt rajz), amely, tudtommal, a vi-
lágon sehol sem ért el másutt oly tökélyt és egyúttal oly igazán
művészi szépségű kivitelt mint a magyarságnál. Az itt bemu-
tatott példány csak az egyszerűbbek közül való, de hogy mily
szépek is léteztek, erre nézve lássad például Gróh István
„Ungarische dekorative Kunst” cimű művében (1. rész) a 40.
számú színes táblát.

A járom itt bemutatott példányán bennünket azonban kü-
lönösen a „béfa” vagy „bélfa” (t. számú rajzon a) érdekel. A
járom e részének ugyan igen sokféle változata van (ugyanazon
rajzon 4 és 5), de Kis Lajos is az említett folyóirat 1937. év-
folyama „Díszített jármok” című cikkében nehány olyat is
bemutat amilyet itt a 6. számú rajzon a betűvel jelölve látunk,
amelyek tehát bikaszarvak stilizált ábrázolatának is tekinthe-
tők. Nincs ugyan tudomásom arról hogy a járom e részének
nálunk ma más neve mint béfa, bélfa is létezne, de hogy kellett
létezzen tür = türök, tülök azaz tehát szarv jelentésű neve is,
kétségtelenné teszi az hogy amikor az ökröket a járomba fog-
ják, némelyütt azoknak e szót mondják „Türmellé!” (Ballagi).
Vagyis: miután a járomszöget (6 számú rajzon b) kihúzták, e
szóra a betanított ökör készségesen a tür mellé teszi a nyakát,
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ami után a járomszöget ismét helyére dugják. Ezen járomszö-
gekre vonatkozólag pedig még meg kell jegyeznem: Ezek ma
általánosabban vasból készülnek ugyan (a rajzon 3). de például
Gróh István említett színes tábláján még egy fából valót és
gyönyörűen faragottat és színesre festettet is látunk. Hogy e já-
romszögek fölső vége valamikor olyan is lehetett mint a fön-
tebb föltüntetett kanálnyél vége és hogy tehát rajtuk a két bika
szarvból képezett ama föntebb leírt őstörök jelképet ábrázolta,
erre vonatkozólag a ma Erdélyben a már vasból készülő já-
romszögek nyújtanak bizonyítékot, amelyek még mindig álta-
lában olyanok mint itt a rajzon 3. Holott igaz hogy Kis Lajos
szóban levő cikkében csak olyan járomszögeket mutat be
amelyek fönt karikába végeződnek

A járommal és igával kapcsolatban még egyszer visszaté-
rek a szkíták ökröket befogó és szántó Ojtozir nevű istenségére
vagyis a szántás regebeli föltalálójára, az egyiptomiak
Oziriszére, illetve a földművelés egyiptomi mythikus föltalá-
lójára s ezzel összefüggésben az észtek Toll, másként Kalevfí
nevű nemzeti hősére, azaz egykori Napistenére, akiről a rege
még azt tartja hogy szerette a mezei, vagyis a földműves mun-
kát és hogy óriási ekével szántani is szokott, habár Bán Aladár
említett cikke szerint („Ethnographia.” 1917.), ekéjébe ló volt
fogva. Miután azonban a ló csak sokkal későbbi háziállat mint
a tulok, eszerint eredetileg itt is bizonyára ökör szerepelt. A mi
Toldi Miklósunknál ebben a hagyomány már elhomályosul-
tabb de annyit mégis mond, hogy Toldi egészen fiatal korában
csak paraszti, földműves munkával foglalkozott. Bán Aladár
pedig cikkében említi még azt is, hogy 1573-ban Budán a Bé-
csi Kapuban Toldi-relikviák voltak állandó közszemlére kifüg-
gesztve s ezek között egy dárda, egy nagy lópatkó Toldi által
kettétörten és egy ekevas, amely utóbbi Bán szerint is (32. ol-
dal) Toldit, ha homályosan is, a szántással hozza kapcsolatba.
Mi pedig már megsejtettük miszerint őstörzseink régen még
tisztában voltak azzal, hogy a különböző nevű és különböző
kultuszbeli Napistenek egymással tulajdonképpen azonosak,
ami szerint aztán az őstörök Tor avagy Tol Napisten is azono-
sítható az ősmagyar Magor avagy Magyarral, a földművelés ez
istenségével, de azonosul e két istenség egymással még azért
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is hogy Toldi másik neve Miklós. Tény hogy a belső-ázsiai tö-
rökség között máig is vannak nomád de földmívelő, valamint
félnomád törzsek is, úgyhogy következtethető az is, hogy tö-
rök őstörzseink között is voltak már félnomádok, akik a tu-
loktenyésztés mellett azért földművelést is űztek volt.

Láttuk már a székely-kazár dolgokkal foglalkozva, hogy
őseinknek tudomása volt a forgó, kóválygó ködfoltokról, ame-
lyekről tudták azt is, hogy ezek még kusza, kialakulófélben le-
vő világok Megsejtettük hogy a görög kaosz vagy khaosz szó
eszerint a mi kusza, kuszálódik, kószál és kóc (például kender-
kóc = a kenderből nyert bolyhos, szálas anyag) és az ezen
utóbbiból származott szláv kosza = hajzat, szavakkal függ ösz-
sze. Mi már tudjuk azt is hogy ezeknek a kabar szócsoportban
a kavar, kever, kavarog, kevereg, kóborog, kóvályog és az
ezekből származott szerb-horvát kovrcsaszto = göndör, kusza
és kovitlati = kóvályogni, kóválygatni szavak felelnek meg. De
megvannak az ezen kazár és kabar szavaknak megfelelő
őstörök szavak is, habár mai nyelvünkben már némileg el is
homályosultan. Ezek egyike a magasban kóválygó sas régi tu-
rul = köröz, kering, kóvályog neve, továbbá a Ballagi szótárá-
ban is még meglévő ezen szavak: turcos = boglyas, kócos,
türni = göngyölgetni, gyűrni, továbbá turbikál = vizet zavar és
turbokló = folyadék kavarására való rúd, bot. Igen határozot-
tan vonatkoztatható azonban (az ezen két utóbbi magyar szó-
val teljesen azonos) akár a spirálisan kóválygó, kuszálódó vi-
lágködre (nebulosa) például a latin-olasz turbo, turbinis,
turbudus-turbine, turbinio, turbido, torbido szóalak, amelynek
jelentése zavaros, örvénylés, zavarosság de a turbine jelenti
különösen az örvényszerű forgószelet.

Ezek szerint kétségtelenné válik hogy a világködök
őstörök neve turbó, turbul szóalak kellett legyen.
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áttuk hogy török szócsoportunkban a hímséget
jelentő szavakban u vagy o, a nőiséget jelentők-
ben pedig a vagy e magánhangzó áll, kivéve
természetesen csak a késői időkbeli zavarokat,
valamint azon némely esetet is, amelyben, hogy
u vagy o magánhangzós szó is nőiségi jelentésű-
vé legyen, ez a nőiségi -an, -en, -enna, anna
végzést kapta, mint például a Turán, avagy

Tezán, névben, de amely kettő közül az utóbbi már amúgy is e
magánhangzós. Láttuk azt is, hogy e török szócsoportunkban a
nőiséget és földet megnevező magyar és finn szavak, például a
magyar ter, rel, tert, területés a finn tervagy tár, földet és nőt
jelentő, továbbá a latin terra, terrenum, szintén földet jelentő
szavaknak lágyult les kiejtésű megfelelői is vannak, amilyenek
a magyar telep, telek, talab, talp, és a latin tellus = föld és
Tellus = Földistennő, de mint amely szavak még laposságot is
jelentenek; a lap pedig, amint mi már tudjuk, őseinknél női-
ségként volt föl fogva. Ilyen szintén 1-es kiejtésű őstörök
szócsoportunkbeli szavakra ismerünk még az alább elmondan-
dókban is:

Horger Antal a „Magyar szavak története” (Budapest,
1924) című művében a
magyar lidérc, más
változataiban lidvérc,
lodovérc, ludvérc sza-
vakat, szinte hihetetlen
logikátlansággal a gö-
rög nykopterosz, azaz
nükopterosz = denevér
szóból származtatja,
holott először is e gö-
rög szótól e magyar
szavaink hangtanilag

óriási távolságban vannak, másrészt néphitünkben a lidérc so-
hasem denevér hanem tojásból kikelő madár, tyúk avagy ka-
kas. Lehetetlen pedig, hogy Horger, nyelvész létére, ne tudta
volna hogy hiszen a magyar lidérc, lidvérc, lodovérc, ludvérc
szavakkal tökéletesen egyező s madár jelentésű szavak a finn
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Iindu, lintu, lapp lodde = madár, továbbá a vogul lund, az
osztják lont = lúd, mint amely szavaknak épen a magyar lüd
szó is megfelel, de amely a ludcérc szóban is benne.

Aki a magyarság ősnép voltát vitatom, ez állításom ked-
véért oly erőltetett szószármaztatást, illetve egymástól oly tá-
vol eső s egyúttal még meglehetősen eltérő jelentésű szavakat
egymással azonosítani nem mernék. Vagyis a tulajdonképpen
szász nemzetiségű Horger Antal e szószármaztatása annak egy
jellegzetes példája, hogy az „ázsiai, műveletlen nomádság”
elmélete alapján, avagy ez elmélet megmentése kedvéért, bár-
mely magyar szót, ha akármily okszerűtlenül is és akármilyen
világos, de elhallgatott, adatok ellenére is, miképpen lehet
mindenáron valamely más nyelvből átvettnek állítani, anélkül
hogy ez ellen ma már valaki akarna vagy merne fölszólalni.

De mi vegyük itt e lidérc, lodovérc, ludvérc kérdést be-
hatóbban is szemügyre:

Ha mindezen említett magyar és finn-ugor szavak madarat
jelentenek és viszont a finn lehte = levél, falevél, lattea, littea
= lapos, lente = röpül, littele = lebeg, libeg, akkor ez arra
kényszerit gondolnunk, hogy e szavak először is lapos vala-
mint, lapot jelentenek, másrészt szárnyat is, mivel a szárny hi-
szen lap és lapos és lebegő, lebegés re, repülésre alkalmas va-
lami s így tehát a madárral magátólértetődőleg van összefüg-
gésben, másrészt pedig a mi őstörök tál, tal, tel (taliga, tálsze-
kér, tallér, tálgyér, dollár, Teller) laposság jelentésű szavaink-
nak az említett lat, let, lit- szóalakok csak megfordított kiejté-
sei. Itt is pedig a nőiségi a és e magánhangzók vannak jelen, az
1-t kivéve, amely valószínűleg semleges. A lap viszont nőiségi
jelkép volt Eszünkbe kell tehát itt jusson a német Latte = léc,
keskeny deszka, a Lattich = saláta és az olasz latifoglio = bi-
zonyos igen széles levelű fűfélét jelentő szó is. Mind e szavak
közül tehát a finn littele = lebeg, libeg szó mutat rá a szláv leti
= repül szó ősnyelvünkbőli eredetére is.

Néphitünk szerint a lidérc a boszorkányok társa szokott
lenni s ezeknek egyúttal szeretője is, ami szerint tehát eredeti-
leg csakis hím, illetve hím-madár lehetett. A mai néphit szerint
a lúdtojást a boszorkányok testük melegével hónuk alatt – ere-
detileg természetesen ölükben („Ethnographia”, 1918. évfoly.
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219. oldal) melengetik, és ebből kel ki a lidérc. Jelentkezik
azonban a lidérc, ludvérc magától is, különösen pedig olyan
fiatal asszonyokat szokott kísérteni akiknek öreg férjük van,
akik után vágyat érez, cserébe pedig aranyat, kincseket hord
nekik. Nyelvünkben, tudjuk, a ledér szó buját, szerelmeskedőt,
de főképp nőre vonatkoztatva, jelent. E szó is tisztán török
szócsoportbeli s azonnal a görög rege Léda-ját juttatja eszünk-
be, aki szintén madárral, mégpedig hattyúval, szerelmeskedik,
a hattyú pedig a lúdra hasonlító vízimadár, úgyhogy föltéte-
lezhető miszerint a hattyú is neveztetett ősnyelvünkben lud-
nak, de mindenesete csak az őstörök szócsoportban, éspedig
bizonyára csak a hím, míg nősténye led, léd, lend, lad alakú
szóval kellett neveztessen. Valamint a ludvérc, lodovérc szó
első szótagja határozottan hímségi jelentésű de ugyane szóban
hímségi a -vérc is, mert a magyarban, törökben sőt a latinban
is meglévő er, vir, fér, férc avagy férj szóalak szintén hímségi;
hímet, férfit jelentő. Amivel ellentétben a Léda és a rómaiak-
nál Lédával azonos Latona névben az első szótag e és a ma-
gánhangzója nőiséget jelent, ugyanúgy mint az -ona rész is,
amelynek értelme: nő, anya. Kiemelendő, hogy régi nyelvünk-
ben fércel igénk mai varr, tűzdel értelmén kívül még „hím ka-
csa a nős tényt meghágja” értelemmel is bírt (Ballagi), a férfi
nemző cselekvése pedig tűzdeléshez is hasonlitható, ami sze-
rint tehát a vir, férj és a férc szavak egymássali összefüggése
éppen olyan kétségtelenné válik, mint az, hogy a lidérc, lud-
vérc, lodovérc szavak értelme madár-hím, azaz hím-madár
kellett legyen, épen úgy mint a Léda vagy Latona névé: nős-
tény-madár, anya-madár. Kiemelem még azt is, hogy a varr és
fércel igéink egymással hangtanilag azonosak, v-r és f-r.

Hogy pedig miért hozatott Léda épen a lúddal azaz hogy a
lúdra hasonlító másik vízimadárral a hattyúval kapcsolatba,
ennek igen természetes magyarázata élettanilag az, hogy a
hattyúnak valóban igen nagy, az emberi hímtaghoz is hasonlít-
ható nemzőszerve van, habár ez, miként más madaraké is, csak
közösüléskor mered az állat kloákájából ki.

Mindenesetre nekünk föltűnik a tény, hogy ezen Léda és
Lúd (lúd itt = hattyú) rege tehát pontosan azonos párhuzamot
képez a föntebb ismertetett kabar Bagoly avagy Buhul és
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Kűbele vagy Kebel regével. Csakhogy újabb időkben, különö-
sen pedig az ősregéinket öröklő, de azok jelképes értelmét már
nem tudó árja és sémita népeknél rendesen egymással össze
tévesztetett egyrészt az ős Égistenről és az ős Anyagistennőről
szóló rege a másrészt a Napistenről és a Föld-, illetve Víz- és
Légistennőről szóló regével.

Léda férje, a görög hitrege szerint, tulajdonképpen egy
trójai király volt, a hattyú képében azonban nála Zeüsz, a gö-
rögök főistene jelent meg. Felötlően egyezik ez még a mi
Emese mondánkkal is (eme, emse, emő, régibb nyelvünkben
nő, nőstény jelentéssel bírt), amennyiben Emese férje is az
öreg Ügek és hogy nála az istenség turul képében jelenik meg,
ami után Emese álmot lát, majd nagy dolgokat megindító fiát
szüli. Pontosan ugyanezen indítékot találjuk még a bibliai ha-
gyományban is, ahol szintén öreg férj, József, fiatal nő, láto-
más és ezt követőleg nagy dolgokat megindító fiú születése
fordul elő, de ahol a hattyú, vagy turul szerepét galamb, a
Szentlélek e jelképe, tölti be. A finn Kalevalában Ilma istennő
a tenger színén úszva, a hullámokon ringatódzik (a víz meg-
személyesítése). Szüzességét unva, Ukkót, a főistent hívja, aki
itt kacsa képében jelenik meg és az istennő térdére teszi ée to-
jását, amelyből azután a Napisten, vagyis Väjnemöjnen, azaz a
finnek nemzeti istensége kel ki. Észre kell vennünk, hogy itt
különböző ősregék egymássali összezavarodása történt. Hi-
szen tojást tojó kacsa: nőstény állat, és így nem jelképezhet
férfi-istenséget, sem megtermékenyítőként nem szerepelhet.
Vagyis itt tehát a madár általi megtermékenyíttetés indítéka
van a tojásból kiköltött lidérc indítékával összezavarva. Hogy
aztán e zavar már a finn népi rege-énekekben is így megvolt-e,
avagy hogy ez csak az énekgyűjtő és a Kalevalát összeszer-
kesztő Lönnrot hibája, kérdés maradhat. A Kalevalában azután
a tenger színén ringó istennő tényleges megtermékenyítője-
ként, teljesen okszerűtlenül nem is a hívott és kacsa képében
megjelent Ukko szerepel, hanem a szél! Ami tehát egészen
más indíték, de amely itt a helyes. Mi ugyanis, akik ősvallá-
sunk észjárását (ideológiáját) már ismerjük, észre vesszük
hogy mivel a szél: mozgás: ez tehát erőny is és így hímség,
ami szerint a hímségként fölfogott, anyagtalan szellem azaz
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lélek jelképe is volt. Ezért nevezi régibb nyelvünk a lelket
lehelletnek illetve a szellemet szellet-nek, úgyhogy innen szár-
mazott azután a német Seele (széle) = lélek szó is. Mind amely
dolgok igazolódnak a bibliai hagyomány által is, ahol a ga-
lambbal, azaz szálló madárral jelképezett Szent-lélek terméke-
nyíti meg a szüzet, amely Szentlélek egyazonos az Égistennel
és akit aztán a megszülető fiú atyjának nevez és aki ezen égi
Atyafiaként elismert szerepel is. De igazolja még mindezeket a
görög Léda rege is, amelyben Lédát, a lelket, szellemet szintén
jelképező szálló, repülő madár, itt hattyú, képében megjelenő
égistenség, Zeusz, termékenyíti meg. Ismeretes, hogy a vogu-
lok hitregéiben a Napisten valóban szerepel a magasban szálló
Aranylúd képében is, úgyhogy sejthető miszerint a Léda-
regében hiba már csak annyiban van, hogy ha a megterméke-
nyítő az égi, nagy ősistenség, akkor a nő neve egymássalhang-
zós név vagyis meg Éda kellene legyen, míg ha a név Léda,
akkor megtermékenyítőként a Nap, az Aranylúd, illetve
Aranyhattyú, kellene szerepeljen. De megsejthetők még a kö-
vetkezők is: Ha azonban a görög regében megtermékenyítő-
ként Zeusz, a főisten, szerepel és hogy ezután Léda két tojást
hoz világra, amelyekből azután Kasztor és Pollux ikertestvér-
pár kel ki, ez azt jelenti, hogy itt eredetileg valóban az ősnőség
megszemélyesítőjéről van sző, aki neve, helyesen, Éda volna,
s aki aztán a Napisten szüli. Kétségtelen tény mindenesetre,
hogy a görög rege Kasztor és Pollux ikertestvérpára a mi ősre-
génk ikertestvérpárának felel meg vagyis a Nap Magorban és
Hunorban valő megszemélyesítésének, akik a Napból szárma-
zó erőny alkotó és romboló hatalmát jelképezik. Sőt megsejt-
hető mindezekből még az is hogy miért fordul elő az Éva név
még Héva alakban is, vagyis egymássalhangzós és kétmással-
hangzós alakban is. Ami szerint eredetileg Éva az ősanyag, az
ős világköd illetve Tejót megszemélyesítője, vagyis az Éganya
vagy Világanya volt, még Héva a Föld és egyúttal a lég és víz
megszemélyesítője, vagyis: Emberiség-anya, aki megterméke-
nyítője a Nap. Mindez így a Bibliából pedig már azért hiányo-
zik mivel a zsidók abszolút hímelvűsége és egyistenvallású-
sága miatt nőistenségről már nem volt szabad szó legyen és
így az egyetlen Égistenségről sem volt föltételezhető hogy
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neje, felesége is lehessen, úgyszintén, mivel az embereket
nemző Napistenről és Földistennőről sem volt többé szabad
szónak lennie, ezért az emberek megalkotójaként is az egyet-
len Égisten kellett szerepeltessen.

De föl kell tűnjön nekünk még az is, hogy a Kalevalában
Ilma Istennő másik neve Kave, ami a Héva névre hasonlít, il-
letve ezzel hangtanilag azonos: k-v és h-v. Tény az is, hogy a
Kalevalában Ilma-Kove úgy lég- mint Vízistennőként is szere-
pel, ugyanúgy tehát mint a mi Ilonánk (élet-anya). A Kalevala
szerint ugyanis Ilma előbb légi istenség és azután a magasság-
ból alászállva a vízre, vagyis a tengerre ereszkedik alá, amely-
nek színén aztán Vizaanya- vagyis Vízistennőként, a hullámo-
kon fekve ringatódzik. Még meglepőbb azonban azon tény
hogy Éva neve nem csak Héva hanem a héber szövegekben
meg Khava, Kava alakban is előfordul, ami hiszen a finn Kave
névvel még magánhangzójában is egyezik. Amely név a héber
hagyomány szerint „életadó”, vagy „életanya” értelemmel bír.
Az pedig tény hogy a földi lények életéhez földnek, levegőnek
és víznek, mint alapanyagoknak, van szüksége, amiért is Ilona,
azaz Életanya, egyúttal Föld-, Lég- és Vízistennő is, de aki
megtermékenyítője a Napisten. Ha ellenben e nőistenséget ős-
Világanyaként fogjuk föl, akkor megtermékenyítőjeként két-
ségtelenül az ős-Erőny-istenséget kell fölfognunk.

A finn Kalevala énekeinek megfelelő észt énekekben a
madár a tojást nem az Istennő térdére hanem annak ölebe rak-
ja, ami a lidérctojás kiköltése indítékával sokkal inkább egye-
zik.

A Kalevala éneke szerint Kave a tenger színén ringatódzik
és vízanyának is mondatik, de elmondva az énekben utóbb
még az is, hogy őt a szél a tengeren hajtja is. Vikár Béla Kale-
vala fordításában is az irongál tájszavunkat is használja,
amelynek értelme ide-oda csúszkál de főképp jégen; miután
azonban a latin-olasz ire = menni, haladni, errare pedig = bo-
lyongani, tévelyegni, ebből következtetem, hogy Vikár Béla az
irongál szót azért használta itt, mivel tudta hogy ennek bo-
lyongás, ide-oda haladás értelme is van. Tény, hogy vogul ro-
konaink világteremtés-regéiben az mondva, hogy a Föld ele-
intén a tenger színén, Mumitorem Égisten által a tenger fene-
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kéről való homokból teremtett, úszó kicsi sziget volt, amelyet
ha más-más szél fújt más-másfelé hajtott és amely csak utóbb
növekedett meg annyira, hogy az emberek lakóhelyévé is
válott és lett szilárd mozdulatlanná is. Megérthető tehát ez el-
mondottakból az is, hogy Kave s az úszó sziget, vagyis a Föld,
egymással tulajdonképpen azonosak, vagyis hogy Kave lég- és
földistennői minősége mellett még Földistennő is, vagyis hogy
ő a Föld maga is, hogy ő a Föld nőbeni költői megszemélye-
sítése s mint Föld: ő az emberiség édesanyja is, és így tehát
Évával, más nevén Khavával is azonos. Mi pedig hiszen tud-
juk is, hogy a finnben és az ugor nyelvekben ma = föld, amely
szó pedig anya, mama jelentésű is.

De a föntiekkel egyezik a görög-római mondában az,
hogy Léto-Latona, miután Zeusz által megtermékenyíttetett
(Ismétlem: Hogy Léto Latona és Léda egymással azonosak,
bizonyítja a nevek teljes azonossága, valamint az is, hogy
mindkettő megtermékenyítője Zeusz), eleintén egy a tenger
színén úszó szigeten telepszik meg, ahol Apolló Napistent és
Artemisz Holdistennőt szüli meg (Léda Kasztora és Polluxa
helyett). Ezután azonban Pozeidon Tengeristen e szigetet a
tenger fenekére állított oszlopokra helyezi s így teszi egyhely-
ben szilárdan állóvá. De Délosz szigete, amelyen ősidők óta,
már görögök előtti őskorban is, Létónak és Apollónak vala-
mint Artemisznek is ősrégi kultuszhelye volt. A Délosz név el-
ső szótagja, dél, hiszen szintén őstörök szócsoportbeli szó,
bennünket pedig meglephet, hogy ez meg nem más mint a Lé-
da vagy Léto név megfordított kiejtése. Miután pedig a görög-
ben a délosz szó értelme: világos, a görögök pedig Apollót
még Déliosz-nak is nevezték, mindebből kitűnik az is, hogy a
nap egyik őstörök neve Dél, Deli is kellett legyen. Apollót
mindig igen szép arcúnak és délceg termetűnek ábrázolták
volt, (Föntebb már említettem, hogy az erdélyi „Szép Isten”
szólás egykor kétségtelenül a Napistenre vonatkozott), deli
szavunknak szép értelme is van, de Ballagi meg „fényesen öl-
tözött vitéz” értelmét is fölhozza. Tény hogy régen a vitézek,
katonák igen szerették, hogy rajtuk mentül több fénylő arany,
ezüst, ékkő legyen, valamint hogy sisakjuk, vértezetük, min-
den fegyverük, mindig fényesen ragyogjon. De ide tartozik dél
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szavunk is, amely a nap azon időpontját jelenti amelyben a
Nap a legmagasabban állván, sugarai függőlegesen esnek a
földre, ahol így úgyszólván minden árnyék eltűnik és ezért te-
hát minden fényárban van. Ezenkívül Dél-nek nevezzük a
déltájat is, amit megokol az, hogy tőlünk délre, az egyenlítőn a
Nap délben valóban tökéletesen az Ég legmagasabb pontján
lévén, így itten a világosság a legteljesebb, és természetesen a
legnagyobb hőség is van; dél szavunknak pedig melegség ér-
telme is van. Ezzel ellentétben Észak meg azért a Sötétség Or-
szága, Homályország, népmeséink Jégországa is, mert ott fél-
évig éjszaka van, de ezenkívül a félévig tartó nappal alatt is a
Nap alacsonyan maradván, sugarai a földre mindig rézsút es-
vén, ezért ott a világosság is csekélyebb, de kevés a hő is, ami-
ért ott mindent örök hó és jég borit.

Felötlően utal még arra hogy a Délosz szigeti kultuszhe-
lyet ősrégi időben valamely őstörök törzsünk alapíthatta, az
hogy itt, a régi följegyezések szerint Apollónak – azaz tehát
Déliosznak – főképp bikákat áldoztak, – azaz tehát őstörök
szóval túr-okat, tul-kokat – és hogy az ottani egykori Apolló-
templom mellett egy egészen, az ősidők óta áldozott bikák
szarvaiból épült hatalmas nagyságú áldozóoltár állott. De is-
mét meglepő egyezés Benedek Elek is közli azon népmesénket
(címe: „A tülökvár”) amely szerint egy hatalmas királynak
egyszer az jutott eszébe hogy mindenféle vára van már: favára,
kővára, ezüstvára, aranyvára, csak épen tülőkvára nincsen még
Megparancsolta hát hogy az egész országban aki amennyi tül-
köt összeszedhet, hozza a tülőkvár megépítéséhez.

Nos de honnan ez eszme? Kétségtelenül onnan hogy ha ez
ritkaság volt is, de létezett valamikor tudomás arról hogy ilyen
várak léteznek, és épen ezért akarta a király hogy hát ilyen vá-
ra is legyen. Úgy a görögöknek mint más népeknek is voltak
olyan áldozó dombjaik, amelyek teljesen a századokon át a
föláldozott állatok – sőt vérengzőbb természetű népeknél föl-
áldozott emberek – ezrei csontjaiból, koponyáiból és a tűz
hamvából voltak fölhalmozódva, sőt valószínűleg gondosan
rakva is. Tudvalévő, hogy kegyetlenebb indulatú népeknél
némely ünnepség alkalmával úgy állatokat mint embereket,
különösen hadifoglyokat, egy nap alatt is, százával áldoztak
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föl. De épülhettek az ilyen csonthalmok tetején valóban csak
tisztán tülkökből rakott áldozó oltárok is, viszont lehetséges
hogy ez egész domb külső felülete tülkeikkel egymásba
akasztott koponyákból rakatott és csak belseje volt a többi
csonttal és hamuval kitöltve. Világos, hogy az így készülő

mesterséges dombok idővel
mind nagyobbra, magasabbra
növekedtek, amiért is a tete-
jükön levő oltárat is folyton
magasítani kellett, hogy a
magasodó domb teteje be ne
lepje, sőt esetleg még kiterje-
désében is nagyobbították, ha

a domb tetején levő sík teret is nagyobbítatták, ami mind attól
függött hogy az illető nép menynyire szaporodott, hatalomban,
gazdagságban mennyire gyarapodott, amitől az áldozatok gya-
korisága s kisebb avagy nagyobb száma is függött. Ismeretes a
Délosz-szigeti állítólag csupa tülökből álló oltárról szóló azon
monda, amely szerint Apolló az orakulum által azon kívánsá-
gát közölte volt, hogy oltárát pontosan még egyszer akkorára
nagyobbítsák meg mint amekkora az eddig volt Az oltár sza-
bályos kocka alakú volt. E kockaalak nagysága pontos kétsze-
resét kiszámítani azonban igen nehéz mértani föladat, amelyet
csak görbék segítségével oldhatni meg („Déloszi probléma”).
A mértanban járatos nem vagyok, de a görbék vajon nem
olyanok-e mint az alábbi rajzon c és d? A szarvak vonala.

Igaz ugyan, hogy vár és áldozó domb egymással nem
azonos, közöttük azonban összekötés mégis van. Először is a
görögöknek is voltak olyan áldozó dombjaik is amelyek olyan
csavarodó alakúan magasodtak mint amilyenekre a mezopo-
támiai cikurat-tornyok egy része is épült, mivel így volt rajtuk
állandóan de nem meredeken emelkedő járat, vagyis egyrészt
így voltak a legkönnyebben állandóan magasíthatók, mert így
volt rájuk bármilyen anyag a legkönnyebben fölszállítható,
másrészt így voltak rájuk az áldozatra szánt állatok is a leg-
könnyebben fölvezethetők. Viszont, amint ezt már említettem,
az ilyen tornyok ellenség ellen jól védhetők is voltak, mivel
rájuk a följáró keskeny volta miatt egymás mellett csak keve-
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sen támadhattak egy-
szerre, a fölső járatról
pedig a védők a táma-
dókat folyton nyilaz-
hatták és dobálhatták,
úgyhogy ezáltal az
ilyen csavarodó domb,
torony és a vár között
kapcsolatot látunk; azt
pedig tudjuk, hogy a
mezopotámiai cikura-
tok tetején mindig
szentély és áldozóhely
is volt.

A fönti rajzon a és
b alatt kísérlettem meg
rekonstruálni, hogy a
déloszi oltár milyen-

képp alkotott lehetett. Ha ugyanis ez oltárat tülkeikkel kifelé
fordított koponyákból képezték, ha annak belseje más cson-
tokkal volt is kitöltve, de az kívülről mégis csupa tülökből ké-
pezettnek látszott. Megjegyezhető azonban hogy bizonyára
nem csak az oltár külső felületét hanem az egész áldozódomb
külső felületét képezték így, koponyákból, míg az egyéb csont
és hamu annak belsejét töltötte ki. A fönti rajzon a dolgot azért
tüntettem föl sarkasra mivel a följegyezések szerint a déloszi
oltár tülkökből képezett de kockaalakú volt, bizonyos azonban
az is, hogy régebben úgy az ilyen oltárak, valamint a csavaro-
dó alakú áldozó dombok is kerekek voltak és nem négyszög-
letűek, mivel a kerek, sarkatlan alak egyszerűbb és tehát köny-
nyebben alkotható sőt mintegy magától adódik is.

Említettem föntebb hogy a görög mythologia szerint Léda
ikertestvérpárt, Kasztort és Polluxot, hozza a világra, akik
Magor és Hunor ikertestvérpárral, azaz tehát a Nap kettős
megszemélyesítésével tekinthetők azonosaknak, habár ez rég
elhomályosult is. Láttuk hogy Latana is ikertestvérpárt, Apalló
Napistent és Földistennő helyett Artemisz Holdistennőt szüli.
Ami szerint Léda s a vele azonos Latona is tulajdonképpen az
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ős Világanya, míg férje az ős Égisten (Zeusz). Eszerint azon-
ban ekét nőistenség neve helyesen egymássalhangzós szóalak,
vagyis tehát Eda, Ada kellene legyen. Zavar van már a Kale-
valában is, mert Kave-ról, bár az mondatik, hogy ő Lés- és
Vízistennő, s így tehát Földistennő is, de mondatik az is, hogy
ő Väjnemöjnent, azaz a Napistent szülte. Mint az előbbi isten-
nő Kave néven helyesen neveztetik, de mint Väjnemöjnen
anyja, azaz tehát mint ősistennő, neve helyesen Aue vagy Aua
kellene legyen. Viszont a Bibliában, tudjuk, Éva igazi neve
Kava vagy Khavva, Heva alakú volt, igen helyesen, míg ezzel
az Éva név csak később lőn összetévesztve. Éva ugyanis csak
emberiséganya s így neve kétmássalhangzós kell legyen. Ha-
sonlóképen a finn és magyar Ilma és Ilona vagy Elona név is
tulajdonképpen helyesen az ős Világanya neve kellene legyen,
ellenben mint Föld- és Emberiséganya helyesen Hilma,
Hilona, Helana volt, amint hogy e név a görög Helene névben
helyes alakjában fönn is maradott. Meglepő tehát hogy az ok-
szerűen kikövetkeztetett helyes ősviláganya-név pontosan
egyezik a latin-olasz ava = ősanya szóval. De még meglepőbb
azon tény, hogy hiszen, amint láttuk, ez ősistennő, valamint
férje az ős-hímistenség is, hol hattyúval, hol bagollyal, hol
sassal, hol meg galambbal, vagyis tehát madárral jelképeztet-
tek, holott pedig a latinban avis = madár, valamint a latin avus,
avo = ősapa, ava pedig, amint mondottuk, = ősanya. De láttuk
azt is, hogy miként a Héua vagy Kava, Kaue név egymással-
hangzós és ősanya jelentésű megfelelője Éva, Ava volt,
ugyanúgy a Léto, Léda, Latona név egymássalhangzós és ős-
anya jelentésű megfelelője meg Éda, Ada kellett legyen. És
íme az északi germánban edda = ősanya; amely szó tehát va-
lamely északi, árjaelőtti finnugor ősnépünk nyelvéből került át
a germán hódítók nyelvébe. Ha azonban az edda vagy eda,
ada szó ősanya értelmű, akkor ez – amint láttuk is – úgy kel-
lett legyen az eva, va szóval is. Ámde honnan származik ez
utóbbi eva vagy ava szó maga? Íme: Mi már tudjuk, hogy ré-
gibb nyelvünkben az ó = régi, ódon, szavunkból ugyanúgy
képződött ó – avas, avult mint ahogy hó szavunkból: hó – ha-
vas; tó szavunkból tó tavi, tavak; szó szavunkból szó - sza-
vunk, szavak, amikor is a hosszú ó mindig a hanggá változik és
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utána egy u hang következik, ami szerint azonban, mivel a la-
tinban ó = ősi, igen régi, alapszó nem létezik, kétségtelen hogy
tehát a latin avus = ősapa, ava = ősanya, továbbá a latin-olasz
avitus-avito, szavak is ősnyelvünkből származóak.

Föltűnő azonban az Éva név azonossága az év = esztendő
és öv = kör szavunkkal is; tudjuk pedig hogy az év tulajdon-
képpen egy kör, vagyis egy körként önmagába visszatérő idő-
tartam, másrészt, hogy egy év Földünknek egy a Nap körül be-
futott köre, vagyis öve. Márpedig tudjuk azt is, hogy őseinknél
a kör, gyűrű: nőiségi jelkép volt. De szó volt már arról is, hogy
ősnyelvünkben sok esetben ugyanazon szónak, csekély kiej-
tésbeli különbséggel, más-más értelme is volt. És íme: az Éva
névben megvan tehát az ős, ősi, ősanya értelem, megvan a
nőiséget jelentő kör azaz öv értelem, de megvan a föntebb már
kimutatott evő, éhező befogadni kívánó, hívó és űr, üreg, üres-
ség, hiány, tehát negatívum vagyis eszerint is nőiség értelme
is.

Láttuk tehát most itt is az összefüggések szinte végtelen
láncolatát, de amelyeket a magyar nyelv, mythologia és nép-
rajz alapul vétele nélkül észrevenni nem lehet, amint hogye
dolgok eddig még észre nem is vétettek. Pedig ennyivel ezen
Éva, Léda, Latona, Kave összefüggéskör még távolról sincsen
kimerítve. Mert íme:

Török ada = sziget. Mi már tudjuk, hogy ősregéink szerint
a Csallóköz szigete „Tündér Ilona szigete” volt, hogy Tündér
Ilona az emberiség ősanyjaként szerepelt és így tehát ő Évával
is azonosul; láttuk továbbá, hogy ezek szerint a Csallóköz szi-
gete is az emberiség keletkezése helyeül volt tekintve, sőt
hogy e sziget, alakjával is a női nemi résszel hasonlítható ösz-
sze. Továbbá láttuk, hogy a finn és észt hitregében a világkez-
dő ős nőistenség a hullámokon fekve ring a tenger színén.
Láttuk hogy a vogul hitrege szerint az első emberek idejében a
Föld még a tenger színén úszó, a szél által hol ide, hol amoda
hajtott kicsiny sziget volt, valamint láttuk hogy Léto-Latona a
görög hitrege szerint egy a tenger színén úszó szigeten élt
eleinte, de amelyet utóbb a tengeristen a tenger fenekére állí-
tott oszlopokkal erősített meg mozdulatlanná. Úgyhogy mind-
ezek szerint okszerűen következtethető, hogy Léto-Latona és a
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finn Kave ezen úszó sziget költői megszemélyesítése is, más
szóval hogy az emberiség első lakhelye szigete és az emberi-
ség ősanya-istennője költőileg ugyanaz. Ez oka tehát annak is,
hogy törökül ada = sziget, mert hiszen láttuk hogy az Ada név,
ugyanúgy mint az eda vagy edda szó is, tulajdonképpen ős-
anya értelmű volt.

Ámde „úszó sziget”? Amelyet a tenger fenekén álló osz-
lopok rögzítenek mozdulatlanná!? Mily képtelenségnek látszó
gondolatok! Pedig nem azok, csupán igazi értelmük nem isme-
retes, azaz helyesebben szólva: értelmük csak nem általánosan
ismert, de igen világosan megmagyarázható.

A nagy mocsarakkal borított tájakon, amilyen hajdan a
Csallóköz és a Fertő tó környéke volt és amilyenek a nagy
Magyar Alföldön is voltak, ilyen úszó szigetek valóban létez-
tek. Amiről több leírás is van és amit például Herman Ottó is
„A magyar halászat” című könyvében is leír. Mindenféle vízi
növény, úszóhínár tömkelegéből képződtek a víz színén,
amelyeken törme-
lékből, szélhordta
porból, korhadó
mindenféle növé-
nyi anyagból vé-
kony földréteg is
képződött, amely
tömkeleg alatt azonban még ott volt a víz, amelyen az egész
úszott. Voltak ilyen szigetek kicsinyek de voltak mérföldnyi
átmérőjűek is Rajtuk nád, sás, bokrok, fák, különösen mocsári
fenyőfélék is kezdtek nőlni, vagyis főképp olyanfélék amelyek
gyökérzete nem hatol nagyon mélyre hanem messze szétter-
peszkedő. A mélyben mindez alatt azonban még mindig ott
volt a víz, amelyen az ilyen szigetek úsztak és amelyeket csak
sok idő multával nyomta súlyával a mindig vastagodó földré-
teg oly mélyre hogy végül megfeneklettek. Néha szilárd parttal
kerültek érintkezésbe, látszólag azzal össze is nőlve, de erő-
sebb szél, a rajtuk lévő növényzetbe, bokrokba, esetleg fákba,
kapva, onnan ismét elszakította és a vízen messzire elvitte,
sokszor rajtuk lévő állatokkal, emberekkel, halászkunyhókkal
is együtt. Vagyis az ilyen szigetek valóban ide-oda bolyongó-
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ak voltak Való igaz az is, hogy az alföldi lakosság az ilyen
úszó szigeteket úgy rögzítette meg, amit Herman szintén leír –
hogy sudár-fák törzséből való hosszú cölöpökkel verve azokat
át, ezek által szögezte a fenékhez és így a mocsarak vízvilá-
gától a maga számára művelhető s lakható területeket hódított.
Az ilyen szigetek neve népünk nyelvén láp és ingovány volt.

Az ilyen szigetet leegyszerűsített metszetrajzban úgy áb-
rázolhatjuk ahogy an azt itt föntebb tüntettem föl.

Ez tehát a Pozeidon által a tenger fenekére állított azon
oszlopok oly képtelenségnek látszó gondolata megfejtése,
amelyek által ő, a rege szerint Léto úszó szigetét egyhelyre
rögzítette volna.

Rendkívül fontos dolog azonban, szempontunkból, azon
tényt is megállapítanunk hogy ilyen úszó szigetek tengeren,
azaz sós vízen, sohasem keletkezhetnek hanem csak édesvizű
mocsarakon, de semmi esetre sem oly tisztavizű, nyílt tenge-
ren amilyen az Egei Tenger, amelyben Délosz szígete, azaz te-
hát Léto, a rege szerint egykor úszó, szigete áll! Vagyis: Egé-
szen világos tehát, hogy a szigetnek oszlopokkali megrögzíté-
se regéje ott nem, hanem igenis Magyarországon keletkezett,
ahol ősrégi időkben még sokkal nagyobb mocsarak is léteztek
mint manapság, ahonnan e regét a Görög Félszigetre s az Egei
Tenger szigeteire is kivándorlott őstörzseink vitték magukkal
és amelyet az oda később érkező, hódító görögök örököltek, de
már nem értettek és Délosz szigetére is alkalmaztak, azért mert
odaérkeztükkor ott Léto, Apolló és Artemisz egy ősi kultusz-
helyét találták és a regét itt is hallották.

Van azonban még más érdekes dolog is, ami a Léto szi-
gete oszlopokra erősitése regebeli hagyományával hozható
kapcsolatba:

Mivel a mocsarak úszó szigeteit lerögzítő cölöpök hegyes
végükkel voltak a földbe verve s töves azaz tehát vastagabb
végükön verték, ezek tehát olyanok voltak mint alábbi rajzon
1. A 2 azon állapotukat mutatja, amelyben tövük, ha azt erő-
sebben és többet kellett verni, kissé meglapult. Ma is szokás az
olyan cölöpök avagy szerszámok végét amelyet kalapálással
verni kell, hogy szét ne repedezzen, karikával körülfogni,
amely karikát itt a rajzon 2 szintén föltünteti. De igen valószí-
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nű hogy volt némelyütt,
2 aminthogy ez Ina is
előfordul, olyan szokás
is, amely szerint a kez-
detleges kunyhók vázát
képező karókat, egyik
végüket meghegyezve,
természetesen az amúgy
is vékonyabbat, a földbe
szúrták, sőt lehet hogy
kezdetlegesebb lakok
gádorát, tornácát is így levert cölöpökre készítették, úgyszin-
tén a lak belsejében a tartó oszlopok gyanánt szolgáló cölöpök
is úgy voltak a földbe leverve. Viszont a cölöpépítmények ha
akár víz fölé készültek is, akár csak árterületre, de csakis levert
cölöpökre épültek

Nos mindez tökéletesen egyezik a görögelőtti kréta-
mykénéi ősműveltség oszlopaival, amelyek alakját a fönti raj-
zon 3 mutatja, amelyek fölfelé vastagodnak és amelyeken a
cölöp ütések által kilaposodott tőkéje s alatta az összefogó ka-
rika is ábrázolva, holott ezen, napjainkig megmaradott oszlo-
pok kőből valók és az egykori cölöpök alakját csak utánozzák.
Kétségtelen azonban, hogy azon őskorban fából való ugyan-
ilyen oszlopok ezelőtt sok ezrével is készültek volt, csakhogy
ezekből annyi ezredév után egy sem maradhatott meg. A ré-
gésztudósoknak föl is tűnt ez ős műveltség oszlopai azon sa-
játsága hogy fölfelé vastagodnak, lefelé vékonyodnak Bár
megállapították hogy ezek föltűnően emlékeztetnek mai asz-
tallábakra (a rajzon 4.) de magát a jelenség okát, elfogadható-
an megmagyarázni mégsem tudták. Pedig ha az illető régészek
(archeológusok) és művészettörténészek a néprajzi tudomány-
ban is járatosak lettek volna, úgy az okra is könnyen rájöhettek
volna, mert hiszen kunyhókban és másféle kezdetleges laká-
sokban, de különösen a magyarságnál is, az asztalok és padok
lábait egyszerűen a földbevert cölöpök képezik, amikor is ezek
természetesen szintén vékonyabb és hegyesre vágott végük kel
vervék a földbe, éspedig nem csak azért mert vékonyabb vé-
güket könnyebb meghegyezni, hanem azért is mert minden-
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esetre vastagabb végüket csaposra is faraghatni s így ezeken az
asztal avagy pad lapja biztosabban áll.

Elképzelhetjük az itt elmondottak után azt is, hogy őseink
valamikor egy Léto-Lédával azonos
nőistenségüknek, azaz tehát Tündér
Ilona vízistennői megnyilvánulásá-
nak avagy talán az ős-Világanyá-
nak, akit őstörök törzseink tehát Éda
néven is nevezhettek, Alföldünk
egykori vízvilága úszó szigetein valóban építhettek leszúrt ka-
rókra vesszőfonadékfalú könnyű templomocskákat is, vala-
mint hogy ilyen házacskákban ők maguk is laktak.

A finn lattea = lapos, lauta = deszka, továbbá a német
Latte = keskeny deszka, az ugyanezt jelentő szerb-horvát
letua, az olasz latra = bádog, a latin latium és Latium = lapály,
a német Land = földterület, de még inkább e szavak megfor-
dított alakja, a magyar talaj, telep, talp valamint még a föld
jelentésű latin tellus szavak, mind azt mutatják, hogy ezen t-l
és l-t alakú szavak laposságot és földet jelentenek. Amelyek-
hez tehető még, hogy magyar népünk az irodalmi de idegen
tutaj szó helyett a láp szót használja, a tutaj pedig a legjelleg-
zetesebben lapos vízi jármű, eszerint következtethető, hogy
ennek neve az őstörök szócsoport szerint lat, lát, let szóalak
kellett legyen, annál is inkább, hogy ez a Léto-Latona névvel
is egyezik, amely istennő pedig, amint láttuk, illetve megsej-
tettük a lapos, úszó szigeteknek is megszemélyesítése volt; mi
pedig már tudjuk, hogy nálunk, valamint másutt is, nád-, szal-
ma- vagy hasonló növénykötegből is készültek volt félig tutaj,
félig csolnakszerű lapos vízijárművek. De sejthető még, hogy
hasonló de lágyabb d avagy ty mássalhangzós kiejtésű szavak
vizet is jelentettek. Tény hogy ilyen lágyult d hanggali kiejtésű
a Léda név is, amely istennő mindenesetre nem is csak az úszó
sziget és a tutaj, hanem a víz megszemélyesítője is volt. Léda a
vízre egyébként már azért is utal mivel hattyúval, azaz tehát
vízimadárral szerelmeskedik. Mi pedig már tudjuk hogy az u
magánhangzós lud szó a hímhattyú neve volt, míg a led szó a
nőstényhattyúé is. De mi már szintén tudjuk, hogy a szárny-
nak, mint lapnak, őstörök neve is let, lit szóalak kellett legyen.
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Eszerint aztán világos, hogy a finn littea = lapos és lütele
(lítele, hosszú í-vel) = libeg, szállong szó is a szárnnyal és te-
hát a madárral is összefügg, láttuk pedig, hogy ősnyelvünkben
lidérc avagy lidvérc hím-madarat, ludvérc pedig hím hattyat
jelentett. Úgyhogy mindezek magyarázzák meg a finn, habár
nt-s kiejtésű, lintu = madár és a szláv leti = röpül szavakat is,
azaz hogy bizonyítják ezek őstörök eredetét. De szerintem
ugyanezek teszik valószínűvé a Lidia és a szintén nd-s kiejtésű
Linda nőnevek őstörök eredetét is. Hozzátehetjük, hogy Kis-
Ázsiában régen volt Lidia nevű ország és líd nevű nemzet, ott
ahol ma is tiszta törökség él.

De ugyancsak a Lédával azonos Léto istennő név is, ide
tartozik mivel ő a tengeren úszó sziget megszemélyesítése is
Hogy azonban e névben mégis a kemény t hang van, ez ezred-
évek alatt bekövetkezett elváltozásnak tulajdonítható, valamint
annak is, hogy a regét a görögök csak örökölték de ennek mé-
lyebb, jelképes értelmét már nem tudták.

Mindenesetre mindezek valamint a még elmondandók,
mind a vízre is vonatkozók lévén, azt is sejttetik, hogy az
őstörököknek vizi életmódú, tehát hajózó, halász s eszerint
valószínűleg cölöpítményekben lakó törzseik is voltak.

A finn Kave istennő neve, habár nem török hanem kabar
szócsoportbeli, de mivel a víz színén a hullámokon ringó is-
tennő, így tehát ő is azért mégis a víz megszemélyesítője, va-
gyis vízistennő is volt, aminthogy a Kalevalában vízanyának
mondatik is.

Nyelvünkben több a vízre utaló török szócsoportbeli szó
van, amelyek a Léto-Latona-Léda nevekre is hasonlítanak.
Ilyenek a latyak, lötty, lotyadék és litty-lötty, de ilyen a finn
latakkö (letekkö) = pocsolya szó is, de kiemelendő még az
ezekkel rokon lotyó = kétes erkölcsű nő, valamint a ledér már
említett és sokat szerelmeskedő értelmű de főképp nőre vonat-
koztatható szavunk is. Mind e szavak, habár vízre, folyadékra
vonatkoznak, de föltűnő, hogy inkább a nem tisztára illetve er-
kölcsileg nem tiszta nőre, úgyhogy ezek arra mutatnak, hogy a
víznek is de különösen a mocsárnak lehettek kifejezői. Ide so-
rolandó még lé szavunk is, amely szintén víz, folyadék jelenté-



100

sű de egymássalhangzós, mert belőle a t vagy d hang hiányo-
zik, és amelyből aztán a szláv liti = önteni szó is származott.

Föltűnő, hogy ezen lé szavunk megfordítva él, élet sza-
vunkat adja, az pedig való igaz, hogy a víz az életnek egyik
nőiségi, azaz anyagi őseleme. Népmeséink az élet vizét igen
sokat emlegetik is. Ugyanígy vogul rokonaink regéi is, ame-
lyekben véve léli vit, vagyis léli = élet, vit = víz.. Márpedig
Léto istennő is a mi Ilonkánkkal: élet-anyánkkal, azonosuló
életkezdő istenség, neve pedig a lenni, létezni igénkből szár-
mazott lét szavunkkal azonos szóalak. Némelyek e szavunkat
nyelvújítás-korinak vélik ugyan, de tévesen, mert úgy régi
mint népi nyelvünkben is megvan, például lét napja = születés
napja (Ballagi), sőt népünk még ellenkező értelem kifejezésére
is használja, például létlen = élettelen, nem létező és még meg
nem született. Mi több: Ballagi fölhozza: létlen csikó = anyja
hasából születése előtt kivágott csikó. Úgyhogy mindezek ré-
vén e lét szavunk nem csupán a szülő és életkezdő Léto isten-
nő nevével hasonlítható össze hanem egyrészt magával a szü-
léssel de másrészt a lenni és lett szavainkkal is, mivel a föntiek
szerint létlen = meg nem szült, meg nem született; viszont ell,
elleni = szülni; habár ma csak állatra használva, a lét és lenni
szavainknak csak megfordítva kiejtése de él, élet szavunkkal
meg azonos.

Eszünkbe kell jusson itt még az is, hogy a földi élet való-
ban a vízben kezdődött, hogy víz, nedvesség nélkül élet nin-
csen, és aminek megfelelőleg megszületése előtt, burkában a
magzat vízben van, amely burok a szüléskor kihasad és vize
kiömlik.

Látjuk tehát, hogy mindezen itt elmondott adatok és fölso-
rolt szavak valamely őstörök de valószínűleg olyan nőelvi tör-
zsünk vízkultuszából származnak, amilyenek az etruszkok is
voltak.

De valószínűvé válik az itt elmondottak szerint még az is,
hogy míg a lötty, lotty, latyak szavaink a nemtiszta vízre vo-
natkoztathatók, de viszont sejthető hogy a tiszta vizet kifejező
szóalak meg i magánhangzós lehetett és eszerint li, lid, lit ala-
kúnak következtethető. Ezzel egyezik az, hogy a, bár nd-s ki-
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ejtésű, olasz lirldo, nőnemben linda szó = tiszta, igen tiszta és
különösen az igen tiszta és rendes külsejű nőre alkalmazzák.

Miután pedig úszó szigetek mély és tisztavizű tengereken
egyáltalán nem hanem csak mocsarakon keletkeznek, amely
úszó szigetekkel, amint láttuk, a Léda-Léto-Latona szülő élet-
anya, létrehozó nőistenség azonosul, eszerint okszerűen azt
kell következtetnünk hogy őseink, akik az ezekre vonatkozó
költői és jelképes regéket alkották, tehát már tudtak arról is,
hogy az élet nem a mély és tisztavizű tengerekben hanem a se-
kély, meleg és iszapos mocsarakban, sőt talán nem is azok fe-
nekén hanem a felszínükön képződő habban, tajtékban kelet-
kezett. Amire meg a görög mythologia azon regéje emlékeztet,
amely szerint Afrodite-Venus a tenger habjából született, de
amire még meglepőbben emlékeztet az hogy a finn mythologia
szerint meg maga Kave ringatódzik a tenger hullámain fekve.
Ami szerint tehát egyenesen ő maga a tenger habja, vagyis en-
nek megszemélyesítése. És íme: Fiatal koromban vitorlás
csolnakon bejártam az Adria tengert Abáciától Korfúig, amely
utazásaim alatt, a nyílt tengeren néha képződő habot többször
megfigyeltem. Erre vonatkozólag ide teszem egy 1925-ben tett
ilyen utazásom akkori leírásából az alábbiakat:

„Nehány kilométernyi távolságban haladva a parttól, már
messziről valami nagy fehérséget látok a tengeren. Közelebb-
ről azonban fölismerem, hogy ez a vízen úszó tajték 4-5 méter
széles sáv, amely mérföldeken át húzódik végig a tenger szí-
nén hol jobbra, hol balra kanyarogva, kígyózva. Ilyen tajtéksá-
vot máskor is láttam már néha a tengeren de ily sűrűt és széle-
set még soha. A hab némely helyen oly sűrű és vastag hogy
egész emberfőnyi kupacokba gyűlik össze, úgyhogy a hullá-
mok színén lityegő-lotyogó habsáv fölülete ezektől egészen
hepehupás. Másutt a habréteg vékonyabb és sima fölületű.
még másutt pedig ritkás is, úgyhogy rajta kerekded rések tá-
madnak, amelyeken a tenger vize látszik át. Kis macskám,
amely ma rendkívül jókedvű volt, a födélzeten ugrált, szalado-
zott, játszadozott a kötélvégekkel, majd fölmászott az árboc
legtetejére s ott az árbocgombot szagolászta körül. Amikor a
habhoz értünk, amelybe egyenesen belekormányoztam, éppen
a csolnak orrán ugrált, amint azonban a habot jönni látta, egy
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pillanatig roppant ijedten nézte, amikor pedig a csolnak bele-
futván, a hab nagyokat lottyanva vetődött kétfelé a csolnak or-
ránál a hullámokon, annyira megrémült, hogy hanyatt-homlok
ugrott le a csolnak belsejébe ennek fara befödött része alá ro-
hanva, bújt a fenékhorog ládája mögé.

Egy darabig szándékosan a hab között haladtam előre. Bár
a hab hasonlóképen mint az olaj, a hullámokat némileg elsi-
mította, mégis csolnakom benne észrevehetően lassabban ha-
ladott, amit a habréteg sűrűségének és a habkupacoknak lehe-
tett tulajdonítani. Egy darabig aztán a tajték sáv mellett halad-
tam előre, míg ez egy nagy kanyarulatot tett a nyílt tenger felé,
én ellenben utam egyenesen folytattam. Később azután a tajték
ismét a part felé kanyarodott és így rajta egynehányszor ismét
átvágtam. Cicamica is szép lassan a csolnak farából előszago-
lászott, a födélzetre fölugorva a vizet tágra nyílott szemekkel
kémlelte, semmi veszedelmeset azonban nem látva, újra el-
kezdett a födélzeten játszani. A tajtékvonal most távol, kint a
tengeren kígyózott, de körülbelül egy negyedóra múlva az
megint a part felé kanyarodva, ismét belejöttünk. A közeledő
fehérséget. Cicamica már messziről észrevette s ismét aggódva
kémlelt előre, majd amikor a csolnak nagy latyakolással bele-
szaladott, nyakát előre nyújtva de testét lehetőleg hátrahúzva,
nézte a habot nagy félve s minden nagyobb loccsanásnál ma-
gán egyet-egyet rántva visszafelé, ami oly komikus volt hogy
hangosan kacagnom kellett. Világos hogy az állat azt ésszel
föl nem éri hogy a csolnak amelyen ő van halad, hanem azt
képzeli, hogy amit jönni lát az valóban jön, tehát az mozgó,
élő, nagy valami, valamilyen óriási állat, amely őt esetleg meg
is eheti! Emlékezem, hogy még lent Albániában egy termé-
szetes kikötő előtt, a sekély víz határán útmutatóul jelző karó
volt a fenékre leszúrva, amelyre hogy jobban látható legyen,
valaki egy szakadozott, régi kosarat akasztott. Amint csolna-
kommal közvetlen mellette elvitorláztam, Cicamica ettől is
nagyon megijedett volt és az árboc mögé húzódva, gyanakod-
va nézte, míg az el nem maradott, kétségtelenül azt vélvén,
hogy az valami mellettünk elhaladó rettenetes állat. Akkor is
jót nevettem rajta. – Pedig talán nincs is jogunk ezen olyan
nagyon nevetnünk, hiszen mi is, emberek, milyen nehezen
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hittük el, hogy Földünkkel mi utazunk a Nap körül és nem a
Nap és az egész Csillagmindenség végtelensége utazik körü-
löttünk! Sőt mi, tudatlanságunkban, máglyára akartuk vinni
szegény Galileit mert észrevenni és állítani merte hogy – nem
a tenger utazik, hanem a vitorlás csolnak!

Föltűnő volt, hogy a hab fölött folyton szállongtak a sirá-
lyok, sivalkodva és reá le-leszállva meg föl-fölemelkedve.
Valószínűleg a hab alá, ragadozó halak elől védelmet keresve
gyűlő apró halacskákra vagy más planktonállatkákra vadászva,
amelyek ott azon mikroszkopikus állatkákkal táplálkoztak is,
amelyek „áladéka a habot okozhatja.

Ez tehát azon „tengeri tajték”, amely idővel megszilárdul-
va (a hiedelem szerint) azon fehér ásványt képezte, amelyből
ma a „tajtékpipák” készülnek. De bizonyára ez azon tengeri
tajték is, amelyből a görög-római mythologia szerint Afrodite
Venus Istennőjét születettnek képzelték.”

Eddig tehát ama régi utazási naplómból de a vízi mada-
raknak a hab fölötti folytonos le föl szálldosása, hiszen a
hattyúval szerelmeskedő Lédát is eszünkbe juttatja, aki hiszen,
a vele azonos finn Kave – más nevén Ilma – szerint, eredetileg
a hullámokon ringatódzónak képzeltetett. Ha pedig arra gon-
dolunk, hogy régen a tengernyi kiterjedésű de édesvizű mocsa-
rak, avagy a félig édes vizű de sekély és szintén óriási kiterje-
désű záptengerek (lagúnák) színén is képződött ilyen hab,
amely fölött hattyak is ugyanúgy szálldoshattak mint a tenger
habja fölött a tengeri madarak, akkor ez a hattyúval szerel-
meskedő vízi- és habistennő gondolatát az ősök képzeletébeni
keletkezését még valószínűbbnek tüntetheti föl, annál is in-
kább, hogy hiszen Léda-Léto Venusszal amúgy is tulajdon-
képpen azonosul is, mert hiszen Venust is képzelték emberi-
séganyának is, sőt például a rómaiak őt Venus-Genetrix-ként a
rómaiak regebeli ősanyjául is tisztelték, ugyanúgy mint a mi
őseink Tündér Ilonát a magyarság, illetve az emberiség rege-
beli ősanyjául, akiről pedig mi már amúgy is tudjuk, hogy
Venusszal azonos.

Másrészt pedig ha Léda-Léto-Kave istennő a mocsarak
úszó szigetei megszemélyesítése is volt, de mennyivel inkább
lehetett a víz színén úszó habé is, mikor hiszen a hab valóban
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még ring is a hullámokon, igazán úgy ahogy an ez a Kalevalá-
ban Kave-Ilma istennőről mondatik. Amihez tehető még, hogy
ezen Kave név nem csupán az Éva, Héva, Havua emberiség-
ősanya névvel azonos, hanem hogy, ami különösen kiemelen-
dő, teljesen azonos még a magyar hab szóval is, mivel, amint
ezt is már többször említettem, a v és b hang egymással szám-
talanszor váltakozik. Mi több: hiszen minden hab a hólyagok
számtalan sokaságából áll (őseink főlfogása szerint a sokaság:
nőiség), márpedig a régi magyar hupolag és a finn kupla =
hólyag szó első szótagja, a hur- vagy kup, a habszőval hangta-
nilag teljesen azonos.

Az egészen tiszta víz azonban nem habzik, vagyis a hab
rajta meg nem marad. Viszont jól habzik, a habot jól megtartja
a nem tiszta víz, vagyis az olyan amelyben, feloldva ugyan, de
bizonyos szilárd anyagok is vannak. A teljesen tiszta víz, ha
elpárolog, utána semmi sem marad, az olyan víz ellenben,
amely jól habozhat is, ha elpárolog, utána a benne volt oldott
vagy nem is oldott szilárd anyag visszamarad. Kétségtelen te-
hát, hogy a nemtiszta mocsáriz, azaz a latyak, színén is köny-
nyen képződhet és képződhetett ősidőkben is hab, akár szél és
hullámzás, akár rothadó anyagok előidézte forrás következté-
ben, akár nagymennyiségű de szabad szemmel nem is látható
kicsiségű állatkák jelenléte miatt is. Észre vesszük tehát, hogy
a vizet és habot költőileg megszemélyesítő Léto-Latona-Kave
életkezdő nőistenség miért kerül nyelvünkben a nemtiszta mo-
csárvízzel és a lötty, letty, latyak, lotyadék föntebb már fölso-
rolt és nemtiszta vizet, nem tiszta folyadékot, pocsolyát jelen-
tő, valamint a lotyó erkölcsileg nemtiszta nőt jelentő szavakkal
kapcsolatba. De észre kell vennünk még valamit. Azt hogy az
anyag habban (az anyag is nőiség!) mindhárom állapotában
jelen van, vagyis légnemű, cseppfolyós és szilárdban, habár
szilárdban csak oldatban is. Úgyhogy ebből az is következik,
hogy ha a földi élet első kezdete nem a víz mélyén, hanem an-
nak felszínén, a habban volt, akkor ehhez levegőre, vízre és
még valamely szilárd anyagra vagy anyagokra volt szükség.
Minden hólyag és így minden hab is, levegőből, vízből és e
vízben még valamely szilárd anyagból, ha ez oldatban van is,
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áll, mivel a teljesen tiszta víz nem képezhet maradható hólya-
gokat és így habot sem.

Hab, erdélyiesen hob, szavunk, valamint az ezzel tehát
összetartozó s az ezzel hangtanilag egyező Kave név ugyan
nem őstörök hanem kabar szócsoportbeli szavak, de követ-
keztettem, hogy mivel minden hab hólyagokból áll, e szerint
úgy a hólyag mint a hab őstörök szócsoportbeli neve valamely
tul, tol avagy dol szóalak kellett legyen.

És íme, Ballagi szótárában utána nézve, meg is találtam
ott, hogy tájszólásos tulba = tömlő vagy hólyag. Úgyhogy
idetartozónak kell tekintenünk a dülled igénket, valamint a
dőlyf szavunkat is, amelynek Ballaginál dőlf változata is van,
mivel dölyfös = főlfuvalkodott, gőgös: a gőg szó tulajdonkép-
peni értelme pedig szinten főlfújt hólyag volt.

Kiemelendő még az is, hogy hab szavunk azonos a habar,
kavar, kever szavainkkal, a hab pedig valóban kavarás, haba-
rás, kavargás által keletkezik. Hábolgás, háború szavainkat
ma specializálva már inkább csak lázadás, lázongás, háború =
bellum, Krieg, értelemmel használjuk, de régen ezeknek fő-
képp zavar, zavarodás értelme volt és mai háború értelmet
csak utóbb kaptak. Mivel pedig a fehér hab a szintén fehér
köddel könnyen összehasonlítható, úgy tehát a hab valamint a
habar, kavar, kavarog, kevereg szavak a világkezdő világkö-
döt is eszünkbe juttatják, vagyis a kaoszt. Mindezen kabar
szócsoportbeli szavaknak őstörök és t-l alakú, habot és kavar-
gást jelentő megfelelőket nemigen találunk, ami nem kell azt
jelentse hogy nem is léteztek, aminthogy egy nyomukat ké-
pezheti, bár megfordított alakban a szerbhorvát lúta, lútati =
bolyong, kószál, bolyongani szó. Annál több és közvetlenebb
értelmű van azonban t-r alakú. A magyarban ilyenek a már
említett turul, amely szó tulajdonképpeni értelme: kering, to-
vábbá turbokol, turbikol = vizet, folyadékot zavar, fölkavar,
zavarossá tesz, és turbokló = nagyobb bot, rúd amely víz
avagy valamely folyadék kavarására szolgál, (Ballagi) de
amely szavainknak pontosan megfelelnek a latin-olasz
turbidus-torbido = zavaros, turbineturbo = fergeteg, forgatag,
forgószél, torcere = csavarni stb. szavak.
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Csakhogy a szóban volt tengerhab valamint a mocsárvízi
hab képződését a vízben jelenlévő növényi vagy állati anyagok
teszik lehetővé, amelyek pedig már e hab keletkezése előtt is
megvolt életet tételeznek föl, úgyhogy eszerint az ilyen hab a
valóságban már nem tekinthető életkezdőnek. Egészen más-
képpen áll azonban a dolog, ha Földünk azon ősvizeire, ősten-
gerére avagy ősmocsáréra gondolunk, amely, bár valószínűleg
sekélyen de még Földünk egész fölületét borította (így mondja
ezt a vogul rege is, amely szerint eleintén kicsi föld a tenger-
ből bukott föl), de földünk önmelege miatt még meleg is volt,
de élet benne még nem létezett. E vizekben azonban igenis le-
hettek jelen oldott állapotban különböző szervetlen anyagok,
sók, amelyek e vizek fölületén már akkor is képezhettek habot,
esetleg éppen szél, viharozás és hullámzás következtében és
mindenesetre óriási mennyiségben, amely hab tehát valóban,
miként a regében Léto-Latona-Kave istennő, a víz színén, ezen
tehát nem, tiszta víz színen, letyegett, lityegett-lotyogott, a
hullámok hátán, sőt a szél által meg hajtva is, azaz tehát még
lődörögve is. Ballaginál nt kiejtéssel lentet = bandukolva, ma-
gát lógatva megy, jár. Szerb-horvát lutati = lődörögni, ide-oda
tévelyegni.

Írtam már arról, hogy népünk nyelvében a só és a sava-
nyúság egymással azonosul, amennyiben só szavunkból képezi
a savanyú szót is, mivel például sós helyett néha ma is azt
mondja, hogy savanyú vagy savanyó valamint sohasem
mondja hogy sók hanem savak éppen úgy mint sohasem tó-
tók, ló-lók, kő-kők, falu-faluk, hanem csak szó-szavak. Iro-
dalmi sav szavunk is a só szóból, de hibásan képezett műszó.
Hogy népünk a sót és ennek izét a savanyúsággal mennyire
összeköti, bizonyítja az is, hogy a savanyú levelű sóskát is így
és nem savanyúkának nevezi. Az pedig valóság, hogy a sav-
anyuságot is sófélék képezik. Föntebb elmondottam már, hogy
a mai tudomány szerint is az élet kezdetéhez az úgynevezett
nucleinsavra volt okvetlen szükség, amely nélkül élet nincsen,
amely nélkül élet nem keletkezhetett, sem fönn nem maradhat.
Ugyanott említettem, hogy tulajdonképpeni magyar törzseink-
nél a savanyú meggy volt hímségi szent- és kultusznövény,
egyik nőiségi pedig a szintén savanyú egres, hogy szemere
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törzsinknél a hímségi szent növény a savanyú som, a nőiségi
pedig a savanyú leánykasom. Megsejtettük azt is, hogy a szé-
kelyeknél szent kultusznövény volt a szőlő, amely éretlen álla-
potában szintén igen savanyú, sőt fiatal hajtásai és fiatal leve-
lei is savanykásak (tehát kezdet!). Mind amiből én már régen
azon következtetésre jutottam, hogy az életkezdetnél a sava-
nyúságnak valamilyen szerepe kellett legyen, míg később az-
tán meglepetve tudtam meg, hogy ezt a mai tudomány ponto-
san igazolja, de amit tehát egykor őseink is már tudtak Alább
még látandjuk, hogy őstörök törzseink legfőbb szent növényei
egyike a csipkerózsa (vadrózsa) volt, amelynek termése szin-
tén kellemesen kissé savanykás. Úgyhogy mindezen egyezé-
sek őseink egykori nagy tudását is tanúsítják de egyúttal azt is,
hogy tudásukat mily szép, költői s jelképes regék ben voltak
képesek kifejezni, amely regék, értelmük feledésbe menése
ellenére is, csupán költői szépségük miatt maradtak a különbö-
ző átvevő népeknél is fönn mind máig.

Ha az ősvizek habja még tisztán szervetlen azaz tisztán
ásványi anyagokból való és sejthetőleg óriási mennyiségben is
képződött volt, akkor eszünkbe kell jusson azon a szilikátok,
azaz kovasavanysók közé tartozó tengertajték avagy tengerhab
(Meerschaum) néven nevezett fehér ásvány, amelyből a taj-
tékpipák készülnek, amely a földből kikerültekor még viasz-
szerűen lágy és csak igen gondos, lassú szárítás által – hogy
meg ne repedezzen, szét ne essen – szilárdítható meg, hogy fa-
raghatóvá váljon. Vajon tehát csak babona-e a hiedelem hogy
ez ásvány megsűrűsödött tengerhabból képződött? Nem téte-
lezhető-e föl, hogy ez valóban az őstenger még nemszerves
anyagokból álló s óriási mennyiségben keletkező, fölverődő s
utóbb a létrejövő földterületek partjaira is vetődő s ott tömö-
rülő habból képződött? Nem gondolhatjuk-, tehát, hogy ezen
őskori, még szervetlen anyagokból, az őstenger színén nagy
mennyiségben létre jövő és langymeleg habban képződött
azon első, élni kezdő anyag, amely minden földi élet kiindulá-
sa volt? Említettem a néha a víz színén képződő jégcsillago-
kat, vagyis tehát jegeceket (kristályokat), amelyek a hőmér-
séklet fagypont alá szállása kor keletkeznek, bár ami igen rit-
kán előforduló jelenség. De elképzelhető tehát, hogy az igen
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meleg hőmérséklet valamely alacsonyabb fokra alászállása
időpontjában az ősvizek habjában is valamely anyagból szin-
tén képződhettek jegecek is. Hiszen a jegecek képződése, nö-
vekedése is élet jelenséghez hasonlító valami; aminthogy már
vélték is némelyek, hogy a jegecképződés (kristályképződés)
és ezek növekedése az élettelen anyag élővé változásának
mintegy átmenetét képezi. Úgyhogy aligha véletlen hát a kö-
vetkező dolog is: Görögül úgy a jég mint a jegec neve is
krisztallosz, azaz krüsztallosz, ami nyomán aztán nyelvünkben
(habár úgy lehet hogy csak a nyelvújítás korában) képeztetett
jegec szavunk; maga jég szavunk azonban ős-szó Nem megle-
pő-e tehát, hogy viszont a szlávban meg léd, lod: jég? Holott e
szó a Léda, Léto-Latona nevekkel azonos!

És még valami. Ha a hab képződéséhez, fölveréséhez nem
csak anyag hanem mozgás, azaz tehát erőny is kell, azaz tehát
nem csak nőiség hanem hímség is, ez ugyanannyi mintha jel-
képesen azt mondanók hogy: apa és anya. Elképzelhetjük hát,
hogy az ősvizek színén is a habot a hullámok, azaz tehát a szél,
vagyis mozgáserőny, verte föl, aminthogy a mai tenger színén
a föntebb leirt habot is a hullámzás illetve a szél veri föl. És
íme, a Kalevalában is mondva, hogy a víz színén ringó Kave
istennő közvetlen megtermékenyítője a szél. Viszont a szél,
mint mozgás, azaz erőny, a hímistenség jelképe is lehetett,
amint hogy a görög regében is a hattyúként megjelenő Zeusz,
a finn regében pedig a szél ként megjelenő Ukkó szerepel, míg
ellenben az ugyanitt még megjelenő és tojásokat tojókacsa
csakis a tojásokat világra hozó Lédával lehet azonos, de ami a
Kalevalában, lehet hogy az ezredévek alatti hanyatlás követ-
keztében homályosság, avagy csak Lönnrot hibás összeállítá-
sa.

Vagyis, íme: Az oly képtelenségnek is látszó elképzelések
amilyen például a most szóban volt a hullámokon fekve ringó
vagy a tenger habjából születő nő, azaz nőistenség, ha azt nem
vesszük prózailag szószerint, hanem benne őseink egy költői
és jelképes indítékát látjuk, akkor hamarosan ez indíték ko-
moly, tudományos magyarázatát is megtalálhatjuk, habár ezt,
természetesen, miként több hasonló indítékét is, csak őseink
eszejárását ismerve, és amint már többször írtam – kiinduló
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alapul a magyar nyelvet és néprajzot vesszük. Mert amint ezt
már szintén többször írtam – őseink, mivel szellemileg igen
fejlettek voltak és ennélfogva, költészet, művészet és minden
szépség kedvelői is voltak, ezért szokásuk volt az is, hogy tu-
dásukat, ismereteiket költői elbeszélésekben, regékben is ki-
fejezték, amely elbeszéléseket, regék e más, szellemileg ke-
vésbé fejlett népek is átvették ugyan, de jelképes értelmüket
már nem tudván, sem megérteni képesek nem lévén, idővel
azonban mindjobban el is rontották.

A Kalevala első énekében nagyon kiemelve, hogy Kave a
szél által keltett hullámokon ring, himbálódzik. Amiből és a
görög-római Léda-Léto-Latona nevekből azt következtetem,
hogy tehát a török szócsoportuknak is kellett legyenek a hul-
lámzást és a hullámot, vagyis tehát az ide-oda való himbáló,
hintázó, lengő mozgást let, led, lend, llnd, la/, land alakúan
megnevező szavai. Aminek nyomai mai nyelvünkben is pél-
dául a lityeg és lötyög szavainkban még meg is vannak, de
sejthető hogy a lendül szavunk is valamikor ide tartozott
amennyiben lend ugyanazt jelenthette mint a kőrös szócso-
portbeli leng. Ellenben a finnben még eléggé jól megmaradott
szó a lieto = hullámzás. De mivel a törökben ma is, bár meg-
fordítva, dalga = hullám, ebből sejthetjük, hogy a Ladoga tó e
neve is, bár lehetett víz és mocsár értelme is, de tulajdonkép-
pen hullámzó volt. Tény egyébként, hogy Görögországban is
volt Ladon nevű folyó, de hogy ezenkívül a rege szerint Ladon
volt a neve a Heszperidák Szigetén az aranyalmákat őriző kí-
gyónak is; csak-
hogy itt a török
dalga = hullám szó
megfordított Lad-on
alakjában nem a
függőlegesen hul-
lámozó ide-oda
való mozgás fejeződik ki, hanem az olyan amilyen a kígyóé,
vagyis a „kígyózó” vízszintesen ide-oda mozgás, amilyen
azonban a folyóvizek medre kanyargása is, ami azután a
Ladon folyónevet is megfejti. Annál meglepőbb tehát, hogy
számtalan régibb olaszországi kígyó ábrázolaton a kígyó nem
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vízszintesen hanem függőlegesen kígyózó, azaz tehát hullámzó
mozgásúan tüntetve föl, amit annakidején, fiatal koromban,
ponyvairodalom füzeti illustrációin magam is sokszor láttam
és amely „tudatlanságon és együgyű képtelenségen” úgy én
akkor mint mások is, mosolyogtunk. Holott íme ez, habár
tényleg tudatlanságon is alapszik, vagyis a természet hiányos
megfigyelésén is, de egyébként nem más mint a nép körében
ott még élő hagyomány kifejeződése, amely szerint a kígyó
mozgása a hullámzó vízéhez hasonló de emellett feledve a víz-
szintesség és függőlegesség közötti különbség.

És íme: ha a lad- szórészt hullám értelműnek vesszük, ak-
kor az on rész a Ladon névben nem más mint a mi régibb -on
képzőnk (a mai -ó képző helyett), amelyet már Fáy Elek is ki-
mutatott és itt én is már többször említettem. Ami szerint tehát
a Ladon név értelme hullámzó, de kanyargó is lehet, illetve e
név amellett is tanúskodik, hogy úgy a kanyargó folyó mint a
kanyargó, kerengő kígyó neve is az őstörököknél ladon,
landon, lendön hangzású szóalak lehetett.

Ugyancsak a görög mythologiában, a Túlvilágban egy
Léte nevű folyó is képzeltetett, amely szintén a Léto és Léda
névre hasonlító név, habár e szó a görögben feledést is jelent-
vén, ez a földi szenvedéseknek a túlvilágoni feledésévei is
kapcsolatba hozatott. Mivel pedig a szenvedések megszűnése s
ezek teljes feledése némileg boldogitó is, ez fejtheti meg a la-
tin laetitia (letitía) = öröm szót is.

Ami azonban szempontunkból igen fontos és érdekes, az
hogy hiszen ladik szavunk is ide tartozó őstörök szó. Mivel az
-ik végzés csak kicsinyítő rag, amely a törökben és az orosz-
ban is megvan (a szerb-horvátban ez besenyő kiejtéssel, vagyis
k helyett cs-vel ics alakúan van meg), ennélfogva bizonyos,
hogy tehát ezen ladik szó csak a kisebb csolnakokra vonatko-
zott, miként ma is, míg a hajó neve lad, ladó, lada, láda, alakú
szó kellett legyen, amit egyébként kétségtelenné tesz az hogy a
szlávban ma is lod, lágya, ladzsa = hajó. Mivel pedig minden
vizijármű egyik főtulajdonsága, hogy a vízen, hullámokon
ring, inog, lebeg, libeg, vagyis a már szó ban volt ide-oda
mozgást is végzi, ugyanúgy mint a hullámokon a finn Kave,
vagy úszó szigetén a görög-római Leto-Latona, eszerint két-
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ségtelen tehát, hogy a hajót jelentő ladik, lada, ladó, laton
szóalak egyrészt ide-oda mozgást de másrészt hullámot is je-
lentett, de amit a már említett török dalga = hullám, továbbá a
görög talatta, talassza = tenger, továbbá a szerb talasz = hul-
lám, kétségtelenné is tesz. Mai nyelvünkben is találunk még az
ide-oda mozgást megnevező őstörök szócsoportbeli szavakat;
ilyenek a lötyög, lityeg-iötyög, a lődörög valamint a Ballagi
által fölhozott lentet = magát lógatva ide-oda jár. Ballagi szó-
tárában találjuk azt is, hogy a lódul szavunknak „kisgyermek
foga könnyen lódul,” azaz tehát = könnyen ide-oda mozogni
kezd értelme is van. Viszont a magyar lat szó, bár utóbb súly-
egység értelme is lett, de eredetileg a mérleget magát jelentet-
te, a régebbi mérlegek két serpenyője pedig valóban föl-le li-
begő volt és innen származott latolni, latolgatni igénk is,
amelynek ingadozás értelme is van; a föl-le mozgás is pedig
ugyanúgy ide-oda való mozgást jelent. Bizonyító párhuzamok
ezek. A magyar libeg, lebeg ige szóalakjában betűszerint azo-
nos a latin-olasz librare = libegni igével, viszont a latin-olasz
libra szó = mérleg, de utóbb ez is kapott súlyegység értelme is.
Hasonlóképpen a német Wage = mérleg, wiegen (vigen) mér-
legelni, de hogy ezen wiegen igének mennyire van ide-oda
mozgás értelme is, bizonyítja az hogy viszont wiege = bölcső.
Úgyhogy mindezek után már nem kételkedhetünk abban, hogy
a görög talanton = mérleg és súlyegység szó első szótagja a mi
lat szavunk megfordított kiejtése, – holott a görög nyelvben a
szómegfordítás törvénye nincsen meg. Ami szerint ebből még
az is következik, hogy török szócsoportunknak ugyanúgy kel-
lett létezzenek talant, talantol alakú és ide-oda mozog, libeg
értelmű szavai, mint ahogy voltak megfordítottan lat, latol, to-
vábbá lötyög alakú és szintén ide-oda mozgást jelentő szavai
is.

Fölhozom itten Benedek Elek „Magyar mese és monda-
világ” gyűjteményéből „A zöld király” című meséből és Me-
rényi gyűjteményéből „A három kalmárfi” című meséből ez
indítékot. A tenger fölött áthajlik egy végtelen hosszú híd (ami
kétségtelenül a szivárvány). Ezen halad három fivér Közülük a
két idősebb gonosz, a fiatalabbat gyűlölik és a hídról a tenger-
be taszítják. Ez azonban nem hal meg mert a tengeren éppen
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ott úszik egy bárka (az úszó sziget, a ladik). Ő odaúszik és rá
fölkapaszkodik, a bárkában a zöld király gyönyörűszép leánya
feküszik és aluszik. Fölébreszti, egymásba szeretnek, férj és
feleség lesznek. A szóban levő mai hosszú mese észrevehe-
tőleg meseindítékok halmozása, aminek célja csak a mese
mentül hosszabbá tétele volt. Amely indítékok, mivel nem
idetartozók, itt bennünket nem érdekeinek. A mese (ez is csak
mesévé hanyatlott, egykor mythosz) kezdő indítéka azonban
nem csak hogy a Kave-Léto-Latona mythosszal azonos ere-
detű, hanem bizonyítja még azt is, hogy nálunk e mythosz még
gazdagabb is volt mint a finneknél, görögöknél és rómaiaknál,
akiknél ebben az égi szivárványhíd már feledésbe ment. Ere-
detileg nálunk tehát az égi istenség még a szivárványhitről
szállott le, hattyú képében. Láttuk, hogy a hattyú őstörök neve
még lúd lehetett, habár lehetett daru is, mivel ez is őstörök
szócsoportbeli szó s a daru is vízimadár. Az hogy az istenség
hattyúvá változva szállott le a tenger színén meglátott nőisten-
séghez, ez azért is valószínűbb, mivel a görög regében is
hattyúról van szó, a hattyú pedig őseinknél a vágy, főképpen
pedig a szerelemvágy jelképe volt. Ami pedig a gonosz fivérek
és ezek gyilkossági szándékát illeti, szerintem kétségtelenül
csak utóbb került ide, mivel ez is nálunk általános meseindíték.
Igen fontos indíték azonban a mi mesénkben az, -ami a finn és
a görög-római regéből már szintén hiányozik – hogy a tenge-
ren ringó királyleány nálunk aluszik és őt a mese hős
fölébreszti. Eredetileg természetesen nő- és hímistenségről volt
sző. Ezen alvó és fölébresztett nő indítéka értelme az hogy: az
anyag, azaz a nőiség, amíg őt az erőny, vagyis a hímség, föl
nem ébreszti: mozdulatlan, azaz aluszik. Amint ezt ,,Szemere”
fejezetünkben kifejtettem: szunnyad. Amely indíték a „Csipke-
rózsa” mesében is megvan, amely meséről, mivel ez is őstörök
eredetű, alább lesz sző. De megjegyezem: Amennyiben e re-
gében tulajdonképpen még az ős-Világanya nőistenségről és
az ős-Égistenről van szó, úgy akkor a Léda-Léto-Latona név
helyett helyesebben Éda, Éla, ada kellett szerepeljen, amint
hogy láttuk, hogy a kave, Kava vagy Hava név helyett is he-
lyesebben Éva, Ava kellene álljon, vagyis a megfelelő de még
egymássalhangzós név. És tény pedig, hogy Éda, azaz Édusz
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és Etta, Ada nőnevekként léteznek, illetve léteztek. Mi több, a
törökben ma is ada = sziget, amely török szó tehát közvetlen a
mocsarak úszó szigeteire, valamint Léto-Latova úszó szigetére
utal.

Világos tehát, hogy a szóban levő ladikos (bárkás) magyar
meseindítékunk szintén a tengeren hullámágyon ringó Kave-
indítékkal azonos, ugyanúgy mint az úszó szigeten élő Léto-
indítékka!, de azon különbséggel, hogy a finn és a görög regé-
ben feledve, hogy a nő aluszik és ébresztve lesz, mint ahogy
feledve a szivárványhíd költői indítéka is. Másrészt azonban
kétségtelen, hogy a ladik-indítéknál a közvetlen a hullámokon
ringás valamint az úszó szigeteni élés a régibb. De, hogy a la-
dik-indíték is mily ősrégi, bizonyítja egyrészt az, hogy ez a
föntebb elmondott kínai mesében megvan, amelyben egy
Csung nevű ifjú a tó vizén evező szép leányt fogja el és teszi
feleségévé, amely mesében azonban az is kitűnik, hogy itt úgy
a csolnak mint maga a leány is eredetileg a vízen úszó lótusz
virágot is jelképezte, de amely dologról, mivel a lótusz szó
őstörök szócsoportbeli, alább még foglalkoznunk kell.. De
hogy a ladik indíték is igen régi, ugyanezt tanúsítja másrészt
ladik szavunknak a Léda-Léto-Latona névveli azonos volta.
Amiből kitűnik, hogy úgy az úszó szigetek mint a tutajok,
majd a ladik és a hajó neve is az őstörök szócsoportban lada,
leda, ioda szóalak kellett legyen. Meglepő tehát, hogy hiszen
az angolban ma is lady (lédi) = előkelő nő, úgyhogy követ-
keztethető, miszerint e szó azonos nem csupán ladik szavunk-
kal, hanem a Léda névvel is, és hogy e szó valamely északi
őstörök törzsünktől származott.

A ladik szavunk -ik végzését illetőleg még egy megjegy-
zést kell tennem; azt hogy, amint mondottam, ez kicsinyítő rag
volna; nem lehetetlen azonban, hogy itt „ikes” igéink egy
származékával van dolgunk, illetve hogy e ladik főnév egy lé-
tezett ladik = ring, inog, azaz hánykolódik, igéből keletkezett
(ugyanúgy mint például a korong főnév a korong = kering,
igéből), ami szerint itt az –ik végzés ugyanaz mint például
eszik, iszik, úszik, fürdik igéinkben.

Az olvasónak bizonyára már föltűnt, hogy a fölsorolt lat-,
lad-, vagy led- kezdetű szavak láda szavunkra hasonlítanak.
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Ami nem véletlenség. E szavunk azonban nem is a német Lade
= láda szó átvétele,
amint ezt fölületes-
ségből vélik, ha-
nem nyelvünk ősi
szava, amely el-
germánosított ős-
népeinktől szárma-
zott át a német
nyelvbe.

Ladik szavunk
valóban átvezet a
láda szavunkra,
amellyel nem csak hangzásilag hanem jelentésben is rokon,
azért mert a régi ládák ugyanúgy kivájt fatörzs-darabból ké-
szültek mint a régi ladikok is (1 és 2 számú rajz).

Láda szavunk a legközvetlenebbül átvezet bennünket még
a népünknél gabona, liszt avagy egyéb élelmiszer tartására
szolgáló családi, úgynevezett szuszék-ra is, amely mai romlott
szó eredetileg valószínűleg még szumszék = szem-szék azaz te-
hát: gabonatartó, volt, aminthogy ezen szék szó megvan példá-

ul pohárszék = po-
hártartó, poharak ál-
landó helye (ma in-
kább használatos de
idegen szóval kre-
denc) szavunkban is.
A magyar szuszé-
kokkal azonban úgy
egész szerkezetükben
mint díszeikben is
azonos családi gabo-
na- vagy élelmiszer-

tartó ládákat láthatunk az olaszországi Abruzzo hegység fal-
vaiban, ahol ilyeneket például Terranera faluban magam is
láttam, amelyek készítése talán még az etruszkoktól szárma-
zik. Ami azonban szempontunkból még különösen is érdekes,
az hogy e ládák és a hajó s így a ladik egymássali összefüggé-
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se még itt is világosan fölismerhetően megvan, amennyiben itt
az ilyen láda neve arca (árka), márpedig e szó az olaszban
még hajót is jelent és például bibliafordításokban is „Noé bár-
kája” azaz „Noé hajója” mindig „arca di Noé”-nak neveztetik.
Másrészt, hogy ezen olasz arca szó azonos az olasz barca
(bárka) = csolnak szóval, valamint a régi dunai és tiszai ma-
gyar hajók bárka nevével is, ez eléggé világos, csakhogy ez
utóbbiak tisztán avar szócsoportbeli szavak (b-r), de amelyek-
nek az arca szó egymássalhangzós kiejtése is lehet. Viszont ha
az avar kultuszszócsoportban a bár szó kost jelentett, amint-
hogy az oroszban ma is baran = kos, de kost jelent a széke-
lyeknél berbécs is (lássad Kriza János: „Vadrózsák.” Buda-
pest, 1911. Athenaeum, II. rész, 231. oldal, „Berreg” címszó
alatt), akkor valószínűvé válik az is, hogy ezen baran, bárány
szóeredetileg juhot jelentett és ezért végeződik an szótaggal.
(Az olaszban ma is paranza és bragozzo [paranca, bragocco;
tehát p-r és b-r kezdetű szavak] = halász-vitorláshajó). Hogy
pedig őseink régen hajóikat koshoz, esetleg juhhoz is hasonlí-
tották, ezt már „Jász” fejezetünkben láttuk. A mai magyar szu-
székok már nem készülnek kivájt fatörzs-darabból – amint-
hogy így már a csolnakok sem – hanem bordákra deszkákból,
és a szuszékok össze szerkesztés ének is különböző módjai
vannak. (Magyar szuszékokat ábrázolva sokat láthatunk nép-
rajzi kiadványainkban, valamint például a „L’art populaire
hongrois” (A Magyar Néprajzi Múzeum kiadványa Budapest,
1928.) című mű 153. és 154. számú tábláján is. De ezen ma-
gyar szuszékok különös jellegzetességei, hogy mindenkor elég
magas négy lábuk, födelükön pedig négy szarvuk is van, mind
ami állati lábakra és szarvakra s így az egész láda is. állatra
hasonlít, habár kétfejűre! Hogy pedig népünk a szuszékot te-
hénhez valóban hasonlította is – ami a szuszékot őstörök tör-
zseink tuloktiszteletével is kapcsolja – ezt „Vörös tehén” című
népmesénk igen érdekesen tanúsítja. Ezen szuszék-ládák
ugyanis sokszor vörösfenyő faanyagából készülnek és így ezek
vöröses színűek is (lássad az imént említett mű 153. számú
színes tábláján is). Továbbá, ezen négy szarvaz olasz arca-król
ugyan már hiányozik de a magyar szuszékokon még, ha kü-
lönböző alakúan is, illetve vidékek szerint eltérően is, de meg-
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van (lássad a föntebbi 3 számú rajzon. Ezek célja ma már csak
az. hogy a födél, a nyitható hosszoldalán levőknél fogva a fö-
delet könnyebben emelve, nyitni és lecsukni lehessen, míg a
födél hátsó, nem nyíló részén levő két szarv ma már tisztán
csak a részarányosság vagyis csak esztétikai okból van még
meg. Régen azonban ez még nem volt így. E szavak régebbi
célja magyarázatául hozom itt előbb „Vörös tehén” mesénk
ide vonatkozó részét, de csak rövidítetten: „Egy fiú édes anyja
meghalt. Mostoha anyja vele igen rosszul bánik, éhezteti is,
hálnia pedig csak az istállóban szabad Édesanyja a Másvilágon
ezt tudja, vörös tehén képében, hogy fián segítsen, a Földre
visszatér, a házhoz szegődik és így fiához az istállóba kerül,
fiának megmondja. hogy ő az édesanyja és kitanítja hogy min-
den este, titokban, a jobbszarvát csavarja le, mire abból min-
denféle jó étel jön elő, lakjon jól, azután pedig a szarvát csa-
varja helyére vissza Ez minden este igy történik és a fiú, mos-
tohája bosszúságára, erős, egészséges marad.”

Világos hogy itt először is a bőségszaru rege indítékkal
van dolgunk, de megértjük még azt is, hogy az élelmiszertartó
szuszék, azaz e „vörös tehén” szarvainak régen még mi szere-
pe is volt. Népünk ugyanis, különösen Erdélyben. ma is készít
még különféle, igen elmés szerkezetű, tisztán fából való (régen
valószínűleg szaruból is) zárakat, amelyeket ma inkább csak
kapukra, ajtókra alkalmaz, de régen bizonyára szekrényekre,
ládákra is alkalmazott. A mai szuszékok már csak vasból való
pántokkal és ezekbe akasztható közönséges lakattal zárulnak,
régen azonban, e mesénkből is kitűnőlég, a födél elülső, va-
gyis nyíló hosszoldalán levő két szarvval, avagy ezeknek csak
egyikével, mondjuk, miként a mesében is, a jobboldalival,
voltak zárhatók és nyithatók. A mai erdélyi fazárak is külön-
böző, természetesen titokban tartott módon nyithatók csak ki;
vagyis a zár fakulcsát, rejtett gombját, fakilincsét avagy fo-
gantyúját kell különböző módon, minden zárnál más-
másképpen csavarni és húzni, hogy kinyíljon. Aki az illető zár
e titkát – régen a szuszék szarva csavarási és húzási módját –
nem ismeri, az ezen hiába csavar és húz, mert ez ki nem nyílik.
Viszont ha valaki – mondjuk, miként a mesében: a gyermek –
az illető szuszék szarvai titkát tudta, ezt neki valaki megmu-
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tatta, akkor ő a szuszékban levő ételekből, titokban is, jól. lak-
hatott.

áttuk hogy a réz a kabarok szent, illetve kultuszbeli,
érce volt de éppen a magyar réz szó azt is sejteti, hogy
a réz az őstörök törzseknek szintén vallásos kultusz-
beli érce volt, mivel réz a török szócsoportba illő szó,
a t, d – z, s egymással igen könnyen és igen gyakran
váltakozó hangok és ennélfogva a réz szónak kétség-
telenül voltak red, ret, rud kiejtései is. Mivel pedig a
réz vörös színű, eszerint e szavakkal függ össze a ma-
gyar rőt, német rot, cseh rude = vörös, piros szó is, de

úgyszintén a sziszegőhangos kiejtésű olasz rosso (rosszo) és
francia rouge (rúzs) = piros is továbbá ide tartozik a magyar
rozsda szó is, amelynek különben megfelel a német Rost
(roszt) is, mivel a rozsda vörös színű. De fölemlítendő itt,
hogy népünk a rozsdát még dér-nek is nevezi. Valóban ava-
son, rezen képződő vas- illetve rézrozsda némileg hasonlítható
is a nedves levegőből fagyban a növényekre, kövekre, külön-
böző tárgyakra, vízből álló harmat helyett jégből álló lerakódó
dérre Ezért nevezi népünk a rézrozsdát rézdér-nek, a vasrozs-
dát vasdér-nek is. Amiből aztán még az is származik, hogy a
fehér de csupa apró vörös pöttyel borított lovat vasderes-nek
nevezi. Tény pedig hogy hiszen dér szavunk tisztán őstörök
szócsoportunkbeli szó és hogy a rezet de egyúttal vörösséget is
jelentő réz, réd szóalakoknak csak megfordított kiejtése.

A r-z szintén igen általános hangváltozást már a török név
türk, turuk és tuscus (tuszkusz), toscano (toszkáno) és megfor-
dítva ruten, rutennu, rét és razenna kiejtéseiben és egyébütt is
láttuk. Föntebb viszont említve volt, hogy az őstörök törzsek
kultuszbeli színei a kék és valószínűleg a fehér is voltak. De
mivel a réz színe a vörös, az említett rőt, rot, red, rosso, rude
= vörös szavak pedig a réz ezen őstörök szócsoportbeli nevé-
vel egyezőek, eszerint következtetnünk kell, hogy a vörös is az
őstörökök egyik szine volt, vagyis hogy színeik tehát kék, vö-
rös és valószínűleg a fehér is, voltak. De mind ami megerősíti
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azon véleményünket, hogy tehát a réz az őstörököknek és épp-
úgy kultuszérce volt mint a kabaroknak.

De átvezetnek mind e szavak még a piros avagy rózsaszí-
nű rózsára is, amelyről már megemlítettem, hogy őstörök tör-
zseink szent növénye volt Az „ázsiai nomádság” tévtana kö-
vetkeztében azonban, és mivel a rózsa szavunknak a németben
Rose, a latinban, olaszban rosa (róze, róza), a görögben rodon
= rózsa felel meg, ezért e szavunkat is természetesen idegen-
ből átvett jövevényszavunknak voltunk kénytelenek tartani.
Holott ez is tisztán őstörök szócsoportbeli szó és a rőt és rozs-
da szavainkkal ugyanúgy azonosul mint akár a német rot és
olasz rosso = piros, szavakkal. Bár a legismertebb vadrózsa,
más nevén csipkerózsa (régibb nyelvünkben a csipke szónak
tövis értelme is volt, aminthogy a németben is Spitze = vala-
minek hegye, Spitzen = csipke, ugyanígy az olaszban is pizzo
és pizzi) csak rózsaszínű, de vannak élénkpiros vadrózsafajok
is. Habár van fehér és sárga színű rózsa is, de mivel a rózsa
legáltalánosabb színe a piros és a rózsaszín, ezért a népek ész-
járásában a rózsa és a pirosság társul egymással, ami számos
szólásban is megnyilvánul. Például: „Piros mint a rózsa” vagy
„Rózsás arcú,” valamint a görögöknél is a hajnalpír rózsának
mondatott. Erre vonatkozólag ide teszem e népdalunkat is;
amelyet leányok dalolnak.

Piros selyemkendőt veszek!
Ha fölveszem piros leszek!
Piros leszek mint a rózsa!
Rám illik a babám csókja!

A rózsát illetőleg az alábbiakat kell elmondanom: A ró-
zsafélék inkább a bokorszerű növények közé tartoznak, ame-
lyeket szimbolikájukban őseink általában nőiségként fogtak
volt föl. A vadrózsafélék termése hosszúkás, piros és sokma-
gú, hogy pedig savanykás is, már említettem valamint azt is,
hogy a rózsa török őstörzseink egyik szent növénye volt. Mi
már tudjuk „Szemere” fejezetünkből hogy őseinknél az ellip-
szisalak, amelynek tehát mértanilag két központja van, őseink-
nél nőiségi jelkép volt, azért is mert a párosság és számosság
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nőiségként volt fölfogva, ellentétben a hímségként fölfogott
egységgel és magánnyal. Éppen a vadrózsa vagy csipkerózsa
is sokmagú s ezért is nőiségi jelképként szerepelt. Ami itten
nem egyező dolog, az hogy a rózsafélék ötszirmúak, ami
azonban a sokszirmú s igen sokszirmú rózsáknál teljesen el-
vész Vannak fává növő rózsafélék is (rosacea), vagyis gyü-
mölcsfák, amelyek között egymagúak is vannak, mint a
meggy, cseresznye, barack stb. De hogy ezek közül őstörök
törzseinknél melyik szerepelt a hímség jelképeként, nem tu-
dom. De ismételem itt, ide is tartozó dologként amit föntebb
írtam:

„Oroszországi ős-ugor rokonnépeink (finnek, észtek,
mordvinok, cseremiszek, votyákok) nyelvében ter, tár nőt,
nőiséget fejez ki (például finn Ilma-tár: légistennő, Ilpo-tár:
Északistennő, Szinetér a vászonfestést megszemélyesítő nő-
alak, Kaleva-tár: Kaleva családbeli nő, Szüöjeter: bizonyos
rosszindulatú tündér, de ide sorolható a szumer Istár istennő-
neve is, amelynek értelme aligha más mint: ős nő). Miután pe-
dig mordvin rokonnépünk nyelvén tehtcr = lány, ebből az kö-
vetkezik, hogy a német Tochter (tohter) = lány, is ősnépeink
nyelvéből került a germánokhoz. Mi több: a horvát sestra, né-
met Schwester (szesztra, sveszter) is valamely ősnépünk nyel-
véből került a horvátba és németbe s eredeti értelme valószí-
nűleg szüz-lány és édes-lány volt Ezen ter és tar szónak nyel-
vünkben azért volt nő, nőiség értelme mert őseinknél minden
lapos (tér, rét, elterül, terjed, térség, terület), valamint minden
ami űr, üreg, nyílás (tár, kitár, tárul) nőiségül volt fölfogva”

A rózsa egyik jellegzetes tulajdonsága tövises volta, amit
közmondások is említenek és amiről a csipkerózsa = tövisró-
zsa, elnevezése is származik Ismételem ezért itt még azt is
amit a tövis és a ter szóval kapcsolatban korábban a leanysom-
vagy leanykasom-ról írtam, amely szintén kisebb bokor, tövi-
ses, termése piros színű, hosszúkás, kellemesen savanykás ízű
és sokmagú:

„Németül a közönséges, egymagú nagy som neve Dirndel
és Kornelkirsche (kírse = cseresznye) Márpedig németül
Dirndel és Dirne = leányka és leány. (Utóbbi szó csak később
kapta a szajha értelmet is). Amihez mellesleg megjegyezhető,
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hogy szintén a finn-ugor ter = nő szóból származik. Viszont
ismeretes a római Cornelia nővér, amely som (de a nagy som)
és leány értelmű is egyúttal, azért mert latinul cornus = som (a
nagy som), görögül pedig kora = leány. Vagyis teljes a félre-
értés, mert a határozatlan hímségi nagy somot hozták minden-
képpen össze a nőiséggel; aminek oka pedig szerintem az,
hogy a nagy som gyakori, mindenütt ott van, a leánykasom
ritkább, szerényebb, nincsen mindenütt szem előtt, róla a
nemmagyari népek, mivel szimbolikánkat nem ismerték,
könnyen meg is feledkeztek, illetve ez újabb népek azt már
nem tudták, hogy az egymagú gyümölcsök hímneműekként, a
sokmagúak nőneműekként fogandók föl így történt azután az
is, hogy a szlávok a nagy somot, szlávos magánhangzókiha-
gyásos, dren, drien néven nevezik, amely szó azonos a német
Dirne és a finn-ugor és őstörök ter = lány és nő szóval. A té-
vedést, azaz összetévesztést azonban, nekünk, azonnal elárulja
az, hogy hiszen ugyancsak a szlávok a tövist is ugyanezen
őstörök szóval, azaz trn, tirn = tövis, tüske szóval nevezik,
holott a nagy somnak tövise egyáltalán nincsen, de nagyon is
van a kicsi és szerény, de nagyon tövises leánykasomnak”.

Világossá válik előttünk, hogy tehát a régi germánok és
szlávok nem csupán hogy a nagy fajta fa-som és a kis fajta bo-
kor-som nevét tévesztették egymással össze, hanem a csipke-
rózsa nevét is a som nevével. Mert hiszen előttünk világossá
válik, hogy a som szó szemere szócsoportbeli lévén, helyesen
csak a szóban lévő két somfajtára alkalmazható, mivel szeme-
re törzseink szimbolikájában és kultuszában ezek szerepeltek,
és a magyar nyelv csak ezekre alkalmazza is. Míg ellenben a
deren, diren, Dirndel avagy trn szavak őstörök szócsoportbeli-
ek lévén, helyesen csakis a rózsára és csipkerózsára alkalmaz-
hatók, és őseink által bizonyára csak ezekre voltak is alkal-
mazva, mivel őstörök törzseink szimbolikájában és kultuszá-
ban ezek szerepeltek.

Bár alábbi föltevésem, egy szón kívül, mással megokolni
nem tudom, de nem lehetetlen, hogy az őstörököknél a hímsé-
get és a napistent jelképező egymagvú gyümölcsöt termő fa a
cseresznye, avagy az ezzel közvetlen rokon meggy volt,
amelyről mi már tudjuk, hogy tulajdonképpeni magyar tör-
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zseink szent fája is volt, és amelynek termése savanyú is. Az
említett egy szó a szerbhorvát tresnya, magyar cseresznye és
olasz cilliegia (csilieddzsa), tájszólásos cerasa (cseráza),
amely tehát nem k hanggal kezdődik (mint a görög kerazosz és
a német Kirsche), hanem t vagy pedig az ezzel közeli rokon cs
hanggal, úgyhogy következtethető miszerint valamikor teresz-
ne, tireszne őstörök alakú szó is lehetett és hogy tulajdonkép-
pen meggyet jelentett. Ámde itt is nem egyező az, hogy az
enye vagy nye szórész ugyanúgy nőiségi mint az őstörök szó-
csoport szerint az e magánhangzó is. Úgyhogy itt semmi hatá-
rozottat nem mondhatni.

Rendkívül érdekes adatokat szolgáltat azonban az eddig
német eredetűnek hitt Csipkerózsa, azaz németül Dornröschen
mese, de amelynek őstörök eredetére a legközvetlenebbül
mutat egyrészt maga a mese tartalma, vagyis a csipkerózsa, az
őstörökök e kultusznövénye szerepeltetése, másrészt a germá-
niai Turingia vagy Türingia országnév és turing avagy türing
népnév is. De föl kell tűnjön nekünk még az is, hogy hiszen
úgy a német Dron = tövis, mint a Rose (róze) = rózsa szó is
őstörök szócsoportbeli, mert hiszen a t-z hangváltozást már
megismertük, amely szerint a roze, rotc, rőde egyazon szó
(skandináv röde = vörös, ami a magyar rőt = vörös szóval
egyezik. A Csipkerózsa mese tartalma röviden ez:

Egy várban, kastélyban,
gyönyörűszép királykisasszony,
fonása közben az orsó hegyével
ujját megszúrja. Ezért és egy go-
nosz vén asszony átka miatt bű-
vös álomba merül, éspedig nem
csak ő hanem a várban minden
ember és állat is. Az álom száz
esztendeig tart. A várnak csipke-
rózsa kerítése lévén (Dornen-
hecke), ez nől, nől, az egész vá-
rat elborítja, annyira hogy már
belőle semmi sem látszik. De
száz esztendő múlva jön egy királyfi, a tövises bozóton áttör, a
gyönyörűszép alvó királylányt meglátja, megcsókolja, ez föl-
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ébred, feleségévé lesz, de fölébred ugyanakkor a várban min-
den élőlény is.

Mi azonnal észre vesszük, hogy hiszen ez a ladikban alvó
és a mesehős által szintén csókkal fölébresztett szép leányról
szóló népmesénkével azonos, éspedig szintén őstörök eredetű
indítékkal van dolgunk. De látjuk itt egyúttal még annak is egy
esetét, hogy őseink egykori még szabad regealkotása korában,
ugyanazon gondolatot tetszése szerint ki-ki így vagy amúgy
fejezgette ki, költőileg és jelképesen, mivel akkoriban a
mythoszoknak célja még egyáltalán nem volt, az hogy az illető
mythoszt, regét valaki el is higyje, hanem egyrészt tisztán csak
az, hogy a hallgatóságot gyönyörködtesse, másrészt pedig a
versengés, vagyis hogy az illető énekes, szellemileg kitűnve,
például a tavaszi Nászünnep idején, magának életpárt hódít-
son, avagy hogy magának azt akit szeretett megnyerhesse. De
az illető rege szépsége és értéke mindenesetre mindig abban
volt, hogy az bár költői szépségű is kellett legyen de emellett
az akkoriban jó ismert valóságokat jelképes beszédekben a le-
hető leghelyesebben, legtökéletesebben fejezze ki. Hozzáte-
szem, hogy ősidőkben regét, mesét, my thoszt mindig versben
és énekelve, valamely hangszerrel kisérve, adtak volt elő.

A fönnmaradott mai számtalan rege, mese és mythosz
igen nagy részben nem is más, mint őseinknek még a Réz- és
Bronzkorban, Kőkorban és még régebben, az aranykorban,
keletkezett egykori költői alkotásainak, ma többé kevésbé el-
változott, elrontott maradványa, amelyek megértetlenül; csak
költői szépségük miatt valahogy mégis fönnmaradtak.

A Csipkerózsa meseindíték tehát, ugyanúgy mint a ladik-
ban alvó leányról szóló is, ezek szerint a megszemélyesített
Erőny (hímség) által életrekeltett „fölébresztett”, megszemé-
lyesített Anyag (nőiség) jelképezése Eszünkbe juthatnak ezek
szerint a szemerék „szunnyadó szemei”, ami szerint azonban
az élet a tenger fenekén kezdődött volna? Avagy csak a ma-
gam ottani következtetése téves? Tény viszont, hogy hiszen
azon világteremtésmondákban is a szunnyadó szemeknek -a
tengerfenék „homokjá”-nak a tenger színére való fölhozásáról
van szó, s hogy ebből jön létre az „úszó sziget” és ezen az élet;
láttuk pedig, hogy ezen úszó sziget azonosul a tenger habjával,
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ez pedig Léda-Léto-Latona-Venus-szal vagyis az élet- és em-
beriséganyával és így Évával is. Viszont a mesebeli Csipkeró-
zsika-Domröschen nevű leány sem más, mint a csipkerózsa
növénynek, azaz tehát a nőiségnek, az Anyagnak, költői meg-
személyesítése, akit a királyfi, azaz az Erőny, a hímség költői
megszemélyesítése „ébreszti” föl = kelti életre, hozza mozgás-
ba. Értelmezhető azonban mindez még úgy is, hogy a fölhozott
„homok” szó alatt talán már nem is tényleg homokot kell érte-
nünk hanem a fenéken lévő iszapot, vagyis oldatok leülepe-
dettségét. Hosszú ezredévek alatt és az értelem feledésbe me-
nésévei az iszapot, homokot jelentőszavak könnyen össze is
cserélődhettek. Mindenesetre azonban végtére az iszap is igen
kicsi anyagszemecskékből áll. Ha viszont az ősmocsarakat se-
kélyeseknek is képzeljük akkor föltételezhető, hogy szél és
hullámzás ezeket föl is kavarva, színükön habot is képezett,
amelyet himbálva (őstörök szóval: latyakolva, lötyögetve), az
első élő anyagot és létre hozta.

Ez elmondottak után az hogy tehát a csipkerózsa, azaz
hogy Csipkerózsika (Dornröschen) nem más mint az anyag
vagyis a nőiség ugyanolyan megszemélyesítése volt mint a la-
dik, mint a nádból, szalmából kötözött tutaj, mint az úszó szi-
get avagy a hab, ez további bizonyításra nem szorul.

Föntebb említve voltak már őseink földvárai. Több Föld-
vár nevű helységünk ma is van. A vízben bővelkedő és termé-
keny síkságokon, amilyen Alföldünk is, kő nem lévén és fa is
csak igen kevés, sem kővárakat, sem favárakat (utóbbiak palóc
szóval: palánkok vagy paloták) építeni nem lehetett, itt tehát a
várakat is földből kellett fölhányni, építeni, amelyeket aztán
még körül is árkoltak, egyrészt azért hogy a vár tövét víztől
mentesítsék, másrészt hogy ellenséges támadáskor a várat
hozzáférhetetlenebbé is tegyék. A védelmet szolgálta azután
még az is, hogy a körárokban víz is volt, ez pedig sokszor még
veszedelmes hínárral is telenőtt, míg ellenséges támadás ese-
tén az átjáró hidat, vagy hidakat, könnyen föl lehetett szedni.
Földvár emelésekor körülötte mélyedés amúgy is keletkezett.

De a földből való azaz földből fölhányt, fölvert várfal,
hogy ne rogyjon, sem igen magas, sem teljesen függőleges
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nem lehetett, Úgyhogy ezek szerint ismét az olyan vagy lép-
csőzetesen vagy csavarodóan magasodó tornyok, toronyvárak
kell eszünkbe jussanak
amilyenek ősidőkben
úgy Mezopotámia síksá-
gain, valamint nálunk is
készültek. Az agyagos földből polyvával keverve készülő vá-
lyogból a napon szárított téglákból rakott fal is sokkal szilár-
dabb ha nem egészen függőleges. Igaz hogy követlen síkságon
égetett téglából is épülhet fal, de először is az égetett téglábóli
építkezés már nem őskezdetleges valami, vagyis sokkal ké-
sőbbi a földből valónál, másrészt a téglaégetéshez rengeteg tü-
zelőanyag is kell, amiben a síkságok nem bővelkednek, úgy-
hogy ezeken a földből és vályogból építkezés napjainkig is
megmaradott. Mivel azonban a nem teljesen függőleges föld-
falak a támadó ellenség által könnyebben megmászhatóak,
ezért védelem céljából az ilyen falakat még sűrű, és pedig tö-
vises bozóttal is benövesztették, amely között a nehezen és
csak igen lassan előretörni képes ellenséget fölülről folyvást
nyilazni, dobálni lehetett. Magától értetődő tehát, hogy őstörök
törzseink e célból a vadrózsát, a szemerék a leánykasomot, a
magyarok pedig az egrest alkalmazták volt, amelyek mind
igen tövisesek. De ugyanezek emellett még azért is igen hasz-
nosak voltak, békeidőben is, mivel hiszen termésük a várbeli-
eknek kellemes eledelül is szolgáltak A csipkerózsa termése
éretten nem csak igen kellemes ízű, hanem kiválóan jó befőtté
is készíthető s így télire is eltehető. Ezenkívül mi ma tudjuk,
hogy az ilyen bogyófélék vitamindúsak is, sőt hogy éppen a
csipkerózsa termése az életre oly szükséges C-vitaminban
gazdag. Népünk ugyan még vitaminokról semmit sem tudott,
de azért sokszor hallottam azt mondogatni, hogy a csipkerózsa
bogyója „igen egészséges!”. Valamint hogy „nagyon jót tesz”.
Vajon tehát más-e az ilyen népi tudat mint homályos emléke-
zete annak, hogy valamikor magas műveltségű és nagy termé-
szetismerettel bíró őseink igenis tudtak már a vitaminokról és
ezeknek az élethez okvetlen szükséges voltáról. És nem ismét
föltűnő egyezés-e az, hogy a vitaminok egyik legfontosabbika,
a C-vitamin, amelynek híján szervezetünk mindjárt a skorbut
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kínos és halálos betegségébe esik: savanyú ízű, amiért is a C-
vitamint „antiskorbut-savnak” (acidum antiscorbuticum) is ne-
vezzük. Mivel ha a beteg csak kevés C-vitaminhoz is jut,
azonnal meggyógyul, például ha csak nehány csipkerózsa bo-
gyót is megevett. És íme, itt is tehát egy savanyúságnak az
életteli összefüggésére akadtunk. És még valami: Népmeséink
nagyon sokat beszélnek az „élet vizéről”, de tudnak „halál
vizé”-ről is, sőt a kettőt egymással még azonosítják is és „élő-
haló víz”-nek is nevezik (lássad például: Horger Antal
„Hétfalusi csángó népmesék” Budapest, 1908. 50 oldal),
amelynek tehát csak alkalmazása módjától függ, hogy életet
ad-e vagy halált. És lám, nucleinsav nélkül nincsen élet de az
élet oly vészes ellenségei a vírusok létalapja is a nucleinsav,
víruszok pedig éppen az élő sejtekben levő nucleinsavat élik
föl, pusztítják el és okoznak halált:

Ide teszem e népdalainkat:

A tarjáni templom körül van árkolva,
Két szép rozmaring szál belé van plántálva
Öntözzétek lányok, hogy el ne hervadjon,
Szeretőtök szíve meg ne háborodjon.

(Vikár Béla: „A magyar népköltés remekei” Remekírók
képes krónikája.)

Be vagyon a szegzárdi vár kerítve,
Te Csősz Pista, hogy jössz ki majd belőle?
Ottan nyílik egy bánatos szép rózsa
Feleségem el ne felejts, de soha!

(„Ethnographía.” 1903.,442. old Csősz Pista, felesége mi-
att, gyilkosságot követett el, amiért a szegzárdi vár börtönébe
került, ahonnan szökni nem lehet és onnan valószínűleg már
csak akkor jön ki amikor a város terére akasztani viszik).

Tarján városka neve, íme, török szócsoportbeli. Az asz-
szírban dur= vár és város. Lehetséges tehát, hogy Tarján neve
is valamikor Turján avagy Durján volt. Ha csak Európa vala-
mely részletesebb térképére tekintünk avagy valamely Lexi-
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konban nevünk utána, föltűnhet nekünk a számos d-r, t-r kez-
detű helységnév. Például a Meyer-féle Lexikon 1897. évi ki-
adása V kötete 314-315. egymással szemben levő két oldalán:
húsz! Különösen is föltűnhet nekünk a bajor Dürkheim, régibb

nevén Turinheim, Turingheim (heim = lak,
otthon), amelynek városcímere ez, amely
indíték bikatülkökbeli eredetéről mi már
föntebb az őstörök díszítményekről szólva,
meggyőződtünk. Magyarországon a föltű-
nőbb ide sorolható helységnevek Túróc,
Túrkeue, Dorog, Dorozsma, a Szatmár-

megyei Turvékonya és Szlavoniában egyrészt Túrmező, horvát
nevén Turopolje, amelynek nevét ma is a bika, illetve az ős-
tulok (urus) tur nevéből származtatják, másrészt pedig Daru-
vár, amely város címere ma is: vár, ame-
lyen daru ül. E madár magyar daru, török
turna neve velünk azt sejtteti, hogy
őstörök törzseink vallásában valamilyen
szerepe volt, bár lehetséges hogy hasonló
gólyával is azonosult, mert a német
Storch (storh, sztorh) sem egyéb mint egy
kezdő sz hanggal megtoldott tor, torok, szó ugyanúgy mint
ahogy a szintén német stier (stir avagy sztir) szó is egy tür
avagy túr szó szintén kezdő sz hanggali megtoldott alakja.

Őseink földvárai körül még védő árok is volt, azaz tehát
még „körül is voltak árkolva”. Továbbá az ilyen földvárak te-
tején volt mindig az illető fejedelem laka, amely lak egyúttal
szentély vagyis tehát templom is volt. Ezért mondja a népdal
máig is, hogy: „A tarjáni templom körül van árkolva”, holott
ma templomokat már nem árkolnak körül. A fejedelem, a ki-
rály régen mindig a tisztelt istenség földi megszemélyesítése,
helytartójaként is szerepelt, ami szerint azután laka, háza is
azonosult a templommal vagyis „istenházával”, ahogy a temp-
lomot ma is nevezzük. A mezopotámiai toronyvárak tetején is
mindig istenség szentélye s áldozóoltára is állott. Őseink föld-
várain is mindez valószínűleg így volt, de ezek tehát még kö-
rül is voltak árkolva, aminthogy síkságon álló várakat napjain-
kig is szokás volt körülárkolni. Viszont tudjuk hogy az avarok
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várai is, a följegyezések szerint, még hét „gyűrűvel”, azaz
„győrrel”, vagyis hét kör-kerítéssel: körbástyával voltak kö-
rülvéve. Ezek kifelé mély árokból, befelé pedig az ezen árok-
ból kihányt föld-töltésből képezettek voltak, amely töltés külső
oldalát tehát tövises bokorbozót is védte. Világos, hogy a nép-
dal által említett „rozmaring” nem az árok fenekére volt
„plántálva”, hanem hogy a töltés külső partjára ültetettnek
képzelendő, valamint világos még az is: hogy a rozmarin, mi-
vel nem tövises, csak utóbb, századok avagy ezredéveken át
bekövetkezett feledés, értelemelveszés folytán került a csipke-
rózsa avagy más tövises bokor helyébe. (A „megháborodás”
szó itt megharagvás, másfelé fordulás értelemmel használva).
De igen fontos, szempontunkból itt, hogy a rozmarint: leányok
kell öntözzék. Ami arra utal, hogy tehát régen a bástyavédő
csipkerózsa- s más tövises bokrok gondozását nők, főképp le-
ányok kellett végezzék. E bokrokat beültetésük után valamint
nyári szárazságban is, öntözni kellett, úgyszintén ha idővel
egy-egy elvénült bokor elszáradott, helyébe újat kellett ültetni.
A nem gondozott, nem öntözött, elszáradott bokrokat támadó
ellenség könnyen föl is gyújthatta. Bizonyos hogy egy-egy
meghatározott bástyarész bokrai gondozása egy-egy leányra
volt bízva. Ha valamely leány tehát lusta, gondatlan volt, an-
nak bokrai elcsenevészedtek, esetleg el is száradtak. Ezt az il-
lető leány szeretője látván, ezen természetesen „megháboro-
dott”, szíve más leány felé fordult, olyan felé aki bokrai, a leg-
szebbek, csipkerózsái, avagy más rózsái, a legszebben virá-
goznak. Sőt bizonyos, hogy lusta leányt, hanyagságáért bün-
tetés is érte. A leány tehát és a csipkerózsa, illetve a virág, te-
hát itt is egymással jelképesen azonosul, ugyanúgy mint a
Csipkerózsa-mesében, ugyanúgy mint a magyar falusi házak
kiskert je virágai s az ezeket öntöző leány népi szokásunkban
(lássad e szokás részletes leírását föntebb), valamint számtalan
népdalunkban is.

Látjuk tehát itt is igen szép példáját annak, hogy ősmű-
veltségünk, nyelvünk és ősvallásunk alaposabb ismerése segít-
ségével némely látszólag értelmetlen népdalunk, ha ez hosszú
idők alatt, különösen pedig a kereszténység elfogadása után,
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valóban el is változott, el is romlott, de hogy miként szolgál-
tathat mégis még oly becses adatokat és fölvilágosításokat

A fönti második népdalban azonban nem templomról, ha-
nem valóban várról van szó. Mi már tudjuk, hogy a csupán
várfallal körülkerített városok őseinknél nőiségként voltak föl-
fogva, mivel nőiségként volt fölfogva egyrészt a sokaság, más-
részt nőiségi jelkép volt minden kör, karika és gyűrű is. Ezzel
szemben azonban, amint ezt már szintén láttuk, hímségül fog-
tak volt föl minden tornyot, és  így a hímséget jelképezhették a
toronyvárak is, míg itt az ilyeneket körülvevő egy vagy több
árok, körsánc és körbefutó töltés, körbástya, egészen termé-
szetesen a nőiséget jelképezőként fogatott föl, ugyanúgy mint
az ezen gyűrúkön, azaz gyűrűalakú körbástyákon levő és nők
által gondozott tövises csipkerózsabokrok, másféle rózsák
avagy másféle tövises bokrok.

A Csipkerózsa-mesét már mások is összehasonlították a
Nibelung-ének Brunhilda indítékával, amely röviden ez
Brunhildát Adin egy szófogadatlansága miatt mély álomba
merítve egy hegyre teszi, amely hegyet áthatolhatlan tűz veszi
körül, de ahonnan őt Szigfridnek mégis sikerül szabadítania;
csakhogy nőül mégsem veszi. Itt lépcsőzetesen emelkedő to-
ronyvár helyett valóságos hegy szerepel, de a hegy tetején itt is
alvó nő van. Itt a hegyet tűzkerítés veszi körül, vagyis nem tö-
visbozót. Lehetséges, hogy itt csak Pilgrin püspök Konrád író-
deákja rossz fordításával van dolgunk, amennyiben nyelvünk-
ben a tűz, tű, tüske, tűzni szavak ma is hasonlítanak egymás-
hoz, de lehetséges az is, hogy éppen ezen szóhasonlóság már a
Brunhilda-rege ősmagyar, azaz valószínűleg helyesebben
szólva ősavar, alakjában is már valamilyen szójátékot képe-
zett. Avar őstörzseink ugyanis tűztisztelők voltak. A „Csipke-
rózsa” német mesében azonban határozottan csipkerózsa-
kerítésről van sző, amire vonatkozólag idézem itt a Grimmék
ezt illető szövegét „Rings um den Schlass aber begann eine
Dornenhecke zu washsen, die jedes Jahr höh er ward und
endlich das ganze Schlass umzog und darüber hinauswuchs, da
ss garnichts mehr davon zu sehen war”. Magyarul: „A kastély
körül azonban töviskerítés kezde nőlni, amely minden évben
nagyobb lőn és végül az egész kastélyt körülvette, fölébe is
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nőit, hogy belőle semmi sem lett látható.”. Ami viszont a
Brunhilda indítékot illeti, kérdés maradhat hogy a kerítés he-
lyébe tüzet csak az irodalmi költők tettek-e vagy hogy volt e
regealaknak már ősidőkben is olyan változata, amelyben tűz
szerepelt, vagy pedig egy tűz-tüske és tűz = tűz és tűz = szúr
szójáték volt? Látandjuk, hogy avar törzseinknél a tűznek mily
nagy kultusza volt. Lehetséges tehát, hogy volt a Brunhilda-
Szigfrid mondának olyan ősalakja is, amelyben tényleg tűzzel
körülvett vár szerepelt. A germanista tudósok a Brunhilda, ré-
giesen Brunhilt, nevet tudtommal páncél-harc-nak értelmezik:
brunn vagy brünn = páncél és hilt = harc. De vajon nem kel-e
e nevet tűz-hölgy. nek magyaráznunk, mivel hiszen a tűz neve
az avar szócsoport szerint ba, bur. pür alakú szó volt, míg a
magyarban hölgy ma is = előkelő, kiváló nő, a germán rege
szerint pedig Brunhilda valóban tűzzel volt körülvéve, ő maga
pedig isteni származású harcos, nagyerejű nőként van föltün-
tetve. E dolgokról többet azonban majd alább, „Avar” fejeze-
tünkben.

Azon következtetéshez jutottam, hogy a görögök Trója
várát sohasem ostromolták, hanem hogy ők csak örökölték a
félsziget és Kréta szigete görögelőtti fajunkbeli, általuk leigá-
zott őslakosság regéit, amelyek, többek között, egy mesebeli
Trója vára ostromárül is szólottak, vagyis egy mesebeli Ilion
vára ostromáról, azaz Tündér Ilonáéról, akit a görögök Szép
Helenanak neveztek, aki miatt tehát a vár ostroma történt, de
akit a magyar nép Tündér Szép Ilonának is nevez. Ám hogyha
a görögök őt Helena néven nevezték, úgy miért lett tehát a vár
neve Ilion és nem Heleon? Avagy miért nevezték hát Tróját az
egyiptomiak Iluna néven? (Lássad Spamers Weltgeschichte.
Leipzig, 1893. évi kiadás I. kötet, 123 oldal). Világos hogy
miért: Azért mert Helena másképp Ilona, Iluna néven is ne-
veztetett (= Élet anya), aminthogy őt magyar népünk ma is
Tündér Ilonának valamint Elona-nak is nevezi. Aki eredetileg
e vár Istennője is volt, illetve a várnak és a nőiségnek költői
megszemélyesítője is. Amely Iluna nevet az egyiptomiak
ugyanúgy elő-ázsiai ősnépeinktől vettek át, mint a görögök az
Ilon nevet is. Amit aztán a görög költők, énekesek – avagy, ha
valóban létezett: Homerosz – összekötöttek az „őrzött szüzes-
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ség ostromlásával és bevételévei” továbbá a hímséget és egye-
nesen a hímtagot is jelképező fa-lóval. Amely „faló” ma is
megvan még magyar népdalunkban a „virágos kiskertbe ugra-
ni akaró szilaj ló”-ban, amiről föntebb már részletesen írtam.
Megjegyzendő Népünk Tündér Ilonát „Tündér Szűz Ilona”-
nak is nevezi (lássad: Kandra Kabos „Magyar mythología”
117 oldal.), amely név őt természetesen csak a tavaszi napéj-
egyenlőségi Nászünnep előtt illeti meg, ami után neve „Ma-
gyar Ilona” is lesz (= Boldog Ilona). Finn tüttö = leány, szűz.

Lehet ugyan, hogy a görögök, amikor már Kis-Ázsia ten-
gerpartjaira is terjeszkedni kezdtek, ott egy valóban Trója vagy
Ilona nevű várat is elfoglaltak – amilyen nevű vára őseinknek
valószínűleg több is volt, aminthogy Magyarországon is van,
illetve volt, Illava azaz IlIavár és Leányvár, Németországban
pedig Magdeburg = Leányvár – de amelynek ostromlása és
bevétele elbeszéléséhez azután költőik, énekeseik idővel
mindazon ide illeszthető regebeli és mythologiai anyagot hoz-
zá költötték, oldották, amit leigázott ősnépeinktől örököltek,
ami azután az Iliász hőskölteményt (époszt) képezte, de termé-
szetesen egyet-mást saját képzeletükből is hozzáadva, mint
különösen a harciasabb természetű árja népek ízlésének meg-
felelő borzalmas és véres jelenetek olyan leírását amilyen pél-
dául az hogy Akhillesz az általa megölt trójai Hektort
haricszekere után köti s így vonszolja körül, avagy olyanok
részletező leírása, hogy valamely harcos dárdáját oly erővel
döfi ellenfele mellébe, hogy annak hegye az ellenfél hátán jön
kí, és más hasonlók.

A Trója név mindenesetre őstörök szócsoportbeli s az árja
magánhangzókihagyás előtt Torja, Toroja, Turuja alakú volt,
amelyen nevű vára őseinknek bizonyára nem csak egy hanem
több is volt, amint hogy Torja és Torda helységneveink ma is
vannak. Hogy pedig a görög regebeli Trója, amelynek romjait
Schliemann ásta ki, valóban valamely őstörök törzsünk vára
volt, ezt bizonyítja azon tartomány Dardania neve, amelyben
tehát Trója állott, de amely nevek, világos hogy mind az ottani
dardán nevű népről, azaz néptől erednek, amelynek regebeli
őse Dardanosz nevűnek mondatik, amely nevek tehát szintén
őstörök szócsoportbeliek. Különösen kiemelendő, hogy
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dardani nevű népet a mai Magyarországtól délre vagyis a mai
Szerbia területén a rómaiak is említenek és akik neve után
Diocletianus császár itt Dardania tartományát szervezte. Sze-
rintem tehát ezen utóbbi dardánok őshazája a Maros-Torda
megyénket képező terület volt, de ugyanezen dardánok, azaz
őstörökök egy messze délre kivándorlott ága voltak Kis-Ázsia
északnyugati részében élt dardánok is alapították volt.

Ámde ősműveltségünk szó csoportja ismerése nélkül a
Trója és a Dardanosznév egymássali összetartozó voltát eddig
senki föl nem ismerhette, sem azt hogy ezek őstörök nevek.
Ugyanez okból az sem volt eddig megállapítható, hogy Darda-
nosz tulajdonképpen azonos Hunorral, a harc istenségével azaz
Marsz-Aresszel és a testvérgyilkos Romulusszal és így Káin-
nal is. Mert íme, a rege szerint Dardanosz is megöli Jázion,
avagy Jázosz nevű fivérét (habár más változat szerint Jáziont
villám csapja agyon). Nekünk föl kell tűnjön a Jázion-.lázosz
névnek a Jázon névveli azonossága, annyival is inkább, hogy
hiszen mi már tudjuk miszerint Jázon azaz Jón avagy jón a já-
szok azaz a jónok regbeli ősapja és megszemélyesítése, vala-
mint azt is tudjuk, hogy a görög rege szerint a mythologiai ló
vagy Jó nevű, tehénné is változó, nőistenség Jázosz leányának
(más változat szerint Inakoszénak) mondatik. Márpedig hiszen
mi tudjuk már hogy őseinknél a tejelő tehén és a juh: jó, jú né-
ven is neveztetett, amely szavak tulajdonképpeni értelme jó,
jóság, jószág volt, és amely szavainkból aztán a szanszkrit gó,
német Kuh = tehén és a német gut és Gut = jó és jószág, va-
gyon szavak származtak. Hozzáteszem, hogy hiszen az emlí-
tett görög Inakosz név is csekély kiejtésbeli különbséggel
Jónkosznak is hangozhat. Úgyhogy itt mindenütt a jó szavunk-
kali kapcsolatokra akadunk, mert hiszen a Jázosz-Jáziosz-
Jázon nevek első szótagja is já-, ami hiszen nemcsak jó sza-
vunkkal azonos, hanem igazolja már föntebb is kimondott vé-
leményem, amely szerint a gonosz fivére által megölt Ábel ne-
ve tulajdonképpeni értelem tehát jámbor azaz jó ember volt és
hogy tehát valamikor Jábel is kellett legyen. Úgyhogy ezek
szerint egymással azonosak egyrészt Marsz vagy Aresz hadis-
ten Kain-Romulus-Dardanus testvérgyilkossal, sőt a szintén
testvérgyilkos egyiptomi Szettel is aki ugyanúgy – amint lát-
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tuk - a sötétség megszemélyesítése is mint a Nibelungok, azaz
Homályfiak, közül Hagen, sőt azonosnak mind e személyek
még a mi gonosz Toldi Györgyünkkel is, aki szintén testvére,
Toldi Miklós életére tör, habár őt elpusztítania nem is sikerül.
Ellenben Hagen Szigfridet hátulról, alattomosan meggyilkolja,
habár ez neki nem testvére. Mind e két személyekkel szemben
egymással ugyanúgy azonosak Heraklesz-Remus-Jázion-
Ozirisz-Szigfrid és a mi Toldi Miklósunk. De mindezekkel
azonosak még a mi Hunorunk és Magorunk is, csakhogy itt e
testvérpárról szóló mondánknak még legősibb, a harcias és
vérszomjas későbbi népek által még el nem rontott alakja mar-
adott fönn, azon korból való, amelyben ember megölése még
nem létezett, és testvérgyilkosságot valószínűleg még elkép-
zelni sem tudtak. A mi Magorunk és Hunorunk is testvérek,
sőt ikrek, de egymásnak még nem ellenségei, egymás életére
sem törnek, habár közülük Hunor valóban a rombolás és a harc
megszemélyesítése, de, legalábbis eredetileg, csak az
állatokkali harcé, amint hogy e regénk szerint ők már vadász-
nak, tehát már húsevők is. Ezért Hunor jelképe, amint ezt már
föntebb is megírta, a romboló, átütő, szétvető ék: . Viszont
Magor az alkotás, a munka és tehát a termés, termékenyítés
megszemélyesítése lévén, ezért jelképe a gömb:  volt, azaz a
termőmag. Vagyis szerintem itt még mindig a békés termé-
szetű és jó lelkületű legrégibb ősnépünk, a tulajdonképpeni
magyar törzs fölfogása (az úgynevezett „keletbalti faj”-é) mar-
adott még fönn, habár itt már azon későbbi korból, amelyben
őseink hússal is, nem csupán gyümölccsel, magvakkal, tejjel
és mézzel táplálkoztak volt. E regénk változott azután a mind
harciasabbakká váló népeknél idővel, hogy úgy mondjuk:
mind véresebbé is, míg végre benne testvérgyilkosság is sze-
repeltetett. Fölhozhatom, hogy vogul rokonaink szarvasűzési s
nemzetalapítási mondájában a szarvas elejtése már megtörté-
nik, vagyis hogy e mondaalak is a mienknél már későbbi, el-
változottabb mása, mivel a miénkben a Csodaszarvast a hősök
nem ejthetik el, mivel az eltűnik. Testvérgyilkosságról azon-
ban a vogul regében sincsen még szó. Észre vesszük viszont,
hogy e monda nálunk meglévő de sokkal későbbi változatá-
ban, a Toldi Miklósról és Toldi Györgyről szólóban, nemcsak
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hogy a szarvas már teljesen hiányozik, de itt Toldi György
(azaz Kain-Szet) már testvérét Miklóst gyűlöli, elpusztítani is
szeretné, ami azonban itt neki még nem sikerül. A nőrablás is
későbbi, eldurvult kor jelensége. Az eredeti ősregében is szar-
vas vezeti az ifjakat a leányokhoz, de itt még csak táncok, já-
tékok közbeni párválasztás történik.

Eszünkbe kell tehát jussanak a görögök egy ősrégi boldog
Aranykorról és a békés hyperboreusokról szóló regéi, valamint
a bibliabeli a boldog földi-paradicsomi életről szóló elbeszélés
is, valamint az, hogy itt is e boldog élet után máris Kain test-
vérgyilkosságáról van szó.

Visszatérve pedig a Dardánosz névre, kiemelhetjük, hogy
ez a harcias északi Tor istenség nevével vagyis tehát az
őstörökök napistensége nevével is azonosul, amely istenségről
pedig mi már megsejtettük, hogy Aresz-Mars hadistennel és
igya mi Hunorunkkal is azonos. Tény hogy olaszul dardo, az
angolszászban pedig darad = gerely, vagy dárda, míg a gö-
rögben meg dorü jelenthet egyaránt faderekat, dorongot, va-
lamint a görög dórok regebeli Dórosz ősapja e neve is a dárda
nevéből származott és hogy jelképe is a dárda illetve a bot, do-
rong, vagyis a hímség s hímtag e jelképe volt, vagyis, hogy
tulajdonképpen Dórosz is azonos úgy Dardanosszal mint Tor-
ral és Aresz-Mars-Hunor hadistennel. De következtethető
mindezek után még az is, hogy a görög dórok is csak valamely
általuk leigázott őstörök nép örökébe lépve, ezek nevét is föl-
vették.

Mi már tudjuk, hogy a troja azaz Torja vagy Turuja név
bár jelentett tornyot, toronyvárat is de ezen kívül még kört, ke-
rekséget is jelenthetett, mivel hiszen a tor-, tur szótőnek van
kör jelentése is, a régi várak pedig amennyire csak a helyi vi-
szonyok engedték, lehetőleg kör alakúak voltak, különösen
pedig síkságon voltak ilyenek, mert hiszen körben lehet a leg-
kevesebb anyaggal és munkával a legnagyobb területet körül-
keríteni. De egyezik ezen turuja szó a turul. madár nevével is,
amely madár e nevét, amint már mondottuk, köröző, keringő
repülése után kapta. Ezenkívül ugyanezen Torja vagy Turuja
névnek körben haladás, forgás értelme még azért is volt, mert
őseink már szóban volt lépcsőzetes földvárai tetején könnyű
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anyagból való hupolag (cupola) is állott, amely forgatható is
volt Erről azonban bővebben majd „Avar” fejezetünkben Itt az
olvasót népmeséink „kakaslábon forgó vár”-ára emlékeztetem
csak Annak helyén aztán e „kakasláb” magyarázatát is adan-
dom.

Szerintem a „Trója ostroma”-ról szóló görög hőskölte-
mény (éposz) egykori magvát ősnépeink tavaszi napéjegyenlő-
ségi Nászünnepe játékai, táncai és az ezek alatt énekelt külön-
bözőénekek képezték, amely énekeknek maradványait, habár
teljesen elcsenevészedett töredékekben is csak, úgy nálunk
mint más népeknél mind máig’ is fölismerhetjük még, habár
ősi értelmüket, amiről ma már maga az ezeket fönntartó nép
sem tud, a nálunk még meglévő e maradványok és a mi ősmű-
veltségünk ismerése nélkül megállapítani nem lehet. E marad-
ványokat manapság, úgy nálunk mint más népeknél, már fő-
kép csak kisgyermekek, különösen kislányok, de sok helyen a
fölnőttebb ifjúság táncjátékai közben énekelt, ma már rövidke
énekecskékben avagy mondókákban találjuk még meg. És már
itt is meg kell jegyeznem, hogy a mai bálok, tánccal, zenével
összekötött estélyek és „zsúrok”, különösen pedig a szintén
tánccal és zenével összekötött úgynevezett „népünnepélyek”
(németül: Volksfest), valamint a már szóban volt „Gainai Le-
ányvásár”, sem egyebek őseink. Nászünnepe maradványainál,
amelyek mind az ifjúság, fiatalság egymássali ismerkedésévei
és a párok kialakulásával kötvék össze. Annak oka pedig, hogy
a szóban levő játék- és ének maradványok főkép kisgyerme-
keknél vannak még meg, az hogy ősidőkben is a gyermekek is
játszották e játékokat, táncjátékokat, énekelték ez énekeket,
azért hogy megtanulják és tudják mindazt amit majd fejlett fi-
atal korukban, amikor eljön annak ideje, a Szent Szigeten
(hímelvieknél), avagy a Szent Hegyen (nőelvűeknél), az ottani
Szent Kertben a Szent Nászünnepen történő és többnyire az
egész életre szóló párválasztáskor mind énekelniök, eljátsza-
niok tudni kellend. Másik ok viszont még az is, hogy utóbb a
keresztény korban, a kisgyermekek ily kedves játékait, ha
ezekben csókok is előfordultak, senki sem tiltotta, míg ellen-
ben a fölnőttebb ifjúságéit az egyháziak nagyon is elítélték,
tiltották sőt büntették is, mivel a fölnőltebbeknél, ha akár csak
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szertartásszerűen is, de a csókok és ölelgetések már a nemi-
séggel is közvetlenül összekötődő dolgok voltak, és ilyenek
ma is.

Az ilyen játékok és énekek ma nem csak elcsenevésze-
dettek de összevissza vegyülvék is. Vannak még fölismerhető-
en őstörök, valamint vannak ős avar és más őstörzseinktől
származóak is, de ezenkívül énekelésük, eljátszásuk évszakba-
ni ideje is ma sokszor nem a helyes, ma ez is össze-vissza za-
varva, aminek részben a naptárújítások is okai voltak.

A Nászünnepről az alább elmondandók könnyebb meg-
érthetősége érdekében és hogy hosszú ismétléseket ne kelljen
tennem, kérem az olvasót, térne vissza s olvasná el még egy-
szer mindazt amit ezekről korábban írtam. Ezekhez teszem itt
tehát a következőket: Kandra Kabos „Magyar mythologia”-
jában is találunk fontos adatokat, de már azokra vonatkozólag
is meg kell jegyeznem, hogy ahol az énekben a tűznek van
nagy szerepe, úgy azon ének valószínűleg a tűztisztelő avar
(barkó) vagy pedig a szintén tűztisztelő palóc őstörzsünktől
származott.

Kandra említett műve 225. oldalán közli e dalt:

Ipsiláng, ipsiláng, ipsilángi rózsa
Rózsa volnék, piros volnék,
Karika volnék megfordulnék.
Kire, kire? ...ék Örzsijére!

E dalt ma a nyári napforduló Delelő ünnepe éjjelén éne-
kelik. Sokfélekép próbálkoztak már magyarázgatni, sőt termé-
szetesen német eredetűnek is bizonyítgatták. Tény azonban,
hogy a háromszor ismételt -láng szórész a tűzre emlékeztet.
Kandra e dalhoz csak ennyi magyarázatot fűz: „Hont-megye
dunaparti részén pedig az a szokás, mondja Ipolyi (Kandra
ugyanis ez adatot Ipolyi Arnold nyomán közölte), hogy az elő-
estén kimén az ifjúság a Duna feletti partokra, a leányok a part
alján állanak, az ifjak a tetején. Tüzet rakva, botjaik végébe
karikát illesztenek és azt a parázsban megtüzesítve, megfor-
gatják és a Dunába sújtják.”. Hozzá teszi még, hogy a dal ma
bizonyára alakjából és értelméből kiforgatott töredék, vala-
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mint, hogy a legény azon lány nevét kiáltja aki neki a legin-
kább tetszik, például Szabóék Erzsijére vagy Kovácsék Mari-
jára stb. Mi viszont ezeket következtethetjük: A tűz fontos sze-
repe avar avagy palóc eredetre vall. A legkedvesebb lány neve
említése arra mutat, hogy ez valamikor a tavaszi Nászünnepen
dalolt dal lehetett. Annyi viszont egészen bizonyos hogy itt is
a bot és az erre fűzött karika a hímség és nőiség valamint e
kettő egyesülése jelképe volt. Hogy viszont a dalban az ipsi-
szórész mit jelenthet, avagy hogy mi elferdüléséből keletke-
zett, nem tudom. Mindenesetre tehát e játékban a legények ne-
veznek meg, illetve választanak leányt, holott más hasonló
énekek tartalma szerint a leányok választanak legényt. Amit
kétfélekép is magyarázhatunk: Úgy is, hogy a játékok közben
fölváltva egyszer a legények választottak leányt, másszor a le-
ányok legényt, vagy pedig úgy is, hogy hímelvi törzseknél
mindig a legények választottak nőelvi törzseknél meg mindig
a leányok. Amely választgatás, a valószínűleg a Szent Szige-
ten és Szent Kertben több napig is tartó játékok közben, kez-
detben csak ideiglenes játszótársra szólott, míg utóbb e
választgatások útján alakultak csak ki az egymáshoz igazán
vonzódóakból a végleges párok. De lehetséges volt természe-
tesen az is, hogy akik egymást már ezelőtt is szerették, most
egymást többször avagy állandóan választva, jelezték nyilvá-
nosan is, hogy egymáséi vagyis egymás házastársává akarnak
lenni Mindenesetre bizonyos, hogy úgy alakulhattak a legter-
mészetesebben, és tehát a leghelyesebben, az olyan párok
amelyekben a két fiatal egymáshoz úgy testileg mint szelle-
mileg valóban illő, egymással igazán összhangban (harmóniá-
ban) van; ami pedig egyrészt a boldog élet legfőbb alapját,
másrészt a kiváló utódok születése természetszerinti alapfölté-
telét is képezte.

Ugyanott közli Kandra Kabos, Türk Frigyes gyűjtése
nyomán, e hosszabb, de kétségtelenül szintén sok romlást és
elferdülést szenvedett dalt:

Kis kacsa fürdik a Fekete tóba’,
Anyjához készül Lengyelországba.
Szerelem, menyem, szép leánybarátném,
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—
Akit szeretsz, vedd el.
Ezt szeretem, ezt kedvelem,
Ez az én édes-kedvesem,
Ha pénz volna pendülne,
Rózsa volna, csendülne
Mégis kifordulna.
.
Ég a gyertya ha meggyújtják,
Mikor ezt a táncot járják,
Járjad, járjad jó katona,
Hadd doboljon ez a nóta
Állj ki már!

Érdekes tehát, hogy ez ének kezdetén tűz helyett víz (tó-
ban fürdő kacsa) szerepel, ami víztiszteletre és víztisztelő be-
senyőkre emlékeztet „Anyicska” című népmesénkre is (Arany
László népmesegyűjteménye), amelyben a boszorkány (Halál-
Istennő) által üldözött szerelmes pár (az Élet) úgy rejtőzik
előle el, hogy az ifjú kacsává (természetesen gácsérrá), a leány
pedig tóvá változik, amelynek közepében a kacsa úszik. Vilá-
gos, hogy itt is a madár a lelket, az erőnyt vagyis a hímséget, a
víz pedig a testet, az anyagot vagyis a nőiséget, a kettő együtt
pedig az Élet-et jelképezte Látjuk ez énekben azt is, hogy a
táncjáték közben itt legény választ leányt. A pénz említése on-
nan származik, hogy szokás volt az hogy ha a tánc avagy a já-
ték közben valamit valaki elhibázott, annak valami keveset,
ahogy az megvolt határozva, fizetnie kellett, az összegyűlt
pénzzel azután a közösen elfogy asztandó ételeket, vagy a já-
tékban szereplő virágokat vásárolták avagy a már kapottakat
fizették. Az ének végén kiáltott „Állj ki már!” pedig annak
szólott, aki választatván a játékból avagy a táncolók közül
(többnyire körtánc) kellett álljon.

Lázár István „Alsófehér vármegye magyar népe”
(Nagyenyed, 1896.) című könyve 73. oldaláról közlöm a kö-
vetkező éneket:

Piros alma telelő, telelő,
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Kit csókolsz meg legelő, legelő?
Ezt a barna menyecskét, menyecskét,
Szeretem én szegénykét, szegénykét
Veszek neki féketőt, féketőt,
A lábára csikorgót, csikorgót.
A pünkösdi rózsa
Kihajlottaz útra,
Én édesem, én kedvesem
Szakissz egyet róla.
Le is szakisztottam,
El is szalasztottam.
Ég a gyertya ha meggyújtják
Mikor ezt a táncot já/ják
Állj ki már te szőke kislány

Piros alma telelő. Olyan almára vonatkozik, amely télire
eltétetni alkalmas. A lányt népünk, költőileg, szokta piros al-
mához hasonlítani. Innen származik e mondás is: „Piros alma
gömbölyű, az én babám gyönyörű!”. Mivel azonban a tulaj-
donképpeni magyar faj, vagyis a „keletbalti”-nak nevezett,
még egészen fiatal korában is igen kevéssé arcpírú, ezért úgy
sejthető, hogy e hasonlat régen nem is az arcra hanem a nőisé-
get, különösen pedig a szüzet jelképező méh szádára vonatko-
zott, amely piros és gömbölyű, almára igen hasonló. Lássad
amit erre vonatkozólag korábban már írtam. Az alma pedig,
amint mi már tudjuk, sokmagú volta miatt is nőiségi jelkép
volt.

A legelő szó természetesen tájszólásilag legelőször értel-
mű.

A menyecske szó eredeti értelme csak fiatalka volt, amiért
is régen nem mint ma csak fiatal asszonyra hanem leányra is
vonatkozhatott.

Úgy a szegényke szó itt, mint hasonló már romlott éne-
kekben sok szó, már csak a rím kedvéért került oda.

Veszek neki féketőt. A fékető szó a főkötő szó tájszólásos
kiejtése. Régen szüzek csak pártát, asszonyok csak főkötőt vi-
selhettek., A dal e mondata értelme tehát jelképes és értelme
az, hogy feleségül veszem, asszonnyá teszem. Régen a főkötő
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az asszony haját teljesen födte, ezt férjén kívül más férfinak
látnia nem volt szabad.

Csikorgó-nak az olyan csizmát nevezték amelynek bőre
újkorában járásközben csikorgó hangot adott A vargák, csiz-
madiák, mivel ez sokaknak tetszett, ezért, különösen a női pi-
ros csizmát, szándékosa is „csikorgóra” készítették, bizonyos
módon a talpába helyezett bőrdarabbal.

A pünkösdi rózsa virágfajta Pünkösd ünnepe táján, tehát a
tavaszi napéjegyenlőség idejében nyílik, amely időben a
Nászünnep is volt. Úgy ez tehát mint a dal egyéb részei is két-
ségtelené teszik, hogy itt tehát a Nászünnep táncjátékai közben
énekelt énekmaradvánnyal van dolgunk. A pünkösdi rózsa
pannon őstörzsünknél játszotta ugyanazon szerepet mint a ma-
gyaroknál a gyöngyvirág.

Ősműveltségünket illetőleg megbecsülhetetlen kincseket
tartalmaz Kerényi György „Száz népi játékdal” című könyve
(Budapest, 1938 „Magyar kórus” kiadása) A könyv, amint cí-
me is mutatja, csupa magyar népi tánc- és játékdalt, azaz hogy
már ezeknek csak még élőmaradványait, tartalmazza. Ame-
lyek azonban még igy is, ősműveltségünket illetőleg, valamint
általános tudományos szempontból is, megbecsülhetetlen érté-
kűek, de amely értéküket azonban ősműveltségünk, nyelvünk
és ősvallásunk alaposabb ismerése nélkül fölismerni nem le-
het. De nem lehetett már csak az „ázsiai nomád eredetünk”
tévtana miatt sem, mert mivel hasonló táncdalok európai árja
népeknél is vannak, ezért okvetlen a miéinket kellett „átvet-
tek”-nek tartani és tehát nem eredetieknek. Holott a dolog itt is
megfordítva van, vagyis, ha a miéink ma már bármennyire
romlottak is, de azért egykori ősalakjukból még mindig több
elemet tartottak meg mint más népekéi, amelyek mindezt va-
lóban ősnépeinktől, némelyütt pedig éppen csak nehány szá-
zaddal ezelőtt vették át, éspedig legnagyobb részt tulajdon-
képpeni értelme megismerése nélkül Habár ittott e más népek-
nél is megmaradott egy-egy olyan adat, amely viszont nálunk
veszett már el.

Sorra veszem itten a Kerényi által közöltek közül azon
énekeket amelyek általam fölismerhetőleg a legértékesebbek
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Könyve 21. oldalán „Mit akar.” cím alatt; Leánykérés, il-
letve leányszerzés indítéka. Szerintem mindezen játékok a
legközvetlenebbül származnak őseink azon tavaszi Nászünne-
péből, amely, amint már mondottam, az Iliasz, azaz a Trója
vára bevételérői szóló éposz, vagyis tulajdonképpen a nő meg-
szerzése, a szűzlány és az ezt őrzők ellenállása legyőzését; „a
vár bevételét” jelentette. Ami szerint mind e játékokat egysze-
rűen Trója-játékoknak, avagy őstörök szóval Torja- vagy
Turuja-játéknak is nevezhetjük. Az ének tehát a következővel
kezdődik;

Legszebb lányod akarom
Legszebb lányom nem adom.

A kérőről mondva, hogy „király”. Népünk régebbi leány-
kérési szokásaiban úgy a lány apja mint a kérő is „király”-nak
neveztetett, cinezettet Napkeleti király, Napnyugati király,
avagy valamilyen másféle király, míg a leány természetesen
mindig „királyleány” avagy királykisasszony” volt, akkor is ha
csak egyszerű, falusi családokról volt szó. A játék úgy itt is
mint többnyire másutt is lényegében körtánc, a kérő pedig a
lányt végül megkapja, bár ugyan e lányt a következő táncban
más kérő kaphatja meg. A kör sokszor valóban várnak is ne-
veztetik, ami azért is fontos mivel vár szavunk eredeti értelme
csak kör volt. E „várban” egy kisebb lány az akit kérnek, egy
nagyobb pedig az anya, aki a lányt kezdetben adni nem akarja
de végül mégis odaadja.

23. oldal Énekelő kör. Az énekben van többek között ez;
„Zárd be kapu.” Aztán: „Nyílj ki kapu.” Aztán még ez is;

Ez kell nekem,
Ez! kedvelem, ez!
Szép maga, szép ruhája,
Lobogás ingválla.

Itt is szerepel egy avagy több leánykérő Világos hogy a
kör itt is a vár jelképe mert hiszen még kapuja is említve. Ám-
de a mindig kórusban éneklő kör még azt is bizonyítja, hogy a
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latin-görög chorus-károsz szó is (amellett is, hogy nyelvújító-
ink az ennek megfelelő kar, énekkar, zenekar szavainkat ké-
pezték) ősnyelvünkből származott. Ugyanis már a legrégibb
görög színházak közepén is mindig egy köralakú tér volt, a
korosz, amelyen énekelve járták a körtáncokat. Hogy pedig
kör szavunknak is volt o magánhangzós, azaz tehát kor kiejté-
se, ezt a legközvetlenebbül bizonyítja a kerengő fazekas-
korong e neve, amelynek értelem eredetileg nem is volt más
mint; kereng, kering.

Mert ugyanis forog igénket helyesen a hengerszerű vagy
gömbszerű testek forgásra alkalmazzuk, ellenben lapalakú test
ugyanilyen mozgására azért alkalmazhatjuk helyesen a kering
avagy kereng szavunkat mivel ennek a központtól távolabb
eső része és széle szemünk számára valóban körben szalad,
vagyis már nem önmaga körül forogni hanem keringeni látszik
Ezért nevezi tehát népünk a fazekaskorongot korong-nak és
nem forog-nak.

Az „Ez kell nekem, ezt
kedvelem” szavak világosan
mutatják, hogy ez is a
Nászünnep párválasztási
dalaiból származó töredék.

A „lobogós ingváll”-at
illetőleg .Manapság lobogós ingvállat, lobogós ujjú inget már
csak férfiak viseltek, én azonban még láttam olyan női inguj-
jakat is amelyek úgy voltak zsinórral össze is húzhatók ahogy
an azt a megelőző oldal rajzán mutatom (aj, amikor is a több-
nyire piros zsinór végei csokorra kötve, csüngő két bojtocská-
jukkal, kedves dísz is voltak. Az ingujjat pedig tetszés szerint
lehetett akár a kézfő fölött a csuklóra is kötni (b), ahogy ingü-
ket a nők például Kalotaszegen ma is viselik, csakhogy ma
már zsinór nélkül, összevarrva, de lehetett azt a fölsőkaron
összehúzva s megkötve is viselni (c), ahogy azt Magyarország
más vidékein a nők régebben általánosan viselni szokták volt,
csakhogy újabban már szintén zsinór nélkül és már ilyenné
varrottan. Táncban a nők ing ujjukat össze húzatlan lobogni
hagyták.

A dalokban e szavak is előfordulnak:
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Mit kerülőd, mit fordulod
Az én házam tájékát?

Erre felelet:

Azt kerülöm, azt kerülöm:
Szép leányod kéretem.

Természetesen eredetileg a „vár”-ról volt szó, vagy a vá-
rat jelképező, kört képező táncosokról. De mivel manapság, de
így már régen is, az udvaroló legény a leányos házat szokta
kerülgetni, ezért az ilyen dalokban a ház azonosul a „vár”-ral,
amelyben a „királykisasszony” lakik. A játékban a kérő a tán-
cosok által képezett kört járja körül, azaz nyílást, azaz „kaput”
keresve. Végül vagy sikerül két táncos között bebújnia, vagy
pedig „vám”-ot fizet, mire ketten karjaikat fölemelve „kaput”
képeznek és beeresztik, ami a kapu illetve a vár őrei meg-
vesztegetéseképpen is értelmezett, amiről meg népmeséinkben
van szó, de amiről „Avar” fejezetünkben lesz említés.

25. oldal. Itt valóban „vár”-ról énekelnek így:

Járom az új várnak alját,
Járom egyed magammal.

„Egyed magammal” = egyedül, „másod magammal” = én
és még valaki, azaz: ketten; így „harmad magammal” is
mondható. A várak többnyire domb- avagy hegytetőn állottak,
síkságon is föltöltött alapon. Ezért mondva, hogy a kérő a vár
alját járja.

A táncosok köre mindig kering, mert a táncosok körben
járnak és „kórus”.ban, azaz korban körben, énekelnek.

A 26. oldalon:

Fehér város alul lányt jöttem kéretni,
Szebbiket, jobblkat, karcsú magasabbikat.

Az „alul” szó csak romlás az alá szó helyett.
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Válasz

A mi lányunk nem eladó,
Csak a házba illendő.

Vagyis = otthon maradandó Végül azonban a kérő a lányt
mégis megkapja. Említi a dal utóbb a „gyöngykoszorú”-t is.
(Említve ez még a 78. oldalon is az ott ismertetett dalban illet-
ve játékban.) Világos hogy ez eredetileg a tulajdonképpeni
magyar törzs leányai gyöngyvirágkoszorúja volt (ami nem kell
azt jelentse, hogy ugyane virágot más törzseink is ne használ-
hatták volna), amely utóbb, ezredévek alatt, a gyönggyel dí-
szített pártával is azonosult. Lehetséges, hogy az avar szócso-
portbeli párta szónak például a kazároknál koszorú szó felelt
meg, amely utóbbi szó tulajdonképpeni értelme csak kör, kari-
ka volt, az egyszerű, fejrevaló koszorú pedig karika-alakú.
Kandra Kabos is fölhoz műve 227. oldalán egy éneket, amely-
ben a leányok választanak legényt, és amelynek szövegében e
sorok is vannak:

Mely magas a fa ága, elágazott,
A tengeren átal hajlongott.
Egyik ága hajlott (Barta) udvarába
Selyem-sárhajú Magyar Ilonának
Hajon fölül gyöngykoszorú,
Gyöngy a másik ága,
Hajlott (Barta) udvarába.
Selyem-sárhajú Magyar Ilonának
Hajon fölül gyöngy koszorú, gyöngy.

„Minden leány annak nevét mondja akihez hajlik a szíve”
– teszi hozzá Kandra Kabos, valamint jegyzetben még azt is,
hogy: „Sárhajú = sárarany-, tiszta aranyszín hajú”. Aminthogy
régi nyelvünkben sár, szár, sőt ahogy Erdélyben többször hal-
lottam: szarany, aranyat jelentett, amely szóból, az r-hang l
hanggá lágyulásával, származott az oroszban meglevő zolato =
arany szó is, és mind amely szavak a sárga és a sár szavunkkal
vannak összefüggésben, utóbbival azért is mert a tiszta arany
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meglehetősen lágy, amiért is sáraranynak nevezzük. E sár sza-
vunkat azután a száraz szavunkkal összetévesztve, vagyis te-
hát téves fordításként, nevezi a szerbhorvát nyelv a tiszta ara-
nyat suho zlato = száraz aranynak, de amely kifejezés egyéb-
ként megokolhatlan, teljesen értelmetlen.

Bizonyos hogy e dalszöveg is már szenvedett rövidítése-
ket, romlásokat, amiért értelmetlenségek is kerültek bele. A
(Barta) név, vagyis valamely legény neve, azért téve így zár-
jelek közé mert a lányok természetesen más nevet is említhet-
nek. Világos hogy az „ág hajlása” itt a szív hajlását jelképezi.
Romlás az is, hogy Tündér Ilona helyett Magyar Ilona említ-
tetik. Mi már tudjuk, ő násza után, Magyar Napisten neve után
és nejeként, veszi csak föl a Magyar Ilona nevet, valamint
tudjuk, hogy ekkor már nem viselhet sem koszorút sem pártát,
hanem csak főkötőt vagy fejkendőt. Ha tehát a dal szerint fején
„gyöngykoszorú”, azaz gyöngyvirág-koszorú van még, akkor
helyesen csak Tündér Ilonának volna nevezhető, mivel a tün-
dér szónak amúgy is volt leány és szűz értelme is, aminthogy a
finnben is tüttere, tüttö = lány. A nehézkes „hajon fölül” kife-
jezés értelme: haján, haja fölött.

27. oldal. Többek között áll: „Most viszik, most viszik
Danikáné lányát, biborban, bársonyban” (Régi nyelvünkben
bíbor igen tiszta fehéret, bársony, bársun igen szép pirosat je-
lentett.). Ezután áll, de talán tévesen lejegyezve, a lányra vo-
natkozólag „Nem adom, nem adom stb.” „Danikáné” kétség-
telenül csak alkalmi név, mint föntebb „Barta”; vonatkozik
pedig a játékban anyaként szerepl ö leányra.

28. oldal Hidas játék Bár e játékokban hidnak is van sze-
repe, itt azonban kaput nevezik tévesen hídnak Hogy kapuról
kellene szó legyen, az énekből magából is kitűnik. A közölt
főtípusokban a szövegben mindig előfordul a „Mit kerülöd,
mit fordulod stb.” kérdezés és az erre szólóválasz, amely sze-
rint a kerülgetés a szép leányért történi, akit az illető „kéret”.
A „kéretem” szó csak azért használva „kérem” helyett, mivel
későbben (de azért már ezredévekkel ezelőtt is) a leányt apjá-
tól (matriarchalis, azaz nőelvi, nő uralmi népeknél anyjától)
nem a kérő maga szokta kérni, hanem egy általa megbízott
személy által kérette. E megbízottat követ-nek nevezték. Innen
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származott követelni igénk, amely parancsoló vagy erélyesen
igényel ő értelmét csak idővel, értelemeltolódás által, kapta.

A 29 oldalon viszont igen világosan kitűnik, hogy ez
énekben tényleg hídról van szó. Régen a várakba többnyire
csak hídon át lehetett jutni, különösen így volt ez pedig a la-
pályokon, ahol a várakat mindig árok, vizzel is telve, vette kö-
rül. Természetes, hogy a híd és a várkapu egyazon helyen volt.
E dal szövegében „menyecske”-ért jönnek, ami azonban csak
annak emléke, hogy, amint már említém, a „menyecske” szó
régen csak „fiatalka” értelmű volt.

A 30 oldalon már ismét „Adjatok szép leányt” áll
A híd azonban szerintem itt nem is csak a várak hídja

emlékezete, hanem a Nász Szigete regebeli s költői képzelet-
beli ezüst-és aranyhídjáé is, ami még sokkal régibb valami. E
mesebeli hidakat naplementekor és holdlementekor valamint
kevéssel naplemente és holdlemente előtt, úgyszintén napkelte
és holdkelte után is a vízen látható, a Nap illetve a Hold által
okozott fény tükröződés sávja képezi, amely a partokat, avagy
partot szigettel mintegy ragyogó, tündériesen csillogó hídként
látszik összekötni. A valóságban azonban a Nász Szigetére
úszva vagy ha volt gázlón de esetleg úszó állatokba, esetleg
szarvasokba, kapaszkodva, jutottak át, utóbb aztán csolnakon
avagy tutajon, esetleg tömlők segítségével is.

És íme, a 28: oldalon még ez áll:

– Eressz által a hídon!
– Nem eresztlek mert leszakad.
– Ha leszakad megcsináljuk.
– Mivel tudnád megcsinálni?
– Győri gyönggyel, gyöngyharmattal.

Márpedig igazi hi-
dat sem gyönggyel sem
harmatcsöppekkel, va-
gyis gyöngyharmattal,
javítani nem lehetvén,
az ilyen meseszerű ál-
lítás tehát azt bizo-
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nyítja , hogy itt meseszerű hídról is van szó, szerintem tehát
valóban azon ezüst avagy aranyhídról amely a Szent Szigetet
látszott reggelenként avagy esténként és holdvilágnál éjjelen-
ként is összekötni a parttal, és amely csillogó hidakról régen
bizonyára több és különböző rege is szólott, valamint arról,
hogy íly hídon kinek és miként lehetett átkelnie, aminthogy
népmeséinkben ma is van még szó arról hogy tündér Ilon szi-
getére egy ezüst- és egy aranyhídon át juthatni csak, sőt él még
ma is olyan, már kereszténnyé alakított, hagyomány is, amely
szerint a Mennyországba is csak hídon átjuthatni, amihez mai
néphitünk már azt is hozzá teszi hogy ott hídpénzét is kell fi-
zetni. Másrészt pedig mivel a hidak vizek fölött vannak (meg-
jegyezhető: görögül hüdro, hidra = víz), gyöngyöt pedig a fo-
lyóvizeinkben általános és „békateknő”-nek nevezett kagyló
(Margaritana margaritifera) is terem, ami szerint itt eszmetár-
sulás természetszerűleg is keletkezhetett. Viszont az hogy a
dal szerint a híd ember súlya alatt is leszakadhat, arra mutat
hogy a regék szerint is a csillogó, tündéries, mert hiszen csak
vízen látszó fényjelenség által képezett „hídon”, nem is lehe-
tett, annak ingó-ringó valamint könnyen el is tűnő volta miatt
sem, akárkinek és akárhogy an, könnyűszerrel átkelnie.

A 31. oldalon is várról van szó. Ez természetesen tündér
Ilona vára a Csallóközben de itt a Csallóközöt csak jelképező
Nász- illetve Szent Szigeten, amelynek kertjében (Tündér Ilo-
na mesékbeli Aranykertjében) a „vár” csak lombkunyhóval,
utóbb esetleg sátorral is, volt jelképezve, aminthogy itt minden
lány és Tündér Ilonával, minden legény a Napistennel volt jel-
képesen azonosítva. Igazán meglepő egyezés tehát, hogy itt
meg az 57. oldalon, az egyik hidas játék énekében selyem sá-
tor is említve.

Tény hogy több kezdetleges népnél a kezdetleges lakásu-
kul szolgálandó kunyhót mindig a nők építik. Valószínű sőt
bizonyos tehát, hogy itt is, a bekövetkezendő nász előtt, mivel
a Szent Szigetre, amint már írtam, mindig a lányok érkeztek
előbb, ezek készítették meg már előre, zöld galyból, lombból,
levelekből, esetleg bejáratát virágokkal is díszítve, nászuk
számára az egy avagy több napra szolgáló kunyhót, hajlékot,
mintegy boldogságos fészket, éspedig minden lánya magáét,
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tőle telhetőleg a lehető legszebben, az érkezendő ifjak tetszését
megnyerendően. Tény hogy a legtöbb állatnál is a fészket a
nőstény rakja, készíti, habár előfordul, különösen madaraknál,
hogy fészkét a pár közösen rakja, építi ugyan, de azért ezt
mindig főképp a nőstény kezdeményezi, végezi, intézi. Vi-
szont hiszen költőileg máig is szoktuk még mondani olyankor
amikor valamely fiatalok leendő lakásukat készítik, hogy
„fészküket rakják” avagy hogy „az lesz boldog fészkük” avagy
„boldogságuk fészke.”

Régen tehát mindez a tavaszi napéjegyenlőség idején, a
Nász Szigetén, Szent Szigeten, avagy ahogy neve különböző
hagyományokban fönnmaradott: a Boldogság Szigetén vagy
Boldogok Szigetén, a görög rege szerint Makron Nézosz =
Boldogok Szigeté-n történt (Azt is láttuk már, hogy magyar
avagy magar nevünknek boldog értelme is volt.) E Boldogság
Szigete azonos tehát a bibliai hagyomány Földi Paradicsomá-
val is. A bibliai hagyomány pedig szintén összeköti a Földi pa-
radicsomot az emberiség kezdetével. És hiszen a nászszigeténi,
boldogság-szigeteni szerelem után mi más következik mint
gyermekszületés, új emberek, új élet, új családalapítása, kez-
dete, keletkezése és szaporodása, ami tehát mind az emberiség
keletkezése jelképes ismétlése is. Lássad amit mindezekről
már föntebb megírtam, valamint lássad azt is amit későbben
arról írtam, hogy az északi fény, vagyis a Nap és Föld, azaz a
Napisten és Tündér Ilona szerelme e megnyilvánulása, mindig
a tavaszi napforduló idején a legerősebb, ugyanazon időben
tehát amelyben őseink is Nász Ünnepüket tartották volt.

Miután mi már részben megtudtuk, részben megsejtettük
fönt amit a magyar népmese és a magyarság egykori fölfogása
az ezüst- és aranyhídról regélt és képzelt, valamint láttuk azt
is, hogy e regebeli hidakkal a
mai táncjátékok énekeiben
emlegetett hid is összefüg-
gésben van, azért mi már ér-
teni fogjuk, hogy a 31. olda-
lon levő énekben miért mon-
datik még az is, hogy a hidat
„megaranyozzuk”. Vagyis értendjük, hogy ez nem egyéb mint
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az „aranyhíd”, bár elhomályosult, de mégis még élő emléke-
zete. Hiszen a legvalószínűbb, hogy a szigetre a legények al-
konyat felé érkeztek, amikor a Nap már alacsonyan járván,
ilyenkor a vízen az aranyhíd már ott ragyogott. Mi több mind-
ebből még az is következik, hogy például folyóvízben a Szent-
, Nász- azaz Boldogok szigetéül csak olyan szigetet választot-
tak amelyek helyzete a világtájakat illetőleg olyan volt ami-
lyennek azt e rajz tünteti föl. Ez a folyók szigetei jellegzetes
alakját mutatja Természetes hogy az átkelés lehetőleg ott tör-
tént ahol a folyó a legkeskenyebb volt. Ha pedig a sziget hely-
zete a rajzon föl tüntetett volt, akkor ha az érkezők a lemenő
Nap felé jöttek, akkor ezt ott látták a sziget fölött ahova a raj-
zon a sugarakat tettem, az aranyhidat pedig maguk előtt ott
látták csillogni ahol az itt a rajzon is ábrázolva, s ahol egyúttal
a folyó is a legkeskenyebb.

Fölemlíthető azonban itt még az is, hogy még a régi
templomok is mindig kelet-nyugati irányba állottak, ami ter-
mészetesen a naptiszteletből is származott. De világos tehát,
hogy a templomok tájolása szokása ez elmondottakkal is ösz-
szefügg, mivel hiszen bizonyos, hogy még a mai keresztény
templomok ősei is a természetvallás Szent Kertjei voltak,
amelyek hímelvű ősnépeinknél szigeten voltak és amelyek
azután még az ősműveltségben is úgy fejlődtek kertből temp-
lommá, hogy e kert közepére áldozó oltár avagy bálvány is ál-
líttatván, e fölé eleintén csak tetőzet, majd végül épület is ké-
szült.

Kétségtelen, hogy a vízen való átkeléskor, ha ez úszva.
akár állaton, akár tömlőn történt. fürödtek is, de egyébként
mindenesetre mosakodtak is, mivel a Szent Szigetre, a Szent
Kertbe csak teljesen tisztán volt szabad lépni. De ezenkívül a
nász előtti fürdés, mosakodás is kötelezős magától értetődő
volt. És íme a 34-35. oldalon levő dalban e mosdás emléke is
él még. mert ott többek között ál hogy „Fehér liliomszál ugorj
a Dunába.”. (Természetesen esetleg „a Tiszába” vagy „a Ma-
rosba”, aszerint hogy hol volt az illető sziget). A „liliomszál”
világosan a szűzleányt jelenti. A durva „ugorj” szó helyett ré-
gen talán „lépjél” mondatott, habár fürdéskor szokás is néha a
vízbe ugrani avagy magát a vízbe vetni. Közöl a könyv egyéb-
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ként olyan dalt is amelyben ez áll ..így mosdik a csóka fehér
galamb módra”. Világos. hogy ez a más régibb közlemények-
ből is jól ismert.

Csak fürdik, csak fürdik
A fekete csóka

kezdetű ugyanilyen dalnak csak változata. De kétségtelen,
hogy ugyanide sorolandó a régibb közleményekből már szin-
tén jól ismert.

Kis kacsa fürdik a fekete tóba’,
Anyjához készül Lengyelországba

kezdetű dal is. (Itt a 41. oldalon.)
Bizonyos, hogy voltak régen Szent Szigetek tavakban is.

Az ilyeneken a régi szent helyen, az egykori „pogány” helyett
ma mindenütt keresztény templom áll Dalunkban a tóra vonat-
kozó „fekete” szó valószínűleg csak romlás, vagyis a „fekete
tóba” szavak csak a „fekete csóka” szavak értelmetlenül oda-
került változata. Ellenben az „Anyjához készül Lengyelor-
szágba” szavak igen világosan fejthetők meg: A „Lengyelor-
szágba” helyett régen „Tündérországba” állott, ahogy an a
Szent Szigetet avagy Nász Szigetet színén nevezték volt, em-
lékezetül Tündér Ilona Csallóköz szigetebeli Földi Tündéror-
szágára, más nevén Aranykertjére azaz Földi Paradicsomára,
valamint Fehér köz (Tejút) szigetebeli Tündérországára azaz
Mennyországára. Egyébként pedig lehetséges hogy lány, leány
szavunknak, amelyet hiszen becézve lányka-, leányka-nak is
szoktuk ejteni, s amelynek régen még szűz és tündér értelme is
lehetett, volt még lenge, lenke = lány, szűz és tűn dér változata
is, amely szó aztán, értelme feledésbe menvén, a lengyel név-
vel tévesztetett össze s így lett azután egy Lenkeország avagy
Lengeország = Tündérország avagy Leányország (Leányvár)
nevéből a „Lengyelország” név. Láttuk már azt is, hogy a szi-
getre mindig előbb a leányok érkeztek, akik ott berendezked-
tek, kunyhóikat megépítették, sütöttek, főztek, és ahova, e
Leányországba tehát, az ifjak csak utóbb érkeztek. Az „anyjá-
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hoz készül” értelme is kitűnik ha eszünkbe jut hogy hiszen a
táncjátékban a kért leány, kisebb leányka mellett egy nagyobb
leány valóban az „anya” szerepét szokta játszani, akitől aztán a
„kérő” a leánykát kér;

A 41. oldalon folytatódik még azzal, hogy a kar így éne-
kel, „Öleld akit szeretsz”, mire a „kérő” válaszul énekeli: „Ezt
szeretem, ezt ölelem. Ez az én édes kedvesem!” A játék szerint
a kör közepére sorban mindig más-más leány kerül, vagyis a
körből a következő, vagy pedig akit a kimenő kendőjével
megüt és következendőül ezáltal megjelöl. Emlegetvék az éne-
kekben a kalácsok, rétesek, amelyeket hiszen a leányok a szi-
geten, a legényekre várva, sütöttek és őket ezekkel meg is
vendégelték. A szigeten a játékok több napig tartván, ezalatt
természetesen enni is kellett.

Írtam már föntebb arról is, hogy itt a szigeten készítették a
leányok zöld levelekből, fűből és virágokból a „tündérruhát”,
előbb saját maguk számára, azután előkészítve az érkezendő
legények számá-
ra is. Megvan e
zöldlevél-ruhá-
nak a Földi Para-
dicsomban volta
a bibliai hagyo-
mányban is,
csakhogy ott
már, gonosz in-
dulatú nép észjá-
rása (ideológiája)
szerint, már nem
csupán a nemi-
séggel – bár ez elhallgatva, elhomályosítva – összefüggésbe
hozva, hanem még bűnnel és ebből folyólag büntetéssel is.
Holott nálunk ugyane ruha, bár a nász révén nemiséggel is
összefüggésben van, illetve volt, de mint ártatlan és békés, jó-
indulatú népnél, csak bájos és kedves valamiként, csak szép és
költői gondolatokkal összefüggően, valamint hogy itt még
bűnről és büntetésről sem szó nem esik sem tudat még nin-
csen.
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Írtam arról, is hogy a szarvasok is ilyen, esetleg ugyan-
azon szigetekre is, gyülekeztek tavaszonként párosodásuk mi-
att, valamint írtam, hogy a szigetre való átkelés úgy a leányok
mint a legények részén esetleg szarvasok hátán is történhetett.
E rajzomon a legények hímszarvasokon ülve, éppen indulnak a
vízbe. Régen férfiaink is hosszú hajat viseltek.

54. oldal. Itt igazán meglepő fölismerhetően maradott
fönn a Holdnak és a Napnak az ezüst és aranyhiddali össze-
függése azáltal, hogy a Hold és a Nap a híddal még együtt
említtetik:

Új hold, fényes Nap, megyek hídon átal,
Vagyok bátor, jó vitéz, megyek hídon átal

Magyar Ilona Temise Hunor.

Természetesen, a vízen való átkeléshez is különösen ha az
mélyebb is volt, bátorság kellett, ha ott ragyogott is az „arany-
híd”. lehetséges, hogy csak leányoknak volt megengedve tu-
tajon avagy csolnakon átkelniök. Ám nem sokkal kevésbé
kellett bátorság utóbb már a hidakon való átkeléshez is, amely
őskezdetleges hidak még nemigen voltak veszélytelenek Itt
keletkezhettek tehát regék arról is, hogy bátraknak, jóknak,
igaz- és tisztaszívűeknek sikerül csak az aranyhídon átmennie,
ezek el nem merülnek, amíg hogy rosszak alatt az „leszakad”
aminthogy a 28. oldal énekében van idővel el ss rothadoztak.
A víz színén csillogó, ingó-ringó aranyhídon, azaz tehát tulaj-
donképpen a víz színén való járás ez ősi, költői indítékát a
Biblia Új-Szövetsége is használja (Máté evang. XIV.), éspedig
valóban „híd” nélkül, de nem az ősegyszerű jó és rossz fogal-
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ma alapján, hanem hit-re alapítottan, ami csakis későbbi fej-
lemény lehet. Itt Péter apostol csak addig képes a víz színén
járni amíg Jézusban bízik vagyis Jézusban hisz és bátran a víz-
re lép, de merülni kezd mihelyt kételkedni kezd, amikor aztán
Jézus, aki isteni voltában a víz színén járni szintén képes, neki
kezét nyújtva, menti meg az elmerüléstől, illetve emeli magá-
hoz. Mindezzel szemben a mi fönti énekünkben még csak a
természeti ősfölfogás nyilvánul meg abban, hogy a hidra lépő
„kérő” ezt énekeli: „Vagyok bátor, jó vitéz.” Vagyis eszerint
az „aranyhídon” való járhatás még nem fűgg Istenben avagy
Isten küldöttében való hittől hanem egyszerűen csak attól,
hogy az illető bátor és jó ember-e? Viszont azzal hogy a hídon
át jutott, így az illető bebizonyítván, hogy bátor és jó is, ezzel
kimutatta, hogy a kért leány kezét is megérdemeli, vagyis hogy
ezt kezénél fogva a körből ki, elvezetheti. Mindezekkel szem-
ben aztán természetszerűleg kapcsolódik azon gondolat is,
hogy aki az „aranyhídon” járni nem képes avagy aki alatt a híd
leszakadott, aki tehát elmerült avagy a folyóvíz elvitte, az
rossz volt, az ezt meg is érdemelte. És íme, a játékban a „kérő”
elé akadályokat is szokás alkalmazni s csak ha ezeket legyőzi,
juthat a leányhoz. 57 oldal. Itt a regebeli „híd” még tökélete-
sen fölismerhető említését sőt annak a játékbani eljátszását is
megtaláljuk Az író, azaz hogy a gyűjtő, megjegyezése itt az:
„Eközben (az ének közben!) egy kisleányt fölállítanak a
nagyleányok összefogott kezére; két oldalt egy-egy nagyleány
vezeti. Mire a sor végére érnek (azaz mire a kisleány és két
vezetője az összefogott kezű nagyleányok sora végére ér), a
hátulsók előre futnak és újra odatartják összefogott kezüket”.
E híd is tehát ingó-ringó mint az ősi kezdetleges hidak és mint
a mesebeli „aranyhíd”. Egészen bizonyos tehát, hogy régebben
még a „kérő”-nek (hímelvieknél ifjú, nőelvieknél leány) kellett
ilyen hídon végigszaladnia, amelyet tehát a játékokban részt-
vevők így képeztek.

Ezek után következik tehát a játékokban is a „kapu.” Az
ezzel kapcsolatos énekben sokszor említve is „kapu”, amelyet
itt azáltal alakítanak, hogy az egymás kezét fogva körtáncot
képezők közül ketten kezüket, karjukat, bár is szó a híd lesza-
kadhatásáról. Kétségtelen mindenesetre, hogy a különböző
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igen kezdetleges hidakon való átkeléshez bizony bátorság sőt
szédűlésmentesség is kellett. Különböző népeknél úgy régen
mint még ma is, valamint nálunk is, különösen Erdélyben,
függő, ingó kötélhidak is voltak és vannak még (a mai lánchi-
dak kezdetleges ősei), amelyek kötelei összefogottan, de ma-
gasra emelik, ezáltal „kaput” képezve, amely alatt a „kérő”
bejuthat azaz bebújhat a körbe a kért leányhoz. Mi pedig már
tudjuk, hogy e kör a „vár”-at is jelképezte, amelybe a kérőnek
be kellett hatolnia, amelyet be kellett vennie. Ha pedig tudjuk,
hogy e kört többnyire csak leányok képeztek, míg a fiúk nézők
voltak, akkor eszünkbe kell jusson, hogy régi nyelvünkben a
vár szó tulajdonképpeni jelentése kör volt, hogy a régi várak
többnyire köralakúak voltak, hogy a kör őseinknél nőiségi jel-
kép volt, valamint eszünkbe kell jussanak a Leányvár, a
Magdeburg és az Illavár, Ilion, Iluma azaz Ilonavára, Tündér
Ilona vára, Csipkerózsakastély stb. elnevezések is.

A „kapu”-val kapcsolatos és ma is még eléggé ismeretes
gyermekénekecske ez:

Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske,
Nyitva van az aranykapu,
Bújjatok be rajta.

A 28 oldalon a gyűjtő ez énekecske alig eltérő e változatát
közli:

Bújj, bújj zöld ág, zöld levele,
Nyitva van az aranykapu,
Csak bújja tok rajta

Ez énekből világosan következik az is, hogy a körben, az-
az a „vár”-ban, több kért vagy eladó leány is lehetett
egyidőben, aminek megfelelőleg több kérő is volt, de akik
csak egyenkint eresztettek be, hogy leányt, azaz tehát párt,
válasszanak. Viszont a „zöld ág, zöld levelecske” szavak két-
ségtelenül az egykor a Szent Szigetben az úgy a leányok mint a
fiúk által már viselt, zöld levelekből fűzött ruhára vonatkoznak
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de amelynek a mai játékokban már csak a közönséges ruhák
fölé viselt zöld levélszallagok felelnek meg.

Elmondottam volt föntebb, hogy a tavaszi napéjegyenlő-
ségi Nászünneppel azonos volt a ma úgynevezett „Pünkösdi
királyválasztás” ünnepe is Ekkor, hogy a leányt párul megér-
demeljék, a legényeknek egymással a különbözőjátékokban
úgy testi ügyesség ben, valamint szellemileg is, például ver-
seléssel, énekkel, zenéléssel, mesemondással, találós kérdések
megfejtésével, egymás között versenyezniök is kellett. De
természetesen egymás között ugyanígy a leányoknak is. Ez-
után a legkiválóbb legény és a legkiválóbb leány egy pár is le-
hettek és régen egy évig (a következő évi játékokig) törzsük
fejedelmévé s fejedelemnőjévé (újabban „falu pünkösdi kirá-
lyává és királynőjévé”) is lettek. Hogy pedig e játékok között
régen a legényeknél lóháton történők is voltak, bizonyítja pél-
dául a Kandra Kabos által is közölt ezen ének:

Lányok ülnek a toronyban rózsa koszorúban,
Arra mennek a legények sárga sarkantyúban.
Jó legény, jó legény, jól megfogd a kantárt,
Ne tapodjad, ne tapodjad a pünkösdi rózsát!
Mert ha megtapodod a pünkösdi rózsát
Megadod az árát!

A régi magyar tor-
nyok, különösen a falusi-
ak, nem voltak nagyon
magasak, tetejük alatt pe-
dig mindig erkély futott
körül, amelynek ívezetei
alól tehát a lent elvonuló
lovasokat, valamint a to-
rony előtti téren történő
játékokat, tornákat igen
szépen lehetett látni- A
„sárga sarkantyú” alatt
érthetni rézből valót is,
amilyet Erdélyben fiatal koromban meg láttam is. Azert ked-
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veltek, mivel a réztarajú sarkantyú járásközbeni csengő hangja
szebb mint a vasból való-e. Viszont érthető a „sárga sarkan-
tyú” alatt aranyból való is; az arany csengő hangja pedig még
a rézénél is szebb, de meg az arany sem nem rozsdásodik mint
a vas, sem nem zöldül mint a réz. Régen arany nem is volt oly
nagy dolog, sem oly ritka mint ma, amikor az mind a földalat-
ti, mély bankpincékben, jól elzárva őriztetik, sok ezer egyfor-
ma téglaalakokba öntötten, avagy épen az állam kincstárában
van ugyanúgy rejtve és őrizve, ahol azt senki semmire sem
használhatja, szépséget, célszerűséget senki sem élvezheti. Sőt
manapság a kommunista államokban aranynak senki, súlyos
büntetés terhe alatt, már csak birtokában sem szabad legyen.
Holott régen nem csak ékszerek hanem mindennapi használati
tárgyak is, mint edények, tányérok, poharak, órák, szemüveg-
keretek is voltak aranyból és így azt hogy az arany mindig
szép, tiszta és fényes marad, nem rozsdásodik sem nem képez
mérgező zöldet mint a réz, mindenki élvezhette.

Hogy az ének szerint pünkösdi rózsa is szerepel. ez azt bi-
zonyítja, hogy a játékok a tavaszi napéjegyenlőség, vagyis a
mai pünkösd, idején történtek, amikor tehát a pünkösdi rózsa
nyílása és őseink Nászünnepe ideje is volt. Következik az
énekből még az is, hogy tehát a rózsakoszorús leányok a föl-
vonuló legények elé a toronyból pünkösdi rózsákat dobáltak is.
Aki ilyet fölfogott, az fövegét, magát, lova fejét ékesíthette
vele, de ami a földre esett, annál meg vigyázni ok kellett, hogy
lovuk egyet meg ne tiporjon, avagy ha gyalog voltak, egyre ne
lépjenek, merthogy akinek ez megtörtént az zálogot kellett fi-
zessen, azaz a megtiprás árát kellett megadnia. (A szláv zálog
szó helyett tehát még ármegadás-t mondottak.) Minden be-
gyűlt pénz pedig mindig az ünnepség költségeire, főképp az
ételek beszerzésére fordíttatott. Ami természetesen egyáltalán
nem jelenti azt, hogy önkéntes adomány is ne lett volna bőven,
úgy a leányok mint a legények valamint tehetősebb családok
részéről is. a Nász Szigetén valamint a különböző játékok alatt
sütött ételek, édességek emlékét találjuk például a 73. oldal ez
énekében is:
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Összejöttek, összejöttek a szarvasi∗ lányok,
Összeszedtek, összeszedtek egy marék lisztecskét,
Megsütötték, megsütötték zsíros pogácsának
Oda jöve, oda jöve a bíró kutyája,
Mind megette, mind megette a zsíros pogácsát.

Ámde bizonyos, hogy a „bíró kutyája” itt csak késői
romlás. Eredetileg az Égisten Csodaszarvasa az érkező legé-
nyeket vezetve rohanva jött a leányok közé s nem is evettmeg
semmit, hanem futtában, ugrásában a serpenyőt avagy az üstöt
fölborította, de amely kavarodás a hímszarvasoknak a már a
szigeten levő szarvasünők közé érkezését is jelentheti. Hogy
kutya helyett valamikor valóban szarvasbika, az őstörököknél
őstulokbika, szerepelt, ennek bizonyítékát a finn Kalevalában
találjuk meg, ahol XIII. énekben Lemminkäjnen a finnek Cso-
daszarvasát űzi, ami idevonatkozó sorait idézem:

Szalad immár Hísz szarvasa,
Rénállata benyargala
Észak csűrjei közibe,
Lapp fiak vívó terére,
Fölrúg csöbröt kisházbelit,
Tűzön földönti a katlant,
Húst hamuba fordít,
Levest tűz közé loccsant.

Hogy a „lapp fiak vívó helyei” említvék, ez nekünk a le-
gények versengéseit, tornáit juttatja eszünkbe, úgyhogy itt már
csak annyi van mégis összetévesztve, hogy a szarvas közbero-
hanása a szigeteni sütés-főzés közben kellene történtnek mon-
dasson.

A finnek Csodaszarvasa ma már csak annyiban csodálatos
még, hogy „hisz”-ek, azaz valamilyen alvilági vagy erdei ör-
dögök készítik fából, fűből, vízi hínárból. Mi ellenben tudjuk
(lássad „A Csodaszarvas” művemben a részletes leírást), hogy
nem a Csodaszarvas maga készül így, hanem a Csodaszarvast
                                                     
∗ Szarvas nevű falu
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játszó szarvasálarcos ember egész álruhája, vagyis: feje fából,
szarvai cserfaágakból, fülei nyír- avagy hársfakéregből, sze-
mei gyöngyházkagylóból, köpenye pedig régebben szalmából.
És ha mindezt nem is készítették ördögök, de egyháziak és
vallásos emberek ennek készítését nagyon is rosszallották,
mert, ha elhomályosulva is, de élt még mind ennek pogány
eredete tudata, úgy a finneknél mint nálunk is. Ez az oka an-
nak is, hogy ahol nálunk a csodaszarvasálarcos embert itt-ott
még megjelentetik, azt tartják, hogy aki e szerepet vállalja az
hét esztendeig az ördög hatalmában marad és ha ezalatt meg-
hal, okvetlen elkárhozik.

Végül: Kerényi e könyve 78. oldalán is említve a
„gyöngykoszorú”, azaz tehát: gyöngyvirágkoszorú.

A mi ilyen táncjátékainkhoz teljesen hasonlóak más né-
peknél is vannak, például az olaszoknál is. Különben az ola-
szokéi a miéinkhez annyira hasonlítanak, hogy a közös eredet
teljesen kétségtelen. A különbség inkább csak annyi, hogy míg
nálunk igen sok az olyan változat amelyben a „kérő”-nek
avagy „királyfi”-nak a lányt ki kell érdemelnie, de kevesebb a
nőrablást játszó változat, ellenben a nemmagyar játékok szinte
kivétel nélkül a nőrablásra utalnak.

Márpedig szerintem – mások véleményével ellentétben –
a békés nőszerzés régibb a nőrablásnál, ami későbbi, már har-
ciassá lett népeknél keletkezett jelenség. A Nász, vagyis a
Boldogok Szent szigetén tisztán szerelemmel, udvarlással,
testi és szellemi kiválósággal való párszerezés még az igazán
ősi, békés aranykorbeli „paradicsomi” élet emlékezete, visz-
szatükröződése, ami, íme, éppen a békés, szorgalmas, földmű-
velő s idegen befolyások által még el nem rontott magyar nép-
nél maradott fönn a legelváltozatlanabbul. Az olaszokéra vo-
natkozólag fölhozok itt egyet-mást az olasz G. Sabalich:
„Giuochi popolari zaratini” című 1918-ban Zárában megjelent
könyvéből A nevezett könyv igen ritka mert csak 70 példány
nyomatott ki belőle, de egy megvan Hercegnovi (Castelnouvo
di Cattaro) városi könyvtárában. A legtöbb közölt énekszöveg
zárai, de összehasonlításul közöl olaszországiakat is.

A játék neve „La bella rosa.” = A szép rózsa.
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Gira, gira gira rosa,
Bella sempre in ogni rosa.
Gira, gira, sui tuo slelo.
Guarda in terra, guarda in cielo
Gira, gira un salterello.
Gila un altro, ancor piú bello,
Gira e fa la riverenza;
Gira, e un a/tra in penitenza;
Gira e salta se tu puoi,
Gira e tocca chi tu vuoi

Forogj, forogj, forogj rózsa,
Szép minden helyzetben
Forogjál, forogjál száradon.
Nézz a földre, nézz az égbe,
Forogjál, forogjál egy ugrócskát
Forogjál még egyet, még szebbet,
Forduljál és hajoljál meg;
Fordulj meg vezeklésül;
Forduljál és ugorjál ha bírsz,
Forduljál és érintsed akit akarsz.

Föltűnő itt az egyezés egy ilyen magyar táncjáték éneké-
vel, amelyben többek között e szavak is vannak: „Rózsa vol-
nék, sergenék, mégis kifordulnék.”. Ugyanis a kör közepén le-
vő leány forogva táncol, míg kendőjével a kört képező leányok
közül egyet megüt, mire ez köteles a körbe lépni. A körben így
támadott résen a .kérő” bejön, az előbbi leánnyal, ezt kézen
fogva ugyanott egy táncfordulattal a körből kifordul. Most a
bennmaradott leány tesz ugyanúgy mint az előbbi, mikor pedig
már elegen vannak kint, most ezek képeznek kört, míg a régi
körből még megmaradottak most .kérők.” Népünk nyelvén
sergeni = forogni. Olaszul salterello a neve egy táncnak
amelyben ugrálni kell. Riverenza = meghajolva tiszteletet
nyilvánítani, azaz: bókolni. Penitenza = vezeklés, bűnbánat,
amely szót valamely vallásos pap, tanító vagy tanítóné csem-
pészhette az énekbe, ahol azután az igen jól csengő rím miatt
megmaradott sőt általánossá válott. Itt is tehát a körben levő a
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kört képezők közül, miután a körben egy darabig forogva és
ugrálva táncolt. egyet megérint (tocca = érintsed, érint), mire
ez köteles a kör közepére állani, vagy is a távozót helyettesíte-
ni. Csakhogy a lányt elvivő itt nem „kérő” hanem nőrabló.
Ami az ének többi részében meg is mondva. Ezek a követke-
zők, amelyek közül emezt az egész kör énekeli:

Al mia bel castello,
Tollerino, tollereIla,
Al mia bel castello,
Tellerina, tolleró!

Szép kastélyomhoz,
Elvevőcske, elvételke,
Szép kastélyomhoz,
Elvevőcske, elveendem!

Ezt pedig a kint álló, vagyis a nőrabló énekeli:

Il mia é piú bella,
Tollerino, tollerllo
II mio é piú bella,
Tollerino, lolleró!

Az enyém szebb,
Elvevőcske, elvételke,
Az enyém szebb,
Elvevőcske, elveendem!

Most megint mind énekelnek, de természetesen csak a kör
közepén álló elrabolandó leány nem:

Doi la ruberemo. Tollerino.

Elrabolandjuk. Elvevőcske.

A leány a fönti énekben tehát rózsának mondatik, az olasz
gyüjtő pedig megjegyezi hogy a kört képező leányok is rózsá-
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kat jelképeznek. Részemről azonban ismertem olyan játékot is
amelyben a kört képező leányok kövek-nek mondatnak, ami
vár fala köveit is jelentheti, de még inkább az őskori „Tróját”,
azaz kőkörökkel (Stonehenge = kőkerítés), vagyis az ősi, szent
szertartáshelyeket juttathatja eszünkbe, amely kőkörök csak
körbe fölállított nagy kövekből képeztettek. t dalban azonban
már nem vár említtetik (föntebb már megjegyeztem, hogy vár
szavunk tulajdonképpeni értelme kör volt), hanem castello =
kastély. Ez pedig azonnal a Csipkerózsa mesét kell eszünkbe
juttassa, amelyben a Csipkerózsa nevű leány (Dorneröschen),
amint neve is mutatja, szintén a csipkerózsa vagy vadrózsa
megszemélyesítése. E mesében is kastélyról van szó, de ame-
lyet teljesen benőtt, elborított tehát körül is vett a csipkerózsa,
mi pedig már tudjuk hogy őstörök törzseink váraikat csipkeró-
zsával ültették körül, egyrészt védelemül de másrészt azért is-
mert ez volt nőiségi szent növényük. Teljesen okszerű tehát
hogy ezt, valamint a rózsát általában is, jelképezték a játékban
kört képező leányok. Úgyhogy mindez tehát őstörök eredetre
vall, már csak azért is mert a rózsa-rosa-rodon szó is őstörök
szócsoportbeli. De hiszen őstörök szócsoportbeli szó az ezen
olasz énekek folyton ismétlődő tollerino, tollerello, tolleró ref-
rénje is. A mai togliere (tolyere) = elvenni, de van e szónak
még erőszakkal elvevő értelme is. Viszont kétségtelen hogy a
mi tolvaj szavunk eredeti értelme is elvevő, ellopó és valószí-
nűleg régen még erőszakkal elvevő azaz tehát rabló értelme is
volt. Mi több: a régi olaszban tényleg tollere, valamint a latin-
ban is a tollo szónak, úgy elvenni mint elragadni értelme is
van. Habár az olasz gyűjtő ezt nem is mondja, de mivel a dal-
ban elrablásról van szó, ebből az is következik, hogy a leá-
nyért ennek elvivője erőszakkal vagy látszólagos erőszakkal
tör a körbe. Ami azért is bizonyos mert itt már nincs szó sem
kapuról sem olyan szövegrész nincsen hogy: „Nyitva van az
aranykapu”, amelyen a „kérőt” (és nem a rablót) jószívvel en-
gedik be. Ami tehát amellett szól, hogy a régibb, szelídebb kor
emléke a mi játékaink ban maradott fönn. Az olasz gyűjtő, hi-
vatkozva Alessandro de Gubernatis, szintén olasz néprajztu-
dósra („Tradlzioni popolari di San Stefano de Calcinaia”),
annyit azért mégis mond, hogy e játékokban az egykori nő-
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rablás szokása emléke él. Hogy viszont későbbi időkben a nő-
rablás szokása már a mi ősnépeinknél is létre kellett jöjjön, ezt
kétségtelenné teszi a Magor és Hunor nemzetalapításáról szóló
mondánk nőrablási inditéka, ami pedig azonos a Róma alapítá-
sa mondájában is meglévő a szabin nők elrablása indítékával.

A fönti olasz énekben a nőrabló azt is mondja, hogy az ő
kastélya szebb. Ezzel természetesen az eddigi leánykörből el-
vitt lányokból alakuló új kört, azaz az új „kastélyt”, kell érteni,
amely azért „szebb” mert gyarapodik, növekedik, holott a régi
fogy, kisebb lesz, vagyis: gyatrább, csúnyább. Világos, hogy
miután a régi körből már csak egy leány maradott, most ez lesz
a rabló, aki most az új kör közepéről kezd leányokat rabolni
salakit ezekből ismét új kört.

Ha mind a mai játékokat inkább csak lányok játsszák is,
de bizonyos hogy volt régen olyan is amelyben legények és le-
ányok együtt játszottak, táncoltak és énekeltek, amikor is a já-
ték célja még a párválasztás volt. Erre mutat ugyanezen játék-
ban is az, hogy a kint álló „rabló”, ha leány is, de férfiként sze-
repel. Valahányszor egy leányt „elrabol”, midig így énekel:

La mia dama Angiolina
Tollerino tollerello,
La mia dama Angiolina
Tollerino tolleró!

Hölgyem Angiolina
Elvevőcske, elvevőcske,
Hőlgyem Angiolina
Elvevőcske elveendem!

Mindig azon leány nevét mondja, aki akkor a kör közepé-
ben van, vagyis mindig más nevet.

Hozzá teszi a gyűjtő, hogy ugyane játéknak több változata
is van. Fölhoz olyan változatot is amelyben a karének ben e
szavak is vannak:

Guarda sú, guarda glú,
Da un bacio a chi vuoi tu.
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Nézzél föl, nézzél le,
Csókold meg akit akarsz

Az olasz nyelv szerint is „su e giú”, bár szószerint = föl és
le, de lehet: jobbra-balra vagy ide-oda értelme is. Ez tehát azt
jelenti, hogy a középen nem is volt leány, hanem az aki oda
most bejött, nézegeti a körbeli leányokat, míg aztán egyet, ezt
megcsókolva, kiválaszt és a körből elvezeti. Vagyis tehát itt
nincsen szó elrablásról hanem csak választásról, úgy mint a
föntebbi magyar játékokban. Hogy viszont nálunk is volt el-
rablásos játék is, bizonyítja az ezekhez hasonló de „Künn a
farkas, benn a bárány” nevű játék, amelyben a körön kívül fiú
van: a „farkas” aki a körbe hatolva onnan a leányt, a „bá-
rányt”, elragadja.

De ismét az elrablásra utal azon egyik olasz változat
amelyben e szavak vannak:

Del pianto e del sorriso

Sírásról és mosolygásról.

Ami úgy értelmezhető, hogy a leány elrablásakor sírás
van, de utóbb a lakodalomkor mégis öröm is.

Könyve 98 oldalán Sabalich közöl még egy érdekes válto-
zatot, amelyben rablásról szintén nincsen szó, hanem válasz-
tásról és pedig habár csak látszólag – találomra, vagyis vélet-
len sorsszerintiről. A szöveg itt a tájszólás szerinti:

Gira, gira rosa,
Coal piú bella in mezo,
Gira un bel giardino,
Un altro pochetino;
Un salterelo,
Un altro de piú belo,
Una riverenza,
Un altra per penitenza
Un baso a chi ti vol.



163

Forogjál, forogjál rózsa,
Legszebbel a középen,
Forog egy szép kert,
Még egy keveset;
Egy ugráskát,
Még egy szebbet
Egy tiszteletet,
Még egyet vezeklésül:
Egy csókot akinek akarod.

A „rózsákból”, azaz leányokból való kör itten kert-nek
(giardino) nevezve. Az olasz gira (dzsira) szót (amely egyéb-
ként a mi győr és gyűrű szavainkkal azonos) itt csak forog-gal
fordítottam, mivel e szót az olasz forog és kering értelemmel
egyaránt használja, e kettőt nem különbözteti meg, de világos,
hogy a kör közepén álló személy forog, a kör ellenben: kering.
A dalszöveg szerint a középen van „a legszebb rózsa” (leány)
Mi már tudjuk, hogy e szóban levő rózsakert lehet úgy a Szent
Sziget közepén volt kert, (amely az őstörökök pél valóban ró-
zsakert lehetett) mint az őstörök várak rózsával teleültetett
körbástyái emlékezete is. A középen álló leány, avagy fiú, egy
darabig táncolva forog egyet-kettőt, ugrik is, ami után szemét
behunyva és, tehát látszólag találomra, a kört képezők egyikét
megcsókolja, ennek helyére áll, míg ez a kör közepére lépve, a
játékot ugyanúgy folytatja. Szemét természetesen csak látszó-
lag hunyja le, mert magyarázataiban Sabalich is mondja, hogy
mégis azt csókolja meg akit leginkább kedvel (che predilige)

Ezután közöl még egynehány változatot, szintén tájszólá-
sosakat, amelyek dalszövegében többek között meg is mond-
va, hogy

El sera i oci.

Szemeit zárja.

Van pedig ezen általa közölt változatokban olyan is
amelyben a dalszöveg szerint a középen férfi (azaz tehát fiú
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vagy legény) áll, és olyan is amely szerint leány, úgyhogy kö-
vetkeztetendő miszerint a játékban résztvevők mindenesetre
mindkét nembeliek.

De közöl Sabalich még egy, szempontunkból igen érdekes
játékot, azaz tehát őstörök eredetút ismerhetünk föl. Ebben vár
helyett torony szerepel. Olaszul torre = torony. Amely szó te-
hát a Trója, azaz Tolja névvel egyezik. De megvan ugyane szó
a változatokban még azon nő neveként is, akiért a hős a tor-
nyot ostromolja, de csak e hős egymaga. A nő neve Madama
Doré, habár más változat szerint Margherita is. Szerintem a
Doré név nem más mint a Trója, Troja, torre név, illetve szó
átvitele névként az illető nőre. Idézem itt e dalszöveg változa-
tokat:

Dov’é la bella Magherita,
Ruggier, Ruggier, Ruggier?
Dove se m’é fuggita,
O prode cava/ier?

Hová szökött,
Hol a szép Margherita,
Ruggier, Ruggier, Ruggier?
Oh hős Lovag?

A leányt tehát egy Ruggiero nevű lovag keresi. A keresett
leányt több leány egészen körülállja és szoknyáival elrejti, úgy
hogy belőle semmi sem látható, sőt szoknyáikat kezeikkel még
jól rá is tartják. Ez egész tömeg neve torre = torony, és sze-
rintem ez a Doré név magyarázata, eredete. A rejtegető leá-
nyokat pedig itt is „a kövek”-nek nevezik (le pietre), ami alatt
itt tehát a tornyot képező kövek értendők. Ezen, köveket jelké-
pező leányok énekelik:

É chiusa nella torre,
Ruggier, Ruggier, Ruggier,
Ne alcuno la puó torre,
Ruggier, Ruggier, Ruggier!
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A toronyba zárva,
Ruggier, Ruggier, Ruggier,
Sem senki el nem veheti,
Ruggier, Ruggier, Ruggier!

Itt az utolsóelőtti sorban a „torre” szó csak a togliere = el-
venni szó irodalmilag is szokásos rövidítése s a torre = torony
szóval csak véletlenségből egyezik, de épen ezért itt rímelése
miatt használva.

Most a lovag énekelve kérdi:

Non si potrebbe entrare?

Nem lehetne-e bejutni?

A „kövek” felelik:

Chi la vuol, l’ha da rubare,
O prode cavalier!

Aki öt akarja, el kell rabolja,
Óh, hős lovag!

Erre a „lovag” (szintén lány, de eredetileg kétségtelenül
legény) a „köveket”, azaz leányokat, látszólag erővel, egyen-
ként elvonogatja s így tehát a „tornyot” amelybe a leány be-
zárva vagy elrejtőzve, „lerombolja”, miközben arról énekel
„még mindig van elmozdítandó kő”, míg e „kövek” azzal fe-
lelgetnek hogy „nem is mozdított még el eleget”. A még ott
levő nehány leány igyekezik mind jobban a rejtegetett leány
köré szorulni, végül azonban mind a rejtegetett is, futásnak
erednek, ez utóbbit azonban a „lovag” utoléri s elfogja.

Ezen egész játék így már határozottan nőrablás-szerű, de
szerintem ez a „fölszabadított kedves nő” gyakori regeindíté-
kának csak nőrablásszerűvé romlása, Az átmenetet e kétféle
indíték között a „Trója ostroma” regében is látjuk, mert itt a
Szép Helena visszaszerezése történik, tehát mintegy fölszaba-
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dítása is, habár erőszakkal és újabb férjétől, ami viszont nő-
rablásra hasonlít.

Az élve befalazott avagy toronyba zárt nő regeindítéka
igen gyakori, ritkább az, hogy e nő onnan ki lesz szabadítva. A
Sabalich által közölt változatok között van olyan is, amely sze-
rint a nő már halott is, de föltámad. Ami kétségtelenül az áldo-
zatkép befalazott és meghalt nő indítékának összevegyülése a
halálos álomba merült de a hős csókja által fölébresztett lá-
nyéval (Csipkerózsa.). A mesekutató néprajztudósok már rég
megállapították, hogy e befalazott avagy rejtett nő kiszabadítá-
sa indítéka nem egyéb annak jelképezésénél, hogy a Földet,
illetve a növényzetet tavasszal a Nap a téli hó és jégtakaró alul
szabadítja ki.

Fölhozható itt a görög Danae-rege, amely szerint Danaét
apja toronyba záratja. Sokkal világosabb azonban a „Tamás
kocsis” mesénk, amelynek lényege az hogy szintén a apa fa-
laztatja leányát egy toronyba, azért mert ez szerelmes a király
Tamás nevű szép kocsisába, aki mindenféle csodás dolgot is
képes művelni. A királyi hintóba a lovakat fejjel hátrafelé
fogja be, de ezek, világ csodájára, így mégis szépen futnak és
Tamás a királyt és a királyleányt így gyönyörűen megkocsi-
káztatja.

Tamás kocsis nem más mint a Nap, a lovakkal pedig az
üstököscsillagok jelképezvék. Mikor egy üstökös a Naphoz
közeledik, azaz amikor Tamás kicsis az aranyszőrű lovakat
elővezeti, ezek fejjel előre jönnek, mikor azonban az üstökö-
sök a Naptól távolodnak, vagyis a Nap őket hajtja, azaz Tamás
is hajtja a lovakat, akkor ezek üstökűkkel, azaz farkukkal, elő-
re, haladnak. Amihez teendő: Mikor
az üstökösök a Nap felé haladnak,
üstökük, azaz farkuk, még nincsen,
majd csak igen kevés, de amikor már
távolodnak (a perihelium után), ez
igen hosszúra nyúlik (az Ikeya-Saki
űstökösé 7.5 millió mérföldnyire),
amikor is azonban: üstökükkel, azaz
farkukkal, előrefelé száguldanak.
Lássad ennek leírását és magyaráza-
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tát: National Geographic folyóirat. Washington, 1966. Febru-
ár.

Mikor azonban a királykisasszony Tamás kocsisba sze-
relmes lesz, a király haragjában a leányt egy toronyba falaz-
tatja. Tamás azonban ezt megtudja és egy hatalmas kalapácsá-
val a tornyot szétveri, a leányt kiszabadítja s végül feleségül
meg is kapja. Ezenkívül a Tamás név a Napisten tavaszi meg-
nyilvánulása neve volt, vagyis (ilő-Ázsiában Tamuzistenségé
(Ezekiel, VIII. 15.), a szumereknél Dummuzi (Spamer:
„Weltgeschichte” I. kötet, 207. oldal. Leipzig, 1893 évi ki-
adás) Amely név azonos a mi őseinknek a följegyezés szerinti
Damasek istensége nevével (Székely István XVI. századbeli
krónikája) Fölhozható még az észak-afrikai, régi nevén tamzig,
mai nevén tamasek (Meyers Lexikon 1897 évi kiadás:
„Tamaschek”: nevű hamita nép e neve is, amely nép magát
valószínűleg mythikus ősapja után nevezi így, akit istensége-
ként is tisztelt. A népmesénkben Tamás kocsisnak tulajdonított
nagy kalapács őt Vulkán (Vul-kán = tűz-király) tűz-villám- és
kovácsistenséggel is összeköti de ugyanígy Tamuz vagy
Tammuz-Dumuzi tavaszistenséggel is (a Tamuz név tavasz
szavunkkal különben is majdnem azonos), aminthogy Fáy
Elek is (könyve 197. oldalán) tavaszisten-nek nevezi is, de
összeköti ezt Adonisz-Attisz előázsiai istenséggel is, aki szin-
tén nem más mint a Napisten tavaszi megnyilvánulása, mert
Elő-Ázsiában nyáron, azaz tehát a tavasz végén, volt szokás
halála szomorú, sirató ünnepét tartani. Az afrikai, szintén ha-
mita, általunk már sokszor említett oromo nyelvben tumtu =
kovács és tumu = csapni, ütni, úgyhogy ezen tumtu szó két-
ségtelenül hangutánozó s tehát a kalapács ütései hangját utá-
nozza, de amely szó egyúttal a Tamuz-Dumuzi-Damasek-
tamazik nevekkel is egyezik. A tavasszal összefüggést pedig
az fejti meg, hogy a tavaszi fölmelegedés zivatarokkal, vil-
lámlásokkal, menydörgéssel és bőséges, termékenyítő esőzés-
sel is jár. A kalapács is ennek ütése í hangja tehát költőileg a
menydörgéssel hasonlíttatott össze, míg az esőzés a Danaét
megtermékenyítő „aranyesőt” kell eszünkbe juttassa De –
amint már mondottam – a hó- és jégtakaró ahol kiszabadított
Földet és növényzetet a legvilágosabban a mi „Tamás kocsis”
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népmesénk jelképezi. Sőt ha arra is gondolunk, hogy őseink-
nek egykori magas műveltsége idején mily nagy tudásuk volt,
úgy gondolhatunk még arra is, miszerint tudomásuk volt arról
is hogy Földünknek egy boldog és enyhe időjárású aranykora
után következtek a Jégkorszakok, az utolsó legnagyobbal, a
hó- és jégtakaróval, de amelyet aztán a Nap, melegével és a
fölmelegedéssel járó viharokkal és nagy esőzésekkel semmi-
sített meg. Ami pedig a Damaszkusz =árosa, amelynek azon-
ban régibb nevei Tamaszku és Oamasek voltak, (Lássad: Fran.
Lenormant „Hístorie ancienne de l’Orient.” IX. kiadás Páris,
1885. II. kötet, 220. oldal. és Hommel Fr. dr.: „Geschichte
Babiloniens und Assiriens.” Berlin, 1885., 365. oldal.). Már-
pedig Damaszkusz épen kovácsairól volt híres, különösen pe-
dig fegyverkovácsairól és a damaszkuszi dömöckölt kardpen-
gékről; mi pedig tudjuk, hogy régi nyelvünkben a mai ö hang
helyett gyakran u ejtődött. De mi már tudjuk azt is, hogy az m
hang mily könnyen váltakozhat az n hanggal. Ezt tudva pedig
eszünkbe kell jusson az is, hogy a latinban tonitru, az olaszban
tuono, az angolban thunder, a németben Donner = menydör-
gés, továbbá, hogy a germán mythologiában is Donar, máskép
Tor a villám és menydörgés istensége neve, akit pedig rette-
netes kalapáccsal kezében képzeltek, de hogy az etruszkok
tuszkán avagy toszkán neve is, az sz, z és r hangok egymássali
könnyű váltakozása miatt ejtődhetett turkán-nak is, ami azután
összehoz ható a Vulcanus, azaz Vulkán tűz-, villám- és ko-
vácsistenség e nevével (szumer vul = tűz), úgyhogy ezen
tuszkán, Tuszkán szó vagy név tűz-király avagy tűz-ember ér-
telműnek is vehető, mivel nyelvünkben a tűz szó ma is meg-
van. Mi a mennydörgést viszont ma is a dörög, dörgés őstörök
szócsoportbeli szavunkat nevezzük meg, amely szó pedig az
említett Tor nagykalapácsos villám- és mennydörgés-istenség
nevével egyező. Az hogy ezen Tor istenséget egyrészt a föld-
alatti Vulcanussal, másrészt az őstörök Tur, Turuk Napistennel
azonosítom, csak látszólag ellentmondás, mert a Napisten
őseinknél egyúttal Tűzisten is volt, Tűzistenként” pedig termé-
szetesen azonosul a görög-római Prometeusz-Vulcanusszal,
azaz tűzistenséggel, akit pedig földalattinak is képzeltek En-
nek magyarázata az, hogy azon ősidőkben amikor az Északi
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Sark még Magyarország területén volt, a Nap félesztendeig a
föld alatt látszott járni; ismeretes pedig regeindíték, amely sze-
rint az Égisten (Főisten) Prometeusz-Vulcanust .haragjában ta-
szította le az Égből, ami után lett belőle földalatti tűzistenség.
Amely regeindíték azután a kereszténységbe is átöröklődött
abban, hogy Isten Lucifert (= fényhozót, Világossághozót) ha-
ragjában taszíttatja le az Alvilágba, ahol azután a földalatti,
pokolbeli tűz urává lesz. Az is magától értetődő, hogy kala-
pács csak utóbb került a nagy bot azaz a dorong helyébe (ves-
sed össze: dorong, dörög, Tor), mert hiszen a kalapács a botból
azáltal jött létre hogy ütő végét súlyosabbá teendők, eleintén
követ csak kötöztek rája, majd a követ már kifúrni is tudva,
húzták ezt a botra. – De minderről bővebben majd „Avar” fe-
jezetünkben és avar törzseink tűztiszteletével kapcsolatban.

Természetesen nem csak az olaszoknál találjuk a fönti
táncos és énekekkel járó játékokat, hanem mindenfelé másutt
is Ilyen például e német játék is:

SchlesWig-Holstein-ban a gyermekek a földre kört rajzol-
nak. Ez a „várfal”. Ezen belül körben fölállanak de nehányuk a
körön kívül marad és ez utóbbiak „az ostromlók”, míg a kör
közepén egy leánya „királykisasszony”. A körön belüliek éne-
kelni kezdenek, amely énekük tartalma az, hogy csák aki a fa-
lat Ie birja rombolni, kaphatja meg a leányt. A körön kívüliek,
szintén énekelve, mondják hogy a leányt el is fogják vinni,
ami után a körfalat képezőket megrohanják, áttörnek és a le-
ányt nagy diadallal viszik. (G Buschan: „Die Sitten der
Völker.” III. kötet. 252 oldal)

De mindenütt azt látjuk, hogy e játékok másutt a mieink-
nél nem csak sokkal durvábbak, gorombábbak (itt is nőrablás
és betörés) hanem szegényesebbek is, sokkal kevésbé tartal-
masak. Hol maradott mind e nemmagyar játékokból például a
híd? Hol a Nap által a víz színén megcsillogtatott, ragyogtatott
Aranyhíd és az ezen való átkelés gyönyörű költői gondolata,
indítéka? Hol maradott az Aranykapu, amelyen át nem betör-
nek, hanem a bejuthatást kiérdemelve, beeresztetnek. Hol
maradott a „zöld levelecske”, ami említése a zöld levelekből
tűzött-fűzött „tündérruha” emlékezete Avagy hol maradott a
sütés-főzés említése, ami nélkül hiszen a Boldogság Szigetén
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nem lehetett volna több napig időzni. Avagy hol maradtak a
rózsakoszorús leányok, akik a toronyerkélyéről pünkösdi ró-
zsát szórnak az érkező legényekre... akik újabb időkben, ló-
háton vonultak föl... már csak a tornyos templom elé... de va-
lamikor szarvasháton a Szent Szigetre.

Már lötyög és latyak szavaink révén megállapítottuk, hogy
a víz és hullámzás neve az őstörök szócsoport szerint egymás-
salhangzósan lé, li, kétmássalhangzósan pedig let, lat, led, lid
szóalak kellett legyen, de amelynek egyúttal folyás értelme is
volt. Ugyane mellett szól a görög Ladon mythologiai kígyó
neve, amelyről mi már tudjuk, hogy tulajdonképpen az örökön
körben folyó Világ óceán jelképe volt. Láttuk hogy Görögor-
szágban két Ladon nevű folyó is van, valamint említettem a
szintén mythologiai Leda, Leto-Latona nőistenség-nevek is.
Nem érdektelen tehát, hogy Németországban is van Leda nevű
folyó (az Ems mellékfolyója), valamint hogy a Jordán egyik
mellékfolyója neve is Ledan. Arról is volt már szó, hogy a víz
fajmelege a legalacsonyabb, vagyis hogy a víz a maga környe-
zetéhez képest mindig a leghidegebb, ami miatt aztán az em-
ber a vizet mindig hidegnek, hűvösnek érezvén, a vizet és a
hidegséget egymással gondolataiban kapcsolatba is hozta. És
íme: tél szavunk, vagyis a hideg évszak e neve a fönti lét, léd
szavaknak megfordított alakja. Visz ont a szerb-horvátban
meg léd = jég. Ámde, hogy mind e szavak nem árja eredetűek,
hanem hogy valóban ősnyelvünkből származóak bizonyítja az
oromo nyelv, amelyben dilala és dilel = hideg, hidegség és fa-
gyos.

Kifejtettem, hogy török szócsoportunk szerint az u, o ma-
gánhangzós egytagú szavak, amilyenek például ur, tu, tor,
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avagy megfordítva rut, rud, hímségi jelentésűek voltak, habár
nőiségi jelentést is kaphattak ha utánuk a nőiséget jelentő an,
on, en szó volt toldva, mint például az Uránia és Turán nevek-
ben is. Ellenben, hogy az a, e magánhangzós egytagú szavak,
mint például tár, térés megfordítva rád, rét szóalakok nőiségi
jelentésűek voltak, kivéve természetesen ha a hímségi uk, ük,
ok szó volt hozzájuk toldva. Láttuk azt is, hogy finn-ugor ro-
konnépeink nyelvében a tér, tár szó ma is nő, leány értelmű.
Az é hang könnyű i-vé változása miatt a szláv dira = luk, a
németben pedig a Tier szónak szarvasünő vagyis nőstényszar-
vas értelme is van (Lássad Brehm: „Tierleben”) Ellenben a
franciában már teljesen fölcserélődötten trou (trú) = luk, de
okszerűen következtethető, hogy valamikor ez is tirú-nak
hangzott.

Említve volt a bajorországi Dürkheim város e neve, vala-
mint annak városi címere a két bikaszarvpárral. E két pár
egyike fölfelé, másika lefelé irányul és igy ugyanazon alakza-
tokat hozza létre amelyeket föntebb a bikaszarvas magyar, az-
az tulajdonképpen tehát őstörök, díszítményeken láttunk, ami
tehát a leghatározottabban bizonyítja miszerint e díszítmények
valóban bikaszarvak stilizált ábrázolásából keletkeztek, mivel
hiszen a Dürkheim név és ennek régebbi Turinheim, Turing-
heim neve, ugyanúgy mint a Turingia vagy Türingen németor-
szági tartományé is, mind egykori ottani őstörök törzsink ne-
véből és eszerint tulajdonképpen a bika őstörök túr nevéből
származtak. Észre vettük, hogy a deli mesebeli vagy mythosz-
beli hősök, bár rendesen a Nap megszemélyesítései is voltak,
de ha egyúttal nagyerejűekként is szerepeltek, akkor ők
egyúttal a hatalmas bot, a dorong vagy durong, az ember ezen
ősi s ősegyszerű fegyvere megszemélyesítői is voltak, sőt mi-
vel a bot a hímséget is jelképezte, eszerint e nagyerejű hősök a
Napnak, mint a Földet megtermékenyítő erőnyforrásnak is
megszemélyesítései lettek. Jelen esetünkben tehát a Tor avagy
Tur istenség is a bot azaz a dorong megszemélyesítőjének is
tekintendő. Említettem hogy az olasz nyelvben is tortore = do-
rong, de hogy e magyar és olasz szó megforditott alakja a ma-
gyar rúd szó s a német Rute = bot. Márpedig Ballagi szótárá-
ban dorong vagy durong szavunknak düring tájszólásos alakja
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is áll, amely szó tehát a fönti Türing névvel tökéletesen azonos
lévén, elfogadhatjuk, hogy e név egyúttal őstörök nemzeti és
Napisten név is volt. Ami pedig a durong, düring, Turing,
Türing szó, illetve név -ong, -ing végzését illeti, ez minden
valószínűség szerint azonos például a Nibelung, Völsung stb.
nevekben is meglévő -ung végzéssel. E végzések szerintem
mind az uk, ük ős-szavunknak csak orrhangosult kiejtései,
amely ős-szavunk, bár régi nyelvünkben az ősapa értelmet is
kapta, de őseredetileg egyszerűen csak keménység értelmű volt
és tehát a ko, kő, ku, kü szavunknak csak megfordított alakja.
Mivel pedig őseinknél úgy a kő mint az ütő és taszító bot, va-
lamint az ütés és taszítás is, hímségként voltak fölfogva, így az
uk, ük avagy ik szó is később hím, hímség, férfi, ember értel-
met is kapott, úgyhogy tulajdonképpen Turing, Türing = bot-
ember avagy bika-ember, Nibelung = köd-ember avagy ho-
mály-ember, Völsung = világosságember.

Föntebb már ki volt mutatva, hogy akár őstörök neve is
valamilyen tur, tor szóalak kellett legyen,
amelyből a mi csavarni értelmű türni vala-
mint az ugyanezen értelmű olasz torcere ige
is származott, de nem említettem ott a görög
trochosz = kerék szót, amely a föntieknek
csak árja magánhangzókihagyásos mása,
ugyanúgy mint a német drehen ige, amely
egyaránt jelent úgy forgatást mint csavarást, de nem volt ott
említve a gyermekek pörgőcsiga játéka sem, amelyet ostorcsa-
pásokkal hoznak hegyén való sebes forgásba, amely játékszer
olasz neve trottola, de mind amely szavak megfordított alakja
a német Rad és az olasz rota, ruota = kerék.

Említve volt föntebb őstörök törzseink Tor, Tur avagy
Turuk nevű istensége, valamint az is hogy Mommsen szerint
Turmsz nevű istensége az etruszkoknak is volt, de kimaradott
a következő dolog: Francesco Appendini „Storía di Ragusa”
című könyvében (Ragusa, 1802. Megvan Hercegnovi, régi ne-
vén Castelnuovo di Cattaro, városi könyvtárában), az 58. ol-
dalon írja: Az igen régi görgök Marst, azaz Aresz hadistent
Turosz-nak nevezték, Τυροζ, és hogy például Doroteosz gö-
rög költő ezen Turosz nevet még Mars valóságos neveként
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használja, nem csak mellékes nevek ént, mint Homerosz, aki-
nél Turosz Aresz = Szilaj Marsz. Írja továbbá hogy nevezték
még Tira-nak is, de amely név szerintem valószínűleg Türa
vagy Türe volt és bika jelentésű lehetett. Írja ezek után még
azt is, hogy némelyek ezt az asszírok Aszúr istenségével is
azonosítják. Szerintem ez a valóságot meg is közelíti, mivel
Aszur bikával is jelképeztetett de természetesen azt nem tud-
hatták, hogy Aszur = ős-bika és hogy ez a nagy Égisten neve
volt, Tur ellenben ennek fia a Napisten, még régebben pedig a
Holdisten. Viszont ugyancsak az 58. oldaloni jegyzetében
Appendini még azt is mondja, hogy ezen Tur avagy Tir szó a
bika erejét jelenti: „questi detto dalia forza del toro.”. Megle-
pően közelíti még meg a valóságot, hogy Baccus neve meg a
hatalmas kor „bak” nevéből származott, vagyis csak annyiban
téved mégis, hogy hiszen a bak magyar valamint a német Bock
(bokk) és az olasz becco (bekko) szó is nem kos hanem kecs-
kebak értelmű, aminthogy Baccus szent állta is a bak volt.
Igen helyesen következteti azt is, hogy a turk nevű szkíták ne-
ve is a bika nevére vezetendő vissza. Ugyanilyen egyenesen
meglepő helyességgel következteti azt is, hogy az északiak
Tor avagy Tur istensége neve azonos Mars régi Turosz és Tlr
neveivel. Sőt valószínű, hogy mind e nevek őstörök eredetéről
is volt sejtelme, mert hiszen a törökök turk nevét is bika értel-
műnek mondotta. A görög turosz szót ő az olasz impetuoso
szóval forditja amely utóbbit mi a szilaj, indulatos, bősz sza-
vainkkal fordíthatjuk, amelyek a bika természetének is meg-
felelnek de alkalmazhatók ugyanúgy Mars hadistenre is, aki
ezek szerint itt tehát inkább Hunorral mint Magorral azonosít-
ható, de mi már tudjuk azt is, hogy őseredetileg helyükben
még csak egy személy szerepelt, vagyis hogy az ikertestvérpár
csak későbbi mythologiai jelenségünk.

A kelta nyelvben durum = vár, aminek megfelel az asszír
dur = vár, város. Láttuk, hogy különböző nyelvekben a tur
szó, illetve szótő, ma is kör, körben haladás jelentésű, habár,
az őstörök szócsoport szerint, már helytelenül u magánhangzó
használatával, míg ellenben a magyarban még helyesen a tür,
tűrni = csavar, csavarni valamint a tér, térülni, visszatérni sza-
vakban még helyesen ü és é magánhangzó van. A németben is
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drehen = csavarni; e magánhangzóval. Mi tudjuk pedig már
azt is, hogy a várak városok régen többnyire köralakban,
áthatolhatlan kerítéssel, árkolással, földsánccal vagy pedig
fallal lévén körülkerítve, ezért is a várak és városok őseinknél,
miként a kör is, nőiségként voltak fölfogva. Igaz ugyan hogy
ezen durum szó, hímségi u magánhangzója ellenére nőiségnek
is tekinthető azért mert -um végzése a nőiségi jelentésű -om
avagy -am szóval azonosítható, mindenesetre azonban ezen
durum szónak megfelel a német Turm, népi magyar torm és
távolabbról a latin turris = torony szó; láttuk pedig hogy régen
voltak, például Mezopotámiában, egészen toronyszerű erőssé-
gek is; a torony viszont (a nőiségi körrel ellentétben) hímségi
jelkép volt. Tény azonban, hogy például a bajorországi
Regensburg város (a Regen nevű folyó mellett) régebben lati-
nosan Bojodurum néven is neveztetett, amely név tehát az ot-
tani boj; avagy baj, azaz bajor nép nevéből és a durum = vár
szóból képeztetett. Tény mindenesetre annyi is, hogy a bajor
németség a legjellegzetesebben gömbölyűfejű, szőke hajú di-
nári fajú nép és ennélfogva, a mai német nyelve ellenére is,
nem germán eredetű, mert amint ez ismeretes, a germánság,
valamint az árjaság őseleme a hosszúkoponyájú, vörös- avagy
barnahajú, de sohasem szőke „északi” faj. Nevezték pedig
Regensburgot, valamint Bajorországot is, latinul még
Bajuuarianak is, amely utóbbi névben tisztán és világosan a
magyar vár szóra ismerünk, amely vág szavunknak népnyel-
vűnkben még ma is van kör értelme is és amely vár szavunk-
ból származott a szerb-horvát veriga = karika és uerige = lánc
szó. Ezen Bajuuaria nevet pedig össze kell hasonlítanunk egy-
részt a sok magyar –vár végzésű városnévvel (Fehérvár, Szi-
getvár, Daruvár, Dombóvár stb.), de másrészt az Atilla kora
utáni, késői hunok Fekete-Tenger melléki Hunnivar valamint
az Árpád honalapítása előtti, dunántúli Vetvar város nevével
is. Amely utóbbiban a Vet- szótag aligha más mint a víz sza-
vunk változata, amely megvan ugor rokonaink ved, vid = víz
szavaiban is, amelynek nyoma fönnmaradott mai nyelvünk ve-
del, vedelni igéjében, amelynek értelme: mohón sokat ivás. De
ezen ved = viz szavunkból származott a szláv voda = víz szó
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is. Ismerjük a sziszegő hangoknak a t és d hangokkali gyakori
váltakozását

A dur szónak egyébként a latinban, olaszban még ke-
ménység értelme is van, ami nem csupán a hímséggel, hímtag-
gal magával hanem ez utóbbi jelképével a bottal, azaz a do-
ronggal, duronggal is közvetlen összefügg, valamint világos,
hogy a szláv druo, dreuo is innen származott, amely fa
jelentésú szó az árja magánhagzókihagyási szokás előtt durvó,
durovon alakú kellett legyen, ami aztán közvetlen átvezet a
magyar durva szavunkhoz is, mert hiszen a fa, az ütő és taszító
fegyverként használt, mindig görcsös fölűletűnek hagyott,
durva fölületű és tehát mindenképen durva durong-fegyver, a
durvaság fogalmával eszmetársul. Mivel pedig a durong-
fegyver fiatalabb fa törzséből készült, ez az őstörök szócso-
portunkba tartozó törzs, torzsa és derék szavainkhoz is átvezet,
amely utóbbiakkal azonos a török direk = fatörzs és oszlop, de
ugyanígy a honos az olasz torso (torszo) és torzo (torco) =
törzs és torzsa szó is. Másrészt a keménység és az erő egymás-
sal szintén természetszerűen eszmetársul, úgyhogy észreve-
hető, miszerint a német stark és starr = erős és merev, szavak
is, habár kezdő sz hanggal megtoldottak, de szintén őstörök
eredetűek és valamikor turuk, turunk, turr kiejtésűek lehettek.
De másrészt a várakat is általánosan nevezzük erőd, erősség
néven, azaz különbözö nyelvekben for, fort, fortezza néven,
amely utóbbiak hiszen a latin-olasz fortis-forte= erős szóból
származnak, amely utóbbi szó viszont az f és v hangok majd-
nem azonos volta révén a mi vár szavunkkal hangtanilag egye-
zik (avar szócsoport). De mind ezek tökéletes párhuzama a
kőrös szócsoportban az hogy a németben hart = kemény míg a
régi németben gart = vár, város, de amelyek a föníciai kart =
vár szóval is azonosak. (Stuttgart Cartago azaz Kart-kadast =
új város.). Miután pedig az ősi várak áthatolhatlan kerítéssel,
árkolással, sánccal voltak körülvéve s miután hogy a magyar
kör, kerek, körül (mély hangzósan: karika, guriga), kerít, be-
kerít, kerítés szavainkból származott kert szavunk is, ezek sze-
rint kétségtelen hogy úgy a föníciai kart mínt a német gart =
vár, város, valamint a német Garten = kert szó is, a mi kert =
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bekerített hely egy létezett mélyhangos kart alakjából szárma-
zott
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A Magyar Adorján által fölhasznált irodalom
kivonatos jegyzéke

Török (574-651. oldal)

Malonyai: „A magyar nép művészete”. Bödönhaják (IV. kötet
42. old.).

Buhlman nyomán: Az aeginai templom szarvas oromdísze.
Propylaen Kunstgeschichte „Die Kunst der Antike” kötet.

Latene korabeli bronz övkapocs szarv dísze (491. old.).
Hercegnovi-i múzeum: A cattaroi öböl IX. sz.-i templomának

szarv díszű „longobárd” köve.
Spamer: „Weltgeschichte”. Leipzig, 1893. Sötétkék szárnyas

bika képe Assyr falfestményről, Perrot és Chipiez nyomán
(1. 362 old.).

Teodoro Mommsen: „Storia di Roma”. Roma, „Aequa
Societa” Anonima. Edizione Quattrini 1. köt. „Gli
Etruschi” fejezet. Aphrodite etruszkoktól örökölt neve
Turán. Az „an” végződés az etruszkoknál nőnemet jelöl.
(136. old.).

F. Lenormant: „Histoire dell’Orien!”. Paris, 1885. Rutennu
nép az egyiptomi feliratokon. (1.290. old.). Hommel F.:
„Geschichte Babiloniens und Assyriens”. Berlin 1885.
Turuk nép. (501. old.).

„Néprajzi Értesítő”, 1928. évf. Török szavunk szarv értelme.
(76. old.).

Vámbéry Ármin: „A magyarság bölcsőjénél”. A török turgaia
szó kapcsolatai (150. old.).

Kalevala, 15..ének: A finnek Tur istensége.
Krohn Gyula: „A finn-ugor népek pogány istentisztelete”.

Magyar fordítás. Budapest, 1908. Csúdok és mordvinok
Tor istene (43. old.).

Kramer, Hans: „Der Mensch und die Erde”. Wien-Berlin-
Stuttgart 1905. Délnyugat-indiai igavonó tulkok. (II. 16.
old.).

Brehm: „Tierleben”. Európai őstulkok.
„Néprajzi Értesítő”: 1904. Kirgiz zsinórdíszek (182. old.).
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Bán Aladár: „Ethnographia” 1917. „A Toldi rege alaprétege.”
(29. old.). Rétiában Kr. u. 2. sz.-ban még etruszkul be-
széltek, s az északolaszországi Retoromán, Ladin és
Furlán nyelvjárások elgermánosodott etruszkok.

Fáy Elek „A magyarok őshona”. A biblosi Filo szerint a föní-
ciaiakat egy Mag nevű isten tanította földművelésre.

Ritter Karl: „Die Vorhalle Europaischer Völkergeschichten”
Berlin 1820 Ozirist azonosítja a szittya Ojtozlr, Gojtozir
istenekkel. (207. old.).

Kiss Lajos: „Néprajzi Értesítő” 1937. Iga és talyiga (310. old.).
Bán Aladár: „Ethnographia” 1917. Toldi Miklós ekéje – kiál-

lítva a Bécsi Kapu téren 1573-ban
Meyers Lexicon 1897. V. kötet 314-315. old. T-R-es helység-

nevek.
Lázár István: „Alsófehér vármegye magyar népe”. Nagyenyed,

1896. (73. old.)
Kerényi György: „Száz népi játékdal”. Budapest, 1938. Ma-

gyar Kórus kiadása.
Alessandro de Gubernatis „Tradizioni popolari di San Stefano

di Calcinaia”. Nőrablás emléke az olasz gyermekjátékok-
ban.
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olt régen egy őstörzsünk amely a kőrös, régi ki-
ejtéssel valószínűleg kurus, nevet viselte. Újabb
korbeli följegyezések ilyen nevű törzsünkről
ugyan nem szólanak, lehetséges azonban, hogy

ennek, mint igen harcias törzsnek neve maradott fönn a kuruc
elnevezésben, amelynek eredete, habár már többféleképp is kí-
sérlettek magyarázni, de mégis ismeretlen. Igaz, hogy e név
inkább csak, mai kifejezéssel élve, egy párt elnevezése volt, de
emellett így is még kiváló harciasságot, vitézséget is kifejező
szóként is használtatott. Mi pedig már láttuk azt is, hogy pél-
dául az egykori őstörzseink között oly nagy szerepet játszott
szemerék neve is már csak egy család nevében él mai napig is.
Holott mi már megtudtuk azt is, hogy az ős-szumerek vagy
szumirok is tulajdonképpen egy ősrégi időkben kivándorlott
gabonatermelő szemere törzsünk voltak. Sejthető azonban
hogy az őstörténelmi időkben a Kis-Ázsia és Szíria összeszö-
gellésénél, azaz Ciprus szigetével szemben élt és ott nagyobb
szerepet is játszott kár nevű nemzet is egy kőrös őstörzsünk
volt. Úgyszintén sejthető hogy a későbbi történelemben szere-
pelt korazmino/c és Korazmia valamint talán a Koraszan
országnév is valamely kőrös őstörzsünkről származott, ha
minderre ma bizonyítékokat fölhozni nem is tudok.
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E törzsünk vallásos alapjelképei a kör, azaz a karika va-
gyis gyűrű voltak, mint a nőiség jelképei s ezzel ellentétben a
karó, azaz a bot, rúd, oszlop, cövek, a hímség jelképeként. E
jelképeknek megfelelőleg vallási szó csoportjuk a k, h, g, gy és
az r, I mássalhangzókból képeztetett és tehát például az ilyen
szóalakokból állott mint kor, kur, har, kal, gal, györ és meg-
fordítva: rag, rog, lek, log, luk stb., stb., míg az egymással-
hangzós szavaik a kabarok és törökök egymássalhangzós sza-
vaival voltak azonosak, vagyis ur, er, or, ars megfordítva ru,
re alakúak voltak, valamint l-es kiejtéssel al, il és megfordítva
lo, lu alakúak is stb. Ezek szerint természetes tehát, hogy az
olyan szavak mint a magyar karó, kóró, hímségi jelentésűek
voltak, ugyanúgy mint például kalló szavunk is, amely a „kal-
lós malmok” azon, keményfából való, súlyos és vastag kallóit
jelentette, amelyek folytonos ütő mozgásukkal például a szőr-
anyagból a jó posztót verik, képezik azaz kallják, mivel nyel-
vünkben a kallani igének verni, ütni, csapkodni értelme van.
Voltak azonban törő, olajütö malmaink is, amelyekben a kal-
lók egyik végükkel, fölülről lefelé ütve törték az olajos mag-
vakat. Ezen kallókat, amelyekből néha 10-12 is volt és műkö-
dött egy sorban, nevezték még külü néven is, amely név vi-
szont a mozsár ütője népünknél meglévő megfordított kiejtése:
lü, kű, azaz lökő. Tény pedig, hogy a kalló, a külű vagy lükű a
hímtagéhoz hasonló lökő mozgást végez. Itt maga a mozsár,
illetve a vályú, amelyben az olajmag avagy a posztókészítés-
hez való anyag van, a nőiséget jelképezi. Az ilyen malmok
egyik része mindig egy vízszintesen fekvő, vastag fatörzsből
való és forgó tengely, amelyből cövekek (kur-ok) állanak ki s
ezek a kallókat vagy külüket folyton emelik, majd ezeket teljes
súlyukkal engedik az anyagra leesni.

Hímségi és kőrös szócsoportbeli fönnmaradott szavak te-
hát a szlávban is kur = cövek és kurac = hímtag. De ugyan-
csak a szlávban az les kiejtésű kolac szó értelme is vastag bot,
cölöp, karó, míg a latinban, olaszban co!umna, colonna
(kolumna, kolonna) = oszlop, de ide sorolható még kelevéz
szavunk is amelynek értelme hajító dárda volt (dárda, olasz
dardo, görög dorosz östörök szócsoportbeli szavak). Ámde az
említett lükű vagy külű szavaknak megfelel még küllő szavunk
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is mert hiszen a küllők a küllőskerék botokszerű, cövekszerű
alkatrészei. Csakhogy népünk a küllőket még kellő, kelű néven
is nevezi (Ballagi), úgyhogy utóbbi két szó a kel, kél = halad
szavunkkal is azonosul, mivel a küllők valóban körben halad-
nak. Úgyhogy itt is újból találkozunk ősnyelvünk azon már
említett tulajdonságával, amely szerint hasonló szavak némi
kiejtési különbséggel, a valóságban is összetartozó dolgokat
hasonló szavakkal neveztek meg. Kel, kél, tovakel szavukkal
azonos a halad szavunk is, a haladás, menés viszont az utazás-
sal és az úttal függ össze a legközvetlenebbül, aminthogy ezt
az út és utazás szavaink azonossága is mutatja. És íme: görö-
gül kelendosz = út, kelesz = gyorsfutó ló, míg a halad sza-
vunkkal meg a latin, olasz callis, calle (kallisz, kalle) = út, al-
bánul kallue, kalon = halad, elhalad, de a finnben is kalleua
haladni, menetelni értelmű, míg kulke = jár, Mondjuk pedig
magyarul azt is hogy „vízen átkelni”; innen származik tehát a
kelen, kelem = olyan hely ahonnan csolnakon avagy kompon
szoktak átkelni Ilyen például Buda mellett Kelenföld avagy
Kelenföld falu is. (Ballagi). Olyan árura meg, amely könnyen
eladható, amely könnyen elkel, azt mondjuk hogy kelendő.

Viszont a nőiség jelképe kőrös szócsoportunkban a kör,
karika, kerék, gyűrű volt és ezzel kapcsolatban természetesen
minden nyílás, minden üreg és minden luk is. Mindezeknek
kőrös szócsoportbeli szavai pedig a következők, amelyek kö-
zül a kevésbé ismert régibbek avagy ma tájszólásbeliek
Ballagi szótárában mind megtalálhatók: Kör, karika, kerek, ke-
rék, kerít, kering, gyűrű, gurul, gördül avagy görög. Továbbá
korong = a fazekasok köralakú, gyorsan forgatott korongja,
amely szó tehát azt mutatja, hogy kering igénk egy létezett ko-
rong kiejtésből keletkezett. Régi nyelvünkben győr, györű is
gyűrű, karika valamint köralakú erődítmény értelmű szó volt,
amelyből Győr városunk neve is származott. Tudvalévő, hogy
a történelemből ismert avarok városaikat kör- azaz gyűrűalakú
s több egymásban levő körbástyával vették körül. Ezeket a
németek Ringeknek, régebben Hring-eknek nevezték. Mivel a
németben Ring = gyűrű, eszerint a Hring szó, ha némi
értelemeltolódással is, de kering szavunkból kellett származ-
zon. A fönti, kerekséget jelentő szavainknak nyelvűnkben,
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amint alább látandjuk még sok más származéka is volt. A föl-
sorolt szavak l hangos megfelelői ilyenek: luk, lyuk, lék, lik,
továbbá léha = üres, de amely szó jelentése még: borsó- és
babfélék maghüvelye is, de még virágfélék üres, azaz meddőn
maradott és tehát a rendesnél könnyebb magházát is jelenti.
Mivel pedig e szó tehát nem csak ürességet hanem könnyűsé-
get is jelentett emberre vonatkozólag könnyelműséget, érték-
telenséget és semmilyen komoly valamire valóságot is jelent –
eszerint világos hogy ezen léha szavunk még a lehel, lehellet
szavainkkal is összefűgg, aminthogy valamely igen könnyű
dologra szoktuk is azt mondani hogy „lehellet könnyű.” Lég
szavunkat nyelvújításinak tartják ugyan de nem lehetetlen
hogy már azelőtt is megvolt. Léhe szavunk pontos megfordí-
tott kiejtése héla = üres, míg hél Erdélyben és némelyütt a Du-
nántúl is = a ház tető alatti padlás ürege, amely utóbbi szavunk
átvezet a héj, hij kunos kiejtésű szavainkra, amelyek értelme
szintén űr, üres és hijú alakjában Erélyben padlásüreg is. Ide
tartozik hőle, höle szavunk amelynek értelme szintén üres és
üres növényi magház, azaz hüvely, de e szavaink fejtik meg
hüle, hülye szavunkat is, amelynek értelme ostoba, esztelen
azaz üresfejű.Világos, hogy hólyag és hályog szavaink is ide
tartoznak, amelyek másodika eredetileg szintén csak hólyag
értelmű volt.

Mind ezen fölsorolt kőrös szócsoportbeli szavainknak
ősidők óta természetesen számtalan származéka van meg a
többé-kevésbé velünk rokon népek nyelvében, valamint ment
át a keletkező de velünk már nem rokon népek nyelvébe is.

A rokon nyelvekből való szavak közül elég itt csak
nehányat is fölhoznom. Ilyenek:

szumer: gir = korona
gur = kör, keríteni, kert
gar = bilincs (magyar karika)
kar = kerítés
lik = lik, luk

török: küren = gyűrű (Vámbéry)
csagatáj: körün = kör, társaság (Vámb)
mongol: küria = gyűrű (Vámb.)
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oromo: holka = barlang (magyar hél, höle = üreg,
üres)
kalana = barlang

Viszont a miénkkel nem rokon nyelvekben meglévő de
szintén kőrös szócsoportbeli s tehát ősnyelvünkből származott
szavakból ez alábbi táblázat állítható össze, amely ugyan távol
a teljességtől , de elég hogy bepillantást adjon:
Orosz: kruzsok = kör, társaság (árja

magánhangzókihagyás)
szerb-horvát: krug = kör
görög: chorosz = tánc (körtánc)

gürosz = gyűrű
kirnosz = kör
krikosz = karika
chora = város

szerb-horvát: kolo = kerék, körtánc
latin: carrus, carrucola = négykerekű szekér

harpago = horog (Erélyben: harog, hargas
= horog, horgas) hortus = kert
corona = korona és koszorú (kor = kör szó-
hoz a nőiséget jelentő -ona toldva)

német: Garten = kert
olasz: carro, carozza = szekér, kocsi
német: Kreis = kör, társaság

krumm = görbe,
arab: kalaa = város
hindu: gar = város
szerb-horvát: krivo = görbe
német: hohl (hól) = üres

Höhle (hőle) = üreg, barlang (magy. hőle,
héla = üres, hüvely)

német: Hölle = pokoi (a Föld mélyébe képzelt
nagy üreg)

oromo: holka = barlang (német. hohl, magy: hó-
lyag)

cseh: holka = lány (őseinknél luk, üreg: nőiség)
német: Halle = terem; tágas, magas helyiség
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Loch (loh) = luk
Lücke = hézag, hiány
Lech = lék, hasadék
Lucke = kerek ablaknyilás.

Ezekhez megjegyezhető, hogy a gyakori sz-h hangválto-
zás révén a német Halle s az olasz gaia, salone = terem szavak
egymással azonosak, de mindezek eredetét a még hehezet és
kezdő sz hang nélküli magyar ól szó képezte, amelynek régen
még lakóhelyiség értelme is volt és amelyből a latin aula = te-
rem szó is származott. Továbbá a fönti luk értelmű szavakhoz
teendő hogy kelta lok, latin lacus, olasz lago = tó, latin lacuna
= tócsa, nem tiszta vizet tartalmazó gödör, de jelent hiányt is,
míg a szerb-horvát lakva = tócsa. Világos tehát, hogy e szavak
egyrészt a magyar luk másrészt a magyar lák = tócsa, tó, mo-
csár szóra vezetendők vissza, amelyet Ballagi szótárában is
megtalálunk, de amelyek közvetlenül átvezetnek a lé = folya-
dék, főképp nem tiszta, szavunkhoz, amely még egymással-
hangzós és természeti dolgát jelentő lévén, föltétlen ősrégi s a
fönti kétmássalhangzós szavaknak ugyanúgy őse mint a már
másutt szóban volt őstörök szócsoportunkbeli lötty, lotyadék,
latyak, továbbá az azonosmássalhangzós lőre szavaknak is (r
és l hangtanilag azonosíthatók), de kétségtelen, hogy a szerb-
horvát léva, lieva, líva = önt ige is ezen lé ős-szavunkból
származott, ugyanúgy mint a szintén már kétmássalhangzós
finn lieme = lé és leves és lampe = tócsa. Ezen leves szavunk
vílágosan a lé szavunk származéka és második mássalhangzója
ugyanúgy a v mint a szerb-horvát léva, líva, líéva = önt szava-
ké is. Ámde viszont az m másodikmássalhangzós finn líeme és
lampe= lé és tócsa, lima= enyv, szavak képezték a német
Leim = enyv, Lehm (lájm, lém) = iszap, továbbá a latin-olasz
límus-límo = iszap szavak eredetét is, amelyek viszont meg-
fordítva meg a latin-olasz mel-miele = méz és melma olasz
szót adják és amely legutóbbi jelentése: iszap és bármely nyál-
kás, ragadós anyag. Csakhogy: mivel a megfordítás törvénye a
mi ősnyelvünk sajátsága volt, ami a magyarban ma is megvan
még, az árja nyelvekben azonban nincsen, eszerint tehát két-
ségtelen, hogy úgy ezen mel és lem alakú szavak, mint a fönti
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hohl (hól) Höhle (hőle) és megfordítva Loch (loh), lokva és
lacus (lákusz) árja nyelvekbeli szavak is, mind ősnyelvünkből
származtak. Az oromoban megfordítva: galan = tó.

De megjegyezhető még, hogy ezen lé szavunk más szó-
csoportbeli párhuzama a német See (szé) =tó és tenger, de
amelyek meg a török szú, szuj= víz szó fejei meg. Hogy azon-
ban e szó nyelvünkben is megvolt, tanúsítja szejke = tócsa, po-
csolya szavunk, amelyből azután a szajha = erkölcstelen és
tisztátalan nő, ugyanúgy származott, mint a lötty, lotty, latyak
= tisztátalan víz szavunkból a lotyó szintén = tisztátalan, er-
kölcstelen nőt jelentő szó is.

Ismeretes hogy a latinban a szavak k hangja c hanggá is
változhat, mint például a görög küklosz szónál ciclus-szá, a
görög Kirke névnél Circe-vé (ami szerintem samnita-sabin az-
az szemere-besenyő hatás). Eszerint pedig a görög kirkosz =
karika szónak megfelelő latin circus, circulus (cirkusz,
cirkulusz) = kör szavakat is itt megkell említenünk, sőt össze-
állíthatjuk a következő szavakból e kisebb táblázatot is:

Arab-török: halka = karika
aroma halka = barlang
cseh halka = lány
magyar karika
görög: kirkosz = kör, karika,

amelyek tehát mind h-l-k alakúak, kivéve az utóbbi kettőt
amelyekben a h és r hang helyén a vele közvetlen rokon k és l
áll.

Fölhozom itt még ezen mind a kőrös szócsoportunkból
származó szavakat: török kiri = szekér, amelynek megfelel az
olasz carro (karra) = szekér, szerb-horvát kolo = kör, kerék,
amelynek megfelel a latin halo = kör Olasz gira, girone
(dzsiro, dzsiráre, dzsiróne) = kerülés, körben haladás, kerület,
körút; az olasz nyelvnek gy hangja nem lévén, helyette dzs
hang ejtődik; világos tehát hogy e szavak gyűrű szavunkra ve-
zetendők vissza, annál is inkább mivel az olasz nyelvnek ü
hangja sincsen és helyette i hang ejtődik, mint más olyan nyel-
vekben is amelyeknek ü hangja nincsen. A hercegovinai szer-
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bek kerek sapkájukat nevezik kariklija néven. A már oly sok-
szor említett abesszíniai aroma nyelvben föltűnően sok kőrös
szócsoportbeli szóra akadunk, ilyenek gerdzsa = gyűrű (ha ta-
lán e nyelvnek van is gy hangja, de az olasz szótár ezt leírni
nem képes), goru = keringeni, gara = forgatni, fordítani, ke-
rülni, kurfesu = kerekíteni, harkiszu = heveder vagyis azon
szijú vagy kötél amely a ló hasát körülveszi s hátán a nyerget
avagy málhát tartja. garda = öv, amely szóval a német Gurt,
Gürtel egyezik, amely szintén öv értelmű.

A magyar gurgula szó a gurul = görög gördül és a golyó
szavaink összetételéből származik és azon, a közepükön lukas
és így kötélre fűzött golyók neve, amelyek célja az, hogy egy-
részt a mindkét végén húzott kötelet az alapon való csúszásnál
a súrlódás következtébeni kapástól védjék, másrészt, hogy a
két végén húzott kötél az alapon könnyebben haladhasson.
Ilyesmit régebben különösen vitorlás hajók minden árbocán
lehetett látni, ahol a gugulák a
vitorlarudak árbocra való fölhú-
zásánál és leeresztésénél az árbo-
cot átfogó kötél föl- és leszaladó
hatását nagyon könnyitették sőt
gyorsították, de egyúttal a kötél
kopását is nagyon csökkentették.
Itt pedig meglepő egyezések a következők: Az árbocot átfogó
kötélre fűzött gurgulák (e szót és rövid magyarázatát lássad
Ballagi szótárában is), de egyébként minden kerekded tárgy is,
gurulása közben a gurgur, gör-gör, gor-gor hangot adja, asze-
rint hogy milyen nagyságú és hogy milyen alapon gurul vagy
görög. Vagyis tehát ezen gurul, görög igénk nem csupán ke-
rekséget fejez ki, hanem még hangutánozó, természeti szó is,
ami ismét nyelvünk ősrégi, őseredeti volta mellett bizonyít, de
másrészt, hiszen amikor vízzel, folyadék-orvossággal gurgulá-
zunk ez is gur-gur, gar-gar hangot ád, éspedig torkunk garat-
jában. A gurgulázás szavunk németes mása gargarizálni
(gargarisiren), holott a németben viszont torkunk garatja neve
nem Gargel, hanem Gurgel.

Mind e szavainkra alább, az örvénnyel kapcsolatban még
vissza kellend térnünk, itt csak annyit említek már meg, hogy
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e szavunk ör töve: egymássalhangzós kőrös szócsoportbeli
szó, amely szintén kerekséget, keringést és gör-gör, illetve ör-
ör hangot fejez ki.

Kétségtelen, hogy kör, kerek szavainkból származott kerít,
bekerít, elkerít és ezekből meg kerítés szavunk, majd ebből a
kert szavunk is, amely utóbbi szó alatt népünk ma sem a beke-
rített földterületet érti, hanem csak a kerítést magát, amiért is
például a kőfallal bekerített terület „kőkert”-nek nevezi s
aminthogy irodalmilag is, helyesen, azt mondjuk hogy „kert-
ben” és nem „kerten”. Miután pedig kör avagy ker alapsza-
vunk a magánhangzós kiejtéssel is megvolt, mint például kari-
ka és karima szavainkban, eszerint kétségtelen az is, hogy a
német Garten = kert szó is egy létezett gart = kert szavunkból
származott, éspedig ugyanúgy mint a régi német Gart = város
szó, például a Stuttgart városnévben is, sőt észre kell vennünk,
hogy hiszen az olasz giardino (dzsardino) = kert szó, sem más
mint ezen kert avagy kart szavunk elváltozott származéka. De
mivel a kör alapszavunk o hangos kiejtéssel is megvolt, amit
korong szavunk is tanúsít, észre kell vennünk, hogy a latin
hortus = kert szó szintén a kert szavunk származéka. Föntebb
is említettem, hogy a föníciaiak által alapított Karthago neve
föníciai nyelven Kart-kadast = Város-új, azaz Új-város volt (A
már többször említett Spamers „Weltgeschichte,”) Úgyhogy itt
is összeállíthatjuk e kis táblázatot:

Alapszavak: kör, kerek, kerítés

Magyar:  kert
német: Gart = város

Garten = kert
latin: hortus = kert
föníciai kart = város

Láttuk pedig hogy őseink földvárai, a
viszonyok szerint, többnyire köralakúak
voltak, mivel köralakban lehet a legkeve-
sebb anyaggal a legnagyobb területet be-
keríteni. Nem véletlenségből tehát hanem
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bizonyára igen régi szokásból és megokoltan jelöljük térképe-
ken a falvakat, kicsi helységeket egyszerű karikával a város-
okat pedig két avagy több egymásba rajzolt karikával, mintegy
jelezve ezáltal, habár ma már öntudatlanul, hogy kis helységek
csak egy megerősített kerítéssel avagy fallal voltak körülvéve,
de nagy városok, amelyek nagy értékeket is tartalmaztak, több
várfallal is voltak támadás ellen biztosítva. Láttuk azt is, hogy
a köralakú földsáncokat mindig tüskés bozóttal ültették tele,
hogy ellenség gyors előnyomulását, rohamát ez is gátolja,
aminthogy máig is létezik Tüskevár nevű helységünk (Pecz
Vilmos: „Ókori Lexikon.” 357 oldal).

Fölhozom itt még, hogy ismét az oromo nyelvben:
guranda = megerősített kerítés, míg a szintén nem szerecsen,
hanem hamita hausza nyelvben is garruka = kerítés, de meg-
jegyezem , hogy e nyelv a magyartól sokkal távolabb áll mint
az oromo.

Hogy itt nehány körös szócsoportbeli de egymássalhang-
zós szót is fölhozzak, megemlítem örü (romlottan: örv) = kari-
ka szavunkat. E szavunk is kétségtelenné teszi, hogy örvény
szavunk is a körszavunk egymássalhangzós öv, ür, örü, ur
(rövid kezdő magánhangzóval) alakjából származik és hogy
tulajdonképpeni értelme: forgó, forgatag, azaz tehát örvénylő
volt, mivel az örvény valóban gyorsan forog, sőt az igen gyor-
san forgó örvény közepén kerek ür, üreg, népiesen ürög, is
támad. Mivel pedig az örvény mindig lefelé haladóan örvény-
lik, lefelé, a mélybe húz, minden belekerülőt magába fal, el-
nyel, ezért örvény szavunknak még mélység értelme is lett. És
íme, népünk bár mondja a gyors forgásra, forgolódásra azt is
hogy sürög-forog de azt is hogy ürög-forog, amiszerint tehát
az ürög szónak egyúttal még örvénylik értelme is volt, úgy-
hogy itt is a már említett csodálatos szó egyezések egy példá-
jára akadunk, ahol az egyező szóalakok a természetben is
egymással közvetlen összefüggésben levő dolgokat neveznek
meg, jelen esetünkben az örvény üreges de egyúttal gyorsan
forgó voltát is. Mi több az örvény torka, amint azt mindig
hallhatjuk még ör, kör azaz tehát körgő, hörögő hangot is ad,
ha pedig nagyobb akkor or, hor, azaz horkoló, korgó hangot
is, – amely egyúttal a korong (a fazekasok forgó korongja) =
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kereng, kering és forog értelmet is adhatják, az örvény pedig
szintén: forgó.

„A magyar nyelv” című folyóiratunk 1928 évfolyama 325
oldalán. régi latin okiratokból idézve, kétszer is találjuk hogy
churchufeu = caput voraginis, vagyis: hurhúfő, azaz egy hurhú
feje, kezdete, mivel latinul caput (káput) = fő, fej; vorago,
voraginis = örvény, mélység, mélységé. Úgyhogy itt valamely
örvénylés avagy mély gödör elejéről, kezdetéről, nyílásáról
volt szó. Latinul azonban voratio = elnyelés, befalás, vorax =
falánk, míg vortex = örvény és mélység, sőt hiszen németül is
Wirbel, szerbhorvátul vir = örvény. Úgyhogy itt meg azt kell
észrevennünk, hogy mind ez utóbb í szavak meg a mi fordul,
forgás, forgatag szavainkra vezetendők vissza (amelyek azon-
ban avar szócsoportunkbeliek lévén, ezekkel bővebben csak
„avar” fejezetünkben foglalkozandunk). De mi már tudjuk,
hogy a török szócsoportban a tur, turul szavaknak is van for-
gás, keringés, csavarodás értelme, márpedig minden örvény
valóban forogva csavarodik is és épen ezen lefelécsavarodó
voltával húz lefelé Beszélünk is pedig az örvény torkáról,
amely torok szavunk is őstörök szócsoportbeli s a már majd-

nem 1000 éves Halotti Beszédünkben még
turuk alakban van meg. Viszont torok sza-
vunk körös szócsoportbeli megfelelője ga-
rat, németül Gurgel, szerb-horvátul grlo,
de amely szó a magánhangzókihagyás előtt
gurló vagy gorló kellett legyen és gurgu-

lázó hangot adó értelme is volt, amint-
hogy az olaszban ma is gorgoglio
(gorgolyo) szóval nevezik meg az örvény
hangját, habár a török neve az olaszban
lágyult l-es kiejtéssel: gola (góla). Ellen-
ben mi a malmok azon nagy, tölcsér ala-
kú részét amelybe az őrlendő gabonát
öntik föl, magyarul szintén garat-nak ne-
vezzük. Ennek lenti szűk nyílásán hull
azután a gabona lassan a forgó malomkő alá. Világos tehát
hogy őröl, őrölni szavunk eredeti értelme is csak forog, forog-
ni kellett legyen és a kerekséget és forgást jelentő ör alapsza-
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vunkra vezetendő vissza. A malmok garatja ma általában
deszkákból készül és ezért négyszögletes, ha azonban vasból
való, akkor kerek tölcsér alakú. De mindezeken kívül Ballagi
szótárában látjuk, hogy a régebbi magyar horhó szó = vízmo-
sás által kivájt gödör, úgyhogy e szó eredeti értelme is tehát
örvény és mélység kellett legyen, de világos az is, hogy a
föntemlített hurhú szó is ezzel azonos, ami azonban egyáltalán
nem jelenti azt hogy az o hangos kiejtés ne lett volna meg ré-
gen is, ami hogy meg is volt, alább mindjárt látandjuk is.
Mindazonáltal újból említendő miszerint mai torok szavunk a
Halotti Beszédben turuk, vagyis szintén u hangos.

Homerosznál is szó van egy alvilági, rémes nőalakról aki
neve Gorgo vagy Gorgon, amely név a fönti horhószavunkkal
azonos. Homerosz még csak egy ilyen nőalakról szól, későbbi
regék háromról beszélnek és ezek egyike Gorgo, másként Me-
dúza. Ezen iszonyatosnak képzelt nőalakot a mythologusok
már különféleképp kísérlettek meg magyarázni, de helytelenül.
Nem vették tekintetbe hogy hiszen az olaszban még ma is
gorgo = örvény. Még kevésbé vette valaki tekintetbe azt hogy
a magyarban is gorgó, régi -on képzővel gorgon, szintén je-
lenthet úgy örvényt, nagy, mély gorgó, korgó hangút is, vala-
mint hogy a magyarban úgy a duda, mint az orgona legvasta-
gabb és tehát legmélyebb hangú sípja neve gordó (Ballagi),
ugyanúgy minta hogy a violincselló, vagyis e nagy és mély-
hangú hegedű régibb magyar neve gordon volt (Ballagi). Úgy-
hogy ezek szerint világossá válik miszerint a Gorgo, Gorgon
nevű alvilági, rémes nőalak nem más mint valamely igen nagy
örvény és ezzel kapcsolatban a mélység és a földalatti nagy
üregnek képzelt Alvilág költői megszemélyesítése, amelyet a
Görög Félsziget fajunkbeli őslakóitól örökölt a homeroszi gö-
rög mythologia. Az örvényt és az Alvilágot őseink pedig azért
is személyesíthették meg nőalakkal mert fölfogásukban már
maga a víz is, valamint minden üreg is, nőiség volt, de
ugyanígy tehát a szintén üreges és befaló, elnyelő örvény is,
amely még rémes is, ugyanúgy mint minden sötét mélység.
Természetes tehát, hogy a mindezt megszemélyesítő nőalak is
rémesnek lőn elgondolva. Jól tudjuk, hogy lefolyástalan völ-
gyekben avagy fennsíkokon télen és tavaszon át, egész tavat
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képezve, nagy mennyiségű víz gyűlik össze. Mivel azonban,
különösen mészköves területen az ilyen helyeknek mégis szo-
kott lenni, ha csak szűk földalatti lefolyása is, amelynek nyílá-
sa, azaz horhófeje, többé-kevésbé függőlegesen megy a föld
alá, ennélfogva itt a víz, hatalmas örvényt képezve, zuhog a
mélybe s menthetetlenül veszve ember és állat amely úszva
ennek közelébe kerül, de aminthogy ez örvény elnyel minden
a vízen úszó tárgyat is. Az ilyen nagy örvény gorgó, horhó,
korgó hangja elég messzire is hallható. Ilyen például az olasz-
ági Abruzzo hegységben, Aquila városától vagy 40 kilométer-
nyire levő Rocca di Mezzo-i elég nagy fennsík is, amelyen
magam is jártam. Ez is télen át víz alatt van de mivel közvet-
len egymás mellett két horhója van, róla nyárára a víz eltűnik.
Ekét horhó is függőlegesen esik a mélységbe. Ezeket az ottani
nép Inghiottitori néven nevezi (ingiottitóri) = Elnyelők.

Az oromo nyelvben irbora = karperec, ami szintén karika
jelentésű de egymássalhangzós szó.

Meg kell itt még magyaráznom őrület és őrjöngés szava-
inkat is; de előre bocsátom, hogy Ballagi szótára szerint kerde
= ami keringve mozog, például örvény és porfergeteg, míg
kerdül = kering él, fordul, amivel egyezik a német kehren,
zurückkehren (kéren, curükéren) = fordulni, térni, visszatérni.
Ismeretes a juhok kergülés-, megkergülés-nek nevezett beteg-
sége. Ennél egy élősdi féregfaj hatol a juh agyvelejébe, aminek
következtében az állat agyvelőműködésében olyan zavar ke-
letkezik, amely miatt az szakadatlanul kis körben forog, fut,
mindaddig amíg holtan rogy össze. Mivel pedig ör alapsza-
vunk is kört jelent, ezért a folytonos kerengést, körbe futást,
fogást ugyanúgy nevezték őrület-nek, őrjöngés-nek mint ker-
gülésnek avagy kerdülésnek is, aminthogy a bolondul szalad-
gáló emberre is szokták mondani hogy megkergült. Igaz pedig,
hogy sok valóban is megbolondult ember, ha nincsen elzárva,
nem képes egyhelyben maradni hanem futkosni kezd, amiért is
általános mondás hogy „futóbolond”. „Palóc” fejezetünkben
pedig látni fogjuk, hogy a bolond és bolyong szavaink ily
egyezése sem véletlenség, hanem az itt elmondottaknak oksze-
rű palóc szócsoportunk szerinti párhuzama. őrült, őrjöngő te-
hát eredetileg annyit jelentett hogy kergült, kerengő.
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A fonáshoz használt orsó is úgy amikor fonnak mint ami-
kor róla a fonalat letekerik; sebesen forog. Eszerint bizonyos,
hogy az orosni = forogni igénk, aminthogy Erdélyben, ha va-
laki hirtelen megfordulva valahonnan kisiet, kiszalad, azt
mondják, hogy: kiorsan. Lehetséges hogy viszont a fonó rokka
e nevét a németektől vettük újabban át, mert német Rocken =
rokka (rokken), habár nevezik még Spinnrad-nak is (spinnrád
= fonókerék), mivel azonban a rokka lényege ennek forgó ke-
reke, a Rocken avagy rokka szó pedig a kor avagy kör sza-
vunknak csak megfordított alakja, ezért lehetséges az is, hogy
úgy a rokkát mint nevét a régi germánok valamely északi ős-
törzsünktől vették volt át.

Skandináviában őr, őre ma is egy pénznem neve, amely
szó a mi régi ör, örü (romlottan örv) szavunkból származik.
Régen ugyanis voltak karika alakú pénzek is. Az egyes kari-
kák, gyűrűk aranyból, ezüstből, rézből valóak voltak. Sőt Kí-
nában valamint Oláhországban is, még nemrég használatban
voltak olyan pénzek is, amelyek, bár célszerűbbség miatt már
kerek lapocskák voltak, de közepükön lukkal, hogy zsinórra
fölfűzhetők legyenek. Szokás volt ezeket nyolcával, tízével
avagy tucatával zsinórra fölfűzve tartani, úgyhogy nagyobb fi-
zetéseknél már nem kellett az egyes karikákat, azaz „örveket”,
egyenként számlálgatni hanem csak a csomókat. A gyűrűk
ugyan lehetőleg egyforma nagyok voltak s egyforma vastagok,
mivel azonban ez mégsem volt mindig pontos, ezért tévedés
avagy csalás elkerülése miatt, a csomókat súly szerint is mér-
ték. Minden kisebb fizetésnél azonban a fizető személy a maga
egyik karikacsomóját megoldozta, a szükséges számú kariká-
kat lefűzte s a másiknak átadta, aki meg a karikákat fölfűzte.
Amikor, még fiatal koromban, egy Zala megyei származású
nőtől először hallottam fizetni helyett azt mondani, hogy
füzetni, nem értettem hogy a szót miért mondja i helyett ü-vel?
Csakhamar rájöttem azonban, hogy hiszen ez a helyes, mivel a
szó még a karika- azaz gyűrűpénzek idejéből származik, va-
gyis: az aki a gyűrűket a másiktól kapja, az : fűz, aki pedig a
gyűrűket adja, az: fűzet, az a másikat: füzeti. Ezen füzet = fizet
szó Ballagi szótárában is megvan. A nyelvészek némelyike a
német geld = pénz szót a német Gold, Guld = arany szóból,
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másika a német gelt, gültlg = érvényes szóból származtatja,
szerintem azonban úgy a Geld, Gold mint a geIt szó is egy ré-
gen létezett l-es kiejtésű és már lapos, kerek de közepén még
lukas, és tehát fölfűzhető, pénznem nevéből lett, amely név
valóban geld, gelt, golt, gyűlt, alakú kellett legyen. Hogy ilyen
szó létezett és hogy kerek lapot jelentett bizonyítja a szerb-
horvátban ma is meglévő kolut = kerek lap szó. Másrészt a mi
arany (és a latin aurum, olasz ora = arany) szavunk is egyezik
az ör= örű karika jelentésű szóval. Mi több: a német gelt szó-
nak megfelelő magyar érvény szó meg tökéletesen azonos a
szintén az ör, örü szavunkkal is azonosuló örvény szóval.
Úgyhogy, habár érvény, évényes szavunkat nyelvújításkorinak
tartják is, de igen valószínű, hogy ez karika, gyűrű és tehát ér-
ték, fizetőeszköz értelemmel már azelőtt is megvolt és hogy
tehát a nyelvújítás csak fölhasználta, illetve valamely tájszó-
lásból átvéve, azt az irodalmi nyelvben is „érvényesítette”.
Mindenesetre tény, hogy ér, értékes, valamint ér, továbbá ár,
valaminek ára, is az ör és az arany szavainkkal azonosuló
szavak, amelyek egyike sem nyelvújitáskori. Másrészt a gö-
rögben is krűzosz, hrűzosz = arany, míg krűzlon = pénz, amely
görög szavak pedig a mi karika és gyűrű szavainkkal egyezőek
de amely szavainknak még körös, kűrűs kiejtése is létezhetett.

Ide kell sorolnunk a latin orbis = kör és világ értelmű szót
azért mert a régiek a világot kereknek képzelték, de ugyanígy
ide kell sorolnunk a latin urbs szót is, amely meg várost je-
lentett, mivel a régi városok mindig lehetőleg körben voltak
megerősített kerítéssel avagy fallal körülvéve. Úgyszintén ide
sorolandó Arad városunk neve, talán Orosháza-é is és kitudja
még hány hasonló magyar és nem magyar város neve is. De
meg kell jegyeznünk, hogy miután az r hang a török szócso-
portban valamint az avarban is megvolt, eszerint tehát az ör, or
stb. egymássalhangzós szó ezen őstörzseinknél is ugyanúgy
szerepelt mint kőrös őstörzsünknél.

Hogy árok szavunknak szintén volt-e kör, kerekség, ke-
rület értelme, kétséges, annyi azonban bizonyos hogy az
oromoban is irio = árok de egyúttal erődítés is.

Vámbéry szerint a török karas szó = körültekintés, amely
szót ő a magyar keres szóval hasonlítja össze. Itt is annyi bi-
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zonyos, hogy az oromoban korrodu = keres, az albánban pedig
kerkue jelenti ugyanezt, sőt hogy az olaszban is cercare
(cserkáre) = keresni, kétségtelenül k-cs hangváltozással.

Népünk az állatok elzárására kerítéssel körülvett területet
karám-nak nevezi, amely szó a karima szavunkra hasonlít.
Tudósaink előtt jól ismeretes, hogy oroszországi ugor rokon-
népeink ősvallásukbeli szent kertjeiket, azaz ősvallási szertar-
tásaik e helyeit keremet néven nevezték, amely szent helyek
valóban is részben kertjeinkre, részben pedig karámjainkra is
hasonlítottak. A szláv nyelvekben magánhangzókihagyásosan
ma hrám = templom, szentély. Viszont tudjuk, hogy arab-
török hárem meg = a soknejű mohamedán népeknél a nők el-
zárására szolgáló épület, ennek kert jével együtt. Világos tehát,
hogy mindezen szavak őse a mi karám szavunk volt és hogy
valamennyi a kőrös szócsoportunk beli kör, karika szavainkra
vezetendő vissza .

Ázsiai eredetünk elmélete következtében egészen termé-
szetes dolog hogy a legtöbb, de elegendő nyelvismerettel nem
bíró nyelvész, minden olyan szavunkat amely valamely euró-
pai árja nyelvéhez hasonlít, azonnal általunk onnan átvettnek
véljen, nem csupán, hanem hogy az ezen elméletet elfogadott
és ezáltal kishitűvé sőt alázkodóvá tett magyarok is, ilyen vé-
leményeket szó nélkül elfogadjanak. Erre egy jellegzetes példa
a következő is: „A magyar nyelv” című folyóirat 1928. évfo-
lyama 48. oldalán levő cikkében Skala István (tót név) még a
magyar karcol igét is a német kratzen = karcolni (kraccen)
igéből származtatja, és bizonyítékul fölhozza, hogy régi iro-
mányokban karcolni: krácolni alakban is előfordul; amely
cikket említett folyóirat készségesen közli. Amely állítás ellen
– amint ez a folyóirat ezután következő számaiból kitűnik –
fölszólalni senki nem is mert. Pedig jól tudjuk hogy a száza-
dok óta leigázottságban, idegen elnyomatás alatt élő magyar-
ság használ minden ok nélkül is, fölösleges idegen szavakat,
mint például a Bácskában apám és anyám helyett: fatterem és
mutterem, futkos és kószál helyett lófrál, ól helyett istálló, a
németből átvéve, valamint szállás helyett a szerb sztán szóát-
vételével mondjuk hogy tanya, holott maguk a szerbek is a
magyar szállás szó átvételével szalas-t mondanak. Stb, stb
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Skala ez állításával szemben a német szó nem egyéb mint
egy még ősnyelvünkből származott de árjás magánhangzóki-
hagyásos szó, ugyanúgy mint ahogy a német Kreis = kör is a
mi kör szavunkból, a görög krikosz = karika meg a mi karika
szavunk származéka. Hiszen úgy a német kratzen mint az
olasz glaffiare s a görög grafo is mind karcolás jelentésű sza-
vak, de mind már magánhangzókihagyásosak. Ellenben nem
kétséges, hogy úgy a mi karcol mint karmol szavunk amellett
hogy ősi hangutánozó szavak is, mivel a karcolás hangját is
utánozzák, de emellett még a korom és köröm szavainkkal is
okszerűen azonosulnak, mégpedig ugyanúgy mint a német
klatzen is a német Kralle = karom szóval. Csakhogy holott a
mi karom szavunk a természet szerint és okszerűen azonosul a
köröm szavunkkal is, de itt a németben már az okszerűség hiá-
nyozik, mivel a németben Nagel = köröm. Ugyanígy az olasz
graffiare = karcolni, karmolni, de unghia (ungia) = köröm és
artiglio (aricllyo) = karom, ugyanúgy mint a görögben is grafo
jelent karcolást de onüx = köröm és karom; mind amiből vi-
szont okszerűen az következik, hogy úgy a német kratzen mint
az olasz graffiare s a görög grata is mind a mi köröm, karom
és karcol szavainkra vezetendők vissza, amely utóbbinak még
a karmol is rokona, csakhogy emez már nem a kemény vala-
mibe való karc hangot utánozza hanem a lágy bőrbe, húsba
való karmolást, körmölést fejezi ki. Tudom hogy fölületes
nyelvészkedéssel karom szavunkat új szónak és a karmol
igébőli elvonásnak jelentették ki, de ha ez igaz volna akkor
népünk nem beszélne „a boszorkány karmos ujjai”-ról, sem
Ballagi nem idézhetné szótárában a karom szónál, hogy „raga-
dozó állatok horgas, hegyes körme”. Sem népünk nem mon-
daná az olyan emberre aki körmét nyesegetni elhanyagolja,
hogy „karmaival kapálhatna”. (Világos az is, hogy kapa sza-
vunk a kapar szóhoz ugyanúgy viszonylik mint karom a kar-
mol-hoz, azért mert az ősi kampós faágból avagy szarvas-
agancsból való kapa a földet jóformán még csak kaparta).
Ámde nyelvünkben itt a legokszerűbb összefüggéseknek ezzel
még nincsen vége, mert hiszen karaj avagy karéj szavunk is
ide tartozik, ugyanúgy mint horog, horgas, erdélyiesen harag,
gargas, és görbe szavaink is, amelyek hiszen mind a legköz-
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vetlenebbül függenek össze körés kerek de egyúttal kering,
karing és korong szavainkkal is, mert hiszen mi más a karaj
mint a kör része? Ugyanúgy mint a görbe, a görbület is, amely
utóbbi kettő még ö magánhangzójával is egyezik a kör és a kö-
röm szavainkkal; minden karom pedig valóban görbe, horgas,
karaj alakú. De mi, tudva, hogy ö hangunk helyén régen sok-

szor u hang állott, akkor észre kell
vennünk azt is, hogy a német
krumm, latin-olasz curvus-curvo
szavak még akkor kellett ez árja
nyelvekbe átmenjen amikor ezen ö
magánhangzós szavainkat őseink is
még u-val ejtették volt.. Annyi bi-

zonyos, hogy úgy a medve, macska mint az oroszlán és a ra-
gadozó madarak karmai görbék, karajalakúak és ez állatok ve-
szedelmes harci fegyvereit is képezik, ugyanúgy mint ahogy a
macskaféléknél valamint a sasféle és bagolyféle madaraknál
áldozataik megragadására, kabar szóval megkapására, elfogá-
sára, elkapására is szolgáinak (kampó, kapó, kapa, kapocs).
De megjegyezem hogy a német greifen, ergreifen és az olasz
ghermire (grájfen, ergrájfen, germíre) szavak sem egyebek a
karom és köröm szavaink származékánál de amelyek egyúttal
a mi ragad, megragad szavainknak csak megfordított ejtései s
mind ragad, megragad értelműek is. Azt pedig mi már láttuk
hogy a mi kabar szócsoportunkbeli kap, elkap = megragad
szavunknak meg a német packen (pakken) = megragadni csak
megfordítottja, holott a latin capio, olasz chiappare = megra-
gadni a mi kap igénkkel teljesen azonos (kápio, kiappáre).

Nyelvünk csodálatos okszerűségeit tehát itt is lépten-
nyomon látjuk, de ezenkívül még párhuzamokat is találunk: öv
= kör szavunknak megfelel ;v szavunk, amely hiszen a karaj-
alakú íj egyik neve is. Viszont az ör, örű = kör szavunknak
meg a latin arcus, arcuatus szó felel meg, amely szintén
egyúttal jelent görbét, ívet és íjat is.

Mindenesetre kard szavunk sem más mint görbe és karaj
szavaink egyik rokona s eredetileg csakis a görbe kardot je-
lentette, mivel hiszen az hegyes pengéjű kardok neve pallos és
talán a szabni = vágni igéből származott szablya volt, habár
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ma a német Sabe!, olasz
sciabola (szébel, sjabola) sza-
vak ellenkezőleg inkább a
görbe kardotjelentík. Tény,
hogy még az abeszszíniai

oromo nyelvben is goradé, guradié = kard, habár Abesszíniá-
ban régebben inkább csak a sarlószerű, de azért tehát szintén
görbe kardokat használták.

Fáy Elek „A magyarok őshona” című föntebb már sokszor
említett művében kard szavunkkali vonatkozásban ezeket írja
„A tudósok legnagyobb része (közöttük Renan és Ritter) a
kard szóalakra, mint prototípusra vezeti vissza arémíai ősné-
peink kardukhoi, kardakesz, kordiüoi, kürtioi, kurd stb neveit.
Kard szavunk ma is él a kaukázusi oszéteknél és a perzsáknál
kard és kés jelentéssel”. De hozzáteszem: a latin-olasz
cultellus-coltello, tájszólásos cortelIo (kultellus, koltello,
kortello) = kés sem egyéb mint kard szavunk származéka. Írja
még Fáy miszerint az asszír ékiratok emlegetnek egy kurt;
vagy kurhi nevű népet a
Thospitisz tótól délre. Annyi bi-
zonyos, hogy egy kurd nevű
eléggé ismeretes nép él ott ma is.
Egyébként Fáy az asszírok által
említette népet az Árpáddal be-
jött és Kurtu-germatu nevű törzzsel tartja azonosnak. Miután
pedig e név mindkét része kőrös szócsoportunkbeli, eszerint
lehetséges hogy ez kőrös őstörzsünk valamely ága volt. Végül
fölhozom itt még azon sejtelmem, hogy úgy karaj mint kard
szavunk kőrös őstörzseinknél valamikor úgy a késnek, sarló-
nak mint a fűrésznek a közös ősét, a karajalakú kovakő-pengét
jelentette, amelynek, aszerint hogy mely célra akarták hasz-
nálni, lehetett tetszés szerint akár belső akár külső szélét élesre
készíteni. Föntebb láttuk, hogy ezen eszköz a Hold illetve a
holdkaraj jelképe is volt. Márpedig hiszen Hold tulajdonne-
vünk avagy főnevünk sem más mint a kard szavunk lágyult l
hangos kiejtése, ugyanúgy mint az olasz coltello (koltello; az
ello rész csak kicsinyítő rag) = kés szó. Úgyhogy itt is ismét
ősnyelvünk szavai csodálatos összetartozása egy példáját lát-
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juk. Továbbá, miután az -ellő, -ellő, -elle kicsinyítő rag régeb-
bi nyelvünkben szintén megvolt, eszerint koltelló betűszerint =
holdacska; azt pedig éppen az imént említettem, hogy sarló-
alakú kardok is léteztek. Viszont a kardot a kovapengévl az is
összeköti, hogy régen olyan fakardok is készültek amelyek élét
az oda sorban beillesztett éles kova kövek képezték.

Oromo kara = kés, éles. Finn kalpa = kard.
Az állatok szarvai egyik jellegzetessége, hogy görbék. Ha

pedig ritkán előfordul egyenes is, amilyen például a már szó-
ban volt racka juhféle szarva is, akkor az csavaros avagy amint
mondottuk: gúzsolt; a csavarodottság és görbeség pedig egy-
mással rokon, mivel csavarodottság nincsen görbe vonalak
nélkül. Kürt szavunk habár mai nyelvünkben már csak az is-
mert hangszert jelenti, de mivel e szó az őstörök tűrt, tűr =
csavart, csavaros, csavar, görbe, görbít szó pontosan kőrös:
görbe, görít szavaink párhuzama s még a szintén őstörök
türök, törők, tülök = szarv szóval is azonosul, ezért joggal
számítható, hogy kürt szavunk a körös szócsoportban eredeti-
leg csak szarv értelmű volt, már azért is, mert régi azaz ősi
kürtök valóban főkép szarvakból készültek, amilyen kürtöket
hiszen népünk ma is készít még. Igaz ugyan, hogy készült ré-
gen kürt csavarodó, nagy tengeri csigából is, de íme: a csava-
rodottság itt is megvan. Készültek ezenkívül a nagy „havasi
kürtök” fából is, de ezeket is a rájuk csavart nyírfakéreg, bór
avagy szövet hosszú szallagjai tartották össze. A legmegle-
pőbb egyezés azonban a görög kürtosz = görbe szó, habár
ugyancsak a görögben még karoné is = görbe. Ámde ide kell
sorolnunk még a görög kerasz, a latin-olasz cornus-corno,
német Horn és német tájszólásos Hürn szót is, amelyek mind
szarv jelentésűek, de jelentenek mind egyúttal kürtöt is,
ugyanúgy mint ahogy az őstörök szócsoportunkbeli tülök sza-
vunk jelentése is egyúttal szarv és kürt, amely főnevünkből
azután a tülköl = kürtöl igénk is származik Hogy azonban
mind a most fölsorolt, szarvat jelentő árja szavak is ősnyel-
vünkből kellett származzanak, mutatja az hogy pontos meg-
fordított alakjuk is megvan a szerb-horvát rog = szarv szóban,
és amelynek kürt értelme szintén van.
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Kőrös őstörzsünk legfőbb szent állatai az oroszlán és a sas
voltak. Mindkettő ragadozó állat lévén, ebből következtetnünk
kell, hogy ezen őstörzseink is a harcias nemzetek közé tartoz-
tak, aminthogy harc szavunk maga is tisztán kőrös szócso-
portbeli.. Sőt kőrös szócsoportbeli szavak az arab harb, az
olasz guerra s a német Krieg szó is, amelyek szintén harc és
háború jelentésűek. Valószínű azonban, hogy e törzsünk kultu-
szában szerepe volt még a lónak, kutyának avagy a farkasnak,
a rovaroknak és a ráknak is.

Az egymássalhangzós ar, or, er, ur szónak, amellyel az
oroszlán magyar és török arszlán neve is kezdődik, minden-
esetre szerepe volt azon nem-kőrös őstörzseink kultuszában is
amelyek szócsoportjában az r hang szintén megvolt, mégis
úgy látszik hogy e szóalaknak éppen kőrös őstörzseinknél volt
a legnagyobb szerepe. Megjegyezem azonban, hogy Gyárfás
István „A jász-kunok története” című hatalmas műve II. köte-
tében, a 123. oldalon, Nesto és Dlugoss történetírók nyomán
írva, az oroszok által polovcoknak nevezett palócok fejedelmei
nevei között ilyeneket is sorol föl: Urosoba, vagy Urusoba,
Haszlonopa, Kikalopa és Kaszupa. Bár valószínű, hogy az ak-
kori palócok nyelvét aligha értő keresztény írók, e neveket le-
írva, ezeket el is torzították, de így is a szavak alakjából az is
következtethető, hogy a mai Oroszország területén akkoriban
élt palócok nyelvileg már elvoltak törökösödve; mégis az
Urosoba vagy Urusoba név értelmét Oroszlán-apa vagy Med-
ve-apa-nak sejthetjük, bár magyarázhatnók esetleg Bika-apa-
nak is. A kaszupa név talán Kos apa értelmű volt, de értve itt a
kasz névrész alatt az argali vagy kacskar avagy valamely racka
óriástermetű juhféle bikanagyságú kosát. A Kikalopa nevet is
többfélekép magyarázhatni, amiért is ez bizonytalan értelmű
maradván, fejtegetésétől itt el is tekintek A nevek -apa része
bizonyára apa értelmű volt, amely szót sejtelmem szerint az
illető férfinak neve után téve használnia csak azután volt sza-
bad ha már valóban apává lett. Az Urosopa nevet magyarázni
azonban mégis megkísérelem, ennek rendkívül érdekes volta
miatt. Föltehető ugyanis, hogy őseinknél a medve, vallásos
kultuszukban csak ott és azután kezdett szerepelni, miután az
oroszlán, amely régen Európában is élt, már eltűnt volt. A
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medvének is hatalmas karmai vannak és ezenkívül a medve is
nagyerejű állat de még inkább ilyen volt a ma kihalt, tudomá-
nyos nevén „barlangi medvének” (ursus speleus) nevezett, a
mainál sokkal nagyobb medvefaj; a medve karmai pedig szin-
tén görbék, amiért is ezeknek lehetett még ar, or alakú
egymássalhangzós neve is, amely szóalak kerekséget, kerek-
dedséget is jelenthetett. És íme: nemcsak hogy az olasz-latin
ursusorso (urszusz-orszo) = medve, hanem ugyan e nyelvek-
ben arcus-arco, arcuatus-arcuato = ív, ívelt, hajlott és görbe,
sőt az olaszban artiglio = karom (arkuátusz-arcuáto, artilyo),
azonban hogy a görögben meg arktosz = medve, míg ugyane
szavak arktisz változata meg Észak, északi táj jelentésű, úgy a
Földre mint az Égre vonatkozóan is. Tudjuk pedig, hogy Észak
e görög eredetű neve az északi részen levő Nagy és Kis-
Medve csillagzatokról származott, sőt hogy az északi Sark-
csillag valóban a Kis-Medve egyik csillaga, éspedig ennek ép-
pen a farka. Ámde mivel hiszen a medvének farka nincsen,
miképpen magyarázható tehát, hogy régi égtérképeken (csil-
lagzattérképeken) úgy a Nagy mint a Kis-Medve is természet-
ellenesen, hosszúfarokkal ábrázolva? Csakis úgy, hogy ide is a
medve csak utóbb került, a valóban hosszúfarkú oroszlán he-
lyébe; ami aztán az oroszlán és Ulous-orso = medve szavak
hasonló volta okát is megfejti, vagyis arra mutat, hogy a med-
ve ezen latin és olasz neve is eredetileg oroszlán értelmű volt.
Csakhogy rendkívül érdekesek mind e szavak még azért is
mert hiszen a már említett magyar orsó azaz orosó = forgó
szóval is betűszerint azonosak, az északi Sarkcsillag pedig
valóban az Ég északi sarka, vagyis önmaga körül mintegy ten-
gelyként azaz tehát orsóként forgó pontja. Ma ugyan az Északi
Sark nincsen már Magyarország fölött, ámde amikor az Északi
Sark még ott volt, akkor az Ég legmagasabb pontja (zenitje)
annak egyúttal forgópontja s így világunk képzeletbeli tenge-
lye: orsója is volt, amely körül tehát a Föld és az Ég forogni
látszott.

Az elmondottakhoz teendő még, hogy a szerbeknél régen
Uros királyi személynév sőt valószínűleg tulajdonképpen ki-
rályi, fejedelmi méltóságnév volt, és férfiszemélynév ma is
Amely név azonban a föntiek szerint eredetileg oroszlán ér-
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telmű volt, utóbb medve értelművé lett, de emberre alkalmaz-
va erős, hatalmas férfit jelentett.

Végül megjegyezem itt még, hogy a régi oroszok által
polovcoknak, azaz palócoknak nevezett ellenségük nem kellett
hogy mind valóban palóc legyen, mert jelenthetett ez csak
annyit is, hogy az ottani rokonnépeink az akkoriban ott éppen
leghatalmasabb palócok vezetése alatt küzdöttek az elhatalma-
sodó szlávok ellen. Hiszen tudjuk, hogy Nyugaton is az egykor
leghatalmasabb hunok után húnnak neveztek kúnt, avart, ma-
gyart, székelyt egyaránt.

A Harszlonopa névből az is kitűnt hogy oroszlán sza-
vunknak volt kétmássalhangzós kiejtése is; mi pedig már tud-
juk hogy az ősistenséget jelentő szavak – legalábbis őserede-
tileg – egymássalhangzósak voitak, valamint hogy egymással-
hangzós szóval neveztetett az is ami az ősistenséget kellett jel-
képezze, de hogy kétmássalhangzós szóval neveztetett a Nap-
isten, vagyis tehát a fiúistenség, valamint az is ami emezt kel-
lett jelképezze. Mindezek szerint valószínűvé válik, hogy kö-
rös őstörzseink harciasak lévén, Napistenüket oroszlánnal is
jelképezve, őt Hor, Har néven is nevezték.

Az tény, hogy az oroszlán nem csupán harcias természet
de hatalmas fogazattal és karmokkal fölfegyverkezett voltával
rettenetesen harcképes is, úgy hogy a harciasság valamint a
Napistennek mint a harc istenségének jelképezésére igen al-
kalmas is volt. Hatalmas körmei vagy karmai görbék, karaj-
alakúak de nagy és hegyes szemfogai is kissé befelé görbülők,
amelyekkel úgy ha támad mint ha védekezik, rettenetesen: ha-
rap Az arab nyelvben harb = harc, a latinban harpago = ho-
rog, (erdélyiesen harog) amely szó még az oroszlán horogra is
hasonlító karmaira is vonatkoztatható. Tudjuk, hogy az orosz-
lán régen Európában is honos volt sőt hogy az őskorban itt is
élt egy a mainál sokkal nagyobb fajtája, a tudományosan
„barlangi oroszlán”-nak nevezett, valamint élt itt még a szintén
tudományosan „kardfogú tigris”-nek nevezett óriástermetű
macskaféle is, amelynek minden más ragadozóénál nagyobb
és szintén görbe, rettenetes szemfoga; voltak, hogy ez milyen
színű volt, természetesen nem tudjuk, valamint azt sem bizto-
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san, hogy megjelenésében oroszlánra hasonlított-e inkább
avagy tigrisre.

Fölhozható még itt az oroszlán harciasságával, a harc
szavunkkal és az arab harb = harc szóval kapcsolatban a szí-
nén tisztán körös szócsoportbeli harag szavunk.

Továbbá, a nagyerejű oroszlán az erő jelképe is lévén,
főlhozandó itt erő szavunk is, de megemlíthető, hogy a német
Kraft és a szláv krepost = erő szó is körös szócsoportbeli, sőt
hogy utóbbi a, arab harb = harc szóval is egyező k-r-p és h-r-
b.

Hogy a nagy barlangi oroszlán milyen színű volt termé-
szetesen nem tudhatjuk de tudván mi, hogy őseink szimboli-
kája a Természettel mennyire összhangban volt, merhetjük
következtetni hogy: fekete. Aminthogy van fekete párduc és
fekete felületén, bár szintén fekete de az alapnál fényesebb
szőrökből álló foltok is láthatók szoktak lenni, valamint abból
is, hogy a más párducféléknek és a gepárdnak, bár világos ala-
pon sötét foltjaik vannak, mindebből még azt is merhetjük kö-
vetkeztetni, hogy a barlangi oroszlán fekete ugyan, de fehér
foltokkal ékes volt, ami szerint aztán ugyanúgy mint a magyar
törzseknél a Csodaszarvas, az Ég és a nagy Égisten jelképe is
lehetett. Mivel pedig mi tudjuk hogy őseinknél a nagy égisten-
ség neve egymássalhangzós szavakból képeztetett, eszerint
következtethető, hogy ez istenség neve körös törzseinknél is
Or, Ur, Ar, hozzátett szavakkal Orkán, Arkán, Uruk illetve
Örök vagy Öreg és Urakán stb. szóalakok kellett legyenek,
mivel ősnyelvünkben a kan, kán, kam szó: hím, férfi, fejede-
lem, úr, király, az uk, ük szó pedig apa, ős, ősapa értelmű volt.
Ha eszünkbe jut, hogy a rómaiaknál és görögöknél a villámo-
kat szóró vihart is a főistenségnek tulajdonították (Zeusz
keraünobólosz, Jupiter tonaus), akkor az orkán és az olasz
uragano = nagy vihar szónak a fönti nevekkeli összetartozó-
ságát is megkell állapítanunk, annál is inkább, hogy az igen
nagy viharok valóban körben rohanó szél által képezettek,
amit viszont magyarul a fergeteg, forgatag = nagy vihar sza-
vunk is kifejez, de amí, mível az or, ör ős-szavunknak is van
kör, körforgás, körben haladás és örvény értelme, ezek szerint
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azt is bizonyítja, hogy az Orkán, Uragan, Urkán szó vagy név
is tehát ősnyelvünkből származik.

Ámde: úgy az orkán szélvihar is mint az oroszlán is rette-
netesen: ordít. És íme, úgy a latin mint az olasz és a görög
nyelvnek is van ennek megfelelő szava, amennyiben latin-
olasz urla, urlare = ordít, ordítani, a görögben pedig orehteo
ordítást, orümagdosz pedig nagy zajt jelent. Ezenkívül az
olaszban megfordítva ruggito is nagy ordítást, különösen pe-
dig az oroszlánét, jelenti (ruddzsító.

A magyar harsog szót valamint az oromo harku = ordít
szót is, kőrös szócsoportbeli szavakként, itt említenünk kell,
csakhogy ezek, ha vonatkoztathatók az oroszlánra is, de már
nem az égistent hanem az ennek fiaként, teremtményeként föl-
fogott Napistent jelképezőre, azon oroszlánra tehát amelynek
neve után az említett Harszlonopa férfinév is létesült, amely-
ben sziszegő hang is van jelen (harsz) ugyanúgy mint a harsog
és harc szavakban (sz, s, c). És lám, a ma is élő, az ősorosz-
lánnál kisebb oroszlánfaj, de amely ősidőkben Európában is
megvolt, nem fekete hanem sárga színű s így, aranyszínűnek
képzelve, a Nap, illetve a Napisten jelképezésére igen alkal-
mas volt, sőt erős és harcos voltával a Napistennek Harcisten-
ségkénti jelképezésére is megfelelt. Hogy aztán későbbi idők-
ben, különösen a nem fajunkbeli de átvevőnépeknél az ilyen
megkülönböztetések elhomályosultak és zavarok is keletkez-
tek, sőt hogy zavarok ősnépeink hanyatlásával náluk is létre
jöhettek, ez érthető dolog. Föl kell azonban hoznom, hogy az
egyiptomiaknál, bár nevezetett a Napisten helytelenül egymás-
salhangzósan Re, Ra néven is, de emellett nevezték helyesen
még Heru, Har, Hor (elgörögösítve: Hórusz) néven is, úgy-
hogy ezt meg a görög herosz = hős, a német Herr = úr szóval
és a sárga oroszlán meg sejtett haroszlán nevével hozhatjuk
kapcsolatba. Igaz ugyan, hogy az egyiptomiak e Napistenüket
főkép sassal, azaz karvallyal, szokták volt jelképezni, de erre
alább kellend kitérnem, míg itt arra kell emlékeztetnem, hogy
az egyiptomiaknál szokás volt királyaikat emberfejű oroszlán
(szfinx) képében ábrázolni, amikor is az emberfő az illető ki-
rály arcképe volt. Nem valószínű pedig, hogy valamely kirá-
lyuk is magát az ős Égistenség képében akarta volna ábrázol-
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tatni, ellenben igenis valószínű, hogy kívánt a harcos, diadal-
mas Napisten képében, hozzá hasonlatosnak, megjelenni. Mi
pedig tudjuk, hogy őseinknél a Napisten a Sötétég, Hidegség,
és a Halál ellen harcoló istenség ként is tiszteltetett. A görö-
göknél a harc és háború istenségét (a mi Hunorunknak, Had-
urunknak megfelelőt) általánosan Aresz-nek nevezték, ami
már tévesen, egymássalhangzós név volt, de melyet már helyre
tudunk igazítani s állíthatjuk, hogy e név a kőrös szócsoport
szerint Haresz, Herosz avagy Horusz kellene legyen, amint-
hogy láttuk is, hogy a régibb görögöknél tényleg volt is
őstörök Turosz neve, amelyet az északi Tora vagy Tur istenség
nevével már mások is azonosítottak. A sejtett Horusz név iga-
zolására pedig nem csak az említett egyiptomi istenség ugyan-
ilyen nevét hozhatjuk föl, hanem még azt is, hogy az
oromoban horiu = támadás, rohanás, roham, amely szónak a
mí rohan szavunk csak megfordított alakja.

Szó volt föntebb a párducfélékről.
Ezek között vannak olyanok is amelyek
foltjai karika alakúak, ha e karikák nem
is egészen szabályosak De erre vonatko-
zólag fölemlíthető, hogy az Abeszszíni-
ában is élő ilyen párduc neve az ottani oromok (gallák) nyel-
vében kirensa.

Amiként a kabar szócsoportban a folt ás pont neve, amint
ezt már láttuk, kap és megfordítva peg, pik szóalak volt,
ugyanúgy ezek avar neve viszont par, per, pir szóalak kellett
legyen, amely a latin leopardus szóban is megvan. Megfejtésre
szorul azonban a párduc török nevében a -lam szórész, amely,
bár n-es kiejtéssel, a magyar oroszlán és a török arszlán szóban
is megvan. Szerintem ez – bár ma már teljesen elhomályosul-
tan – de őseredetében nőiségi szó volt. Valószínűnek tartható,
hogy a párducfélék és az oroszlán neve után téve, ősi nőelvű
törzsektől származó maradvány, amely törzseknél némelyütt a
nők nem csupán uralkodtak, hanem amazonokszerűen harcia-
sak is voltak és ennélfogva náluk e szóban levő harcias állatok
nőstényeinek volt kultuszukban szerepe, illetve harciasnak
képzelt nőistenségek ez állatok nőstényeivel jelképeztettek In-
nen származhatott tehát ez állatnevek lam avagy lan szótagja.
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Miután azonban a népeknél a nőelvűség mindinkább meg-
szűnt, értelmefeledten, a szóalak továbbra is megmaradott.
Nyelvünkben a lány nőiségi szó máig is megvan. Mi már tud-
juk hogy őseinknél a szál nőíségi jelkép volt, amiért is a lány,
leány, erdélyiesen lián, liány szavunknak a len, szálat adó nö-
vénye nevéveli ily egyezése egyáltalán nem hol mi véletlen-
ség, mi pedig már láttuk azt is, hogy az n hang az m hanggal
mily könnyen váltakozik és amire mai nyelvünkben meglevő
példákat is hoztam föl, úgyhogy a lány és a szóban levő török
lam szavakat egymással jogosan azonosítjuk. Tudom, hogy len
szavunkat a német Lein = len és Leine = fonal, szál szóból
szokás származtatni, de tévesen, mert a dolog itt is, miként
számtalan más esetben, megfordítva történt. A finnben is lina
= len, lanka = szál, fonál. Előbbi finn szó a latin-olasz linum-
lino = len szóval egyezik, az utóbbi pedig a mi lány, lányka
szavunkkal a legtökéletesebben, míg viszont az olaszban lana
= gyapjú, ami szintén szálas és fonni való anyag. Fölemlítendő
azonban itt még a liana, ma már nemzetközivé válott szó, az
igen hosszú és vékonyabb-vastagabb, azaz tehát szál- avagy
kötélszerű szárral bíró és a fákra fölfutó növények neve. Mivel
őseinknél a szál nőiségi jelkép volt, ezért is az ilyen növények
nőségűeknek voltak fölfogva.

Föntebb is szó volt már a fonálnak és a nőiségnek
egymássali jelképes összefüggésbe hozásáról vagyis arról,
hogy a szál, különösen pedig a több szálból képezett de szintén
szálszerű valami őseinknél nőiségi jelkép volt. Szumer sal =
asszony, nő. Minden fonott szál, len, kender avagy gyapjúból
való, pedig valóban mindig több szálból összecsavarva, képe-
zett. Másrészt a fonott fonál a nővel, nőiséggel már azért is
természetes eszmetársulásba kellett kerüljön, mert a fonást
mindig nők végezték. Ahol ezekről szólottam, ott is már emlí-
tettem a germán mythologiában szép leányoknak képzelt fonó
sorsistennőket, a Nornákat avagy Nurnákat (Nurnir), akik a
rege szerint az emberek sorsa, élete fonalait fonogatják. Tud-
juk, hogy ugyane rege megvolt a görögöknél és rómaiaknál is,
habár itt ezen istennők inkább öreg asszonyoknak képzeltettek,
ha némely regeváltozat szerint fiataloknak is; mindenkor
azonban nőknek. Vagyis láttuk már ott is, hogy habár egészen
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más szóalakokkal kifejezve, de a szálnak, fonálnak és a nőnek
egymássali jelképes összefüggésbe hozása ott is megvan. De
kitűnt már ott is, hogy e regeindíték mindenesetre a fajunkbeli
ősnépektől kellett származzon, mivel a finnben ma is nuora =
fonál, nuore = fiatal, nuorlkko pedig = fiatal nő. Amely sza-
vakból származott azután a germánnak tévesen tartott Norna-
Nurna név is. De úgyszintén a latinban, olaszban is nurus,
nuora, nora = meny, menyecske, valaki fiának felesége, va-
gyis tehát e szavak is fiatal nő jelentésűek, csakhogy a latin-
ból, olaszból nem hanem a finn nyelvből fejthetők meg,
ugyanúgy mint a germán mythologia fonóistennői neve. Fön-
tebb ugyanott észre vettük már azt is, hogy a német eredetűnek
vélt magyar sinór vagy zsinór szó is idesorolandó, amelynek a
német Schnur(snúr) = zsinór szó nem őse hanem származéka.
Említettem azt is, hogy a némely szó elé tett si; szi vagy is; isz
szórész rendesen valamilyen hosszúságot, húzódást avagy
gyors mozgást (sietséget!) kifejező volt, amely szórész azután
árja magánhangzókihagyásosan csak sz avagy S hanggá csök-
kent, aminthogy itt is a németben sinór vagy zsinór helyett
már csak snúr ejtődik

Mikor fönti fejezeteimet írtam, amint az ott ki is tűnik,
még csak annyit tudtam, hogy mind-
ezen az élet és sors fonaláról szóló jel-
képes regék a mi őseinktől származtak,
tudtam azt is, hogy ezen fonálszerűen,
zsinórszerűen csavart alaknak őseink
szimbolikájában szerepe volt, de még nem tudtam ez alak
szimbolikus volta mélyebb okát. Pedig hiszen világos már az
is, hogy a fonott fonál: csavarodott. Csakhogy van ezen csava-
rodott fonálalak fontos jelképként szerepelésének még más,
mélyebb oka is. Fölhozom itt is, hogy szál szavunk megvan
szalma szavunkban, ugyanúgy mint az orosz szaloma = szalma
szóban is, valamint hogy ezen szál szavunk a szár szavunknak
csak a közönséges r-l hangváltozás útján létre jött megfelelője.
Mivel úgy a magyar szó végzése mint az orosz szaloma-é ma,
oma, ami nőiségi; eszerint következtethető, hogy őseinknél a
szalma is nőiségként volt fölfogva, ami természetes már azért
is mert a sokmagú kalászokat termő gabonaféléket őseink
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amúgy is nőségűeknek tekintették de ezenkívül a szalma min-
dig is szálak sokaságából áll. Másrészt minden szalma-szál mi
más mint az illető növény: szára? Habár sors szavunk a latin
sors = sors szó átvétele, de ez semmit sem változtat azon, hogy
e latin sors (szorsz) szó maga a mi ősi sor, szer szavunkból
származott, valamely Itáliában élt őstörzsünk nyelvéből,
ugyanúgy mint egyébként a latin series (szériesz) is, amely so
és szer szavaink ismét csak a szál szavunk c-es kiejtései. Tud-
juk, miszerint népünk szer szavunkat sor értelemmel ma is
használja. Világossá válik mindezek után, hogy nyelvünkben
kellett legyen a fonásnak is szer, szár alakú neve, aminthogy
nyelvünkben van ma siriteni, sergetni = csavargatni,
pöndörgetni, pendergetni ige. Népünk az irodalmi sors sza-
vunkat nem is ismeri s helyette csakis az ősi sor-t használja,
vagyis nem beszél az ember „sorsáról” hanem soráról: „Kinek
mi a sora: az lesz vele.” vagy pedig „Az volt a sora.” = Az volt
a végzete.

Úgy a görög-római mythologiában mint a germánoknál is
tehát a Sorsistennők fonják az élet vagyis a végzet fonalát.
Ahogy, amilyennek fonják ők ezt meg, olyan lesz az illető
ember sorsa, vagyis élete fonalába vagy fonalára fonják meg
élete sorsát is, úgy jóban mint rosszban, amin azután semmi
sem változtathat, ami élete során e fonál, avagy szál, szerint
mind be kell következzen.

De miért jelképezték hát őseink az élet, s ezzel kapcsolat-
ban a sors „fonalát” is éppen szállal éspedig éppen font, csa-
vart, siritett szállal? Mindenesetre, igen helyesen, már azért is
mert az élet egy bizonyos időtartam, egy hossz, ami a fonál-
hoz, a fonálnak a fonó nő általi húzásához, vonásához (íme a
fon és von szavaink azonossága okszerű volta!) hasonlítható.
Ezért beszélünk „az élet folyásáról” is, mivel a hajlékony fonál
húzódása víz folyásához is hasonlít, amiért is a hajlékony szá-
rú vagy szájú fölfutó növényt folyondároknak is nevezzük.
Ennyit mindenesetre, a mi ős műveltségünk kel nem foglalko-
zó bármely mythologus is megállapíthat. Ámde van e jelképe-
zésnek még más, sokkal mélyebb értelme is. Említettem, hogy
mi őseink tudását, természet ismeretét csak addig bírjuk kö-
vetni ameddig a mi tudásunk és ismereteink terjednek, de
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említém azt is, hogy szerintem őseink tudása a miénket sok-
ban, ha technikai és gépműveltségben nem is, meghaladta. Mi
csak amióta erős nagyítású górcsöveink (mikroszkópjainak)
vannak, tudunk a színszálakról (chromosomákról). Mi másak
pedig ezek mint az élet, illetve a sors fonalai? Minden élő
lény, akár ember akár állat, egész élete sorsa e szálaktól függ!
Az élő lények, emberek, állatok élete folyása, sorsa
múlhatlanul, elkerülhetlenül olyan lesz amilyet chromosomá-
iban örökölt. Ha állati chromosomákat örökölt: állati sor vár
rá, ha emberieket, úgy csakis emberi. Ha macskáktól macska-
színszálai vannak: macskává kell fejlődjön, nyávogni fog ege-
részni fog, macskaként bánandanak vele, macskaélet és macs-
kasors vár. Ha disznó-szülőktől disznó színszálakat örökölt
disznó lesz belőle, röfögni fog és disznó sorsa lesz. Ha emberi
szülőktől emberi chromosomákat kapott: emberré lesz és em-
beri sors vár rá, nem fog nyávogni sem röfögni, hanem értel-
mes lényként beszélni. Mi több az egyénnek nem csak fajbeli
hovátartozása van chromosomáiban meghatározva, vagyis
nem csak az, hogy fehér ember, szerecsen avagy mongol lesz-
e, hogy szőke vagy barna lesz-e, hanem még az is, hogy hi-
bátlan testalkatú lesz-e avagy, hogy torzszülött lesz-e, vala-
mint az is hogy kiváló eszű, fennkölt jellemű lesz-e vagy ösz-
tönszerűen gonosz indulatú avagy gyöngeelméjű lesz-e. Testi
születési hibák szomorú következményeit viselnie kellend,
ugyanúgy, mint ahogy kifogástalan testalkattal született egyén
ennek előnyét élvezheti. Ha az élet ezen előre meghatározott-
ságokon némileg és egyes esetekben valamennyire változtathat
is de mindenképpen csak némileg és csak egyes esetekben. Ha
műveltségi életben testi hibákon javítani van is lehetőség,
ugyanígy ha szellemileg hibás, tökéletlen eszű avagy gonosz
természetű egyénen, gondos és jó nevelés, magas színvonalú
társadalmi élet, jó környezet valamennyire javíthat is, de az
ilyen egyén sorsa mégsem lesz soha olyan mint a minden te-
kintetben kiváló egyéné: viszont kétségtelen az is hogy rossz
nevelés, gonosz, erkölcstelen környezet igen sokat ronthat is,
ámde azért szellemileg fennkölt egyén mindig könnyebben
lesz helyes útra téríthető, jó befolyásra fogékonyabb lesz az
öröklötten gonosz indulatú egyénnél. Vagyis: minden egyén,
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ember avagy állat, faji hovátartozása, minden testi és lelki sa-
játsága s ezek alapján sorsa is, lényegében változatlanul,
chromosomáiban van előre meghatározva, amely chromoso-
maszálakat tehát igen helyesen nevezhetjük a sors fonalainak,
sorsfonalaknak avagy életszálaknak is. Chromosomáknak
azért neveztetnek, illetve színszálaknak, mert a mikroszkopi-
kus vizsgálatoknál használatos festőanyagot a sejt más részei-
nél inkább veszik magukban, ami által láthatóbbakká válnak.

Azt is tudjuk ma már, hogy a színszálak valamely behatás
folytán káros elváltozásokat is szenvedhetnie, például besu-
gárzások által is, ami azután a megszületendő egyén testi
avagy szellemi alkatára van káros hatással.

Megállapítva az is, hogy ezen színszálak avagy életszálak
igen erős nagyítással némileg szálon levő gyöngysorra is ha-
sonlítanak és hogy a láthatóvá váló egyes gyöngyszemek, tu-
dományos latin nevükön tartalmazzák a gen-eket, amelyek az
öröklendő tulajdonságok hordozói. Itt is, miután minden
gyöngysor szálra fűzött, tehát a szál, az ezzel rokon szár és az
emezzel azonosuló sor szavaink egymássali hasonlóhangzása s
jelentésbeli összefüggése tűnik ki, sőt a sor szó mindkét értel-
mét illetőleg is, azaz hogy sor, győngysor, valamint sor = sors
jelentését illetőleg is. Úgyhogy itt tehát még azt is következ-
tetnünk kell, hogy e szavaink összefüggése oka nem más mint
az hogy őseinknek arról is tudomása volt, hogy a chromoso-
mák vagyis a sors e szálai gyöngysorhoz is hasonlítanak Meg
is jegyezhető, hogy habár irodalmilag beszélünk gyöngyfüzér-
ről is, de népünk csak a gyöngysor avagy gyöngy szer kifeje-
zést ismeri, mivel a sort szer-nek ma is nevezi, de amint láttuk,
a sorsot sor-nak mondja csak.

De a tudomány halad és élettani ismereteink gyarapodnak.
1962-ben kapott három együtt kutató amerikai tudós Nobel
díjat örökléstani fölfedezései alapján, mivel többek között azt
is megállapította, hogy a szóban levő élet- avagy sorsfonalak
nem csupán gyöngysorokra hasonlítanak de hogy száluk maga
zsinórszerűen csavarodó is, vagyis eszerint a fonott fonálra is
hasonlít. Ami viszont azt is jelenti, hogy őseink, aki az élet és
sors fonalát fonó leányok regéjét költötték, az igazi élet- és
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sorsfonalak csavarodottságáról is már tudtak, – de amiről ne-
kem amikor fönti fejezeteimet írtam, még sejtelmem sem volt

i már tudjuk hogy Magyar avagy Magor nevű
Napistenünk azonos a görög-római mytholo-
gia Heraklesz-Herkules Napistenével, aki
egyúttal az erő s általában minden a Napból
származó erőny megszemélyesítése is volt.
Valamint tudjuk már azt is, hogy ez istensé-
get őstörzseink egyúttal nemzeti istenségük-

ként és regebeli nemző ősatyjukként is tisztelték, de hogy őt
törzsenként más-más néven nevezték, például a tulajdonkép-
peni magyar törzsek Mag, Magor, Magyar néven, a szemerék
Szem, Szam, Samás, Sámson néven, a besenyők Buszur,
Petűr, Bátor, az őstörökök pedig Tor, Tur Turuk avagy Tol né-
ven. Ami szerint azután az is következtethető, hogy a Herak-
lesz-Hercules név, ha idegenek által már eltorzítva is, de va-
lamikor kőrös őstörzsünk napisten neve kellett legyen. Ismé-
telem itt szószerint amit megelőző fejezetemben a török őstör-
zsünktől Tol név alatt (Toldi) hozzánk átszármazott de ma
természetesen már csak nemzeti hősként szerepelő Napistenről
föntebb elmondottam

„Ír még Bán Aladár az észtek Tolljával egy teljesen azo-
nos de más néven szerepelő szintén nemzeti hőséről is, – sze-
rintem egykori istenségről – akit Kalevi-poeg = Kalev-fi, vagy
egyszerűen csak Kalev néven neveznek. Tollt és Kalevet Bán
egymás „alterego”-jának, azaz énmásának, önmásának is ne-
vezi. Úgy vélem tehát, hogy e két regebeli személy egymással
valóban azonos, csakhogy ennek Toll neve valamely őstörök
törzsünktől származik, Kalev neve pedig valamely kőrös ős-
törzsünktől. Ugyane regebeli hős a finneknél is megvan
Kaleva névvel, aki az énekek szerint a finn hősök ősapja volt
és aki után Finnországot Kalevala = kaleva-földnek is nevezik
és amely név után azután Lönnrot a finnek nemzeti eposz át is
Kalevala-nak nevezte el írja még említett cikkében Bán a 31.
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oldalon azt is, hogy a Kalev, Kaleva név még megfejtetlen.
Pedig hiszen teljesen világos, hogy e név sem más mint a bot,
bunkósbot egyik neve, éspedig ugyanúgy mint ahogy a Toll
név is tulajdonképpen bunkót jelent, amit a szláv toljaga =
nagy bot szó máig is bizonyít. Ugyanígy pedig a Kaleva név
meg teljesen azonos a latin clava (klava) = bunkós bot szóval,
ha ez utóbbiból az árja nyelvérzék az első magánhangzót már
ki is hagyta. De megvan még magánhangzósan a szerb-horvát
kolac = nagy bot, szóban, valamint megvan nyoma a magyar
kalapács, továbbá a kalló szóban is, amelyek közül utóbbi ma
már csak a kallósmalmok ütő rúdjai, azaz kallói nevében él
még, habár kallani népünk nyelvében ma is = nagy bottal erő-
sen verni. Továbbá kallantyú is kilincs-képpen működő
farudacskából való ajtózárat jelent. Hogy pedig kalló és kulcs
(az afrikai oromo nyelvben is kulfi = kulcs) egymással tényleg
összefügg, ezt pontos párhuzamként bizonyítja a latin clava
(kláva) = bunkós bot és clavis (klávisz) = rúd, cövek kulcs és
szög. Sőt annak emlékét, hogy a botnak nyelvünkben is kellett
létezzen kol avagy kolt neve, tanúsítja az, hogy kólint avagy
kollint igénk nagy ütést, főkép fejre való nagy és főképp nagy
bottali ütést jelent.”

Ezek elmondása után odatettem, hogy miután ezek kőrös
szócsoportunkba tartozó szavak (h-r és k-l), ezért ezekről
részletesen a kőrös őstörzsünkről szóló fejezetünkben írandok,
amiért is tehát ezt az itt következőkben folytatom:

Heraklesz neve Föníciában és az etruszkoknál megvolt
még Arkal, Erkel, Erkole alakban is, de mi már tudjuk, hogy a
Napisten neve helyesen csak kétmássalhangzós szó lehetett,
míg egymássalhangzós szavak csak a Napisten apja, a nagy
Égisten nevei lehettek. Amiért is azt is kell következtetnünk,
hogy ez említett nevekről a kezdő h hang már lekopott, ami a
nyelvekben gyakori jelenség (különösen amelyek a h hangot
már veszítik), vagyis hogy e nevek még helyes ejtése Harkai,
Herkel, Herkole kellett legyen (egymássalhangzós ar, er he-
lyett tehát kétmássalhangzós har, her), amely nevek tehát Har-
kal, Her-kel, Her-kole szóösszetételűek voltak. Amely össze-
tételben a har avagy her szóférfit jelentett, aminthogy a török-
ben, bár h nélkül, ma is er = hím, férfi, a németben er = ő (va-
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gyis a nyelvtani III. személy) de csak hímnemben. Nem vélet-
lenség tehát az sem hogy nyelvünkben is például kácsa inkább
csak a nős tényt jelenti, de gácsér, kácsér (lássad e mindét szót
Ballaginál) csakis a kacsa hímjét. Viszont a németben Herr =
űr, de csak hímnemben, a görögben pedig herosz = hős, míg
Aresz a hadistenség neve. Mind ezeknek megfelelőleg viszont
a magyarban ma is megvan az erő és erős sző; mi pedig már
jól tudjuk miszerint őseink fölfogásában: erő és erőny hímség-
ként, anyag nőiség ként volt fölfogva (aligha véletlen eszerint
az sem, hogy a görög energeia azaz energia = erőny szóban is
az er szótag benne). Heraklesz pedig az erő, a férfierő, de tu-
lajdonképpen a Napból származó erőny megszemélyesítése is.
Viszont a kal, kel, kole, a Hercules névben kul szótag, kétség-
telenül nem más mint a nagy bunkósbot a kalló (szerb-horvát
kolac= bot, karő, rúd), vagyis Heraklesz jellegzetes sőt ót ma-
gát is jelképező fegyvere, de amelyről mi már tudjuk, hogy ez
egyúttal a hímtag és tehát a hímség jelképe is volt. Ami szerint
azután világossá válik, hogy Har-kal, Erkol, Her-kul stb. név-
alakok értelme eredetileg Férfi-botos, Hősdorongos, azaz tehát
Botos-férfi, Dorongos-hős kellett legyen. Miután pedig –
amint ezt adatokkal Bán Aladár is kimutatta – a szóban levő
Herkules-szerű hősök, amilyen maga Heraklesz, Nagy Toll,
Toldi Miklós, Sámson és Tell Vilmos is voltak, az eredetibb
regékben mindig igen nagy termetűeknek azaz óriásoknak is
mondatnak, és hatalmas kallóval azaz doronggal, bottal – az
emberiség e legősibb fegyverével, amelyet az emberszabású
majmok is használnak – fölfegyverkezettnek mondatnak, esze-
rint kétségtelenné válik, hogy a latin colossus (kolosszusz) =
óriás szó eredeti értelme is kolos = dorongos, nagybotos kellett
legyen és amely a Kolos személynevünkben máig is
fönnmaradott. De az ezen óriásoknak mondott hősök nagybo-
tosoknak is képzeltettek, úgyhogy ez utal még a görög
mythologia óriástermetű és szintén nagy botos Orion nevű hő-
sére is, az Ég legnagyobb és legfényesebb, kilenc igen fényes
Csillagból álló csillagzatára, amely görög mythologiai hős ne-
vében tehát világosan óriás szavunkra ismerünk. Megjegyez-
hető, hogy e szó is egymássalhangzós kőrös szócsoportbeli is
lehet és amely hóriás-nak is hangozhatott. Mindenesetre tény
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hogy hóri-horgas szavunk is igen magas bár görbült testtartá-
sú, sovány embert jelent, amely szóban a hóri rész jelenti az
igen magasat és csak a horgas a görbültet; az pedig ismeretes,
hogy csak a bár igen magas de emellett sovány és gyönge em-
berek szoktak hajlott testtartásúak lenni, de nem a „herkules-
termetűek”. A kilenc Csillagból álló Orion csillagképet meg-
személyesítő görög regebeli hős a mi népmeséink egyik szin-
tén nagyerejű hősét Kilenc-et juttatja eszünkbe. Tény hogy e
név valamint a kilenc számnév is a kőrös szócsoportunkba
való s emellett mássalhangzóiban a kolos szóval is egyezik; k-l
és egy sziszegőhang. Ezek alapján azután még az is következ-
tethető, hogy kőrös őstörzsünk is a három-hat-kilenc számrend
szerint számolt.

Eszünkbe juttatja az Orion név a Cattaroi Öböl (Boka
Kotorska, Dél-Dalmácia) környéke legmagasabb hegycsúcsa
Orjen nevét is. Viszont, hogy az or- avagy hor, her- kezdetű
és Heraklesz-szerű nagyerejű és nagy termetű hősök nevét is
képező szavaknak megvoltak a Kilenc néven kívül még más l-
es kiejtésű megfelelői is, bizonyítja a héber gólem = óriás, a
bibliai Góliát óriás e neve, továbbá a szerb” horvát és bolgár
golemo = nagy, igen nagy. Ellenben r-es kiejtésű ide tartozó
szavak a szerb-horvát gore = fönt, gara = hegy, orom o gara =
magasság, igen magas hegy, cseh harc = fönt, horák = nagy
ember, valamint a már magánhangzókihagyásos olasz grande,
grosso és német gross = nagy, stb, stb. Meg kell azonban itt is
említenem az egyiptomiak Har, Her avagy Hor (görögösen
Hórasz) Napistenét is, amelynek e neve tisztán kőrös szócso-
portbeli szó. E napistenségüket az egyiptomiak gyermekként is
ábrázolták volt, amely alakjában ő a fölkelő Napot jelentette,
mi pedig tudjuk, hogy vogul rokonaink regéiben és himnu-
szaiban is szerepel a még bölcsőjében fekvő de már itt is
nagyerejű Napistenke, akit így Fiacska értelmű néven is ne-
veznek és aki így tehát a görög rege gyermek-Herakleszével
azonos, aki szintén már bölcsőjében is oly nagyerejű, hogy a
rátámadó két nagy kígyót megfojtja. (Csakhogy a görögök már
nem tudták hogy e két kígyó a Sötétség és a Hidegség költői
megszemélyesítései, amelyeket a fölkelő, tehát még gyermek
Nap is már legyőz.). Ugyane Napistenüket felnőtt férfiként is
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tisztelték, aki ily alakjában Szet” nek, a setétségnek, sötétség-
nek és a rossznak megsemmisítője volt Horusz Szet ellen azért
harcol, hogy apját Oziriszt, akit Szet megölt, megbosszulja.
Föntebb írtam arról, hogy Ozirisz tulajdonképpen holdistenség
volt és hogy a Hold régen tüzes és napként ragyogóan világí-
totta meg a Földet, amikor azonban a Nap még nem volt oly
tüzes mint ma, ám hogy a Hold kisebb volta miatt már kihűlt,
saját fénye már nincsen, nem ragyog, vagyis őt a világűr sötét-
sége és hidegsége „megölte”. A latin”olasz radius raggio (rá-
diusz-raddzso) = sugár, radioatus-raggiante (rádiátusz-
ráddzsánte) sugárzó, ragyogó; mivel azonban az olasz nyelv-
nek gy hangja nincsen, ezért a ragy szótőt raddzs-nak kell ejt-
se. Horusz jelképe volt úgy az oroszlán mint a karvaly (mind-
két szó kőrös szócsoportbeli), vagyis ezen a magasban kerin-
gő, harcias, ragadozó madár is; mi pedig már tudjuk, hogy
amikor a Sark még Magyarország területén volt, akkor a Nap a
valóságban is félesztendeig az Égen keringeni látszott. Itt kell
még azt is kiemelnem, hogy manapság, amikor egy egész nap
csak 24 óráig tart, így ma a nap kelte, magasba emelkedése és
alászállása már sokkal kevésbé hasonlítható össze születéssel,
gyermekkorral, férfikorral és öregséggel, mint amikor egy nap
egy esztendeig tartott.

De Hórusszal azonos Napisten volt az egyiptomiaknál
még a hatalmas, diadalmas és a földi világ fölött királyként
uralkodó Ra vagy Re néven tisztelt istenség is, aki tehát a tel-
jes erejű férfikort is jelképezte Nevében ismét ragyog igénkre
ismerhetünk, de ha megfordítjuk, úgy erő szavunkra, valamint
a török er = férfi szóra is. Másrészt ugyanezen Re név volt bi-
zonyára a latin-olasz rex, re és rege (rédzsé) = király szó ere-
dete, másrészt a Ra változat pedig az indiai rajah, azaz helye-
sen radzsa, vagy valószínűleg még helyesebben ragya = feje-
delem, király szó eredete is, de bizonyára nem is az árja alapú
szanszkritból, hanem az ennél ott régibb dravida nyelvekből
származólag. Kiemelem már itt is, hogy király szavunk tisztén
kőrös szócsoportunkbeli szó, karvaly szavunkkal van össze-
függésben és hogy a szláv kral, kraly ennek nem őse hanem
kapott, mássalhangzókihagyásos származéka.
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Az egyiptomi Har, a sötétséggel harcoló Napisten nevével
függ össze a mi harc és az arab harb = harc, háború szó is és
ezekkel kapcsolatban a magyar oroszlán és török arszlan szó,
amelynek, amint láttuk, hehezetes kiejtése is létezett
(Harszlonopa). Ugyanezen egyiptomi napistenség Hor nevével
függ össze minden valószinűség szerint az aroma horiu = tá-
madás, roham szó is. Míg ugyancsak az oromo nyelvben harku
= ordítani, amely szó ismét a Har névre emlékeztet, de min-
denesetre rokon ezzel a magyar ordítani; az olasz urlare és
ruggire ordítani értelmű két szó körül pedig az utóbbit, amely
megfordított kiejtésű (h-r helyett r-g), pedig különösen az
oroszlán ordítása megnevezésére használta már a latin nyelv is
(rugitus). Úgyhogy mindez közvetlen visszavezet bennünket
az oroszlánhoz, a bizonyára harcias kőrös őstörzsünk ez egyik
kultusz állatához. Ismeretes, hogy az egyiptomi királyok ma-
gukat Har, Heru avagy Ra, Re Napisten földi helytartójának és
jelképesen avagy szellemileg fiának tartották és hogy eszerint
magukat az oroszlántestű de emberfejű sfinszekkel is szokták
volt jelképeztetni, amelyek emberfeje mindenkor az illetőki-
rály arcképe is volt (A nőalakú és szárnyas szfinxek nem az
egyiptomi hanem a görög művészetből származnak).

Herakleszt a görögök is, két-
ségtelenül az általuk leigázott ős-
lakóktól öröklött hagyomány
alapján, oroszlánbőr-palásttal –
azaz kacagánnyal – szokták volt
ábrázolni, mivel neki az oroszlán
is ugyanúgy jelképe volt mint a
nagy bunkósbot, azaz hogy ősma-
gyar de kőrös szócsoportbeli szó-
val: a kalló, kallovó, kallova vagy
kallovan.

A sárga színű, azaz tehát
„aranyszőrű” oroszlán a Napot is
jelképezte de ugyanígy Herakleszt
magát is, mivel az oroszlán is az
erő, a bátorság és harciasság jel-
képe volt, valamint hogy „az álla-
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tok királya”-ként jelképezte a királyságot is. Heraklesz pedig,
mint Napisten, ugyanúgy mint a vele azonos egyiptomi Har,
Heru vagy Re, Ra Napisten, szintén a királyság megszemélye-
sítéseként is szerepelt, mi pedig már tudjuk, hogy őseink is a
Napistent egyúttal az emberek királyaként is emlegették és
tisztelték, amint hogy a Napot „Napkirály”-nak a Nappal kap-
csolatos babonákban népünk ma is nevezi (Kandra Kabos:
„Magyar mythologia”). Őseink szerint a földi királya napisten
nek a Földön csak lelki és testi helytartója s mintegy földi
megtestesülése volt.

Mivel – amint látjuk – mindaz ami ezen körös őstör-
zsünkkel összefüggésben van, egyúttal a harccal, harciassággal
is összefügg, ebből okszerűen következik még az is, hogy ez
őstörzsünk tehát, ugyanúgy mint a kunok is, igen harcias volt.
Ami azután a már említett azon sejtelmem is igazolhatja, mi-
szerint a harciasság és vitézi bátorság értelmet már azelőtt. is
kifejező de eredetileg törzs név: a kuruc, az osztrák uralommal
bátran szembeszálló és ellene harcoló párt általános nevévé
válott, ami után egykori törzsnév volta feledésbe is ment, an-
nál is inkább, hogy az egykori kuruc avagy körös törzs a tulaj-
donképpeni magyarságba teljesen visszaolvadott, habár részei
a betelepített idegen népekbe is olvadhattak, ami az idegen
uralom alatt, amely mindig a nemmagyarokat pártolta, köny-
nyen megtörténhetett. Tudjuk, hogy így olvadtak vissza a tu-
lajdonképpeni magyarságba a kunok, jászok és besenyők, ha-
bár ezek részei is olvadhattak az osztrák hatalom által betele-
pített és a magyarságot gyöngítő idegen elemek közé.

A körösök másik legfőbb kultuszállata volt a sas, de
emellett valószínűleg még a más ragadozó sasféle madarak is
láttuk hogy például az egyiptomiaknál is a Napisten jelképes
madara a karvaly volt (latin nevén: accipiter, avagy sparivius).
Bizonyosnak tarthatjuk, miszerint nem véletlenség, hogy ép-
pen e madár magyar neve karvaly, ami körös szócsoportbeli
szó. Ami viszont azt sem zárja ki, hogy e szó valamikor sast is
jelentett, ha ma egy kisebb sasféle ragadozó madár neve is.
Nyelvünkben kerecsen is egy sasféle madár neve, amely szó
valamikor sast szintén jelenthetett, amit pedig a következőkkel
bizonyíthatni is vélek: Miként az oroszlán, „az állatok
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királyá”-nak mondatik, ugyanúgy a sas meg „a madarak
királyá”-nak. De ezen kívül úgy a királyság mint a császárság
jelképe is a sas, a „királysas” ma is, valamint az volt régen is.
Az említett karvaly szónak nyelvünkben karaI, karoly válto-
zata is van és sólyomfélét jelent (Ballagi), Ethnographia, 1897.
évi 208 oldalon: karol. amely szó tehát a király, régiesen kerál
szavunkkal teljesen azonos, holott hiszen a királyság jelképe
nem a sólyom hanem a sas! Tudjuk, hogy a Közép-Korban
Nagy Károly vezette be ismét, birodalma valamint sajátmaga
jelképéül is a sast, ami azután Németország címere maradott
máig is. Úgyhogy szerintem a régi germán Karal, Karol, né-
met Karl, latinosan Carolus személynév tulajdonképpeni ér-
telme nem is más mint: sas, azaz: karol, karvaly, károly = sas,
de amely szónak már ősnyelvünkben is egyúttal király értelme
is volt. A régi időkben, és így bizonyára még Nagy Károly ko-
rában is, éltek Germánia területén magyari nyelveken beszélő
őslakosok, úgyhogy a karol szónak sas és király értelme akko-
riban még nem volt ismeretlen. Ezen őstörzseink bizonyára
csak Nagy Károly által leigázva s fegyveres erővel keresztény-
ségre térítve, ekkor fogadták el a germán nyelvet is, amely ott
akkoriban már a térítés nyelvévé lett, és tagadták meg a maguk
régi „pogány” nyelvét, azért hogy életüket mentsék. De kitű-
nik mindebből azután még az is, hogy tehát nem mi vettük ki-
rály szavunkat a szlávból, hanem, miként ez számtalan más
esetben is történt, éppen megfordítva, a szláv král avagy krály
nem más mint a mi király avagy kerál szavunk magánhangzó-
kihagyásos, kopott alakja, mert hiszen csak a mi nyelvünkben
van e szónak egyúttal király és sas értelme de ami a szlávban
nincsen meg. Mi több, hiszen e szavunk harmadik és tulajdon-
képpeni, eredeti értelme: köröl, kerül, kering, mivel a sasok
sokszor a magasban valóban körbe-körbe keringenek, azaz te-
hát körölnek, köröznek, onnan a földet zsákmány után kémlel-
ve, amelyre aztán lecsapnak. Láttuk már hogy a héja vagy
héjja is egy sasféle ragadozó madár, de láttuk azt is, hogy a
héj, híj szó a kún szócsoport szerint hiány, űr, luk és ezzel
kapcsolatban még kör jelentésű is volt, ugyanúgy mint ahogy a
körös szócsoportban is az or, ör, ür szónak egyaránt volt kör,
karika és üreg jelentése, ugyanúgy mint ahogy an a németben
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is a magyar luk és lék szónak megfelelő Loch, Leck (Iohh,
lekk) = luk: Lücke pedig = hiány, de megfordítva: a latinban és
szlávban halo, kolo = kör, kerék. Mindez fejti tehát meg a
„fenn héjázó” kifejezésünket is, illetve azt, hogy a nagyon rá-
tartó, nagyon büszke s öntelt, másokat lenéző emberre szoktuk
azt mondani, hogy „fenn héjázik”. Egészen világos tehát, hogy
e kifejezés azt jelenti, hogy az illető, miként a héja madár a
magasban köröl, azaz héjázik; mivel a héj szónak kör értelme
is volt.

A kerecsen szavunk (Ballagi szótára) is sas, sasféle madár
neve, de e szó tulajdonképpeni értelme: köröl, köröz, kering
azaz hogy: köröket csinál, aminthogy csinál szavunk régibb
nyelvünkben valamint a népében itt-ott: csenál, amely szavunk
viszont nem más mint ten, tenni igénknek az ismert cs-t hang-
változás szerinti mása, amely például Isten = ős-ten, ős-tevő,
ősalkotó, ős-teremtő (Megjegyezendő, hogy e ten szavunkkal
azonos a német tun = tenni). Mivel a mai ö hang helyett régen
gyakran u állott, eszerint köröl helyett régen kurul is ejtődhe-
tett, ami viszont a turul szavunknak felel meg egészen ponto-
san, amely hiszen szintén sas és köröl értelmű szó, csakhogy
egyik kőrös a másik pedig török szócsoportbeli, illetve egyik a
kör szóból, a másik a szintén kör értelmű tur szóból szárma-
zott.

Ámde a szóban volt kerecsen szavunknak pontos mély-
hangzós párhuzama a karácson szavunk, amely ünnep e nevét,
sok erőlködéssel, már a szláv krok, korák = lépés szóból is
származtatták, azért mert Karácson eredetileg a téli napforduló
ünnepe lévén, ez az új esztendőbe való belépés is volt. Ezzel
szemben: tény, hogy a kerecsen szavunk alapértelme kör, va-
lamint tény az is, hogy a karácson szó a kerecsennek csak
mélyhangzós mása. Ugyanígy tény az is, hogy egy esztendő:
egy teljes idő-kör, amely a téli napfordulókor önmagába visz-
szatérve ismét oda tér vissza ahonnan kiindult, mert hiszen
őseinknél Karácson egyúttal Újesztendő ünnepe is volt így:
eszmeileg. Csakhogy így van ez az anyagi, természeti való-
ságban is, mivel egy év Földünknek a Nap körül egy leirt, egy
befutott köre. És íme, meglepő egyezésként: év és öv szavunk
egymással teljesen azonos, sőt hiszen azonosak ezek, bár
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hangcserésen, még az őr, szintén kört, karikát is jelentő sza-
vunkkal is. Illetve tehát úgy öv, őr mint év szavunknak is van
kör jelentése is. Csakhogy az öv és év szavunk kabar és bese-
nyő kultusz-szócsoportbeli szó, őr ellenben kőrös és avar
kultuszszósoportbeli. A kőrösök és avarok kultuszszócsoport-
jának ugyanis van r hangja, a kabarok és besenyőkének pedig
nincsen, amiért is náluk itt r hang helyett v hang állott. Mi már
tudjuk, hogy mivel a tulajdonképpeni magyar kultusz-
szócsoportnak sem v sem r hangja nem volt, ezért ebben ig
(iga) felelt meg az ör, öv szavaknak. (Magyar kultusz-alapszó:
mag, besenyő: bes, kabar: kab, avar: vár). Tudvalévő, hogy a
Téli Napforduló volt eredetileg úgy Karácson mint Újesztendő
ünnepe is, vagyis a Napisten újjászületése napja vagy éje a ré-
gi rómaiaknál is: „Dies natalis Dei inviciti Soli” vagyis: a
győzhetlen Napisten születése napja. Tudjuk hogy míg eddig a
nappalok folyton rövidülnek, az éjszakák pedig hosszabbod-
nak de hogy a Téli Napforduló éjfelétől kezdve meg a nappa-
lok hosszabbodnak, az éjek rövidülnek, vagyis, hogy eddig a
Sötétség győzedelmeskedett de ettől kezdve a Világosság.
Amiért is őseink a Téli Napfordulótól számították az új esz-
tendőt. A Karácson ünnepét csak a pápák tolták el néhány
nappal a Téli Napfordulótól és választották el az Újesztendő
ünnepétől, hogy így ne legyen annyira föltűnő, miszerint hi-
szen Karácson tulajdonképpen nem Jézus születését hanem a
Napisten újjászületését jelenti, aki a Téli Napforduló előtt, éj-
fél előtt, ősz öregként távozik: meghal (öreg Mikulás) de rög-
tön éjfél után aranyhajú kisdedként tér vissza, illetve születik
újjá.

Ámde őseink a Napot sassal is jelképezték volt. E más
jelképezés szerint a Napot jelentő arany-sas, azaz Arany-
Kerecsen madár a Téli Napfordulókor szintén újjászületik,
csakhogy mivel ez közvetlenebbül a Főnix-madárról és ennek
újjászületéséről szóló regével van összefüggésben, ami pedig
pún őstörzsünk szimbolikájába és kultuszába tartozik, azért er-
ről „Pún” fejezetünkben szólandok.

A macskaféle ragadozó állatoknak karmaik is vannak de
legfőbb fegyverük mégis a nagy, kissé befelé görbülő és he-
gyes szemfogaik. Ez állatok közül legrettenetesebb minden-
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esetre a, ma kihalt, kardfogú tigris volt, amelynek oly nagy,
befelé görbülő szemfogai voltak mint semmilyen más ragado-
zó, húsevő állatnak, de amely óriási macskafélét az emberiség
ősei bizonyára még látták, mivel hiszen a legújabb ásatások
által 10 millió évesnél is régibb de a mai fejlett emberével
egyező csontok kerültek elő, tehát nem holmi neandertaloid
koponyák,

Ami azon régi állításom igazolja, hogy a neandertaloid
fajok késői, elállatiasodott fajok, nem igazi ősemberek. Az
ilyen macskaféle ragadozók, ha karmaikat is használták mégis
főképpen: haraptak. Eszerint kétségtelen hogy harap igénk,
amely hiszen kőrös szócsoportbeli, ez állatok veszedelmesen
harapó voltával van összefüggésben. Ugyanezen harap szót,
azonban, bár különböző változatokban, de mindig h-r-p avagy
h-r-f alakúan (a p és f hang egymás rokona) megtaláljuk a sas-
féle ragadozó madarakra vonatkozóan is. Ezek is harapnak
ugyan, főfegyverüket azonban mégis igen hegyes és görbe,
horog-szerű karmaik képezik. Láttuk, hogy köröm és karom
szavunk karaj szavunkkal is összefügg. Az olaszban a gher-
mire (germire) = megragadni g-r-m alakjával inkább a köröm
és karom szavainkra utal (holott az olaszban unghia = köröm),
de viszont szintén az olaszban carpire (karpíre, k-r-p) szintén
= megragadni, habár elrabolni értelemmel is használják, holott
a ghermire-t szinte kizárólag csak ragadozó állatok karmaivali
megragadásra értve. Szintén az olaszban, de a görögben is
graffiare, illetve grafo (g-r-f) karmolást, karcolást jelent
(amely ige a görögben azért kapott írás értelmet is mert az ősi
rovásírást karcolták, rótták). Továbbá olaszul uccello grifagno
(ucsello grifánnyo) = ragadozó madár; aggrapparsi = valami-
be nagyon erősen megkapaszkodni, amire mi azt is szoktuk
mondani hogy ragaszkodni de azt is hogy „kapaszkodik körme
szakadtáig” (g-r-f és g-r-p). A szerb-horvátban grabiti = meg-
ragadni (g-r-b; a b a p-nek legközvetlenebb rokona). Viszont a
németben meg greifen, ergreifen = megragadni (g-r-f). Továb-
bá a görögben, illetve a görög mythologiában a hárpia szó (h-
r-p) félig ragadozómadár- félig nőalakú, az embereknek ártal-
mas, gonosz, képzeletbeli lényt jelent. De ide kell sorolnunk
még a latin gryphonum (grüffonum, g-r-f), német Greif (grájf)
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szót is, amely mindkettő, szintén képzeletbeli, félig oroszlán
félig sas alakú állatot
jelent. Amely
mythologiai állatnak
úgy alakjából mint
nevéből is az követ-
keztethető, hogy kö-
rös őstörzsünk költői
képzelete szülemé-
nye volt, amellyel
szintén a Napistent,
ennek harcos meg-

nyilvánulását, akarták kifejezni, vagyis nagyerejű de egyúttal a
magasban is.

Megjegyezhetjük hogy régen az ar, ör, or egymássalhang-
zós szavainknak ugyanúgy lévén kör. karika és gyűrű értelme
mint a kétmássalhangzós k-r, g-r avagy h-r alakúaknak, ennél-
fogva érthető, hogy a magasban körölve szálló sasnak is lehe-
tett egymássalhangzós körös szócsoportbeli neve. Mai nyel-
vünkben ilyennek csak egy vélhető, de ez is kétes. Ez a ma
csak népünk nyelvében élő s lágyult l mássalhangzós kiejtésű
ölű, ölyű vagy űlű ragadozó madár név (Ballagi), amely szó
azonban irodalmilag csak romlott ölyv alakjában használatos,
amely ugyanazon romlás, mint örü = gyűrű, karika helyett örv.
Ezen ölyv szó azért helytelen mert habár e madarat népünk
ölú, ölyű, ülű néven nevezi s így mondja „Ott száll az ölyű!”
avagy „Az ülű egy csirkémet elvitte!”, de soha sem mondja
többes számban hogy; „Ölyűket lőttek” és „Lelőttem egy öly-
vet!”,. De igenis mondja, hogy: „Ülűket lőttek.” és „Lelőttem
egy ülűt!”. Ugyanígy azonban népünk sohasem mondotta
hogy: „Botomon aranyörűk vannak.” hanem „Botomon arany-
örvek vannak” ámde sokszor az idegen „irodalmár”-ok, újság-
írók, magyar nyelvérzékük nem lévén, hibásan ittak és így a
romlott szavak szótárainkba s irodalmi nyelvünkbe is jutottak.

Csakhogy mivel népünk a szóban levő madár nevét ölő-
nek, gyilkoló-nak értelmezi, ezért kétséges, hogy lehet-e e sza-
vunkat az örű szavunkra visszavezetnünk? Egészen bizonyos
viszont hogy a kör, karika ősmagyar ör, ar, or nevére vezeten-
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dő vissza egyrészt a régi német Aar (egy hosszú a hanggal ejt-
ve), másrészt a szláv orel, oral, orao = sas
szó, sőt eme szláv szóban tisztán orál =
köröl, köröz igénkre kell ismernünk.
Ugyanitt megjegyezem azt is, hogy a latin
hora = idő, nap, óra s az ebből származott
olasz, ma nemzetközi óra időegység értelmű
szó sem egyéb mint or, kor idő, időegység, időkör, időöv (év)
jelentésű szavunk származéka, amely tehát egy befejezett, ön-
magába öröké visszatérő időkört, idő-kort jelent, aminthogy
óráink is köralakúak és mutatóik hegye örökös köröket írnak
le, a nagymutatójaik hegye pedig éppen egy óra alatt fejez be
egy-egy mindig önmagába visszatérő kört azaz kort, azaz egy
egy orú-t vagy örű-t, de helyesen mondva örvet.

Mi már tudjuk, hogy ősidőkben, amikor a Sark még Ma-
gyarország területén volt akkor a Nap a sas madáréhoz
(„Aranysas”) hasonló kerengő vonalban járt az Égen. Sőt bár
ma látszólagos útja már nem ugyanilyen de azért a Nap ma is
egyik időmérőnk Másrészt az ősök is megfigyelték, hogy a
Nap mindig Nyugaton megy le s Keleten kel föl, ami szerint,
bár éjjel a Föld alatt jár, de mégis örökké ismétlődő, önma-
gukban visszatérő köröket fut be. Említettem azt is, hogy a ré-
gi egyiptomiaknál is a karvallyal jelképezett Napisten neve
Har, Heru, Hor (Horosz) volt, amihez tehető, hogy hiszen
ezekkel azonos, habár les kiejtésű a görög héliosz és Héliosz =
Nap és Napisten, továbbá a német heIl = világos, valamint
megfordítva, német Licht (liht), görög lühnosz latin lux (luksz)
is mind világosságot jelentő szavak, úgyhogy okszerűen kö-
vetkeztethető miszerint nálunk is a Nap, tűz és világosság
kőrös szócsoportunkbeli nevei gyúl, gyull, kél avagy megfor-
dítva lűk, lók alakú szavak kellett legyenek

Írtam már arról, hogy a kör, a karika, mivel kezdet és
végnélküli vonalat képez, az ősöknél az örökkévalóság jelkép-
évé lett Mindezt itt azért ismételem, mivel ez eszmével kap-
csolatban csupa kőrös szócsoportbeli szóra akadunk.

Írtam arról is, hogy az örökkévalóságot még köralakban
ábrázolt és farkát szájában tartó kígyóval szintén jelképezték
volt, azért mert ez így még a szintén örökkévalónak és vilá-
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gunkat örökösen körben körülfolyónak képzelt világtengert az
Okeanoszt is jelképezhette, mivel a kígyó folyás-szerű mozgá-
sa a víz, a folyóvíz mozgására is emlékeztet (említem, hogy
Okeán = ős-kígyó de egyúttal ős-folyó is). Csak a magyar
nyelvben egymással azonos az ör, örü = kör, karika és az örök
szó. Láttuk föntebb, hogy a görögök időistenségüket Kronoszt
régebben Korosz és Kor néven is nevezték, és hogy mindig
öreg férfiként ábrázolták volt, mivel az örökkévalóságot, ős-
időktől fogva meglétet, az öregséggel hasonlították össze; de
ismét csak a magyarban azonos egymással a kor = idő és a
koms = idős, öreg szó, de amely szavak ezenkívül még a kör
szavunk kor (korong) kiejtésévei is azonosak. Ugyanígy csakis
a magyarban azonos az ör = kör, karika szó nemcsak az örök
hanem az öreg szóval is. Föltűnik azonban még az is, hogy
nyelvünk ezen öreg szavunkat helyesen csakis emberre alkal-
mazza (élettelen tárgyra, állatra, növényre csak a már romlott
újságírónyelv), míg élettelen tárgyra csak a régi szót, amely
utóbbi azonban szintén tisztán körös szócsoportbeli. (Vén sza-
vunk használatos helyesen emberre, állatra, növényre de nem
élettelen tárgyra) Mindezzel szemben egyenesen meglepő,
hogy a rég, régen (időre) és a régi szavunk is, ha megfordít-
juk: a görög geraiosz = öreg szót adja! Holott már többször
említettem, hogy a szómegfordítás csak a mi ősnyelvünk saját-
sága volt, amiért is tehát e görög szó is ősnyelvünkből kellet
származzon.

Láttuk azt is, hogy a magyar öv = kör és év esztendő szó
(besenyő és a kabar szócsoport r helyett v) azonos a latin-olasz
aevum (évum) -evo = hosszabb időtartam és a német eluig
(évig) = örök szóval, ugyanúgy, mint ahogy a magyar idő szó
meg a latin aetas (etas) és olasz etá = kor szóval azonos.

Úgyhogy kitűnik miszerint ezen, a kört, kort, évet, időt,
öregséget és örökkévalóságot egymással összekötő egész esz-
mekör a mi őseink gondolatvilágából kellett származzon, amit
pedig máig is az bizonyít, hogy ez eszmekör világosan csakis a
magyar nyelvben fejeződik ki, éspedig leginkább kőrös szó-
csoportunkban. Amiért is ezen, megelőző fejezeteimben is
érintett dolgokat itt ismételtem.
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A kör, kerék és a gömb egymással rokon, egymásra ha-
sonlító valami annyiban hogy úgy az egyik mint a másik kerek
Amiért is ez kőrös szócsoportunk szavaiban ki is fejeződik
Többször is észre vettük már, hogy a Természetben egymással
összefüggő dolgok nyelvünkben hasonló szavakkal neveztet-
nek. Jelen esetünkben is számos egymáshoz hasonló szó fejezi
ki a kerekséget és a gömbölyűséget, de észrevehetőleg a kört,
illetve a kétkiterjedésű kerekséget, inkább r hangos szavakkal,
míg a gömbölyűséget, ami tehát háromkiterjedésű, azt inkább
l-esekkel. Ilyenek például e fölsoroltak: Golyó, tájszólásos
goló, e fogalom valóságos alapszavaként. Ebből származólag
golyva, galacs = kisebb gömb, galacsin, galuska, gölödör =
gombóc (Ballagi), gölődi = kisebb gombóc, göly = dudor
(Ball), galóca= gomba, galago nya = gömbölyű bogyóféle,
kolonc, hólyag.

Ezen hólyag szavunk azért különösen érdekes mert a hó-
lyag gömbölyű, de üres. Márpedig láttuk, hogy magyar hülye,
höle, héla és meg. fordítva léhe, léha: ürességet jelentő sza-
vaink, de hogy ezen kívül hólyag szavunk teljesen egyezik a
német hohl (hól) = üres és Höhle = üreg, barlang szóval. Az
üresség fogalmával azonosul: luk és lék, amely szavak pontos
német megfelelői: Loch, Leck = luk, lék. Ami szerint kitűnik,
hogy mind e szavak is ősnyelvünkből származtak a németbe.
Ami, amint láttuk, annál is inkább kétségtelen, hogy az oromo
nyelvben is holka és kalana = barlang. Úgyhogy itt is ősnyel-
vünknek a természeti tényekkeli csodálatos összefüggése feje-
ződik ki, hogy ugyanis nyelvünk az örök Természetnek mint-
egy hangokbani kifejeződése, mintegy valóságos tükörképe;
jelen esetünkben a gömbölyűségnek és üresség nek egymáshoz
hasonló szavakkali megnevezésében is.

Említettem már a golyóbis szavunkat, amelyet természete-
sen a latin globus szóból származtatnak, holott az afrikai
oromo nyelvben guiugi = térdkalács Igaz ugyan, hogy ezen
oromo szó egy golyó jelentésű szónak csak igen elágazó szár-
mazéka lehet, csakhogy a birtokomban levő olasz-oromo-olasz
szótár kisebb terjedelmű s így belőle sok szó hiányozhat is.
Szerintem annyi azonban bizonyos, hogy a latin globus, az árja
magánhangzókihagyás előtt golobusnak hangzott és goló ős-
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szavunk származéka. Amint-hogy mindezen golyó- és göm-
bölyűség jelentésű szavak nemárja eredetét a török gülle =
golyó és az oromo kalle= labda szó is bizonyítja.

Olvasóm már az e művem elején elmondottakból tudja,
hogy egész fajunk egyik igen fontos jellege a gömbölyűfejű-
ség, ami alól némi kivételt talán csak a szemerék és besenyők
képeztek, akiknél, nőelviek lévén, náluk a hosszúkás som-alak
vallásos jelkép volt, amiről „Szemere” fejezetünkben volt szó.
Lehetséges tehát, hogy e törzseinknél valahogy, talán tudatos
kiválasztódás útján is, legalább a középfejűség (mesocephalia)
megmaradott. Ma már ismeretes, hogy a koponya gömbalakja
annak legfejlettebb foka, hogy az állat, a legrégibb, még fej-
letlen ember is mind igen hosszúkoponyájúak, mértani tény
pedig, hogy a gömb a legkisebb felület mellett a legtöbbet tar-
talmazhat.

A gömbölyűfejű ember tehát fejét egészen magától
értetődőleg gömbhöz, golyóhoz kellett hasonlítsa, annál in-
kább tették pedig ezt azon őstörzseink amelyeknél a gömb
avagy a kerekség még vallási szerepet is kapott.

Kőrös törzsbeli őseink fejünket is g-l alakú szóval nevez-
ték. Hogy ez valóban így volt, annak dacára, hogy mai nyel-
vünkben ilyen alakú és fő, fej értelmű szavunk már nincsen, ez
bizonyítható az orosz és szerb-horvát golova, glava = fej szó-
val. Amely glava szó a magánhangzókihagyás előtt golova,
galava alakú kellett legyen. Emlékeztetek itt arra, amit szintén
már kifejtettem, hogy a szláv nyelvekben is meglévő -va vagy
-ava végzés tulajdonképpen a mi van szavunk (ugyanaz mint a
latin est és a német ist). Ami szerint például a Morava folyó-
név értelme Moraj-van = morajló (latinul murmur-est).
Ugyanúgy mint ahogy eleven, halovány = él-van, hal-van, va-
gyis: élet-szerű, halálszerű. Ugyanígy, mivel a szlávban az n
hang is már lekopott: golo-va = golo-van = golyó-szerű (lati-
nul globus-est, németül Kugel-ist). Sőt, mivel a v és b hang
közeli rokona egymásnak és ennélfogva egymással számtalan-
szor váltakozik is (amire több példát is hoztam már föl, és
amely jelenség eléggé ismeretes is), eszerint ezen golova szó-
ban fölismerjük a latin globus, oromo gulubi és a magyar go-
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lyóbis szót, amely utóbbiban tehát tulajdonképpen csak az s
hang mégis latin befolyás, hatás következménye.

Eszünkbe kell itt jusson a bibliabeli Golgota vagy
Golgata hegy neve, amelyet Koponyahegy avagy Koponyák-
hegye értelmünek tartanak és a héber gulgolet = koponya szó-
ból magyaráznak de amelyben golyó, azaz golgol (kétszere-
zés), szavunkra ismerhetünk (az -et végzés héber toldás).
Úgyhogy következtethető miszerint e hegy, azaz domb, ős-
időktől fogva áldozatok bemutatása és valószínűleg kivégzé-
sek helye is volt, amiért is nevét az egykor rajta heverő vagy
szabályosan rakott állati s emberi koponyákról vette. Ez el-
mondottakhoz fűzhető még a magyar gulacs = kopasz szó
(Ballagi). A csontkoponya szintén kopasz és sima, de sima az
élő ember kopasz feje is és golyószerű éppen gömbölyű fejű
embereké, amiért aztán az ilyen kopasz főt mókásan úgy tök-
höz mint „sima biliárdgolyó”-hoz is szokták hasonlítani, annak
ellenére is, hogy emez sokkal kisebb! De eszünkbe kell itt még
jusson a latin-olasz calvus-calvo = kopasz szó is de amelyet
éppen a főkopaszságára használnak, úgyhogy kényszerülünk
fölismerni miszerint hiszen ezen latin-olasz szó azonos a
globus, gulubi, golyóbis avagy golóbis szóval, csupán azon
különbséggel hogy amott v emitt pedig az ezzel úgyszólván
azonos b hang áll: g-l-v helyett g-l-b; ami hangtanilag egy.
Latin calva = koponya. Ez kopasz is, a gömbölyű fejű fajoknál
golyószerű is.

Ide tehető még halom, rég í magyar holm, holmú szavunk
is, de amelynek meg a latin-olasz cóllis, colle collina = halom,
domb, kis hogy szó felel meg, habár ez félgömb alakú valamit
jelent, de e szó mégis a gömbölyűség kőrös szócsoportunk gol
avagy kol nevére vezetendő vissza. Végül kell-e még teljesebb
bizonyíték mint az hogy a finnben is kalju, kalju-pe = kopasz,
kopasz-fő? Amiből a német kohl (kaal) = kopasz szó is szár-
mazott. Hogy az oromoban kalle = labda, már említem. Ide te-
hető még gúla szavunk is. Igaz, hogy e szavunk alatt ma négy-
szögletes piramist is értünk, ami azonban kétségtelenül csak
irodalmi értelemadás. Szerintem olyan szögletes alakzat neve
amilyen a piramis, helyesen csak az ék szavunkból származó-
lag ek, ék, ik, esetleg kuk avagy kon, kán alakú vagy kezdetű
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szó lehetett. (Erdélyben kuk = csúcs, valaminek hegye. A la-
tinban conus, cuneus = ék). Szerintem azonban a gúla szó csak
olyan fölmagasodó valamire alkalmazható helyesen, amely ha
hegyes is de körvonalai kerekek. Ezt igazolja az is hogy a né-
metben is Kugel = golyó, Kegel = gúla, kúp.

Minden valószínűség szerint régi, még eredeti értelmű
gúla szavunk összefüggött a gyűl, gyűlemlik szavunkkal,
ugyanúgy mint a gulya szavunkkal is, amely utóbbi szarvas-
marha csoportját, együttesét jelenti. De megjegyezendő az is,
hogy gyül, gyűlik igénknek még dagad értelme is van, a daga-
nat pedig szintén gömbölyded, nem szögletes és nem is hegyes
valamit jelent.

Göröngy szavunk megfordítva rög szavunkat adja s így is
ugyanazt jelenti, vagyis a szántás, ásás, kapálás közben táma-
dó, többé-kevésbé gömbölyded alakú földcsomókat, amelyek
eszerint a szántás, ásás avagy kapálás közben gördülnek, gör-
dülni, gurulni többé-kevésbé képesek, de amelyeket aztán a
gondos kapáló, hogy a föld porhanyóbbá, egyenletesebbé, a
termő mag befogadására alkalmassá váljon, szét is vereget,
szét is aprít. Ősnyelvünkben, amint ezt már sokszor említenem
kellett, mai ö hangunk helyett sokszor még u állott. Innen van,
hogy a szerb-horvát nyelvben a göröngy neve gruda, ami még
azt is bizonyítja, hogy e szó ősnyelvünkben is megvolt nd-s
kiejtés nélkül gurud alakban, ami természetesen nem kell azt
jelentse, hogy az nd-s kiejtés is nem volna igen régi, sokezer
éves. Hogy a rög vagy göröngy szavunk körös szó csoportunk
kerekséget, gömbölyűséget is jelenthető egyik szava volt, ta-
núsítja a kör, kerek és golyó szavunkkali rokonhangzású volta,
másrészt még az is, hogy a szerb-horvátban gruda, többes-
számban grúdi a nő emlőit, de különösen a leányét, tehát a
még gömbölydedeket, jelenti.

Az igazi szántóvető földműves embert, aki tehát földjéből
él, „röghöz kötött ember”-nek is szoktuk nevezni, ami „föld-
höz kötött ember”-t is jelent, vagyis azt is, hogy jelképesen
avagy költőileg nyelvünkben a rög szó föld, művelt föld érte-
lemben is használtatott, illetve a „röghöz kötött ember” mon-
dásunk szerint használjuk mai napig is. Ha azonban régi nyel-
vünkben ö helyett u is állhatott, valamint ha tudjuk azt is, hogy
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mai gy hangunk sokszor ’nem g hanem d hangból keletkezett,
akkor meg kell állapítanunk miszerint mai göröngy szavunk
régen gurund alakban is kellett létezzen, amely alakja hogy
létezett is, tanúsítja a német Grund szó, annak ellenére is, hogy
ez már árjás magánhangzókihagyásos, de amely német szó
alapjelentése föld. Igaz ugyan hogy van: alap, fenék és tehát
lent jelentése is, csakhogy göröngy és rög szavainknak is van
ugyanilyen értelme, amire Ballagi példákat is idéz „Menjen
felfelé ami gyöngy, maradjon földön a göröngy” = olyasmi
ami a lelket nem magasztosítja. „Göröngyhöz tapadt” = aki
nem tud lelkesedni magasabb eszmék iránt, nem képes lelkileg
magasabbra emelkedni Ugyanilyen értelműként idézi a „rög-
höz tapadni” mondást is.

Megemlíthető itt még a kőrösök kultuszában valószínűleg
szintén szerepelt állat: a farkas, is. Török neve kurt, kurd,
amely szó teljesen azonos az Elő-Ázsia hegységei között élő
kurd igen harcias nemzet nevével. E kurt, kurd szóból szárma-
zott a szerb-horvát kurják = farkas szó is. De a szerb-
horvátban ker is = kutya, míg a törökben lágyultan k lb is ku-
tyát jelent. Mind amely szavak körös szócsoportbeliek. De
egymássalhangzós kőrös szó az ordas is; népünk nyelvében
pedig „az ordas” is = „a farkas.”. Azért mert a farkas jellegze-
tes színe: ordas, ami egyébként jellegzetes színe a vadnyúlnak
is. Ez azon határozatlan szín amely szürkésfehér alapon mint-
ha fehérrel, feketével és barnával volna igen aprón megfecs-
kendezve, aminek oka az, hogy nemcsak az egyes szőrszálak
ilyen más-más színűek, hanem hogy egyes szőrszálak is tövü-
kön fehérek, aztán barnák avagy fakók, hegyükön pedig feke-
ték.

Beszélünk „farkasordító hideg”-ről is, azért mert igen
nagy hidegben a hegyek között avagy erdős tájakon az éhes
ordasok ordítozását lehetett gyakran hallani. Ordít szavunk is
kőrös szó csoportbeli s már az oroszlánnal kapcsolatban is
említettük. Az éhes farkas azonban üvölt is. E szavunk latin
megfelelői urfa és ulula, amely mindkettő kőrös szó csoport-
beli egymássalhangzós szónak szintén vehető.

Említém sejtelmem, amely szerint a kiválóan harcias ku-
rucok e neve a kőrös, avagy tehát kurus, őstörzsünk nevéből
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származhatott. Régi följegyzésekből valamint képek szerint is
tudjuk hogy a kurucok általános viseletéhez tartozott a farkas-
bőr kacagány, annyira, hogy őket emiatt „farkasbőrösök”-nek
is szokták volt nevezni. Föltűnhet hát nekünk, hogy a farkas
kurd, kurt és kulják neve a kuruc névre is hasonlít. Mind ami-
ből tehát az is következtethető, hogy a farkas körös őstörzsünk
vallásos kultuszában és szimbolikájában, az oroszlán, sas és
párduc mellett, szintén szerepelt.

Voltak azonban őstörzseinknek még más, de kisebb, kul-
tuszállataik is. Ezek egyike volt a holló, amelynek e neve is
kőrös szócsoportbeli szó. A holló színe a fekete. Hogy az
aranyszín vagyis a sárga, kőrös őstörzseink egyik kultusz-
színe lehetett, ezt föntebb az aranyról, aranykarikákról és a
sárgaszínű oroszlánról lévén szó, már megsejthettük. Hogy
pedig másik kultusz-színük a fekete lehetett, ezt különösen a
hollóval kapcsolatban, az alábbiakból következtethetjük:

A magyar korom szót joggal a török kara = fekete szóval
hasonlítják össze. Azonban a régi magyarban gara is feketét
jelentett, amely szóból azután a szerb-horvát garavo = fekete
és feketés értelmű szó származhatott, habár e nyelvben is gar
= korom. Mind amely szavak tehát a legtisztább körös szócso-
portbeliek. Megkell azonban mi állapítsuk azt is, hogy a török
kara = fekete s a magyar korom szóval a legközvetlenebbül
azonos a latin carbo (karbo) = szén szó is. Sőt mivel, amint
minden nyelvész tudja, az r és 1 hang egymással úgyszólván
azonos, kénytelenek vagyunk a német Kohle (kóle) = szén szót
mennyire a feketeség nevéből ered, bizonyíthatjuk a magyar
holló szóval is, azaz e közmondásosan fekete színű madár ne-
vével, amelynek neve viszont a latinban corvus (korvusz), ami
viszont a magyar korom szóval azonosul, míg a török karga =
holló és kara = fekete, meg a latin carbon = szén szóval. Föl-
hozhatjuk még, hogy a szlávban is kal, kaljati = fekete, feke-
títeni; a latinban, olaszban caligo, caligine (kaligo, kalidzsine)
= sötétség, sötét borulat, míg a magyarban gyaláz = bemocs-
kol, becsmérel, azaz képletesen: befeketít. Tudjuk, hogy a fe-
kete szín a gyász és halál színe; nem meglepően okszerű ösz-
szefüggés-e tehát, hogy a magyar halál, halott, holt és a holló,
továbbá a finn-ugor kuolema, kulo, kuolek kuloz, kulen, kulak,
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kolek szavak mind halál és holló jelentésűek? Ne feledjük, azt
sem, hogy a fekete színű és holttestekből táplálkozó hollót né-
pünk mesékben, népdalokban „gyászos holló”-nak, „fekete
holló”-nak szokta nevezni és halál avagy egyéb szomorú dol-
gok hírnökéül szerepelteti Például:

Gyászos holló válj meg,
Had üzenjek tőled
Atyámnak, anyámnak,
Jegybéli mátkámnak
Mond meg hogy rab vagyok,
Vasláncokban vagyok
Vasláncokban vagyok,
Sosem szabadulok.

A holló, habár férget, egeret is eszik, de emellett jelleg-
zetesen holttestekből és állati hullákból táplálkozó madár is.
Ha valahol károgva hollók kóvályognak, akkor népünk embere
már tudja s mondja, hogy ott valahol dög hever És nem cso-
dálatos egyezés-e, hogy íme a holló szava: Kár, kár! Ami hi-
szen a legtisztább kőrös szócsoportbeli szó, amely egyúttal a
kara = fekete szóval is azonos. De ezenkívül e kár szó nyel-
vünkben kárt, károsodást, kárba veszést és eszerint szomorú
valamit is, szomorúságot is jelent.

Amidőn egy föntebbi fejezetünkben a Sátánról vagy
Sejtánról, illetve a sötétnek, feketének, alattomosan settenke-
dőnek képzelt alvilági ördögről és az ugyanilyennek és go-
nosznak képzelt egyiptomi Szet istenségről írtam, ott elmon-
dottam és ennek bizonyítékait is fölhoztam, hogy e nevek,
ugyanúgy mint a német Schalten (satten) = árnyék és a magyar
sátor szó is, a sötét, setét és settenkedik (utóbbi = gonosz
szándékkal rejtve ólálkodik) szavainkból származtak. De nem
mondottam ott meg, hogy a német schaden, valamint a szerb-
horvát steta (steta) = kár szó is ugyaninnen ered (utóbbi
magánhangzókihagyásosan: setét helyett stet). Nem mondot-
tam ott ezt meg azért mert nem lett volna bizonyítható. Itt
azonban ezt azért hozhatom föl mert ugyanennek egészen más
szavakkali párhuzama is van, ami már bizonyítékát képez. A
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kara, gara, korom és a török karga (utóbbi = holló) és a ma-
gyar kárszó ugyanolyan összefüggést mutat mint a sötét, a
Schatten és a Schaden szó, amely utóbbinak úgy kár mint ár-
talom értelme is van.

Régi följegyezésekből tudjuk, hogy régen hadak, hadsere-
gek vonulását mindenkor fekete hollók baljóslatú, kóválygó
serege szokta volt követni, egyrészt ezért is mert régen a vo-
nuló hadaknak mindig sok lova, teherhordó és fogatállata is
volt de ezen kívül a hadak után még igen sok, táplálék célját
szolgáló szarvasmarha is hajtatott, amely állatok közül gyak-
ran egy-egy el is hullott, elföldelésükre azonban idő nem lé-
vén, a dögök a hollókra maradtak. Ezenkívül hadvonulásra
mindig csaták, ütközetek következtek, amelyek után sok állati
s emberi hulla maradott a csatatereken. Ezt pedig a hollók, ha
tapasztalatból, ha ösztönükből, de tudták. Ezért is lett tehát a
holló: vész, halál és szomorúság baljóslatú hírnöke és jelképe.
De állítja népünk még azt is, hogy ha valahol állat avagy em-
ber magát betegen vonszolja vagy feküszik, a hollók már előre
tudják, hogy az megfog-e halni vagy nem, és ha igen, akkor
már ott kóvályognak fölötte, ezáltal is halál hírnökeivé válva.

De mi már tudjuk azt is, hogy a feketeségnek a halállali
kapcsolatának mélyebb oka is van. Tudjuk ugyanis, hogy a fe-
hérség ugyanúgy azonos a világossággal mint a feketeség a
sötétséggel. A világosság: fény, a fény pedig: erőny. Ahol
semminemű erőny nincsen jelen, ott szükségszerűen sötétség
azaz feketeség van. Már pedig erőny jelenléte nélkül élet sin-
csen, úgyhogy a sötétség, a feketeség az élet hiányával vagyis
a halállal is azonos. A végtelen világűr is, ahol benne világos-
ság nincsen, ott fekete és sötét és minden élő számára halál.

Ha tudjuk, hogy India műveltségét az ugor fajú dravida
népek alapítatták és hogy az árja eredetű hinduk csak átvevők,
akkor érteni fogjuk azt is, hogy az indiai mythologia gyász,
halál, sötétség és éjszaka istennője miért Káli, azaz a fekete.

Ide teszem szemlélhetőség kedvéért e táblázatot.

Magyar korom
kár

török kara = fekete
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latin carbo = szén
török karga = holló
latin corvus = holló
horvát korot = gyász
magyar gara = fekete
horvát gar = korom
magyar holló

halál
német Kahle = szén
horvát kal = feketeség
latin caliga = sötétség, borulat
ugor kula = halál

kulenma = halál
kulen = halál, halott
kolek = holló

ugor kulak = holló
indiai Káli = halálistennő

Mi már a horhóval kapcsolatban is láttuk, hogy őseink
észjárása szerint a mélység összefügg a halállal, és ugyanúgy,
természetesen, a sötétséggel és feketeséggel is eszmetársulásba
kerül. Az oromo nyelvben halkan = éjszaka, hallaja, halleja,
allaja = mélység, nagy mélység (az olasz szótár az abisso =
nagy mélység szóval fordítja). Hogy őseink eszmevilágában a
mélység a halállal mennyire összefüggésbe hozatott, tanúsítja
az, hogy a székelyek nyelvében hal, halni igénknek ma is van
még süllyedni értelme is. Magam is hallottam azt mondani,
hogy „Lábam a hóba halt.” azon értelemben hogy „Lábam a
hóba süllyedett”. Ami szerint világos, hogy őseinknél a meg-
halás, ha csak költőileg is, de mélységbe, sötét mélységbe, az
Alvilágba való alászállással, süllyedéssel azonosíttatott. Mivel
az olasz szótár szerint az aroma szónak hehezetnélküli allai
kiejtése is van, ez tehát az al, alsó szavainkat kell eszünkbe
juttassa, amely hiszen a hal (meghal) és hal (süllyed) igénknek
csak hehezetlen mása. A legmeglepőbb egyezés tehát az, hogy
ezen hal igénk tökéletesen azonos a hal = vízi állat főnevünk-
kel (a finnben kala = hal, kalma és Kalma = halál és Alvilág)
is, mert hiszen a hal vízben élő állatként, valóban mélységbeli
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lény is, sőt van sok olyan halféle, amely csakis fenéken és
csakis mélységekben élő. Sőt, ami még meglepőbb: az hogy
népünk nem csak azt nevezi halnak amit irodalmi nyelvünk,
hanem minden a vízben élő állatot is, mint például rákot,
kagylót egyaránt. Ezzel pedig pontosan egyezően olasz, vala-
mint dalmáciai szláv halászok is következetesen pesce (pesse),
illetve ciba = hal néven neveznek polipot, rákot, kagylót,
holoturiát is egyaránt, habár az olaszok, megkülönböztetés-
ként, a rákot és kagylót még „pesce armato”-nak is nevezik
ami alatt „szerelvényes hal”-at értenek. Ezenkívül szempon-
tunkból fontos még az is, hogy az olasz-latin pesce, piscis
(pesse, piszcisz) = hal szó azonosul az olasz-latin abisso,
pessum (abissza, pesszum) = mélység, nagy mélység szóval.
Sőt a latin pessum szó világosan bizonyítja még azt is, hogy az
olasz abisso szó kezdő a hangja nem más mint a mi a név-
előnk, amely itt a tulajdonképpeni szóhoz csak hozzáragadott,
amihez hasonló esetet eddigi fejezeteinkben már többet lát-
tunk. Mindezen p-s, b-s szóalakok besenyő őstörzsünk szócso-
portjába tartozóak, aminthogy „Besenyő” fejezetünkben ezek-
ről már írtam is, de amit itt, a párhuzamok szemléltetése érde-
kében érdemesnek tartok ismételnem.

A rákfélék, polipfélék között vannak szabadon úszók is,
legtöbbjük azonban csakis a fenéken tartózkodik sőt a nagy,
sötét mélységekben él, ahová napfény sohasem is ér le. Mind-
ezekből kitűnik, hogy Alvilág szavunk még akár Halvilág-,
Mélységvilág-, Sötétségvilág- avagy akár Halálvilágnak is ér-
telmezhető. Ez mutat a „Leányszínű Bálint és Gyöngyszínű
Ilona” népmesénk azon indítéka mélyebb jelképes értelmére,
illetve ennek megfejtésére is, amely szerint Gyöngyszínű Ilo-
nát két gonosz nő a tengerbe veti, ahol ő hallá változik. Va-
gyis: meghal, de testét a halak eszik meg, ő tehát „hallá válto-
zik”, de miután kifogják előbb nyírfává, aztán gyöngyvirággá,
végül pedig ismét leánnyá változik vissza. Ami nem más mint
annak jelképezése, hogy az anyag is ugyanúgy örökkévaló
mint az erőny, és hogy az anyag is csak különböző alakot ölt-
het, de: megmarad, mikén az erőny is különbözőképp változ-
hat át, különbözőképp nyilvánulhat meg de örökké megmarad,
amint ezt a mai tudomány is így tanítja, de amit tehát őseink is
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igen jól tudtak, csakhogy ők e tudásukat gyönyörű költői, jel-
képes regék alakjában is képesek voltak kifejezni, nem mint a
mai tudósok, már csupán száraz, tudományos beszédekben,
előadásokban. Csakhogy mi, őseink műveltségét, mythologi-
áját, szimbolikáját nem ismerve, jelképekben szóló regéiket
nem értjük, illetve azokat „naiv” meséknek véljük.

Tudvalevő, hogy a görög-római mythologiában is a Halál
és az Álom egymás testvérének tekintetett, ami élettanilag he-
lyes is, mivel az álomban az életműködések csökkennek.
Morpheüs az álom istensége volt de mors latinul = halál, míg
Mors (Morsz) a megszemélyesített Halál. És íme, kőrös szó-
csoportunk szerint is halál szavunk hehezet nélkül: álom, al-
vás, aludni, de amely utóbbiak hehezettel viszont hálni igénket
adják, amely, ha némi értelemeltolódással is, de szintén alvást
jelent, ami szerint tehát halni és hálni igéink között csak igen
csekély kiejtésbeli különbség lévén, ez a „testvérség” fogalmát
szavakban, illetve hangokban, a legtökéletesebben fejezi ki.
Egyébként pedig hiszen ma is mondjuk hogy „mély álomba
merülni”. Míly csodálatos egyezések tehát a következők: Me-
rül hiszen ugyanazon értelmű mint süllyed, de mi láttuk, hogy
hal igénk is egyaránt jelent meghalást és süllyedést. Márpedig
merül igénk azonos a mors = halál latin szóval, mivel, amint
ez ismeretes, a magánhangzó változása lényegtelen. Sőt ma-
gyarul mord, morcona, marcona: mogorva, rosszindulatú ha-
ragosságot jelent. A németben morden = gyilkolni; latinul,
olaszul morsus, morso (morszusz, morszo) = harapás, murmu-
rare, mormorare = morogni, míg az e hangos merül igénkkel
meg a halált okozó méreg neve, valamint a mérges = dühös,
haragos szavunk is azonosul. Úgyhogy a mordnak, marconá-
nak, haragosnak és öldöklőnek képzelt római Mars (marsz)
hadisten neve is eszünkbe kell jusson, akiről mi már tudjuk,
hogy a mi Hunorunkkal vagyis rombolóelvi Hadistenünkkel,
Hadurunkkal volt azonos. A föntiekhez kell még tennünk,
hogy őseink tehát a meghalást, mint az alvást is „mély álomba
merülést” költőileg: mélységbe süllyedésként fogták volt föl,
amit igazol is, hogy a mélységbe süllyedés halállal is azonos.
És íme: merül szavunknak mély szavunk csak lágyult kiejtése.
Az oromoban marata = kígyó, mi pedig beszélünk kigyóma-
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rás-ról, amely mar, marni igénk hiszen harapás értelmű s a la-
tin mordere = harapni igével azonos. Továbbá oromo maracsu
= düh, marata = dühös, haragvó, marszu = marni, harapni s
maratu = morogni.

Fölhozató még a görög morocisz szó, amely feketeséget
jelent, továbbá az olasz moro = feketehajú, barna bőrű ember,
de amely szó még afrikai fekete szerecsent is jelent, míg mora
= feketemálna.

Vagyis: az itt elmondottakból is újból és újból látjuk,
hogy az ily csodálatos egyezéseket észrevennünk és ezek okát
meg is fejtenünk csak a magyar nyelv, a magyar néprajz és az
ősmagyar mythologia ismeretével és segítségével lehet.

A tenger sötét mélységébeni (oromo hallaia, allaia =
mélység, görög halsz = tenger!), regebeli óriáspolipról bőveb-
ben már „Besenyő” fejezetünkben írtam, említve ott, hogy en-
nek (és az indiai Káli istennőnek megfelelően) neve Iszonya
volt. Ennek mintegy párhuzamát képezően föltehető, hogy
kőrös szócsoportunk szerinti Halán, Kalana, Alanya, Alán ne-
vekben is neveztetett. Írtam arról, hogy őseink költői regéi sze-
rint, valószínűleg pedig azon ősidőkben keletkezetten, ame-
lyekben a Sark még hazánk területén volt és tehát egy éj: fél
esztendeig tartott, a Napisten a láthatár alá tűnvén, leszállott a
tenger mélységébe, hogy ott az iszonyatos, iszonyú nagy Hal-
lal, a gyermekeit az Életet, elnyelni akaró Halállal megküzd-
jön. Tudjuk, hogy a polipféléknek fekete tintájuk van, ami
őket a feketeséggel, sötétséggel szintén kapcsolatba hozza. E
fekete tintájukat, ha őket valamely ellenség támadja, azzal
szembe föcskendik, ami nemcsak ijesztő is, de a vizet zavaros-
sá, feketévé teszi, amely sötétségben aztán a polip, támadója
elől elmenekül. Mihelyt tehát a Napisten a láthatár alá száll az
óriás polip is feléje ontja a sötétséget: az éjszakát. A Napisten
őt e sötétségben kell tehát keresse, a sötétség e réméveli küz-
delme ezért fél esztendeig tart de ami után a sötétség el is osz-
lik és ő diadalmasan emelkedik ismét a magasságba. Ámde
tudjuk azt is, hogy a polip élete mily szívós, hogy bárhogy se-
bezve, sebei begyógyulnak, helyrejönnek, levágott bármely ré-
sze í pedig újranőlnek. A regebeli óriáspolip is tehát halhatat-
lan, úgyhogy a Napistennek vele való küzdelme is örökkön
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örökké tart, örökkön örökké ismétlődik. És íme: Eszünkbe kell
jusson, hogy a görög hitrege szerint Heraklesz (Napisten, ná-
lunk is Er-Kolos) a Lerna mocsárbeli rémes Hydrával azaz
Hüdra-val kell megküzdjön és amelyet azután le is győz. A
Hüdrának a rege szerint kilenc feje volt, amelyek közül egy
halhatatlan volt de a többi pedig olyan hogy ha bármelyiket
levágták – avagy Heraklesz kalló botjával egyet leütött –: kettő
nőit ki helyette. Mi már megsejtjük, hogy a mocsárban lakó
Hydra azonos a tenger mélyén élő polippal, vagyis az ősrege-
beli óriáspolippal illetve, hogy a rege itt csak átlokalizálva.
Megsejtjük azt is hogy a Hydra név is a görög hüdor = víz
szóból keletkezett, ámde mi már tudjuk azt is, hogy a víz e gö-
rög neve viszont nem más mint a mi kún szócsoportunkbeli
vizet és hideget egyaránt jelentő hid-, hüd- szótövünk és hűl,
hűteni igénk származéka, amely szó azért jelentett egyaránt
hidegséget és vizet mert a víz a leghidegebb anyag (legalacso-
nyabb fajmelegű), vagyis mert a vize! a környező levegőnél és
minden ottani tárgynál is mindenkor hidegebbnek érezzük
üdítőnek azaz hüditőnek érzékeljük. Fölismerjük ezért azt is,
hogy a görög rege csak mivel már megértetlenül öröklött do-
log, ezért lett kicifrázva. A kilenc mindig kinövő, sőt itt már
meg is kétszereződő, fej a polipfélék nyolc illetve tíz indája
(besenyő szóval csápja), amelyek ha veszítvék, újra kinőlnek,
az egyik fej halhatatlansága pedig annak elhomályosult emlé-
ke, hogy a polip a valóságban is igen szívós életű, de annak is,
hogy a Sötétséget megszemélyesítő rémes polip az eredeti ős-
hitregében még maga halhatatlan, de ami a görög hitregéből
azért hagyatott el mert hiszen itt Heraklesznek a Hydrát vég-
kép le kell győznie, illetve nem jöhetne vele örökkön örökké
újra megküzdeni!

De föl kell nekünk tűnjön még az is, hogy a víz kún hűd
nevéből származott Hüdra vagy Hidra névben az első szótag
után -ra következik, holott -ra következik a vidra szavunkban
is, amely vízi állat e neve víz besenyő szavunknak ugor roko-
naink bit = víz változatábóli keletkezése ismeretes. Úgyhogy
ebből és a föntiekből az is következtethető, hogy kún őstör-
zseinknél a hüdra vagy hídra szó a polip neve lehetett.
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Már „Besenyő” fejezetünkben is ki kellett emelnem, hogy
a polipfélék jellemző sajátsága a szívás, népünk nyelvén szo-
pás, mélyhangzóval szopás, amely besenyő szavainkból a la-
tin-olasz nyelvben a sepia (szépia) polipfaj e neve is keletke-
zett. De az örvény sajátsága is az hogy mindent magába szív,
magába szop, úgyhogy a regebeli óriás polippal, illetve a min-
dent magába szopó nagy örvénnyel: a horhóval avagy gorgó-
val és így a Gorgo vagy Grogon rémes nőistenséggel is azo-
nosnak kell fölismernünk, de aki tehát azonos az indiai Kálival
és a besenyők Iszonyájával. (Iszik igénk is magába szívást je-
lent) Végül megemlíthető még, hogy a Lerna név egy ottani
nagy mocsárterületre vonatkozott, amely névvel a mi lőre =
lötty, lotyadék szavunk hasonlítható össze.

A sötétség ideje, az éj, az alvás, a hálás és az álom, és ez-
zel összefüggőleg természetesen a csönd illetve a hallgatás
ideje is, úgyhogy bizonyára nem véletlenség, hogy az oromo
nyelvben a halk szavunkkal a halkan = éj szó teljesen azonos

Bár vannak halak amelyek bizonyos hangokat is képesek
adni, ezt azonban nem tüdejükkel, mivel tüdejük nincsen;
úgyhogy a halra mégis hangtalansága, hallgatagsága jellemző,
amiért is népi szólásunk: „Hallgat mint a hal”. Míg például a
szépia polip szárazra kerülve sípoló hangot képes néha adni,
de éppen a közönséges polip, amely mindig a tenger fenekén
él, erre nem képes, vagyis örökké hallgat. Éppen azért pedig
mivel a közönséges polip (octopus) fenéklakó állat, ezért ter-
mészetes, hogy a tenger örök sötétségben levő mélységére
képzelt és a Halált is megszemélyesítő óriáspolip is ilyen faj-
tájúnak kellett képzeltessen. A halál pedig szintén egy az örök
hallgatással, hallgatagsággal, mert ami halott az örökre el-
hallgatott. Ámde ismét csak a magyarban teljesen azonos
egymással a hal, halál és hallgat szó, míg a vogul kul: hal és
halál.

Láttuk már „Besenyő” fejezetünkben, hogy egy polipfaj
latin neve sepia, szláv neve sipa (szépia, szipa) és hogy ezen
jellegzetesen szívó, népies nyelvünk szerint szipó, állat neve
valóban a szív, szipolyoz, szippant igénkből is származik. De
láttuk azt is, hogy a görög szifon = cső szó is ugyanezen igénk
egyik származéka, nem csak azért mert minden polipnak is
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van „szifon”-ja, azaz csöve, – amelyen át azonban nem szív
hanem csak fecskend – hanem azért inkább mert a cső, régi
nyelvünkben cséve (amely szóból a szerb-horvát cév, cijév =
cső is származott), valóban szívásra alkalmas valami, amint
ezt minden borkezelő avagy szivattyús kutat kezelő ember
igen jól tudja. Mivel pedig a polip és a cső besenyő elnevezése
között ily határozott összefüggés van, valószínű, hogy ez így
volt a kőrös szócsoportban is. Láttuk, hogy hal szavunk erede-
tileg a polipra is vonatkozott, sőt hogy tulajdonképpen inkább
a fenéklakó polip neve kellett legyen mint a szabadon úszó
halféléké. A finn nyelvben kala = hal, amely szóval pedig tö-
kéletesen egyező a görög és latin kalamosz és calamus = nád.
A nád pedig mindenesetre az ember által megismert legrégibb
csőszerű dolgok egyike, annyira, hogy például a németben
Rohr ma is egyaránt jelent nádat és csövet. Igaz ugyan, hogy
megkülönböztetésül a Röhre szót is használják cső értelem-
mel, csakhogy ez csupán a Rohr szó többes száma. Ugyanígy
ősidők óta ismert „csövek” az állati vagy emberi „belek” is,
amely utóbbi szavunk azonban ma helytelen alkalmazású, mi-
vel bél, belek alatt eredetileg az összes belső részeket értették:
tüdőt, szivet, májat stb., míg annak amit mi ma bélnek neve-
zünk, helyes neve húr volt, aminek emléke megvan abban,
hogy bizonyos kolbászfélét ma is hurka néven nevezünk, va-
lamint abban is, hogy az íj idegét régen annak húrjának is ne-
vezték, valamint hogy ma is a hegedű húrjairól beszélünk; az
íj húrja régen valóban készült állati húrokból, a hegedű húrjai
pedig csakis ilyenekből, míg a selyem és acélhúrok sokkal ké-
sőbbi keletűek. Mellesleg itt is fölhozom a következőket: Lát-
tuk, hogy a szem szóból, ősnyelvünk r közbeékelési szokása
révén miként keletkezett a Szerém név, miként a sám szóból
szárám, ami azután szlávos magánhangzókihagyással a szláv-
ban szrám = szégyen jelentésű lett, valamint ugyanígy lett a kő
szavunkból származott kemény szavunkból kermen, ami a
szláv krenjen szóban kovakő jelentéssel maradott fönnt. De
ugyanígy lett a cséve szavunkból cseréve, ami aztán a szláv-
ban, szintén magánhangzókihagyással crvév, crévo = bél (azaz
helyesen húr) lett, míg végül minden magánhangzó kihagyá-
sával crv = féreg lett. Világossá válik ezek után, hogy húr
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kőrös szócsoportbeli szavunknak is kellett legyen csőértelme,
amely szó azonban inkább az olyan nem merev, hanem lágy
csőszerűségekre vonatkozott amilyenek a belek, a férgek, kü-
lönösen a giliszta, valamint a női hüvely is, ami aztán a német
Hure s a magyar és szláv kurva szó eredetét is képezhette.
Hogy azonban ugyane szó megvolt lágyult les kiejtéssel is, ezt
meg egyrészt a cseh halka = lány, másrészt az oromo halka =
barlang szó bizonyítja, amely két szó pedig átvezet az általunk
már említett magyar hólyag, hő/, höle, hülye, hél, német hohl,
Höhle, Hülle, megfordítva magyar luk, Iik, lék és német Loch,
Leck, Lücke szavakra, amelyek lényegileg mind üreget jelen-
tenek; minden cső es csőszerűség egyik legfőbb sajátsága is
pedig üreges volta.

Rá kellett itt ezek után térnünk kolbász szavunkra, amely
hogy mennyire érdekes szó, kitűnik ez alábbiakból; előre bo-
csátom azonban, hogy e szót fiatal koromban igen sokat hal-
lottam kalbász-nak is ejteni, ami a hal szavunkhoz közelebb
hozza.

A polipféléknek, fajok szerint, mindig nyolc avagy tíz in-
dája van. Ezeket kún szócsoportbeli szóval nevezhetjük indák-
nak, besenyő szócsoportbelivel csápoknak. Velencei tájszólás-
ban ma is ciappa (csáppá) = megfog, aminek kabar megfele-
lője – amint mi már tudjuk – kap, elkap, latinul capia, olaszul
chiappa (kápio, kiáppá) = megfog, megragad. De viszont
ugyanezen indákat kőrös szóval nevezhetjük karoknak, galan-
doknak, avagy a kar szó megfordításával ragadóknak is. A
polipfélék e karjain levő számtalan szipókáikkal áldozatuk
testéhez tapadva, valóban hozzá ragadnak, hozzá ragadoznak,
azt megragadják, amiért is ezen indáik tehát főkép zsákmá-
nyuk elfogására és tartására szolgálnak, habár a fenéklakó fa-
jok ezeket a fenéken való mászásra s eszerint tehát lábakként
is használják, aminthogy latin octopus nevük valóban „nyolc-
lábú” jelentésű. Minden polipfajnál azonban ezen indáik egyi-
ke többé-kevésbé eltérő alakú és termékenyítő hímtaggá is
alakulva s a nőstény megtermékenyítését is végzi. Ez legjel-
legzetesebben és legtökéletesebben van kifejlődve a nautilusz
polipféléknél, amelyek pedig az őskorok ammonitesz polipfé-
léihez hasonlítanak leginkább, annyiban is, hogy a csigákéhoz
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hasonlító házuk, azaz hajócskájuk is van (görög-latin-olasz:
nausz, maüsz, navis, nave = hajó). A nautilusz félék hímjei
ezen egyik indája a többinél sokkal hosszabb, egészen más
alakú, habár szipókái szintén vannak. Ám, holott a többi inda
nem üreges, nem csőszerű, ez azonban amikor a párosodás
ideje bekövetkezik, ondóval telitetten, valósággal hosszú, vé-
kony kolbászszerűvé lesz, amiért is elképzelhetjük, hogy az
őskorok óriás ammonitjainak (kocsikerék nagyságú, csigahéj-
alakú házaik is kerültek elő) valóságos kolbásznagyságú hec-
tocotiluszuk is volt. Mi több, ez a mai nautiluszoknál is, a kö-
zösüléskor a hímállattól elszakad, elválik, a nőstény testüregé-
be hatol, ahol aztán hosszabb ideig, teljesen önálló lényként él,
ami alatt az ott kifejlődő ikrákat termékenyíti.

Ezen – tudományos nevén tehát hectocotylusz szerv –
hímtag annyira önálló lénynek látszik, hogy régibb tudósok
még a polipban élősködő féregnek tartották, holott a valóságot
még sokkal régebben Arisztotelesz tudta s írt is róla, amit
Brehm („Tierleben”) meg is említ. Szerintem ez azt jelenti,
hogy a görögök e tudást is a félsziget általuk leigázott
fajunkbeli őslakóitól örökölték volt, ami azonban a későbbi
mindinkább tudatlanságba merülő népeknél, mint annyi más
is, teljesen feledésbe ment, amely tudás hogy azonban őseink-
nél megkel lett legyen, az alábbi elmondandókból tűnend ki.

Az őskorok tengereiben és bizonyára az Alföldünket egy-
kor borított tengerben is, éltek a mai nautiloidákhoz hasonló
ammonita polipok is. Amelyek között lehettek olyanok is
amelyek hectocotylusa, azaz kolbásza, kalbásza, halindája
vagy galandja a hímállattól már előre is teljesen elválva, a
vízben önállóan indult, kalandozott, kelt, haladt azaz bolyon-
gott (népünk nyelvén kolindál is = bolyong) a nőstényállat ke-
resésére. Erdélyben Korond mellett van Kalonda nevű hegy
Hal-inda, hal-ondó). Hogy pedig ez mennyire nem valószínűt-
len, bizonyítja a szamoai (Csendes Óceán) palolo, tengeri fé-
reg, amelyet Brehm is leír. Ennél maga az állat, amelyet azon-
ban még egészében senki sem látott és így féreg volta is kétes,
a tenger fenekén marad, de minden esztendőben egyszer, két
nem sokkal egymásután következő rajban, ügy a nőstényeknek
mint a hímeknek leválott és az ikrákat illetve „tejet”, azaz on-
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dót, tartalmazó nemző része, a tenger színére jön föl és itt a
partok mentén végezi a párosodást, ami után ismét a mélybe
tűnik el. Sejthető, hogy ezután úgy az apa- mint az anyaállat-
ok, valamint a hímszervek is, elhalnak míg a megtermékenyült
nőszervek a mélységben az új nemzedéket érlelik meg és hoz-
zák létre. Elfogadhatónak vélem pedig, hogy ez az őskorok
nautilus és ammonites féle polipjainál is így avagy hasonló-
képpen volt, vagyis hogy ezeknél is a nőstények petefészke
vagy anyaméhe az általa tartalmazott ikrákkal együtt, ugyan-
így a hímek ondótermő indája is, az illető állattól elválva,
önállóan indult, valószínűleg szintén a víz színén úszva, egy-
más keresésére. Felötlő tény, hogy ez igen hasonlóképpen a
növényvilágban is megvan, például a Vallisneria spiralis nevű
vízinövénynél. Ennek nővirágai hosszú szárukon a víz színére
emelkedve, ott kinyílanak. A hímvirágok az egyes növények
tövénél bimbóznak ugyan, de szárukról leválva a víz színére
buknak föl, ahol kinyílanak és a szél által ide-oda hajtva jutnak
a nővirágokkal érintkezésbe, ami után elpusztulnak, a nővirá-
goknak azonban szára spirálosan összecsavarodik, a virágot a
mélybe ismét a tőhöz vonja le, ahol az magot érlel.

Mármost a kolbász szó bász szótagja kétségtelenül hímsé-
get jelent, mert hiszen ez a hímtag közönséges magyar neve is
lehet de az ismert sz-t hangváltozással a pat, bot, bator, pater
szavakkal is azonosul.

Míg viszont a galand, kalinda vagy halinda szóban meg
az inda szórész azonosul az indul, önt, ont és ondó szintén
hímségi szavakkal. Mindezzel szemben, amint mi már tudjuk,
az sz hang valamint az isz szócska (kezdő v hanggal víz) álta-
lában nőiséget szokott jelenteni. Eszünkbe juthat tehát giliszta
szavunk, amely valamikor a szóban volt polipfélék elválott női
nemző része neve is lehetett és amely rész féreg alakú szintén
lehetett. E sejtelmünk igazolhatja Kaliszto, másként Kalliszto,
Kaliszte görög mythologiai nőszemély neve, aki az újabb gö-
rög hitregék szerint Artemisz Holdistennő egyik kiérő nimfája
volt de régebben magának Artemisznek volt egyik neve. De
nekünk ugyanitt eszünkbe kell még jusson „az asszony béká-
ja” is, vagyis anyaméhe, amely, amint már elmodottuk, a nép-
hiedelem szerint, a nőben önálló lényként él, tápláléka az ondó
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amint ha nem kap, nyugtalankodik, de amely az alvó nőből
éjjel néha ki is mászik, béka alakban, és vizet keres hogy fü-
rödhessen. Mi más lehet e hiedelem, mint annak babonává
válott, elhomályosult emlékezete, hogy valamikor léteztek
olyan őslények, – amelyek a későbbi, fejlettebb lényeknek és
így az embernek is fölmenő őseik voltak – amelyeknél a nem-
ző szervek képesek voltak különválni s így egy ideig még élni,
és amiről őseinknek tehát szintén tudomása volt. Mert íme,
mily csodálatosan egyezik ezekkel a vogul rokonainknak a
világ kezdetéről szóló regéje, amely, Hunfalvy Pál „A vogul
föld népe” című, az eredeti vogul regéből fordítva s általam itt
rövidítve, így szól: „Numi Torem, a Nagy égisten a magasság-
ból vas kötélen ezüst bölcsőben magához hasonló férfit és egy
nőt bocsát le a tenger színére. Ezt a szél hol erre hol arra fújja,
viszi. Tőlük születik meg a Napisten, a;ki utóbb Numi
Toremhez megy föl a magas Egbe tanácsot kérni, miképp te-
remthetne a leendő emberek =s állatok számára földet? Numi
Torem (másként Numi Tárom) tanácsa szerint lebukik
búűvárkacsa képében a tenger mélyébe s onnan maroknyi föl-
det (másként homokot) hoz, amely aztán lakható földdé növe-
kedik, majd szintén Numi Tárom tanácsa szerint földből és
hóból megalkotja az első embereket és állatokat.”

Mi már tudjuk hogy a „tenger” itt a végtelen Mindenséget
jelenti, a „homok” pedig az anyag-ősatomokat, amelyekből
minden lesz. Numi Tárom avagy Numi Torem viszont szintén
a végtelen Mindenség, de megszemélyesítve. Neje itt még nin-
csen, habár, de bizonyára később, hímelvi fölfogás befolyásá-
ból, férfinak mondva. Okszerű azonban úgy vélnünk, hogy
mivel egyedűl van, tulajdonképpen neme még nincsen, mivel ő
Minden. A Mindenség, a Végtelenség pedig csak Egy lehet,
mert ha kettő volna akkor e kettő között határ volna sakkor
egyike sem volna mindennek kezdete. Kétségtelen, hogy e
megállapítás volt az egyistenhivő vallások alapeszméje is, ami
aztán sokszor fanatizmusba is tévedett. Mindenesetre bizonyos
hogy ami Egy, az még nem lehet sem hím sem nő.

De észre vesszük e vogul ősregében még azt is, hogy
Numi Tárom ősistenségnek a Napisten még nem is közvetlen
fia, hanem, hogy előbb egy önmagával azonos férfit (erőny),
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de nőt is (anyag) bocsát le, azaz ki, s csak ezek hozzák létre a
Napot. Amiből arra is következtethetni, hogy itt tehát az önál-
lóvá elváló halinda és haliszta (a női lényből kiváló s önállóan
is élni képes anyaméh) jelképezésével van dolgunk, mert más-
különben, miként más regékben is, a Napisten az Égisten köz-
vetlen fiának is volna mondható, ami azonban itt épen azért
nem mondatik mert itt az Égisten még Egy, aki tehát a rege
igazi ősalakjában még sem nem férfi sem nem nő. (Említve
volt már, hogy csak a magyarban ugyanazon szó az Ég és az
Egy, valamint még az Egész szó is, amely utóbbi a Mindenség
egy voltát is kifejezi). Tény viszont, hogy az egysejtű lények is
még osztódás által szaporodnak mindaddig amíg még nemnél-
küliek, azt is tudjuk pedig hogy legrégibb őseink az egysejtű
lények. Ezért mondja a bibliai hagyomány, hogy Éva Ádám
bordájából, tehát osztódás által, lőn teremtve. Csakhogy a zsi-
dók, akik e jelképes regét örökölték, ennek értelméről már
semmit sem tudtak. Ugyanígy a görög mythologiában már rég
feledésbe ment, hogy Zeusz főistenség még nemnélküli kelle-
ne legyen, mégis fönnmaradott ennek elhomályosult emléke-
zete, hogy Athene Zeusz fejéből pattant ki, vagyis szintén
osztódás útján jött létre.

Viszont azzal, hogy a vogul ősistenség férfit és nőt bocsát
ki magából, csodálatosan egyezik az, hogy a polipoknál is ré-
gibb kagylók egy ideig, mintha nőstények volnának, ikrákat
bocsátanak ki magukból a vízbe, azután pedig, mintha hímek
volnának: ondószálakat, ami szerint akár hermafroditáknak
akár nemnélkülieknek is tekinthetők. Ismeretes viszont, hogy
alacsonyabbrendű állatoknál a már meglévő nemi szaporodás
az osztódás általi szaporodás mellett is még megvan. De érde-
kes egyezés a polipfélék elbocsátott halindáival a vogul hitre-
gében az, hogy az ősistenség a férfit és nőt kötélen bocsátja le,
a kötél pedig a hosszú, kolbászszerű halindát és halisztát jel-
képezheti, míg a bölcső, amely tehát a tenger színén ladikként
úszhat és a szél által hol erre, hol arra hajtva ring, arra utalhat,
hogy az őspolipok halindái és halisztái is a tenger színén úszva
kereshették egymást ugyanúgy mint a palolo állatéi s mint a
Vallisneria spiralis virágai. De eszünkbe juttathatja e bölcső
még a már szóban volt Let-Latona regét is amely szerint ez
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istennő is a tenger színén ringva az életre hozó tengeri tajtékot
jelképezi, és Apolló Napistent és Artemisz Holdistennőt szüli.

A vogul rege azon szavai pedig amelyek szerint a bölcsőt
a tenger színén hol az északi szél hajtja délnek, hol a déli szél
északnak, ez annak emlékét őrizi, hogy az őspolipok, az ős
nautiluszok, maguk is csigaszerű héjukban ladikként úszkáltak
néha a tenger színén, valamint azt is, hogy halindáik és
halisztáik is a tenger színén bolyongva keresték egymást.

Idézem itt szószerint Kandra Kabos „Magyar mythologia”
című könyvéből oroszországi mordvin rokonainkról szóló e
sorait:

„A fiúk mindenféle csörömpölő eszközzel vannak ellátva.
Házról-házra körülbelül ezt énekelik (magyarra fordítva):

Nyírnek, Nyírfa-tündérnek, az aranyszakálúnak
Járunk a dolgában, Nyírfatündér megérkezett
Nyisd ki tehát a kaput. Ajándékozz Kjol’ädának
Kolbászokat, disznólábat, asszonysütötte kalácsot
Nyirfa, Nyirfa tündér, aranyos szakálú”

Amiről itt szó van: Karácsonykor, azaz tehát az ősi Téli
Napforduló ünnepekor történik. Kandra Kabos magyar mytho-
logusunk is kiemeli, hogy e mordvin népszokás mennyire
egyezik a mi ugyanezen ünnepkori népszokásainkkal, amelyek
azonban szerinte sem keresztény eredetűek ha a keresztény-
ségbe némi átalakítás után be is illesztettek. Régen nálunk
ilyenkor a regösök, vagyis népi zenészek, énekesek, mese-
mondók jártak házról házra, szerepléseikért pedig az illető ház
gazdájától némi pénzet, a gazdasszonytól pedig ételt, italt
kaptak, de a gyermekeknek némi ajándékot régen e regösök is
adtak, mint például maguk készítette sípot, furulyát, gyer-
mekjátékot, a más házban kapott dióból, mogyoróból, édes-
ségből is egy keveset, ami által is megjelenésük örömöt jelen-
tett, eltekintve az elmondott szebbnél szebb és zenével is kísért
énekektől és szebbnél szebb meséktől. A mai regösök azon-
ban, sajnos, már semmit sem adnak, csak kapnak, csak koldul-
nak, énekeik pedig mindég rövidülnek, folyton szegényesed-
nek, aminthogy ez nem csak ebben de sok más mindenben is, a
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mai, minden szépségből kivetkőző és csak haszonnal törődő,
csak haszon után járó, önzővilágban már így szokott lenni. De
annak következtében a regösök megjelenése is a házbeliek
számára is mind kevésbé jelent örömöt, hanem már inkább
csak terhet. Pedig épen ennek következményeként tűnik
mindinkább el az egész regös népszokás is Észre vehetjük
azonban, hogy annak emléke hogy régen az ajándékokat a re-
gösök is hozták, hogy ők is adtak, még némely énekben any-
nyiban él, hogy azt is énekelik: „Hoztunk új örömet”. De még
inkább él ennek emléke abban, hogy az ajándékokról az mon-
datik, hogy ezeket „a Mikulás” és „a Jézuska” avagy „az
Agyal” hozza És a gyermekeknek, legalábbis a még kicsi-
nyeknek, nem szabad tudniok, hogy ez ajándékokat – ma már
– főkép maguk a szülők, valamint más családtagok, rokonok,
ismerősök, adják.

Hogy aztán a mordvin énekek szerint ez miként került
kapcsolatba a szakálas Kjol-ädával, pontosan megmondani
nem tudom, de sejthető, hogy csak azért mert Kjol-äda is még
az év végén az emberektől búcsúzó Napisten is szakálasnak
képzeltetett Nálunk az ezen ünnepen szerepelő regösök heten
voltak és ezek egyike töltötte be az olyan alak szerepét ami-
lyen a mordvinoknál a szakálas Kjol-äda volt.

Meg kell jegyeznünk, hogy holott a fenyőfélék télen, nyá-
ron zöldek, a nyírfa télen lombtalan De viszont lombtalan
nyírfa ág is dísziíhető volt avagy fiatal nyírfácska is. Hogy vi-
szont a mordvinok nyírfát használtak, ennek oka az lehetett,
hogy vallásos kultuszfájuk is ez volt, ugyanúgy mint a magyar
törzseknél a meggyfa, a kunoknál a fenyő, a szemeréknél a
som Így azután e fácskát a Téli Napfordulókor volt szokás
gyertyákkal és egyébbel díszíteni, de Kjol-äda is ugyanekkor
szerepeltetett, így azután a kettő egymással kapcsolatba került.

Kjol-ädát avagy Kjol-eddát a mordvinok tulajdonképpen
az özaisz-ok közé sorolják, ezek pedig náluk a főbb istenségek
mellett amolyan kis-istenségekként szerepeltek, akik között
szerintük jóságosak, jóindulatúak de gonoszak, ártóak is van-
nak. Amiből következtethető, hogy Kjol-eda eredetileg nem
volt azonos a mi Vörös Koldusunkkal (Mikulás), aki az év vé-
gén az emberektől búcsúzó öreg Napisten volt. Lehetséges te-



246

hát, hogy Kjol-eda eredetileg talán nem is a Téli Napforduló-
kor szerepelt, de utóbb. mivel ő is, amaz is házról-házra járó,
azaz „kolindáló”, szakálasnak képzelt férfialak volt, igy e
kettő egymással azonosíttatott, ami az ősvallás hanyatlásával
könnyen megtörténhető dolog volt. Maga a Kjol-äda, Kol-
edda, azaz Hal-inda még határozottan azt bizonyítja, hogy ő a
vogul hitregében Numi-Tárom által bölcsőben a tengerre le-
eresztett férfival azonos, azaz, hogy eszerint ő a Numi- Tárom-
tól elvált és a tenger színén bolyong ásnak induló halinda vagy
kolin da azaz: poliinda megszemélyesítése volt. Amelynek e
bolyongásával mind máig egyezik a népszokásban a házról-
házra való .bolyongás, bár még koldulás értelmű is. Úgyhogy
e szóval a kalandozás szót is összeköthetjük, ugyanúgy mint
népi ka/ézol = kószál szavunkat, amely szavainkból azután
kalóz szavunk származott, amely utóbbi azonban, bár szintén
bolyongó és kalandozó embert jelentet, de aki már nem koldul,
hanem erőszakkal vesz el, azaz rabol.

A Kjol-äda vagy eda név e részével kapcsolatban. Láttuk,
hogy az oromoban edda, idda = gyökér, a gyökerek pedig in-
dákra hasonlítanak. Ezen oromo edda vagy idda szó viszont
ideg szavunkkal is azonos és mindhárom az inda szavunknak
csak nem nd-sített mása, de amely utóbbi szó viszont in sza-
vunkkal is kapcsolódik, és tudjuk is, hogy az ij húrját régen
annak idegének és inának is nevezték, mivel ez készült állati
inakból is. Mind e szavakkal azonban nem csak indul szavunk
vetendő össze, hanem a kőrös szócsoportbeli kel, halad és a
görög kelendosz, latin és olasz callis, calle = út, továbbá a finn
kaiteva = haladás, kuljikszi = vándorlás, kószálás, amelyből
aztán az orosz gulaty = járkálni, sétálni szó is származott Vo-
gul kale = kel, halad.

De mint ahogy mindez a hal-inda révén az indul szavunk-
kal is összefügg, ugyanígy összefügg másrészt a régi rómaiak
calendae (kalende) szavával is (amely utóbbiból azután a
calendarium szó is származott), mert ez minden hónap első,
azaz kezdő napját jelentette, vagyis a hónap keletkezését, kelő,
induló napját. Mi már tudjuk, hogy e kún indul = kel szavunk,
valamint a szláv ide = halad és a magyar idő szavunk egymás-
sal ugyanúgy azonos mint a magyar jár szóval a németjahr
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(jár) = esztendő, mind amiből azután következik, hogy az idő-
nek bizonyára létezett valamely kel, kol avagy kal alakú kőrös
szócsoportbeli neve is, amit egyébként az is igazol, hogy habár
r-es kiejtéssel, de kor szavunk idő értelme ma is megvan. Mi-
vel pedig a fölhozott kal-, kol. kezdetű szavaknak mind hala-
dás értelmük is van, eszerint kétségtelen, hogy a latin-olasz
currere, correre = futni, haladni ige is ide sorolandó, annál is
inkább, hogy a finnben is kire = sietség, gyorsaság, kierla =
kanyarog, bolyong, kerke = gyors, karku = futás, karka = ro-
han, haari = szaladgál, az oromoban pedig kara = utazni, huris
= gyors.

Az énekeléssel is összekötött házról-házra járás és koldu-
lás ide tartozó kőrös szócsoportbeli neve megvan a szlávoknál
is a koleda vagy koljada szóban, de amelynek egyébként a
szlávban semminemű értelme nincsen. Ez náluk csakis a szó-
ban levő népszokás neve. Úgyhogy kétségtelenné válik, misze-
rint e szó hozzájuk ősnyelvünkből került, mindenesetre magá-
val a házaló népszokással együtt, éspedig vagy egyszerű átvé-
tel útján vagy pedig a kereszténység elfogadásával együtt járó
nyelvi elszlávosodás útján örökölve.

Itt is újból találkozunk azon már többször kiemelt csodá-
latos jelenséggel, hogy dolgok amelyek a valóságban egymás-
sal valamiképp kapcsolatba kerülnek, azok nyelvünkben is
egymáshoz hasonlító szavakkal neveztetnek meg, vagyis hogy
az illető kapcsolat nyelvünk ben hangokban is kifejeződik. Je-
len esetünkben például a bolyongó hal-índa, amelynek neve,
amint láttuk hal-idda alakban is létezhetett, a járás, bolyong
ás, vándorlás révén a halad, kolindál stb. szavainkkal valamint
a görög kalendosz, latin calIis = út szavakkal is együvé tarto-
zik. De viszont láttuk azt is, hogy „az Ég vándora”, a Hold és
ennek ezen neve is kapcsolatban van ugyanezen halad, kolin-
dál, kelendoss és caIlis stb. szavakkal! Holott egyébként, va-
gyis a vándorló voltuktól eltekintve, az eleven hal-indo és a
halott avagy holt Hold egészen más valami! De mivel e kettőt
a bolyongás mégis összeköti, ezért ezen mégis létező össze-
függést nyelvünkben a szavak hasonlósága mégis ki is fejezi.

Elmondottam „Kabar” fejezetünkben, hogy a kabarok
kultuszbeli kisebb állatai közé tartozott a fekete színű gala-
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csinhajtó bogár is, ugyanaz amely az egyiptomiak szent szka-
rabeusza volt, de hogy ezzel összefüggőleg, mivel erre bogár-
szerű külsejében némileg hasonlít, a rák is, különösen pedig a
farkatlan, latin nevén pagurus-féle szerepelt, továbbá még a
pók is. Ugyanezen állatoknak azonban kőrös őstörzseinknél is
szerepe volt, de náluk is elsősorban a galacsinhajtó bogárnak
Mind e most említett állatok fekete színűek. Már föntebb, a tö-
rök kara és magyar gara szóval, valamint a kőrös őstörzsünk
kultuszában szintén szerepelt polip fekete tintájával kapcsolat-
ban is megsejtettük hogy kőrös őstörzseink egyik kultusz-színe
a fekete lehetett. Fölhozható itt, hogy a polip kőrös szócso-
portbeli neve nem csak hal, kal avagy kál lehetett, amely szó-
nak, amint láttuk, feketeség értelme is volt, hanem úgy lehet
még karák is, amely szó a török kara = fekete szóval szintén
egyezik, és amely szó létezettségére a német Krake = polip szó
enged következtetni, annak ellenére is hogy ez már magán-
hangzó kihagyásos szó, de amely a közönséges octopus-polip
német neve ma is. Továbbá feketeség értelme van még korom
szavunknak is. A kőrösök másik színe az arany színéből és
egyik legfőbb állatuk, az oroszlán sárga színéből következtet-
hetőleg, a sárga volt, amit különben e színnek német gelb és
oláh galbu neve is mutat. Említhető az olasz giallo (dzsallo) =
sárga szó is, azért mert az olasz nyelvnek gy hangja nem lévén,
ezt dzs hanggal pótolja, de ami szerint e szó valamikor gyallo-
nak is hangozhatott, tulajdonképpeni értelme pedig: halovány,
halálszín lehetett, mivel hiszen ismeretes miszerint népünknél
ma is a sárga a halál, sőt a gyász színe is. Következtethető
azonban, hogy a kőrösök harmadik színe a piros volt, mert a
törökben kirmiz = píros, amivel egyezik az orosz, bár magán-
hangzókihagyásos kraszno = piros, továbbá a szláv krov,  krv
= vér szó is. Úgyszintén fölemlíthető még a szláv, bár k-c
hangcserés crveno, cserveno = piros szó is, amely eredetileg
krvno, kerveno = vérszínű értelmű lehetett.

Az édesvízi rák természetes színe is a fekete, de megfőzve
élénk piros színűvé lesz. Ugyanígy a tengeri rákok is, bár élve
barnák, avagy feketék, csak némelyek pirosak is, de megfőzve
pirosak lesznek, sőt a piros színűek is élénkebb pirosakká vál-
nak, annyira, hogy úgy a magyarban, mint a németben is szo-
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kásos szólás rákpirossá lett; ist krebsrot geworden. Amit külö-
nösen akkor szokás mondani ha valaki nagyon elpirul.

Túl hosszadalmas volna itt mindazt ismételnem amit „Ka-
bar” fejezetünkben a bogárra, rákra és pókra vonatkozólag már
úgy iselmondottam, amiért is olvasómat kérnem kell, térne
vissza s olvasná át amit ott már megittam. Itt tehát jelen feje-
zetünk teljessége érdekében röviden csak azt ismételem ami
közvetlen kőrös vonatkozású de természetesen, hozzátéve ami
ott megírva azért nem volt mert nem kabar hanem kőrös vo-
natkozású.

Íme, a szakrabeusz szó is kőrös szócsoportbeli, habár lati-
nos végezéssel és kezdő sz hanggal megtoldva, amelyek nélkül
tehát karab, karabo volna és a mi cserebok, cserebüly = csere-
bogár (Ballagi k-cs hangcsere) szavunkra emlékeztetne. A
szavak kezdő sz hanggali megtoldása az árja nyelvekben gya-
kori. Nálunk ritkább és akkor is isz, nem csupán sz. A szkara-
beusz szó régibb kacat alakja megvolt át teljesen kétségtelenné
teszi a latin carabus (karabusz) = bogár, a carbo = szén, tehát
feketeség et szintén jelentő szó; láttuk pedig hogy a galacsin-
hajtó bogár tiszta fekete, azaz szénszínű s hogy a törökben ka-
ra = fekete. De igazolja mondott sejtelmünk még görbe sza-
vunk is (g-r-b), mivel ez a galacsinhajtó bogárral – amint erről
már írtam azért van összefüggésben, mert pajorja púpos, azaz
tehát igen görbe hátú; azt pedig szintén láttuk, hogy a szerb-
horvátban grba = púp.

Miként a szkarabeusz szóban, úgy az odatoldott kezdő sz
hangot még ez alábbi szavakban is ott találjuk:

Latin scarites (szkarítesz) = nagy, fekete bogárfaj éjjel járó,
magavájta földalatti lukban lakik, erős, ka-
parásra alkalmas első lábai s igen erős rágó
állkapcsai vannak

Olasz scardaone (szkardaóne). Ugyanazon bogárfaj.
Dalmáciai horvát szkarambécs = bármely fekete színű bogár,

de jelent ugyane szó írott fekete ákombá-
komot is. Kétségtelen, hogy a szó a latin
scarabeus szóból származott,

Olasz scarabocchio (szkarabokkio) = írott ákom-bákom.
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Latin scorpio (szkórpio) = a pókfélék közé tartozó de teljesen
bogár sőt rákszerű alakú fekete, éjjeljáró,
nappal kövek alatt rejtőző, mérges szúrású
rovar.

Olasz scarpena (szkarpéna) = kövek alatt lakó fenékhal, mér-
ges szúrású, sötétbarna, de nagyobb mély-
ségben piros színű, de mindig fekete fol-
tokkal is tarkított hal.

Latin-olasz scarificare (szkarifikáre) = karcolni, kaparni Lát-
tuk már, hogy a bogarak egyik sajátsága
hogy kaparnak, karcolnak, de hogy különö-
sen a galacsinhajtók első lábpára alkalmas
erre. A rovásírást is eredetileg karcolták,
fába, kőbe. Rovás szavunk tulajdonképpeni
értelme is karcoiás.

Szerb-horvát skripi azon hang amely karcolás közben hallat-
szik Ennek felelne meg a német kritzeln =
kapirgálni és kircel-karcol

Latin-olasz scribere, scrivere (szkribere, szkrivere) = írni,
amely szó tehát kétségtelenül akarcoini,
kircelni = róni, ródalni szóalakból szárma-
zott

Szerb-horvát skrábati = firkálni.
Olasz scarafaggio (szkarafddzso) = bogár

Vagyis, mind e szavak, bár elővetett sz hanggal de k-r
alakúak lévén eszerint kőrös szócsoportbeliek Ellenben sz nél-
küli az olasz graffíace = karcolni, habár ejtik sgraffiare-nak is,
ahogy azonban inkább megkarcolni értelmet kap. Úgyszintén
kezdő sz nélküli a görög grafeo = karcol és grafein = ir. Az is
kétségtelen, hogy a fekete színű és írásra alkalmas grafit ás-
vány neve is ide sorolandó szó.

Régen a fába rótt, karcolt rovásírást, valamint az ugyanígy
készített díszítményeket is, hogy olvashatóbb, illetve láthatób-
bakká legyenek, zsírból és koromból kevert fekete festékkel
szokták volt bekenni, amit különben a fába, szaruba vagy ka-
baktökbe karcolt díszítményeivel népünk ma is így tesz. De
ezenkívül ma is általános szokás az akár fába akár kőbe vésett
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föliratok betűit, hogy olvashatóbbak, messzibbről is jól látha-
tók legyenek, fekete festékkel megfesteni. Mi több, hiszen kö-
zönséges írótintánk ma is fekete, amely tinta legjobb minősége
régebben a polipfélék fekete tintájából, vagyis a „tintahalaké-
ból” készült, aminthogy a legjobb minőségű fekete, kissé bar-
násba hajló író, rajzoló, festő tintát ma is szépia-nak nevezzük,
mivel a szépia-polip tintájából készült. Mi több hiszen a kö-
zönséges nyomdafesték ma is fekete. Mivel igy tehát az írás
eszünk járása szerint a feketeséggel mindenképpen társul,
ezért jelent a „fekete fehéren” írást, iratot, írásbeli okmányt,
írásba foglalt elismervényt. Továbbá ír szavunk hiszen a ró
szavunknak csupán megfordított alakja, de mivel mindkettő r
hangos, ezért egymássalhangzós kőrös szónak is tekinthető.
Ezenkívül a ró szó száraz bekarcolás értelmű is, az ír szó pe-
dig nedvesen rátevődést is jelent: Tudjuk, hogy népünk a tej-
fölből vajat köpüléskor kiváló kicsurgó, azaz ki-író, ki-írranó,
ki-eredő savanykás lét író néven nevezi. Úgyszintén ír néven
neveztetett nyelvünkben régebben minden híg, folyékony or-
vosság, kenőcsnek pedig a sűrűbb, tehát kenésre, fenésre al-
kalmas.

De fontosabb, különösen kiemelendő írásrészeket, kezdő-
betűket régen, és valamennyire még ma is, piros tintával volt
szokás írni, illetve szokás ma is. Egészen nevezetes, dicsősé-
ges dolgokat viszont aranybetűkkel, aminthogy szokásos mon-
dás, hogy „Ez aranybetűkkel írandó!” És íme, itt is ismétlődni
vesszük észre a kőrösök három színét: a feketét, pirosat és a
sárgát.

Ámde kétségtelen, hogy a galacsinhajtó bogár, vagyis a
szkarabeusz, népünk által még „csodabogár”-nak is nevezve,
nem csak fekete színe s éjjel zúgva röpül ő „éji bogár” volta
miatt játszott kőrös őstörzseinknél szerepet hanem még azért is
és főképpen azért, mert a néha biliárdgolyó nagyságú galacsi-
nát nagy sietséggel gurító, hajtó bogárpár igazán meglepő,
csodálatos jelenség, amit az ember már ősidők óta megfigyel-
hetett. Mi pedig már tudjuk azt is, hogy kőrös őstörzseinknél a
golyónak épen kereksége miatt is szerepe volt, amire utalnak
is a magyar golyó, galacsin, galacs, galagonya, gölődi; latin
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globus, török gülle, oromo kalle; res kiejtéssel kurta = golyó,
labda.

Azonban idesorolandó még golyva szavunk is mivel ez
közvetlen rokona a hólyag szavunknak, a hólyagnak pedig
természetes alakja golyószerű, gömbölyű. Úgyhogy észrevesz-
szük, miszerint ez visszavezet bennünket egyrészt az űrt, üres-
séget jelentő magyar hőle, hüle, héla szavainkra, a német hohl,
Höhle (hól, hőle) = üreg, üresség, barlang és az oromo holka =
üreg, barlang szavakra, másrészt pedig ezek megfordítottjára,
a magyar luk, lék, tik és német Loch, Leck, Lücke, Lucke (lohh,
lekk, lükke, lukke) szavakra. De mivel a hólyag nemcsak üres,
üreges hanem kerekded, gömbölyded is, ez visszavezet a török
halka, latin halo és szláv kolo = karika, kör, kerek szavakra is,
és eszerint, r-es kiejtéssel a magyar kör, kerek, kerék, gyűrő,
karika, korong és kereng, karing szavakra is, mint jelen kőrös
szó csoportunk tulajdonképpeni alapszavaira. De megjegyez-
zük, hogy őr, üreg szavunk is a kör alapszónak csak egymás-
salhangzós alakja. Úgyhogy itt is ősnyelvünk szinte emberfö-
lötti tökélyén kell csodálkoznunk. Holott hiszen itt csak egyik
szócsoportjáról, a kőrösről, van szó!

Ismételem itt, hogy a földalatti lukban lakó, csak éjjel rö-
pülő galacsinhajtó bogár őseinknél az éjszakában, ősidőkben
fél esztendeig, az Alvilágban bujdosó, bolyongó éjjeli Nap jel-
képe is volt.

A rák megjelenésében teljesen bogárra hasonlít, legtöké-
letesebben mindenesetre a tengerpartokon szaladgáló a száraz-
ra is kijárogató fekete rákok Rák szavunk nem is más mint
föntebb a szkarabeusz szóból helyreállított karab szó megfor-
dítása, aminthogy ezen karab szóval a német Krabbe szó tö-
kéletesen egyezik is, ahogy an a németben épen az említett hol
a vízben, hol a szárazon szaladgáló, farkatlan, fekete és bogár-
szerű rákokat nevezik. De amely karab szóhoz téve ismételem,
hogy törökül kara = fekete. Úgyhogy ezek szerint teljesen bi-
zonyos, hogy nem a magyar rák szó származik a szláv rak
szóból, hanem megfordítva a szláv szó a magyarból. De rák
szavunk megvan, csakhogy szintén megfordítva más nyelvek-
ben is. Ilyen a görög kárisz és karkinosz, olasz granchio,
garnela és a német Krebs és Krabbe = rák; habár ezek egy ré-
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sze már magánhangzóhíjas. Viszont rák szavunk megfordítat-
lan, többtagú származéka az olasz ragosta (ragoszta) = rák, de
amely szót aragosta-nak is ejtik, amely kezdő a hang csupán a
mi a névelőnk.

A rákok egyik legföltűnőbb sajátsága hogy ollóik vannak,
kivéve csak nehány fajtájukat, mint például az aragosztákat.
Olló szavunk egymássalhangzós kőrös szónak is tekinthető.
De ugyanilyen ollói vannak a skorpiónak is, míg viszont a la-
tin nevén scarites, olasz nevén scaraone bogárnak veszedelme-
sen harapó nagy, éles és hegyes, valósággal ollószerű állkap-
csai vannak, amiért e nagy bogarat ollósnak, ollósbogár-nak is
nevezik. Észre kell tehát vennünk, hogy a szerb nyelvben
meglévő skare = olló szó semmi esetre
sem véletlenségből egyezik a latin
scorpio, scarites, scardaone szavakkal.

Végül szólanunk kell e fejezetünkben
is a bogárra, rákra nagyon hasonlító pók-
ról is. Magyar pók szavunk, amint ezt
„Kabar” fejezetünkben láttuk, kabar szó s
a pók a kabarok kultuszában szerepelt is.
De hogy szerepe volt a kőrösökében is, a
következőkből tűnik ki.

Az oromóban a pók neve kerarit, ami a legtisztább kőrös
szó. Ugyanilyen tiszta kőrös szóalak egy oroszországi de kü-
lönösen az ázsiai délibb részekben gyakori s igen mérges ha-
rapású pókfaj neve: karakurt. E szó a kirgizek török nyelvében
ugyan fekete farkas értelmű, mindenesetre azonban, láttuk,
hogy kőrös őstörzseink kultuszában ügy a fekete színnek mint
a farkasnak szerepe volt. Törökül kara = fekete, kurt = farkas.
Azt is fölemlíthetjük még, hogy van egy igen hosszúlábú, kis-
testű pókfaj, magyar nevén kaszáspók, amely különösen házak
szobafalai szögleteiben és padlásokban készíti teljesen sza-
bálytalan alakú, ritkás szövevényű hálóját, és amelynek saját-
ságos szokása, hogy ha hálóját avagy őt magát megérintjük,
ettől ő megijedve, nyolc hosszú lábával továbbra is kapasz-
kodva, de testével oly nagy gyorsasággal kering, hogy csak
egy keringő karikát látunk. Ami a pók oromo kerarit nevét
juttatja eszünkbe.
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Az olaszban ragno s aragno a pók neve, de amely szót
rannyo-, arannyo-nak ejtik- Ám hogy ez valamikor ragno,
rákno, aragno, arák

no kiejtésű kellett legyen, bizonyítja a görög árákné,
árákné szó, amelyben a kavagy h hang még megvan és amely-
ben a kezdő a hang ugyanúgy csak névelőnk volt mint az
argosta szóban is. Igaz ugyan, hogy a pók neve a latinban is
aranea, de mivel a görög a régibb, ezért megokoltan követ-
keztethető, hogy a latin csak a görögból átvett és kopott szó.

ivel a pók hálót köt, sőt több fajtájáé kevés-
bé hálóra mint inkább szövetre hasonlít,
ezért a pók a görögöknél a szövés jelképe is
volt, a szövést pedig Arakne vagy Arahne
nőalakban személyesítették meg, mint aki
szőni kiválóan tudott és akit aztán Pallasz-
Athene pókká változtatott. E rege annyiban

is megokolt, hogy szőni többnyire a nők szoktak, habár ma
van férfi-takács is. Csakhogy a póknak nőalakkali jelképezé-
sének van más oka is, amit a görögök talán már nem is tudtak.
Először is, a görög, a latin és az olasz szó -ne, -nea, -no szó-
taggal végződik, ami nő jelentésű szó is lehetett. Viszont a pó-
koknál, kevés kivétellel, igen alárendelt szerepet játszik a hím,
amely a nősténynél sokkal kisebb is és úgyszólván csak a faj-
fenntartás lehetőségét szolgálja, vagyis ami után a sokkal erő-
sebb nőstényt megtermékenyítette, ez őt rendesen fölfalja. Az
arakne vagy arahne szót tehát így elemezhetjük a rák-nő, a
ráh-nő vagy a rág-nő a rák avagy ráh rész pók jelentésű lehe-
tett, de jelenthetett esetleg harapót is, ha a szót rág-nak vesz-
szük, mivel a rágás és harapás egymással közeli rokon valami.
De értelmezhetjük e szórészt akár öl., gyilkol-nak is, mivel a
pókok mind, de némely fajtájuk az emberre is, veszedelmes,
mérgező harapású állatok. Nekünk mindenesetre föl kell tűn-
jön, hogy úgy a rág mint a harap szó kőrös szócsoportbeli.
Ami azonban meglepő, az hogy hálószavunk szintén a leg-
tisztábban kőrös szócsoportbeli, némely pókfaj pedig valóban
művészi tökéletességű, függőleges helyzetű kerek hálót köt,
amellyel apróbb rovarokat ugyanúgy fog mint az ember hala-
kat, madarakat és más állatokat is. Kérdés az marad csupán,
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hogy e szavunkat honnan származtassuk? Volt-e luk, lukakból
való értelme vagy pedig a hal = mélység, süllyedés avagy a
halál szóból származott-e? Kétségtelen, hogy a hálót, hogy
vele halat fogjunk, a vízbe kell süllyesztenünk, viszont minden
háló, akár halra, madárra vagy más állatra, ugyanúgy, mint a
pókháló is rovarokra, halálos veszedelmet jelent, ami szólá-
sokban is kifejeződik, amennyiben „behálózni” vagy „hálóba
keveredni” mindenképpen veszedelmet jelent. Az elmondot-
takhoz tehető, hogy gyalom is hálót jelent és ez is kőrös szó.

Mivel a görög mythologia főistennője Hera neve is a
kőrös szócsoportba illő, kitérek itt e névre is A tudósok, mint
például a német Bachofen is, megállapították, hogy ősidőkben
az emberiség eszmevilágában a nőelvűség volt uralkodó, sőt
némelyek szerint eredetileg csakis nőelvűség létezett. Amit
meg is okolhat az, hogy a hím uralkodó szerepe s erősebb
volta csak a fölsőbbrendű élőlényeknél válik általánossá, bár
ez alól kivételek épen az embernél vannak kezdetlegesebb tör-
zseknél máig is. Holott az alacsonyrendű állatoknál többnyire
a nőstény az erősebb, nagyobb, fontosabb, esetleg uralkodó is,
míg a hím némely állatfajnál épen csak a fajfenntartás céljából
létezik de egyébként a legalárendeltebb helyzetben él. Például
a méheknél, a legtöbb pókfajnál; sőt némely puhányfélénél oly
kicsiny, hogy élősdiként a nőstény nemi részében és csakis a
megtermékenyítés szükségessége miatt létezik.

Ezek szerint a lélekelvűség (animismus) – amely szerint a
lélek, illetőleg a testetlen erőny a lényeges – csak a hímelvű-
ség folyománya, ellentétben az anyagelvűséggel (materialis-
mussal), amely szerint a lényeg az anyag. Az abszolút hímelv;
fölfogás szerint anyag tulajdonképpen nem is létezik, mert-
hogy amit mi anyagnak érzékelünk, a valóságban csak mint-
egy megsűrűsödött erőny. Innen származna azután például az
is, hogy az indiai mythologíában is Haja az anyag istennője,
de amely név, illetve szó, tulajdonképpeni értelme csalódás,
vagyis: nemlétezőség. Mindezzel szemben az abszolút nőelvű-
ség és anyagelvűség fölfogása szerint az erőny és így tehát az
is amit mi léleknek nevezünk avagy képzelünk: csak az anyag,
az ősanyag, egyik terméke, szüleménye, egyik megnyilvánulá-
sa, ami azután a Szűzanya-istennő, vagyis a nemzéstelen
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szűzenszülés (parthenogenesis) eszméjét keltette, arra is tá-
maszkodva, hogy ez több alacsonyrendű, tehát ősibb jellegű,
állatfajnál, mint például a levéltetveknél, meg is van és amely
szűzenszülés lényegileg az őskezdetleges osztódásáltali szapo-
rodás maradványa. Habár az osztódás még teljesen nemnélküli
szaporodás, mivel azon ősegyszerű élőlények, amelyek még
csakis osztódás által szaporodnak, még sem hímneműek sem
nőneműek. A görög-római mythología főistennője: Hera-Juno,
aki tehát eszerint: ősistennő is. Láttuk hogy az ősistennő tulaj-
donképpen a Csillagok megszámlálhatatlan millióiból álló
Tejút megszemélyesítése, vagyis az ősanyag, aki így a Nap –
megszemélyesítve a Napisten – szülőanyja is. A görög-római
mythologia Hera-Juno-jának azonban már van férje, az őse-
rőnyt megszemélyesítő Zeusz-Jupiter, vagyis ő már nem szűz-
anya, de ami tehát mindenesetre később; fejlemény, mivel az
abszolút nőelvűség szerint az ős-Anyagistennő életet azaz
erőnyt – csakis szűzen szülhetett, mivel azelőtt még nem léte-
zett erőny, azaz tehát hímség, amely megtermékenyíthette vol-
na. E gondolat aztán annak alapja is, hogy a szűzenszülő isteni
nőalak mindig fiat, azaz tehát hímséget szül először, amely
eszmét támogatta az is, hogy például a „méhkirálynő”, azaz a
méh anya, megnemtermékenyítve, csak heréket (hím-méheket)
képes létrehozni, nőneműeket ellenben csakis ha hímméh által
megtermékenyíttetett. Ennek ellentéte – habár már a görögök-
nél is teljesen megértetlenül és félremagyarázva – az hogy Ze-
usz főisten fejéből pattantja ki Pallasz-Athenét, ami szerint
azonban az anyag az erőnynek csak egyik megnyilvánulása.
Ugyanig: Éva is Ádámból válik ki; habár ugyan e regének,
amint már láttuk, még más jelképes értelem is van. Ámde, sze-
rintünk, ha tehát Hera az ősanyag istennője, megszemélyesíté-
se, akkor e név helytelen, vagyis már megnemértés, összezava-
rás következménye. Először is azért mert az r hang hímségi és
erő jelentésű, másodszor azért is mert az ősistenség neve he-
lyesen – akár hímség akár nőiségként fölfogva – csak egymás-
salhangzós szó lehetett. Úgyhogy ezek szerint Hera neve Hela
alakban helyesebb volna, de egészen helyes csakis egymással-
hangzósan Éla alakú kellene legyen, élet jelentéssel. És íme: a
mi mythologiánkban is a Földistennő és emberiséganya neve,
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amint láttuk, Ilona, Elona volt. De ami azonban mégsem egé-
szen helyes névalkalmazás (a hiba ezredéveken át és különö-
sen a kereszténység elfogadása után könnyen megtörténhetett),
mert e név helyesen viszont Hél-ona kellene legyen, habár így,
kezdő hehezettel is Élet-anya értelemmel. Kezdő hehezet nél-
kül, ugyanezen értelemmel Él-ana, Il-ona alakban inkább az
ős-Világanya neve lehetne. Láttuk már, hogy népünk Tündér
Ilonát, Világszép Ilonát még Tündér Elona s Világszép Elona
néven is nevezi, amely név, amint mi már tudjuk, a görög
mythologia Helena, Szép Helena nevével azonos, amely utób-
bi nemcsak szintén e magánhangzós de egészen helyesen h
hanggal kezdődő is. Megjegyezhető: e nevek mind kőrös szó-
csoportbeliek, bár vehetők palóc szócsoportbelieknek is (mi-
vel. az l hang e szócsoportban is megvan), de csak az egymás-
salhangzós el alakúak. A föltételezett Éla vagy ELa név pon-
tos kabar párhuzama volna az Éva név. De mivel ez
egymássalhangzós, eszerint emberiséganya-névként helytelen
volna. Ámde, amint már erről is volt szó, hiszen e névnek ré-
gebbi alakja valóban Héva volt! Vagyis világos, hogy itt e
névről a kezdő h hang csak újabban kopott le, ami azért is
megtörténhetett igen könnyen, mivel ősmythologiánk elvei
már ismeretlenek. Bizonyosnak vélhető azonban, hogy ezeket
megismerve, jövő kutatások még igen sok eddig még nem is
sejtett dolgokra vezetendenek.

Ha viszont a hímelvűség álláspontjára helyezkedünk, ak-
kor az életkezdetet nem az anyagból hanem az erőnyből kell
származtatnunk, illetve az ezt megszemélyesítő ős-hímisten-
ségtől, aki neve a kőrös kultuszban, egymássalhangzósan Era
vagy akár EL (erő és első) avagy Él kellett legyen. Márpedig
tudjuk, hogy a régi zsidók egyistenségüket Éli, Élium néven is
nevezték, de mit sem tudva már arról, hogy e név értelme élő
is volt de jelentett elsőt, elődöt is, vagyis, hogy annak neve is
volt aki minden létező kezdete elseje, eleje. Nem tudták pedig
ezt azért mert ősnépeinktől a nevet örökölték ugyan de annak
értelme nélkül. Mi azonban tudjuk, hogy az immár majdnem
ezer, éves Halotti Beszédünkben az Isten szó helyett Éleve áll,
amely szó régi nyelvünkben éleve, éleven, eleven alakban volt
meg és élő értelmű volt. Mi több, hiszen népünknek ma is
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mondása: „Ha senki nem is látta, de látta az Eleven Isten!”,
avagy másként „Látta az Élő Isten!”.

Elmondottam föntebb azt is, hogy a szemeréknél és bese-
nyőknél, mint nőelvieknél, az ősistenségnek, akit ők nőként
fogtak föl, neve egyszerű Sz hang is volt, ami egyúttal tiltás
hangja is és azt is jelentette, hogy a Mindenség okát, kezdetét,
lsten mivoltát embernek kutatnia tilos, mivel ez emberi ésszel
meg nem fejthető, s aki ezt mégis teszi, annak büntetése hogy
megőrül. És lám, az egyiptomiaknál az ősnőiség istennője ne-
ve (bár már görögösítve) Iszisz volt, de az egyiptomiaknál még
Iszi, Sziszi volt eredeti alakja, amit többször említett műve 257
oldalán, Movers nyomán, Fáy Elek is fölhoz. Érthető hogy az
Sz névnek, már csak a könnyebb kiejtés kedvéért is, volt Isz,
Szi kiejtése is. De különben is, tudjuk hogy őseinknél a víz
nőiségként volt fölfogva, valamint hogy ez az élet egyik leg-
főbb anyaga Víz szavunknak pedig szintén volt egymással-
hangzós Isz kiejtése is, amit nem csak isz, iszik igénk, hanem
igen nagyszámú folyó Isz kezdető neve is bizonyít. Egyébként
pedig a folyó víz hangja is isz, amiért is több nyelvben a víz és
a jég nevében is az isz avagy iz szótag benne. „Szemere” feje-
zetemben azt is említettem, hogy Iszisz szent és jelképes hang-
szere a zizegő hangot adó sistrum (szisztrum), egyiptomi nyel-
ven sziszet, siset, volt. De Isziszről még az is mondatott, hogy
ő az örök titok, hogy őt az örök titokzatosság fátyola födi,
„amely fátyolát soha ember félre nem vonhatta”. Értendő itt a
„fátyol” szó alatt természetesen: lepel, vagyis a titkot leplező,
rejtő. Amely titok tehát az imént említett, emberi ésszel
megnem fejthető világtitok, a kezdet titka, vagyis Isten, de nő-
elvűeknél nőiségként fölfogva. És pedig tény, hogy az egyip-
tomiaknál, habár a nőuralom már megszűnt volt, de azért a nő-
elvi gondolkodás, észjárás még megvolt, mivel náluk az utó-
dok még mindig az anya nevével neveztettek, nem az apa neve
után, illetve magukat nem apai, hanem anyaí ágon származ-
tatták.

Érdemes itt fölhoznom ürge szavunkat, vagyis ezen, a
rágcsálók közé tartozó kis állat nevét, azért mert e szóban rej-
lik a szem kőrös szócsoportbeli egykori elnevezése legfölis-
merhetőbb nyoma.
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Láttuk, hogy mai szem szavunk szemere törzsünk legfőbb
kultusz-szava volt de a szem tulajdonképpeni magyar és kún
szócsoportunkbeli neve ág, ig, ügy, illetve a kunoknál ák volt
Ismeretes, hogy a szumer nyelvben is szum és igi volt a szem
neve. Mi már tudjuk, hogy e magyar és kún szavainkból szár-
maztak a latin, német és szláv nyelvek oculus, Auge, oko =
szem szavai is, valamint láttuk, hogy ügyelni és ügyes szavunk
is az ügy = szem szóból származott és „szemmel tartani” és
„szemes” volt a tulajdonképpeni értelmük, ugyanúgy mint
ahogy igézni szavunk eredeti értelme is „szemezni” volt,
aminthogy népünk igézei alatt szemmel, nézéssel való meg-
rontást ért és aminthogy olaszul az igézést, szemmeli megron-
tást mal-occhio (mal-okkio)-nak nevezik, ami = rossz-szem.
Ami szerint tehát létezett egy ige = szem szó is.

De láttuk azt is, hogy mivel ugyane szavunknak, az ág
avagy ák szónak, még nyílás, luk értelme is volt, azért innen
való úgy az akna mint a szláv okno szó
is, amelyeknek egyúttal luk és ablak ér-
telmük van, jelentik pedig különösen bá-
nyák függőlegesen a földalá ereszkedő
nyílását de emellett ablakot, különösen
kerek nyílásót: de ezzel. kapcsolatban
aztán meg világosságot is, azért is, mert a
bányákba a függőleges aknák adnak világosságot, de az ősi
kunyhók tetején is többnyire volt egy kerek lyuk, amely leve-
gőt és világosságot adott, akkor is ha az ajtó jól el is volt zár-

va. Sőt mi már tudjuk, hogy az ősi,
földbe vájt lakoknak lefelé öblösödő
de fönt szűk nyílású üreg-eknek, lak-
oknak, azaz luk-aknak bejárata ezek-
nek egyúttal levegőt és világosságot
adó aknája, oknája, ógja, ókja, azaz

tehát ablak is volt. (Lássad e rajzon.). Összevetendő tehát
mindez a latin lux (luksz), német Licht (liht) és görög lüké =
világosság szavakkal, de a luk, lik, továbbá a német Loch
(lohh) szóval is. Kiemelhető azonban, hogy Erdélyben, külö-
nösen a csángóknál fok = lak, lakás, aminthogy az ilyen föld-
bevájt ősi lakok egészükben is tulajdonképpen lukak vagyis
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üregek is voltak, aminthogy az ürge is fönt szűk, lent kiszéle-
sedő lyuk-ában, üregében lakik. Mindezen ürge, üreg, luk, lok,
Loch, lak, lux, Licht, lüké szavak a legtisztábban kőrös szócso-
portbeliek. Ha azonban ezek szerint a latin lux, görög lüké,
német Licht = világosság, fény szavak a mi luk, lik szavunkra
vezetendők vissza, akkor észre kell vennünk, hogy más szó-
csoportban, de pontos párhuzamként, a latin faenestra
(fenesztra) , török pendzere = ablak szó is a mi fény szavunkra
vezetendő vissza. Amit itt megemlítek csupán, de mivel e sza-
vak pannon őstörzsünk szócsoportjába tartozóak, e dologról a
maga helyén szólandok bővebben. Ismeretes, hogy Alföldün-
kön számtalan olyan őskori, földbe vájt lakot tártak föl, ami-
lyet fönti rajzom mutat. Ilyeneket szibériai rokonnépeink ma is
készítenek, ezeket eső, hó ellen födél védi, beléjük, illetve be-
lőlük pedig lecsonkított ágú fiatal fa törzsén, fejlettebb fokon
létrán, járnak. Úgy ott ma, mint a nálunk ásatások által föltár-
tak fenekén mindig igen sok a hamu. E hamu tájszólásos homu
szavunk képezte a hon, otthon, tájszólásos hom, otthom sza-
vunk, továbbá a germán hom, home, Heim = otthon szavak
eredetét is; amiről bővebben viszont már ezelőtt szólottam.
Megjegyezhető, hogy az akna, okna szó azért végeződik a női-
séget jelentő na szóval, mivel minden luk, üreg őseinknél női-
ségként volt fölfogva. Ismeretes, hogy magyar bányászaink a
függőlegesen föld alá hatoló ásatot nevezik akna néven, a föld
alatt vízszintesen haladót pedig tárna néven. Mi pedig már
tudjuk, hogy tár szavunk is üreg, nyílás, tárulás, nyitás értelmű
(háromdimensio), tér megfordítva rét, réteg pedig síkot, terü-
letet (kétdimensío) jelent. Ámde a föld felszínére épült ősi
kunyhók többnyire kupolaszerűek voltak és készültek olyanok
is amelyeknek fönt nem csak egy ágja volt, hanem e helyett
több apró rése, amelyek azonban, miként mai népi zsindelyes
tetőkön is, úgy voltak födve, hogy rajtuk az eső víz be nem
juthatott, de födésük alatt a levegő s a világosság behatolha-
tott. Az ilyen kunyhók boltozata ezért aztán költőileg az ég-
bolt, a világos rések pedig a Csillagokjelképeivé lettek. Ezért
szokás még ma is némelyütt kupolaboltozatok belső fölületére
csillagokat festeni. Gyermekkoromból, az 1890-es évekből
emlékezem, hogy Fiume városa (ma Rijeka) óvárosa templo-
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ma elég nagy kupolája egész belső fölülete sötétkékre volt
festve de sűrűn sárga és fehér ötágú csillagokkal díszítve, ami-
vel tehát kétségtelenül az égboltozat akart jelképeztetni. De
költőileg szemeinket is szoktuk Csillagokhoz és világossághoz
hasonlítani. Mondjuk magyarul hogy „a szemem világa”, né-
metül „Augenlicht”, olaszul „la luce degli occhi”, ami látás
értelmű. Ezenkívül népdalainkban különösen a szerelmes le-
gény szokta kedvese szemeit Csillagokhoz, ragyogó Csilla-
gokhoz hasonlítgatni. Például:

„Kedves rózsám mosolyog, Csillagos Ég rám ragyog!”

Ezenkívül pedig vogul rokonaink is a szemeket költőileg
Csillagokhoz közönségesen hasonlítják. Úgyhogy mindezek
alapján egészen okszerűen következtethető, hogy kőrös szó-
csoportunk szerint a szem, a luk, rés és a Csillag neve valami-
lyen űr, ürg, ur, urg avagy ürk szóalak kellett legyen. Fölhoz-
ható itt a görög uraniosz = égbolt, Ég szó is, de további bizo-
nyítékul szolgál, hogy régibb nyelvünkben valóban ürk = a
kötés egy szeme; például a kötésnél „egy szemet elejteni” he-
lyett azt mondották „egy ürköt elejteni”. (Ballagi szótára). Mi-
vel pedig minden ilyen kötés-szem tulajdonképpen egy kis hu-
rok de egy lukacs is, eszerint kitűnik hogy: 1.) ürk = szem, 2.)
ürk = luk, de ezenkívül 3.) ürk csak a hurok szavunk hehezet-
telen mása. A föntieknek pedig pontos párhuzama az hogy az
ók szónak is volt szem (latin oculus) értelme, éspedig nálunk
az „áttöréses”-nek avagy „azsúros”-nak idegenül nevezett
hímzések kis kerek lukait nevezi a nép ók-oknak, az ilyen
hímzést pedig ákos-nak. Ennek pedig pontosan megfelel az,
hogy az olaszban occhio (okkio) = szem, de occhiello
(okkíello) a neve úgy a kötés-szemeknek mint az ókos hímzés
ókjainak is, amikor is tehát occhiello tisztán lukacskacska de
egyúttal szemecske értelmű is.

De térjünk vissza az ürgéhez. Hogy ürge szavunk értelme
szemes is volt, bizonyítja az hogy ez állatot a régek simor
(szimor) néven is nevezték. (Lássad Brehm: „Tierleben” mű-
vében a „liesel” = ürgéről szóló részt.), amely szó tehát szem
szavunk származéka, amely szavunknak kétségtelenül volt
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szim kiejtése is. Annak azonban hogy az ürge e neve a szem
meg sejtett egykori űrg avagy űrk nevéből kellett származzon,
nem csak az adja meg bizonyítékát hogy ez állatot még szimor
néven is nevezték, hanem még sokkal inkább az, hogy szemei
a fejnek pontosan a két oldalán vannak kissé kidülledően úgy
elhelyezve, hogy az
állat ezekkel egyidő-
ben előre, oldalt és
hátrafelé is lát, amit e
rajzon, Brehm nyo-
mán, a alatt látunk.
Van azonban az ürgé-
nek egy tőle inkább
csak nagyobb voltá-
ban különböző roko-
na, a bobak. Ez ma
már csak még Len-
gyelországban és ettől Keletre, Közép-Ázsiáig él, amelyet igen
ízletes húsa miatt mindenütt nagyon vadásznak és ami bizo-
nyára annak is oka, hogy Magyarországról már kiveszett. Azt
következtetem tehát, hogy az ürge név eredetileg ez utóbbi
állat neve volt és hogy a név csak emez eltűnte után vitetett át
a mai kisebb ürgére. A bobak is magavájta lukakban lakik, fő-
képp síkságokon, de ezenkívül még halmokat is hány, amelyek
tetején egyik-másik közülük mindig őrt áll, ahogy ezt a fönti
rajzon b mutatja Ezek valamely veszély láttára magukat el-
vakkantják, mire úgy ők mint a többi is valamennyi, pillanat
alatt a lyukakba a föld alá tűnik. Ismeretes, hogy nálunk is, a
temetkezési helyül szolgált kúnhalmokon kívül, amelyek tete-
jén régen az illető halott szobra állott, még a nép által ma is
őrhalom-nak nevezett halmok is vannak, amelyek tetején ré-
gen őrség állott, amely ellenség avagy bármi más közeledését
jelezte. Népünk mind e halmokat ma is nevezi még korhány-
oknak is, míg keleti török népek az ilyeneket kurgán néven
nevezik. Ez pedig mindkettő kőrös szócsoportbeli szó, sőt
kőrös szócsoportbeli az őrhalom szó is, ami tehát amellett
szól, hogy régen ilyen halmokat („kúnhalmokat”) nem csak a
kunok és magyarok („mogilákat”, megfordítva „gomilákat”)
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emeltek, hanem a kőrösök is. Ezzel kapcsolatban megemlítem,
hogy a szlávban gora, hora = hegy és gore, hore = fönt, és
hogy kőrös szócsoportbeli a magyar halom., régi nyelvünkben
holm, holmú szó is, ugyanúgy mint a halmozni = fölhányni,
egybehányni igénk is, de hogy e szavainkkal azonos a latin
collis, olasz colle, collina (kollisz, kolle, kollina) = halom; de
ezen kívül a görögben is kolone = domb, míg a finnben kulma
= sarok, a latinban culmen = csúcs, valaminek legmagasabb
pontja. Ide tartozó a gúla szó is.

Az ürge és a bobak őrködése ez elmondottak szerint tehát
minden valószínűség szerint magával az ürge szóval is össze-
függ, éspedig annyiban, hogy úgy az úr, úriz mint az őrszem
és tehát az őrködik és ürge szavaink is egy létezett ür, ürk, ürg
= szem szóalakból származtak, avagy azzal legalábbis össze-
függésben vannak. Mindenesetre az elmondottakkal a leg-
meglepőbben egyezik az, hogy az oromóban argu = látni, urgi
= Csillag és ure = luk. Mind amihez teendő. hogy a latinban
urna volt a neve azon korsószerű edényeknek amelyekben a
halotthamvasztás szokása szerint az elégetett halott hamvát
őrizték. A vogul nyelvben pedig urne = őrizni, urna = őriző;
mi viszont tudjuk, hogy régi nyelvünkben mai ü, ö magán-
hangzók helyett gyakran u is állott. Ami szerint a vogul urne
szó őrni illetve őrizni szóvá is alakulhatott.

A görög mythologia Argosz, latinosan Algusz nevű és az
10 tehenet „argusz-szemekkel” őriző legeltetője (pásztora),
valamint a vele összefüggő dolgok már „Jász” fejezetünkben
is említve voltak, amiért is fölösleges és hosszadalmas volna
mindazt ismételnem amit ott ezekről már megírtam. Ezért ké-
rem az olvasót, venné át még egyszer amit népmesénk Csil-
lagszemű Juhász-áról és a görög mythologia Argo nevű, sze-
mekkel bíró hajójáról elmondottam. Ha pedig mindaz ami ott
elmondva, jász őstörzsünk mythologiájában is szerepeit, de,
amint ezt már maga az Argosz-Argusz és Argo, körös szócso-
portbeli nevek is mutatják, ugyanúgy megvolt kőrös őstör-
zsünk mythologiájában is, az e regéket örökölt árja görögök
azonban a jász és kőrös mythologia közötti különbségekről
már semmit sem tudtak és így bár a hajót Argo-nak, de a rajta
szerepelő vezért Jázon-nak nevezték. A görög rege szerint
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Argosznak száz szeme volt, amelyek egész testén voltak elhe-
lyezve, ami szerint ő, magyarul szólva „csupa szem” volt és
aminthogy őt görögül Panoptesz-nek is nevezték volt, de
amely magyar kifejezésűnk még nagy éberséget is jelent vi-
szont a görög rege még azt is mondja, hogy Argosz mindig
csak szemei felével aludott, míg ezek másik ötvene ébren őr-
ködött. Őseink tehát, akik e jelképes regét is költötték, ezek
szerint azt is tudták, hogy a Csillagokat Földünknek mindig
csak felén látjuk, éspedig a Föld forgása, vagyis a nappal és éj
váltakozása miatt, de ami a görögöknél már szintén feledésbe
ment volt. A mai tudósok azonban ennek ellenére mégis meg-
állapítatták, hogy Argosz sok szeme tulajdonképpen az égi
Csillagok jelképei voltak. Ami viszont a magyar Csillagszemű
Juhász e nevében még ma is világosan kimondva, amely me-
sebeli juhászunk is pedig az „aranyszőrű bárányt” őrizt. E me-
sénket azonban soha senki sem vette figyelembe, mert hiszen
az „ázsiai, nomád magyarok”-nak görög mythologiához sem-
mi köze sem lehet! Ellenben ismételem itt még egyszer azt is,
hogy az aroma nyelvben argacsu még fölfedezni, jól látni (az
olasz szótár szavaival: scopriere, vedere bene) értelmű is, ami
szerint e szó az őrködés fogalmát is kifejezheti s azonosul a
föltételezett ürk = szem szóval is. Amely föltételezésem, hogy
mennyire megokolt, tanúsítja ezen tulajdonképpeni magyar
szócsoportbeli párhuzam: aroma ega = őr, egu = őrizni, amely
szavakkal egyezik a szumer igi = szem, valamint a magyar
ügyelni, ügyes, mind amely szavak a megsejtett ig illetve ügy
= szem szóra vezetendők vissza. De természetesen még kevés-
bé jutott valakinek eszébe az Argosz-Argusz nevet a magyar
ürge és őrköd szavakkal összehasonlítani s egy ősmagyar ürg,
ürk = szem szó létezhetettségét föltételezni, holott ezt az ürge
régi szimor neve egyenesen bizonyítja is, mivel ez szem sza-
vunk származéka.

Végül fölemlíthető itt még az is, hogy mind az itt szóban
volt ür, ör, ürg, ürk, Argosz szóalakok vehetők ugyan kőrös
szócsoportbelieknek, de az ürg, ürk, Argosz alakúak akár
olyan tulajdonképpeni magyar szócsoportbelieknek is, ame-
lyek r beékelés eseteit például a szem szavunkból: sám-szrám-
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szerény-Szerém, továbbá a kemény szavunkból származólag:
kremen.

ejthető, hogy kőrös szócsoportunkban, legalábbis ős-
eredetileg, a k-l szóalakok közül a hosszúmagánhang-
zósak, mint például kál, ká/, hál, nőiségi, a rövidma-
gánhangzósak, mint például kal, hal, kol, hímségi je-
lentésű ek voltak. Habár azért rövidmagánhangzós
szavak is kaphattak nőiségi jelentést ha hozzájuk -an,
-en avagy -na, -ne szótag toldatott. Példa a kanalat
jelentő mai nép kalán szavunk. De természetesen, ha
ez eredetileg valóban így is volt, ám ősműveltségünk

hanyatlása, őstörzseink későbbi népek általi leigáztatása s az
ezredéveken át tartott feledés, ebben zavarokat is okozott.
Említém, hogy népünk régebben minden a vízben élő állatot
halnak nevezett, mint például rákot, kagylót és ahol őstörzse-
ink tenger mellett éltek, a polipot is. Ismeretes az erdélyi Ka-
lotaszeg vidéknév. E névben a kal szótag rövid a hangos és
utána még a hímségi -ola = atya szórész is következik, ami
szerint tehát az egész név mindenképen hímséget kellett je-
lentsen. Mivel pedig e kalota név egy ottani folyócskáé, azaz
pataké, ebből az következik, hogy azon patakot mintegy hím-
ségi, termékenyítő ondót, hal-índát, hal-ondát, kal-índát fogták
volt föl. Ami annak magyarázatát is adhatja, hogy a régi
mythologiákban néha folyó is nem nő hanem férfialakként volt
megszemélyesítve. Ont, önt és ondó szavaink, esetek szerint
pedig indul szavunk is, a hímségi aktív ad igénk és az alya,
ola, török ata, szumer adda atyát jelentő szavaknak csak nd-s,
orrhangos kiejtései. Mindez aztán egyúttal eszünkbe juttatja a
hal-indát, vagyis a bizonyos polipfajoknál a termékenyítő on-
dót tartalmazó és a hímállattól különváltan elinduló hímtagot
is, másrészt pedig azt, hogy az ondó valóban folyadék, amely a
megtermékenyítéskor valóban folyik, elfolyik, és ami – miként
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már láttuk – az ondó szót egyrészt az indul szóval, másrészt az
ont, önt szóval is összeköti.

A Kalota név, vagy szó, pontos nőiségi ellentéte a kalán =
kanál szavunk. Kálno és Kálló (Nagy-Kálló) helységnevünk
ma is van. Mivel pedig ezek hosszú á hangosak, valószínűleg
nőiségi jelentésűek voltak Láttuk, hogy a rövid a hangos kaLló
és ennek megfelelő de r hangos karó szavunk is rúdszerű,
botszerü tehát hímségi valamit jelent.

Hunyad-megyében Kalán nevü község mellett van egy
körülbelül 12 m hosszú, 9 m széles és 1 méter mély, termé-
szetes sziklába vájt, ősrégi, kagyló alakú fürdőmedence,
amelynek vizét az ottani hőforrások adják. Eszerint is kétség-
telen, hogy a kalán szó kagylószerű medencét és vizet, ned-
vességet tartalmazó mélyedést, tehát nőiséget jelent, ugyanúgy
mint a kún szócsoportbeli kád, kúl és kátyú, amelyek szintén
hosszú magánhangzósak és vizet, nedvességet tartalmazó mé-
lyedést jelentenek. Kátyú olyan kisebb gödröt jelent amelyben
víz avagy sár van. De következtethető ezek szerint még az is,
hogy nyelvünkben a kalán szó régen még a kagyló szavunk is
csak irodalmilag elrontott és elterjesztett szó, de amely erede-
tileg káló, kálló, kájló és a hosszú a hangnak h-hangosítása
által káhló, kahló avagy csak káhl de talán kahál alakú is volt.
Tény mindenesetre, hogy népünk az újságírói irodalmi nyelv-
től még mentes helyeken a kanál szó helyett következetesen
kalán-t mond. Kétségtelen is pedig, hogy ez a helyes régi szó,
annak dacára is, hogy első szótagja rövid a hangos, de ezért
toldva utána a nőiségi -án szó. Egyébként is nyelvünknek haj-
landósága a szavak első szótagja röviden ejtése, a végsőtagok-
nak viszont nyújtása, amely hajlandóság népzenénk hangjai-
ban is kifejeződik, amennyiben itt is minden hangcsoport első
hangjai rövidek, véghangjai hosszúak. Értve ezt természetesen
csak ahol a nép nyelve ritmusát idegen nyelvek hatása, zenéjét
pedig a cigányzenészek és a mindenféle dalárda és műzenész
zenéje még el nem rontotta.

Minden negatívum, azaz minden medenceszerűség, min-
den homorúság és igya kagylóhéj is őseinknél nőiségként volt
fölfogva, a kagyló kéthéjú és nyíló volta miatt azután magával
a női nemi résszel is összehasonlíttatott, amit a halászoknál
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úgy nálunk mint más népeknél is bizonyos kagylók meglévő
neve is tanúsít, amennyiben ezeket a női nemi rész nevével
nevezik, csupán hozzátéve, hogy „vízi”, illetve „tengeri”,
amely elnevezést a hasonlóság meg is okol.

Ismeretes, hogy népünk régebben evőkanalait a „békatek-
nő” nevű kagylóból készítette volt, nádból avagy másminő
vesszőből hozzáerősített nyéllel (Herman Ottó: „A magyar
halászat”), amilyen kanalakat Néprajzi Múzeumunk is őriz
Ami tehát szintén azt igazolja,
hogy népi kalán szavunk a he-
lyes és nem az irodalmi kanál.
Mi több, a békateknő-kagyló
még hosszúkás is, mi pedig már
tudjuk, hogy a hosszúkás ellipszisalak őseinknél már magában
véve is nőiségi jelkép volt. Ez elmondottakhoz teszem: olasz
cala és golfo, német Golf = öböl, a szerb-horvátban megfordít-
va lúka = öböl és kikötő, ami visszavezet bennünket a magyar
luk, német Loch (Iohh) = luk, továbbá a magyar fák = kisebb
tó, mocsár, valamint a szerb-horvát lokva = pocsolya és a latin
lacus (lákusz), olasz Lago és angol loch (loh) = tó szavakra.
Kagylóhéjról lévén szó, fölhozhatók még az alábbi, de már ez-
előtt is említett szavakat: magyar hél, hől = hüvely, valaminek
héjja, ürege, padlásüreg, valamint az ezekből származott né-
met Hülse = hüvely, Hülle = burok, hohl (hól) = üres, Höhle =
üreg, barlang, de mind amely szavak még a magyar hólyag,
tájszólásos holag szavunkkal is közvetlenül összefüggenek De
összefüggenek mindezek még az ól szavunkkal is, habár ez
kezdő hehezet nélküli kiejtésű Ezen ól szavunk ma csak állati
lakhelyet, istállót jelent, régibb nyelvünkben azonban jelentett
emberi lak-ot is és tudjuk is hogy az ősi kunyhók leginkább
gömbölyded, kupolaszerű s tehát hólyagra is hasonlító alakúak
voltak. Sőt láttuk hogy a latin cupola (kupola) szó is a régi
magyar hupolag, mai finn kupla = hólyag szóból, illetve Itália
fajunkbeli őslakóitól, származott Világos tehát, hogy innen
származott nemcsak a német hohl (hól) = üres, hanem a német
Halle, angol hall (hól) = nagyobb, tágasabb, födött helyiség
szó is, amely azonban hehezetes kiejtésű. Ellenben hehezet
nélküli s így a mi ól szavunkkal még inkább egyező, habár a
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hosszú ó hang helyett palócos, azaz pelazg au-s kiejtésű a latin
aula és a görög aüleion szó, amelynek értelme szintén na-
gyobb, tágasabb födött helyiség. Ól szavunkat Debrecen kör-
nyékén ma is aúl-nak ejtik. Lássad: Néprajzi Értesítő, 1912.
évfolyam, 191. oldal. Ilyen, azaz tehát üreg, volt minden na-
gyobb kupola-, vagyis hólyag-alakú nagyobb kunyhó, minden
kupola alatti helyiség, mint például a római Pantheion belseje
is.

A magyar nyelv folyóiratunk 1930. évi 9-10. füzete 379.
oldalán találjuk, hogy hártya szavunk megvolt háltya alakban
is, amely utóbbi tehát a legközvetlenebbül azonosul a magyar
hél, hől = üreg, hüvely szavunkkal valamint az ezekből szár-
mazott német Hülle, Hülse, Höhle, hohl és Halle szavakkal is.

Magától értetődő, hogy a kalán = kagyló szó a kagylóhéj-
ra csak úgy vonatkozhatott, ha emezt negatívumként azaz ho-
morúságként, nőiségként fogták föl. De ha ugyanezt másik ol-
daláról tekintve, pozitívumként fogták föl, tehát hímségként,
domborúságul akkor neve ismét a kalota (Kalota név) kellett
legyen, amely szónak pontosan meg is felel az olasz-francia
calotta-calotte (kalotta-kalott) = kupak szó de aminek a török
kalup = kupak szó is megfelel, mert az up avagy opa, apa szó-
rész ugyanúgy hímségi jelentésű mint az ola avagy atya is.

Úgyhogy eszünkbe kell jusson a szintén kupakszerű va-
lamit jelentő kalap szavunk, de amelynek első szótagjának
megfelel a török kalpakés a szerb-horvát, már magánhangzóki-
hagyásos klobuk szó is, amely mindkettő föveg jelentésű.
Tudjuk pedig, hogy a kalap őseredeti s ma is legáltalánosabb
színe a fekete, amely kőrös törzsünk legfőbb kultusz-színe is
volt.

Az ázsiai eredetünk tévtana miatt magyar nyelvészeinknél
is elfogadott tényként szerepel, hogy a magyar kályha, népie-
sen kalha, kálhó (lássad: Néprajzi Értesítő 1938., 77. oldal) a
német Kachel = kályhacsempe szó származéka, merthogy a
régi cserepkályhák építését a németektől tanultuk. Ami, úgy
lehet, az újabb jellegű cserépkályhákra vonatkoztatva igaz is
lehet. Annyi azonban bizonyos, hogy a kályha, kálha, kálhó
szót a magyar nép sem használja soha kályha (az egész szerke-
zet) értelemmel: mert ezt csakis kemence vagy fűtő néven ne-
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vezi, hanem csakis csempe értelemmel. Ha miegymást újabban
mi is átvettünk szomszédainktól, ez annak következménye
volt, hogy ősműveltségünk már a rómaiak uralma következté-
ben is hanyatlásnak indult, még inkább a kereszténység elfo-
gadásával, ezután a tatárjárással, majd a 150 éves török hódolt-
sággal és még inkább az ezután következett századokig tartott
osztrák uralom, elnyomatás, kizsákmányolás, két szabadság-
harcunk vérbefojtása és a mindenféle idegenek folytonos be-
telepítése következtében, amilyen iszonyú és századokon át
szinte szakadatlanul tartó pusztításoknak egyetlen más európai
nép sem volt kitéve, amiért is a művelődés másutt könnyebben
fejlődhetett.

Ámde szó sem lehet idegenből való átvételről az ősi bog-
lyakemencéknél, amelyek legrégibb, legkezdetlegesebb alakja
még csak vesszőfonadékból és kívül belül sárral betapasztva
készült és készül napjainkig is. Ezek fejlettebb alakja viszont
úgy régen mint ma is, már kálhák-ból, azaz gömbölyded avagy
hengerded alakú bögrékből épül. Kitűnik tehát a következő
dolog: Ha cserépkályháink némelyike már valóban német
utánzat is, de maga a német Kachel szó, valamint a kálhákból,
azaz cserépedényekből való főző és sütő alkotmány építése is,
ősrégi időkben származott tőlünk a keletkező germán népek-
hez.

Kálha szavunk eredeti értelme pedig nem is volt más
mint: kagyló, azért mert a kálhák régen bögre- majd idővel ke-
vésbé mély, azaz tehát csésze-, illetve kagyló alakúakká lettek.
Kálha szavunknak ezek szerint régen kellett lennie kál, kálán
és a hosszú a hangnak h hangosított káhl, káhla, káhló alakjá-
nak is. Hogy pedig a német Kachel szó származott ősnyelvünk
egy ilyen szavából, emellett szól még az is, hogy a mi kagyló
szavunk még ős-szó, vagyis még természeti dolog neve, holott
a német Kachel szó kizárólag csempét, tehát embercsinálta
valamit jelentvén: műveltségi szós eszerint csakis emez lehet
az előbbinek származéka. De emellett szól még e kis táblázat
is:

Magyar: kályha, kálha, kálltó, amely szavak né-
pünknél még csak csempe jelentésűek.



270

Magyar: ga léta = kis edény (Ballagi)
kelente = faedény (Ballagi).
kulacs = fából avagy cserépanyagból való
palackszerű de lapos, kerek edény.

Magyar: kullancs = magát palack- azaz kulacsszerű-
re vérrel teleszívó állat; Erélyben ezért ne-
ve palacféreg, palackféreg

Magyar, de r-es kiejtésű: korsó
Német Kachel = kályhacsempe.
Finn: kiulu = dézsa, tehát faedény.

kolo = kisebb üreg

Viszont tény, hogy népünknél a kályha, kálha, kálhó szó
ma sem használatos magára a kályhára mint egészre, hanem
csakis csempe, kályhakészítésre szolgáló csempe értelemmel,
míg az egész alkotmányt fűtő vagy kemence néven nevezi
(Néprajzi Értesítő. 1911 év. 118. oldal).

A csempét népünk azonban nem csak így, hanem még
csempely valamint a már említett kálha, kálhó, továbbá még
szem néven is nevezi. Márpedig csem és szem egymással
hangtanilag azonos, mi több, a boglyakemencék, avagy a fej-
lettebb alakú kemencék oldalába falazott, mélyedéses csempék
valóban ezek szemeiként is foghatók föl.

Láttuk hogy régen
templomkupolákat is
építettek korsószerű
cserépedényekből.
Nálunk meg nem is na-
gyon régen a fazekasok
(más nevükön tálasok)
külön, kemenceépítésre
való bizonyos bögréket
is készítettek. Az
aszaló, kenyérsütő és
szobafűtő úgynevezett
boglyakemencék avagy
búboskemencék pedig
nem német eredetűek,

Szobafűtő búbos kemence beleépített
néhány üreges csempével. Jobbol-
dalt látszik konyhávali összekötteté-
se, ahonnan fűtik.
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ha hasonlóak németeknél vannak is és ha a miéink újabb idők-
ben némileg német hatás alá kerültek is. E kemencéink ősrégi,
történelem előtti korból származó sajátunk Eredetileg mind
félgömbszerü alakúak voltak, a sütő és aszalókemencéknél a
kálhók, vagyis a bögrék mindig szádukkal befelé fordítattak
voltak, ahogy an azt ez 1 számú rajz is mutatja, (Ilyenek rajzát
metszetben lássad: Néprajzi Értesitő 1911., 250 oldal) de met-
szetben. Utóbb azonban a főképp szobafütésre szolgáló ke-
mencéknél egyes, majd mind több kálháját szadával kifelé for-
dítatták (lássad ezt föntebb, továbbá itt e 2 számún), majd va-
lamennyit is Az ilyen kemencék fölületét mindig fehérre me-
szelték, régebben pedig és itt-ott ma is, – ahol a nép művészi

érzékét, szépszeretetét idegen hatás,
szegényedés, nyomorúság még ki nem
irtotta – vörös avagy sárga földből, vagy
mindkettőből is, készülő festékkel, kü-
lönbözőképen ki is festették, díszítették
(Lássad az itt 2 számmal jelölt rajzot.).
A csészék (szemek avagy bögrék) kifelé

vagy befelé fordítása oka a következő. A sütő kemencéknél, de
különösen az aszalóknál, igen fontos volt, hogy ezek a meleget
mentül hosszabb ideig tartsák Ha a nyílásukkal befelé álló
bögrék szádát még be is
tapasztották (lássad ezt is
metszetben ábrázolva:
Néprajzi Értesítő. 1911.,
250. old.), akkor a kemen-
ce belseje és külső fölülete
között elzárt, mozdulatlan
levegőből is álló kitűnő
szigetelés jött létre, amikor
is azonban a kemence kifelé igen keveset melegített, igen las-
san melegedett is föl. Viszont a szobafűtő kemencéknél a
szádukkal kifelé, vagyis a szoba felé, nyíló bögrék a befűtés
után igen rövid idővel is, a meleget a szobába valósággal on-
tották. De a csészék kifelé fordításának még más haszna volt
az is, hogy azok üregében ételfélét nemcsak melegen tartani
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lehetett, – mivel a kemence a meleget 24 óráig is tartotta – ha-
nem amíg benne tüzeltek, egyet-mást, mint almát, burgonyát,
barbolyt, sütni is lehetett.
Ezenkívül a télen, kintről fázva
bejövők, a nyílásokba ökölbe
szorított kezüket melengetni
dughatták. (Lássad itt a 3 szá-
mú rajzot és Népr Értes. 1903,
258259 old és Népr Ért. 1935.,
7.old.) Mind száddal kifelé
fordított bögrés kemencéknek a
török hódoltság eiőtti időkből
is nálunk létezettségét ásatások
is bebizonyították (Népr. Ért
1935, 327 oldal). Az egyes
bögrék illetve csempék leggyakoribb alakját itt a 4 számú raj-
zon valamint a Népr. Ért. 1905., 108-110. oldalain láthatjuk.

Egészen természetes
folyamat volt, hogy
az ilyen kályhacsem-
pék idővel mindin-
kább négyszögletes
alakúakká is válottak
(4 számú rajzon d és
e) vagyis hogy végül

olyanokká is amilyenek a mai közönséges négyszögletes és
már egészen lapos csempék. A négyszögletes csészék, vagy
csuprak, ugyanis sokkal jobban ille-
nek egymásmellé, a kemence fölépí-
téséhez sokkal kevesebb kötőanyag
kell és emellett az egész építmény így
még szilárdabb is lesz. Hogy pedig
ezen bögréknek a tűz felé álló vége,
vagyis a feneke többnyire nem lapos
hanem csúcsos avagy gömbölyded (4.
rajz, a, b), sőt gyakran még csücskös
is (4. rajz, c, d), ez meg azért van, hogy igya kálhák, avagy
bögrék, hamarább hevültek. Ha laposfenekűek lettek volna ak-
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kor azokat a tűz éppen csak érintette volna, de ha csücskösek
voltak, akkor a láng ezt körülvette s így az edényt sokkal gyor-
sabban hevíthette (5. számú rajz). A háromszögletes csempék
(4 számó rajz f) a kemencék tetejére, inkább csak díszül, valók
voltak (3. számú rajz).

Ismételem: Amint ezt már a német Weinert, Schwantes és
mások is bizonyítják, Európa műveltsége ősidőkben „a Duna
középfolyása” területéről, azaz tehát Magyarország földéről,
indult volt ki, amely vidék igen termékeny volta miatt mindig
sűrű lakosságú is volt. Úgyhogy kétségtelen, miszerint a csup-
ros, utóbb kálhós vagy „kagylós” kemencék építése is itt mar
ősműveltségünk korában is megvolt, vagyis legkésőbben az
Új-Kőkor (Neolithicum) idejében, vagyis hogy ezt nem mi
vettük át újabban a németektől, hanem hogy szétvándorló ős-
törzseink terjesztették ezt is, mint annyi mást is, a világban el.

ogy félszigetűknek a görögök nem voltak őslakói,
ezt ők maguk is igen jól tudták, ha erről nem is igen
szerettek beszélni, ámde ezt ügy Herodatosz mint
Tukididesz is, világosan meg ittak. Úgy görög mint
hellén nevükből következtethető, hogy a már árja

görögség bevándorlása előtt a félszigeten valamely kőrös tör-
zsünknek lehetett, a más törzseink mellett, elég nagy szerepe,
habár amint látandjuk, ugyanerre még más dolgokból is követ-
keztethetni. A görög, illetve graeci (greci) nevüket állítólag
csak a rómaiaktól kapták volt, akik egy Epiruszban éló ilyen
nevű görög törzs e nevét alkalmazták utóbb az összes görö-
gökre, akiket csak később ismertek meg, holott az epirusziakat
ismerték meg legelőször, ezek lévén Itáliához a legközelebb.
Mások viszont a görögök e nevét az olaszban ma is használa-
tos gracidare, grecidare szóból származtatják, ahogy a békák
hangját szokták nevezni. Eszerint, a rómaiak a görögök beszé-
dét nem értvén ezt a békák „gracidálásához, grecidálásához”
hasonlították. Nekünk föltűnik azonban, hogy ezen grek, gö-
rög néven kívül ügy a hellén mint a görögök rabszolgái helota
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neve is, kőrös szócsoportbeli szó, úgyhogy ezek szerint követ-
keztethető, hogy a hódító, már árja nyelvű görögök e nevüket
csak átvették az általuk leigázottakról, ezek örökébe lépvén:
örökségként. Mi több, következtethető még az is, hogy a hel-
lén és helota név ugyanazon körösöktől származik, csakhogy
az előbbi ezek nőelvi, az utóbbi pedig ezek hímelvi része után,
amiért is az egyik név a nőiséget jelentően, a másik pedig a
hímséget jelentő ola szóval végeződik.

Föltönö, hogy a görög mythologiában Szép Helena, akiről
a tudósok megállapították, hogy eredetileg istennő volt, és aki
miatt a rege szerint a trójai háború folyt (de csak a rege szerint,
attól eltekintve, hogy a görögök a Troasz nevű tartományt va-
lóban elfoglalták) neve azonos a hellén névvel. Amiből azt
következtetem, hogy a szóban levő önelvű kőrös törzs magát e
nőistensége után heléna, hellén néven nevezte, amely istennő a
mi Tündér Szép Ilonánkkal (akit népünk Tündér Elonának is
nevez) azonos nőistensége volt, de amivel a görögök már nem
voltak tisztában, valamint azzal sem, hogy ezen Elena avagy
Helena Afrodítéval (Vénuszal) is azonos. Mi ellenben már
láttunk, hogy Ilonánk és Vénusz egymással azonos. A görög
rege szerint Szép Helena anyja Léda volt de akit Léda nem a
maga urától Tyndareosztól hanem Zeusz főistentől szült. Ismét
föltűnik nekünk ezen Tyndareosz (Tündáreosz) névnek tündér
szavunkkali teljes azonossága. (Következtetnünk kell tehát,
hogy a görögök a név értelmét szintén már nem tudván, csak
annyit tudtak még, hogy e névnek Helenához valami köze van,
úgyhogy Helena anyja számára férjet illetve férj nevet, csinál-
tak belőle).

Őseink fölfogása szerint bár a tündérek általában jók,
kedvesek, gyönyörűszépek, bájosak, de vannak rosszindulatú-
ak is. Habár emezek is nagyon szépek és az embereknek in-
kább csak akkor ártanak ha ezek őket megzavarják, táncaik
közben meglesik és velük szemben illetlenül viselkednek. Ez
utóbbiakat Erdélyben Szépasszonyoknak is szokták nevezni.
Egyébként a tündérek mind jóságosak, az embereket szeretik
segíteni, ha például ezek közül valaki bajba jut vagy pedig ha
valaki elérendő nemes célért nehezen küszködik. Mégis ha
valaki őket avagy egyiküket megbántja, ezért meg is büntetik.
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Viszont ha őket valamely helyen többször zavarják, nekik
kellemetlenkednek, akkor onnan eltávoznak, oda soha többé
vissza nem térnek és így az emberek tündéri jótéteményeik
nélkül is maradnak.

Tündér szavunkat
némelyek tévesen a
szurner dingir szóból is
származtatták amelynek
értelme azonban isten.
Mivel pedig a d és g
hang egymástól távol
álló (d és t nyelvhegy-
foghang g ellenben
nyelvtő-szájpadláshang),
ennélfogva ilyen hang
csere élő hagyományban
nehezen történhet, vi-
szont megtörténhet téve-
désből úgy följegyezé-
seknél mint hallott de
már félig-meddig elfe-
lejtett szavak esetében is.

Népünk az éjjel mo-
csarakon, mocsaras réteken néha látható kékesfehér, hol egy-
helyben maradó, hol meg ide-oda libegő, szökdelő, imbolygó
lángocskákat tündelevény-nek nevezi, amely szó tündér sza-
vunkkal azonos, ami igazolja azt, hogy tündér szavunk egy
tün: fényt jelentő szavunkból származik. Ballagi föl is hozza
tündörög tájszavunkat, amelynek értelme csillog, villog. Ezen
imbolygó, hol elő- hol eltűnő lángocskákról azt is tartják, hogy
bár senkinek sem ártanak de ha őket valaki követi, azt veszté-
be csalják vagyis olyan helyre ahol az illető menthetetlenül a
mocsárba süllyed. És íme: e lángocskák olasz neve fuochi fatui
(fuóki fátui) = tündérlángok, avagy tündértüzek, mivel fata =
tündér. Csakhogy viszont fato (fáto) = végzet; eszerint tehát
végzet, végzetes lángoknak is értelmezhető ugyanezen elneve-
zés. Latinul is fatum, fatalis = végzet, végzetes, ami viszont a
sors és végzet fonalát fonó nornákat, moirákat is eszünkbe kell



276

juttassa. Ugyanezen lángocskákat népünk még lidérclángok-
nak is nevezi, míg német nevük Irrlicht (irrliht), amely szó
fordítása tévelygő fény avagy tévesztő fény, mivel németül
irren, latinul errare = tévedni és tévelyegni, bolyongani. E tű-
nő, tünedező, csillogó, villogó lángocskákat, tündérleányként
megszemélyesítve egy művész igen szépen meg is festette,
amit lássad föntebb.

De szintén olaszul ugyanezen lángokat még fuochi di Sant
Elmo néven is nevezik de nyilván csak azért mert ma ezeket a
hagyomány egy egészen más okból (villanyosság) keletkező
de hasonló, szinté éjjel megjelenő, azaz helyesebben: csak éj-
jel látható, jelenséggel tévesztik össze. Ez szintén lángszerű
fény amely néha tornyok teteje leghegyén, sudárfák legmaga-
sabb ága hegyén, póznák hegyén sőt néha hajóárbocok hegyén
is jelenik meg. Lehetséges, hogy ezen olasz Elmo névből a h
kezdőmássalhangzó csak azért maradott el mert az olasz
nyelvből a h hang ma már kikopott, de lehetséges az is, hogy
csak feledtetni akarván a pogányságból származó tündéreket,
az eredeti, talán h-val kezdődő nevet egy keresztény szent ne-
vével azonosították. Lehetséges, hogy e hozzáalakított nevet
az olaszoktól átvéve, e fényjelenséget a németek Elmsfeuer
(Elmsfójer avagy Elmszfájer) = Elmsz-tűz néven nevezik
Hogy azonban ez elnevezés valamikor h hangos kezdetű is
Iehetett és tehát a Helena névből is származhatott, ezt mutatja
az, hogy ugyane fényjelenséget németül még Helenenfeuer-
nak is nevezik. (Lássad Meyers Lexikon: „EI msfeuer” cikk.
Leipzig und Wien, 1897. évi kiadás.). Viszont lehetséges,
hogy megvolt ugyane tündérlángocskák h nélküli neve már
igen régen is, mivel hiszen úgy a mi Ilona nevünk is h hang
nélküli, valamint a mi Ilonánkkal azonos finn tündéri istennő-
személy neve is lima, amely utóbbi név tehát az olasz Elmo és
német Elm névvel teljesen azonos, úgyhogy az átalakítás tulaj-
donképpen csak annyi, hogy a pogány eredetű tündér, avagy
tündérek, helyébe keresztény férfi-szent neve tétetett.

De kétségtelenné válik mindezek által az is, hogy tündér
szavunk a tűn = fény szavunk származéka mert hiszen minden
szóban levő lángocskák fénylenek, előtűnnek majd eltűnnek,
tehát tünedeznek, tündörögnek, aminthogy népünk ma is azt
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tartja, hogy a tündérek, ha akarják bármikor képesek eltűnni,
de egyébként fénylő fehér ruhában járnak. De ugyanígy van ez
nappal is a hol előtűnő hol meg eltűnő délibáb nevű fényjelen-
ségnél is Báb szavunk régi nyelvünkben alak jelentésű volt,
azt pedig már kimutattam hogy dél szavunk eredeti értelme
fény volt és amely szavunkkal teljesen azonos a görög délosz =
világos, fényes. A délibábot pedig őseink szintén szép tündér-
leány képében személyesítették meg. (Csörsz királyfiról és
Délibáb királyleányról szóló rege). De ugyanígy maradott ez
fönn más népeknél is, ahol a délibáb Fata-Morgana tündérben
személyesíttetett meg; fata = tündér. Hogy azonban mindez a
mi ősnépeinktől és ősnyelvünkből kellett származzon, ezt va-
lóságos megfejtésként bizonyítják a következő finn szavak:
heleä = fényes, ragyogó s megfordítva lehautta liehu, liekki =
lobbanás és láng, amely szavakból azután a német Licht (líht)
= világosság és megfordítva heil = világos szó származott,
amihez itt is megjegyezendő, hogy mivel a szómegfordítás a
német nyelvnek nem sajátsága de ami a magyarban ma is
megvan még, eszerint bizonyos, hogy ezen egymásnak meg-
fordítottját képező két német szó ősnyelvünkből való. Kitűnik
mindebből pedig az is, hogy kőrös őstörzsünk kultusz-
szócsoportjában a láng, fény, tündöklés, világosság neve hel,
heil avagy hél szóalak kellett legyen. Aminek viszont őspalóc
párhuzama világos, villog, villám alakú szavak voltak (A palóc
szócsoportban a h hang helyett p, b, v hang szerepelt, míg a
kún és szemere szócsoport szerint a tűz, láng, fény, világosság
szavai tűn, tündöklik, tündörög; szén, a németben fönnma-
radott Schein [sájn] stb. szóalakok voltak.).

Föltűnhet nekünk a régi görög Argosz város és ennek
Argolisz tartománya nev. Ennek közelében Nyugatra volt Ár-
kádia tartomány és ebben Orkománosz városa, amely nevek
kezdő szótagja egymássalhangzós kőrös szó is lehet Argosz
közelében Északra meg Korintosz városa állott, amely utóbbi
név meg a legtisztább kőrös szócsoportbeli szó. Úgyhogy sejt-
hető miszerint a félszigeten élt kőrös őstörzsünk, avagy leg-
alábbis ennek nagyobb része, épen e tájon volt megtelepedve.

Van azonban még más is ami a Görög Félszigeten egykor
élt kőrös őstörzsünk emlékét tartja fönn. Ez a görögök
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amphitheatrumai, amelyeket később a rómaiak is utánoztak és
fejlesztettek. A görögöknél ezek eredetileg még nem voltak,
miként a rómaiaknál (és ma is a színházak és cirkuszok) csakis

mulattató színhelyek, hanem vallásos szertartások helyei is,
habár ez utóbbiak is nagyrészt szebbnél-szebben látványosak
is voltak. Éspedig e színhelyek nem csupán eredeti kör avagy
utóbb félkör azaz karaj-alakja utal körkultuszra, hanem az
ezekkel összefüggő elnevezések is. Elsősorban is maga a ma is
használatos circus (cirkusz) szó is, amelynek régebbi kiejtése
kétségtelenül kirkusz, kirkosz, kürkosz kellett legyen és amely
szó kör jelentésű volt, aminthogy például a magasban köröző
szállongásról nevezetes héjja madár görög neve is kirkosz. Mi
pedig már láttuk, hogy a kún héj, héjú szavunknak kör értelme
is volt, amiből azután a „fennhéjázás” szó is származott, és
amelynek értelme „magasan köröző”, átvitt értelemmel pedig:
büszkélkedő, magát másoknál, többnyire nem is nagyon jogo-
san, sokkal különbnek képzelő. De kőrös szócsoportbeli szó az
amphitheatrumok némely része neve is, amely nevek, ha némi
értelemeltolódással is, de ma is használatosak. Ezen görög
színhelyek leegyszerűsített rajzát adom itt föntebb. Megjegye-
zendő azonban, hogy voltak többé-kevésbé hosszúkás alapraj-
zúak is, amilyen például a római Amphitheatrum Flavium,
más nevén Colosseum, valamint a Circus Maximum, amilye-
neket azonban a mi őseink verseny, varsány néven neveztek. A
rajzon 1 számmal jelezve a középen álló oltár volt, amit latinul
ara néven is neveztek, am; egymássalhangzós kőrös szó is le-
het. 2. számmal jelölve a középen levő kerek tér, amelynek
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neve chor, chorosz (hór, hórosz, kór, kórosz), amely szó kör
szavunkkal azonos. Ez volt eredetileg a szintér, amelyen az
oltárkörüli körtáncokat járták, amely táncaik alatt a táncosok
mindig énekeltek is. (Lássad amit föntebb népünk körtáncairól
és a Trója-játékokról már írtam). A görögöknél úgy e körtánc-
ok mint az ezekhez tartozó együttes énekek neve is korosz lett.
Ezért ma is mondjuk, hogy kórusban énekelni, de amit aztán,
nyelvújítási szóval magyarosítva már „karban énekelni”-nek is
mondjuk, azért mert ma már senki sem tudja, hogy a kór, illet-
ve latinosítva kórus szó is ősmagyar, de kőrös szócsoportbeli
szó. Mi már tudjuk, hogy a legrégibb szent szertartáshelyek és
tánchelyek egyszerű kerek, majd be is kerített helyek voltak,
és mi már láttuk azt is, hogy az ilyen helyeket őseink kert né-
ven is nevezték. A görögben pedig hortosz = tánchely, bekerí-
tett hely, amely szónak pontosan megfelel a latin hortus és
német Garten = kert szó. Mi pedig már föntebb láttuk, hogy e
szavak a mi kör, kerek, kerít, kerítés, kert szavainknak csak
mélyhangzós kiejtései. Ámde megvan e szavainknak tájszólá-
sainkban szintén mély a hangos mása a garád = kerités sza-
vunkban. Amelyet, természetesen, már a szláv graditi = építe-
ni és gradzsa = kerítés szóból származtatnak, holott világos
hogy ez is megfordítva történt.

A szóban levő kerek színteret vette körül, a rajzon 3
számmal jelölve, az orchesztra, amely tehát szabályos karika
vagyis gyűrű alakú volt. E szó is egymássalhangzós kőrös szó-
csoportbeli. Itt állottak avagy ültek a táncosok énekét kísérő
zenészek, és a mai színházak zenekarát ezért nevezik ma is
orkesztra néven, annak ellenére is, hogy ennek helye ma már
nem gyűrű alakú. E körtől kifelé volt aztán a néző közönség
helye (a rajzon 4-el jelölve), az ülőhelyek úgy elhelyezve,
hogy a központhoz közelebbi üléskörök mindig alacsonyabban
voltak a távolabbiaknál, ami által a közelebb ülők feje nem
gátolta a távolabb ülők látását. Megjegyezhető itt, hogy mész-

kőalkatú tájakon gyako-
riak az ilyen, többé-
kevésbé szabályos sőt
gyakran egészen szabá-
lyosan kerek mélyedé-
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sek, amelyek óriási tölcsérhez hasonlíthatók, de amelyek fene-
kén mindig kerek, vízszintes tér van, amely természetes mé-
lyedések tehát aránylag kevés munkával alakíthatók valóságos
amphiteatrumokká. Majd a mai színházak ősalakját képezett
karajalakú nézőterű theatrumok azon része jött létre, amelynek
színpadát itt a megelőző rajzon 5 számmal jelöltem, de szintén
leegyszerűsítve, illetve a hozzátartozó különböző helyiségek
föltüntetése nélkül. Láttuk hogy a kőrös szócsoportbeli magyar
karaj, karéj (besenyő és kabar szócsoport szerint iv) szónak a
latinban arcus egymássalhangzós kőrös szó felel meg. Egyéb-
ként a leghatározottabban utalnak körkultuszra maguk a kör-
táncok is, habár ez nem zárja ki azt, hogy más őstörzseinknek
körtáncai szintén voltak. A körtánc különböző nyelvekben
meglévő kőrös szócsoportbeli nevei azonban azt mutatják,
hogy az ilyen táncok különösen kőrös őstörzseinknél voltak
általánosak. Ezek neve a szlávban kolo (k-l), a németben
Reigen (rájgen) vagyis r-g. E táncok neve a régi magyarban
egyszerűen csak kör volt, míg ma „körmagyar”-nak szoktuk
nevezni, habár nálunk ma az ilyen tánc már teljesen divatját
múlta s csak a „csárdás” helyettesíti, de például a Rákóczi sza-
badságharcunk idején, amint ezt azon korból származó képek
mutatják, még általános volt.

Említettem, hogy a szóban levő színhelyek eredetileg
vallásos szertartások helyei is voltak, amire egyébként a köze-
pükön álló oltár is mutat, de ugyanezt bizonyítja a templomok
különböző nyelvekben meglévő Kirche (kirhe), kirke, körke
stb. neve is, amint hogy kerek alaprajzú templomok ma is
épülnek még. A templomok ily neve pedig teljesen azonos a
kirkozs és circus (cirkusz) szóval. Úgy az amphitheatrumok
mint a kerek alaprajzú templomok ősalakja pedig a mi legré-
gibb és még ősegyszerű szent kertjei voltak, amelyeket ős-
időkben, amint láttuk, sokszor szigeten, hegy- avagy dombte-
tőn, vagy pedig tehát a szóban volt mélyedésekben alapítva, de
lehettek ilyenek akár egyenletes síkságon is, valamely állat
által úgy előjelölve ahogy an ez az oroszországi rokonnépe-
inknél napjainkig is történt, amiről föntebb már írtam és amire
még a Róma illetve Alba Longa alapításáról szóló monda is
utal. Ezen ősi áldozóhelyek még csupán egyszerű, köralakú
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kerítéssel avagy sövénnyel voltak körülkerítve, vagy pedig
nagy kövekkel, természetesen többnyire köralakban vagy kissé
hosszúkás „sonkaalakban”. Tudjuk, hogy oroszországi mord-
vin, votyák, zürjén és cseremisz rokonnépeinknél ilyen szent
kertek vagyis áldozóhelyek egészen napjainkig is voltak és
hogy ezek neve keremet volt, amely szó amellett, hogy kőrös
szócsoportbeli, kert, kerek illetve karima szavainkra valamint
Körmend helységnevünkre is emlékeztet, amely utóbbi talán
éppen egy valamikor ott létezett szent kerttől vette e nevét.
Úgyhogy a nagy kövekkel körülrakott, körülkeritett kertekről
származott Kirche, kirke, körke elnevezések tulajdonképpeni
értelme kör-kő, azaz kő-kör, régi kiejtéssel esetleg kur-kú,
kellett legyen. Mindenesetre ilyen szent Kő-kör volt tehát az
Angolországban máig is még álló nevezetes Stonehenge,
amely hatalmas kőtömbökből képezett kör-alaprajzú. Ezen
körszerű építmény angol Stone-henge neve magyarra forditva
= kő-kerités, vagyis tehát kő-kert, azaz kör-kő.

De eszünkbe kell itt jusson még Kirke (latinositva Circe)
is, aki az Odisszeában nagy varázslónőként szerepel és aki az
Odisszea szerint Aiaia szigetén lakott. A név teljesen azonos
lévén az eredetileg kőrkő jelentésű Kirche vagy kirke névvel,
ebből ezeket következtetem: A görögök az őslakóktól többé-
kevésbé megértetlenül átvett regékben előforduló nevek nagy
része értelmét már nem tudták és így a Kirke nevét sem. Az
Odisszea énekeit innen-onnan összegyűjtött regékből összeál-
lító költő, akár Homerosz volt a neve, akár más, csak hallott
valamit egy szigetről és egyazon lakó varázslónőről, valamint
ezekkel kapcsolatban a Kirke névről, azaz helyesebben csak
kirke szóról. De azt már nem tudta, hogy e név, vagyis szó
nem magának a nőnek neve volt, hanem a szigeten levő kör
alakú szentélynek, amelynek viszont ugyanúgy volt papnője
mint ahogy volt az itáliai Cumae városa szentélyének a Sibylla
és a görögországi Delphiének a Pythia jósnője és papnője. Így
jött azután létre a szigetbeli Kirke nevű varázslónő. Amihez
még az is járulhatott, hogy a kör amúgy is nőiségként volt föl-
fogva s így tehát a kör alakú szent hely avagy egy esetleg már
kerek templom nevét a költő egy ott élő varázslónő nevének
tette meg.
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z egyiptomiaknál a Napot jelképező, a magasban
kerengve szálló keselyűk ábrázolatain ezek karmai-
ban az alábbi rajzon a val jelölt jelképet látjuk, de
ugyanezt tartja kezében szumer-asszír dombormű-
veken Samás Napisten is, amint erről föntebb is már
írtam. Amely jelkép a hím-
séget és nőiséget jelent vén,
mindenesetre az élet jelképe
volt (vessző és karika). Él

igénk pedig l hangos egymássalhangzós
kőrös szónak is vehető. Igen valószínű
tehát, hogy az egyiptomi úgynevezett füleskereszt (ttt b-vel
jelölve) is az előbbinek származéka, mivel az egyiptomiaknál
ez szintén az élet jelképe volt.

Három szavunk is kőrös szócsoportbeli, ami habár nem is
bizonyítja de legalább valószínűvé teszi, hogy kőrös őstörzse-
ink is valamikor a három-hatos számrendszer szerint számol-
tak. Ismeretes a régi rómaiak azon réz- avagy vas karikajátéka,
amely karikára három kis karika, azaz gyűrű volt fűzve s
amely utóbbiakat egy, többnyire csak fából való botocskával,
azaz karócskával, lehetett a nagy kari kán ide-oda hárogatni,
hárítgatni. De lehetett e karikát a botocskával hajtani is
ugyanúgy ahogy manapság is a gyermekek karikájukat, mel-
lette futva hajtani, azaz gurítani, szokták. Éspedig úgy a háro-
gatáskor mint a karika hajtása kor a rajta levő gyűrűk mindig
hár hangot hallatnak. Mind amely: karika, három, hárít, gyű-
rű, gurít, karó és hár szavak, illetve hangok is, a legtisztábban
kőrös szócsoportba tartozóak.

Föntebb írtam azon sejtelmemről, hogy a görög félszige-
ten a görögelőtti ősműveltség idején az Argolisz, Arkadia és
Korintosz képezett területen valamely kőrös őstörzsünknek le-
hetett nagyobb szerepe. Az itteni Nemea völgy e neve maga
ugyan nem kőrös szócsoportbeli de ez is Argoliszban volt,
Korintosztól nem messze és a rege szerint rettentő oroszlánjá-
ról volt híres, amelyet azután Heraklesz ölt meg, mi pedig már



283

tudjuk, hogy az oroszlán kőrös őstörzsünk egyik legfőbb kul-
tuszállata volt, neve pedig kőrös szócsoportbeli.

A görög mythologia egyik istensége Hermesz, amely név
szintén kőrös szócsoportbeli s a mi három illetve hármas sza-
vunkkal betű szerint azonos, csupán hogy ennek felhangos
mása ismeretes pedig, hogy éppen a magyar nyelv egyik saját-
sága, hogy benne gyakran ugyanazon szónak megvan úgy fel-
hangos mint alhangos mása, mint például Magyar-Megyer,
forgatag-fergeteg, hóbortos és tájszólásban hőbörtös (Ballagi)
stb. De hogy a Hermesz név és hármas szavunk ily egyezése
nem csak véletlen, kétségtelenné teszi az, hogy az egyiptomiak
Tot, máskép Duti, Tehuti istenségét a maguk Hermeszével
azonositva a görögök amazt Hermesz-Triszmegisztosz-nak
nevezték, amely Triszmegisztosz név értelme háromszorosan-
nagy. Megjegyezendő, hogy az egyiptomiaknál Tot avagy Duti
a tudományok istensége, az írás föltalálója – s a könyvtárak
pártfogójaként tiszteltetett, de hogy ugyanígy Hermeszt is a
görögök bölcs tanácsadóként és az írás föltalálójaként is tisz-
telték. Márpedig ezen egyiptomi Duti vagy Tot a mi tud, tudós
és táltos szavunkkal egyezik, mivel ugyanis népünk ez utóbbit
tátos-nak szokta ejteni, ami a tud igénkből származólag való-
színűleg a helyesebb is. De pontosan egyezik az elmondottak-
kal az is, hogy a görög hitrege szerint Hermesz Árkádíában a
Kyllene (Küllene) hegyen született, amiért is őt Külleniosz =
küllénéi néven is szokták volt nevezni. A Küllene hegye neve
is kőrös szócsoportbeli, amelyet Dr. E. E Seiler „Griechisch-
deutsches Wörterbuch” című szótárában (Leipzig, 1878)
Hohlberg-nek azaz üres-hegy, üreges-hegynek értelmezi,
amely név minden bizonnyal valamely e hegybeni barlang mi-
att keletkezett; láttuk pedig, hogy a barlangnak, azaz tehát
üregnek, a kőrösöknél szerepe volt, úgyhogy sejthető, misze-
rint Hermesz eredetileg vagy e barlangban születettnek volt
tartva vagy pedig ebben kultuszhelye volt. Ezen görög külle
szórész, amelyet Seiler tehát üregnek Fordit egyébként azonos
a német hohl (hól) = üres, üreges Hülse (hülze) = hüvely és
Hőhle= barlang, üreg, továbbá a már többször fölhozott ma-
gyar hél, hől, hőle, hülye üreget, ürességet, hüvelyet jelentő
szavakkal is, amelyek pedig mind kőrös szóalakok. Megje-
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gyezhető, hogy ezenkívül a görög küllo szónak még görbeség
és sántaság értelme is van, ami meg a mi kullog = lassan ban-
dukolva, inogva megy, valamint a kólál, kalimpál = rendetle-
nül inog, ingadoz szavainkkal vethető össze.

Megjegyezhető azonban, hogy Argoliszban Hermíone vá-
ros e neve Hermesz nevére különösen utal.

Hermesz az istenek hírvivője-, hírnökeként is szerepelt,
hír szavunknak pedig szintén kőrös szócsoportbeli har változta
is volt, amit elsősorban is a karika szavunkkal egyező említett
hárít, hárogat igénk és a szintén említett hár természetes
hanggali teljes azonosság bizonyítja, de bizonyítja ugyanezt a

harsog igénk is. Viszont hogy a hír
szónak hang, hangzás sőt kiáltás értel-
mének is kellett lennie, bizonyítja egy-
részt ennek megfordított rikolt, rikkant
= kiált szavunk, rikácsol = recsegő
hangon kiált szavunk, valamint a szerb-
horvátban meglevő krik és az olasz
grido = kiáltás szó, amelyek az árja

magánhangzókihagyás előtt kír-, gir, hír kiejtésűek lehettek.
Kiemelendő, hogy a hírnökök, a kikiáltók híreiket, kiáltványai-
kat (a „proclamatio”-ikat; latin clamare = kiáltani, hívni) han-
gosan kiáltva is szokták volt hirdetni. Ellenben a hár avagy
har szótő nek 1-es lágyult kiejtése a hallani igénk, annak elle-
nére is, hogy ez ma csak passiv értelmű, de amelynek betűsze-
rinti pontos mása a német Hall, Wlederhall = hang, hangzás és
visszhang.

Ide kell azonban még sorolnunk a középkori hírnökök
heroldus, haroldus nevét is, akik híreiket (amennyiben ezek
nem voltak titkos üzenetek) szintén ki szokták kiáltani de e ki-
kiáltás előtt harsogó kürtszóval figyelmet is keltettek. Úgy
harsog mint kürt szavunk is körös szócsoportbeli, amely utób-
bi szóra alább vissza kellend térnünk. A középkori heroldu-
szoknak is jelvénye volt a bot, a heroldbot (de mi már tudjuk,
hogy a bot körös neve karó volt). Márpedig Hermesznek is
legfőbb jelvénye (attributum), ugyanígy mint a rómaiak
Mercuriusának, a bot volt, latin nevén a caduceus, görög ne-
vén a kerukeion, amelynek még mindenféle varázserő is tulaj-
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doníttatott, vagyis amely eszerint egyezik a mesékbeli varázs-
vesszővel, de mindenesetre a hímség jelképe is volt. Ezen bot-
ra fölcsavarodva, körös szóval fölkerengve, két kígyó volt áb-
rázolva (alábbi rajzon: 1.). E kígyók értelme a mai tudósok
szerint: ismeretlen. Mi azonban el kell mondjuk a következő-
ket: A görög kerükeion szó kerü része amúgy is egyezik a gö-

rög kerüne = bot szó-
val, ha ez tévesen a
ne nőiségi szócskával
végeződővé változott
is, és szerintem karó,
kurú alakú kellett le-
gyen. Viszont a keron
szőrészben világosan
kígyó szavunk népi
kió, régi kion = csú-
szó szavunkra isme-
rünk (a görögben
ófisz, ekidna a kigyó

neve), ami szerint tehát e jelvény neve ősnyelvünkből
származólag bot-kígyó azaz kígyós bot értelmű volt. Fölemlít-
hető, hogy a botot és kígyót a biblia Mózes-rege is kapcsolatba
hozza egymással. De hogy a botra csavarodó két kigyó mily
ősrégi jelvény, bizonyítja az, hogy a szumereknél is megvolt.
(Itt a rajzon: 2. Lássad: Karl Woermann: „Geschichte der
Kunst.” Leipzig. 1925. 1. kötet 122. oldal, ott Heuzey és de
Sarzec nyomán.). De megvan népünknél ugyanez egészen ál-
talánosan ma is. Bemutatok itten 3 és 4 szám alatt Malonyai
nyomán (Malonyai Dezső: „A magyar nép művészete” Buda-
pest, 1911. III. kötet) két példát, de azon megjegyezéssel, hogy
Malonyai bemutat hasonlót vagy húszat. Nálunk azonban a
botra egy kígyó, nem kettő, csavarodik, habár Malonyainál a
116. oldalon 4 szám alatt van egy amelyen mintha két kígyó
volna, sajnos a fényképfölvétel oly homályos hogy ezt bizto-
san meghatározni nem lehet. Annyi azonban így is, amúgy is
bizonyos, hogy maga a bot mindenképen hímségi jelkép lévén,
eszerint a rácsavarodó kígyó itt nőiségi jelkép kellett legyen,
annak ellenére, hogy másutt a kígyó a hímtag valamint az on-

1 Görög. 2. Szumer. 3., 4. Mai ma-
gyar.
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dó jelképeként, tehát hímségként is, szerepelt. De itt, ahol kér
kígyó van, ez annyival is inkább nőiség ként fogható föl mert
az egy boton két kígyó van, mi pedig már tudjuk, hogy őseink-
nél az egység hímségként, a számosság, különösen pedig a pá-
ros számok általában nőiségként voltak fölfogva. De hogy itt a
kígyó mindenképpen nőiségi jelképként szerepel, azt az ezen
kígyós botjainkkal kapcsolatos élő népmeséink teszik kétség-
telenné, amelyek a mai csak egy kígyót is megokolják. Egyik
erre vonatkozó népmesénk a következő: a mesehős a mezőn
tüzet lát, oda megy és látja hogy ott a gyep ég és e tűz elől
menekülve egy kígyó egy bokorra kúszott föl, de égni kezd
már a bokor is. A kígyó megszólal és kéri a legényt, mentené
meg. (Ez a több népmesénkben előforduló azon indíték amely
szerint valamely állat, bajbajutva a mesehős segítségét kéri,
vagy pedig a vadászó mesehőst kéri az állat hogy ne ölné meg.
Ami tulajdonképpen az illető mesehős lelkiismerete szavát jel-
képezi, amely szerint az illető állatot meg kel sajnálnia). A le-
gény erre a kígyónak botját nyújtja, amelyre az föltekergődz-
ve, a tűzből megmenekül, de már égési sebei vannak. Most a
kígyó megmondja, hogy ő a kígyókirály leánya (tehát: nő; női-
ség!) és kéri a mesehőst, vinné őt haza apjához, aki minden
gyógyfüvet ismer és sebeit is meggyógyitandja. A mesehős ezt
is megteszi, ami után a kígyókirály őt a gyógyfüvek ismereté-
re, hálából leánya megmentéséért, megtanítja. Egészen világos
tehát, hogy e népmesénk a görög-római Aszklépiosz-Aescula-
pius indíték ősalakja. De megsejthető itt még az is, hogy a me-
sehős tulajdonképpen a botnak csak megszemélyesítése. Ami
hogy mennyire igaz, egészen kétségtelenné teszi ugyane mese
egy más változata, vagyis a ’Benedek Elek „Magyar mese és
mondavilág” című gyűjteményében meglévő „Kígyós Jancsi”
népmesénk, amely röviden ez. A kígyó egy fára tekerődzött
Onnan kéri Jancsit vinné őt haza édesapjához, a kígyókirály-
hoz. Miután Jancsi erre vállalkozik, a kígyó magára a mese-
hősre tekerődzik és ez így viszi. E meseváltozatból a tűzből
megmentés hiányozik ugyan, de hogy eredetileg megvolt, az
mutatja, hogy tűz itt is van de megokolatlanul, ez a kígyóki-
rály palotájánál látszik. Végül a haza vitt kígyó gyönyörűszép
leánnyá változik és Jancsi feleségévé lesz. Ma, a keresztény-
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ségben természetesen csak ei; feleségről lehet szó. amiért is a
megmentett illetve hazavitt kígyó is csak egy. De régen talán
volt a mesének olyan változata is amelyben kettő, esetleg
ikertestvérpár szerepelt. Tény azonban, hogy a régi görög és
római Aszklepiosz-Eszkulápiusz ábrázolatokon ez istenség
mindig kezében botot tart, a kígyó pedig vagy erre tekergődz-
ve vagy pedig a szakálas férfiként ábrázolt istenség mellett le-
vőnek tüntetve föl, de az orvostudomány jelképeként, mindig
ott van. Megjegyezendő: orvos, orvosság, régebben urus,
urusság, valamint ír = orvosság (folyékony) is egymássalhang-
zós kőrös szavak, valamint hogy a kígyó mozgását népünk a
szintén kőrös szócsoportbeli kereng igénkkel is szokta nevez-
ni, mint például a mérgesen síró, ellenkező gyermekre vonat-
kozó e mondásban: „Kereng mérges kígyó (vagy kijó), aki sir
az nem jó.”. Következtethető ebből még az is, hogy a kígyó-
nak magának is kellett kőrös szó csoportbeli nevének lennie.

Hogy e téren mennyi kinyomozni, kutatni, megfejteni
való van még hátra, kitűnik ez alábbiakból:

Urus = orvos szavunk (Ballaginál megvan uros alakban is)
egymássalhangzós kőrös szó, amelyet Isten megnevezéseként
Úr szóalakkal ma is használunk. Láttuk, hogy ez úgy az őstö-
rököknél, mint a kőrösöknél is egyaránt lehetett az ősistenség
vagyis az Égistenség neve, amivel egyezik a görög Uranosz és
Urania név, amelyek közül az első egy ősistenség neve volt,
míg az uránia szó a görögben Ég jelentésű, habár mivel az -
ania szórész kétségtelenül nőiségi, eszerint e név Herára, a
Tejút megszemélyesítésére kellett vonatkozzon (ha ezzel a gö-
rögök már nem is voltak tisztában) és így is égi valamit neve-
zett meg. Viszont láttuk azt is, hogy Ég szavunk teljesen azo-
nos ég, égni igénkkel is, márpedig hogy az Urania név meg a
latin urere = égni igével azonos, szintén teljesen, azt is már
láttuk.

De például a német Myers Lexikonban is megjegyezve,
hogy Aszklepiosz-Eszkulápiuszt a régiek Zeusz főistennel
teljesen egyező megjelenésű szakálas férfiként ábrázolták, de
ugyanott mondva még az is, hogy őt jelképezték kígyóval is
(az orvostudománynak is e jelképévei). Föntebb pedig már
említettem hogy a kígyó hímségi jelkép is lehetett és egyene-
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sen a hímtagot valamint az ondót is jelenthette, amiért is itt e
hím-kígyó az Úr-nő, azaz Uránia férjével (Hera férjével Ze-
usszal) azaz Úr-apával azonosnak is tekinthető. Amely esetben
az Aszklépiosz név első asz szótagja vajon nem azonos-e ős
szavunkkal, aminthogy a vogulban asz valóban = ős. Holott
viszont a németben meg ur = ősi, például Urvater = ősapa. És
ha ilyenképpen Aszklepiosz azonosul az ős- és örök-
Mindenségistennel, valamint a kígyóval is jelképeztetett,
aminthogy farkát a szájába vevő kígyóval a Örökkévalóság
jelképeztetett is, akkor vajon úgy Aszklépiosz mint az Örök-
kévaló ősistenség nem azonos-e az Örökkévalóságot szintén
jelentő és kígyóval szintén, jelképezett Okeanosszal, amely
névről mi már tudjuk, hogy Ókeán, azaz ős-kígyó értelmű
volt? De ezenkívül nem volt-e akkor Aszklépiosz-Zeusz neve
még Úr, Uruk (örök), Úr-opa (ős-apa), Úr-kán (őskirály),
Úrus, Öreg értelmű is? De ha urus, Uros = orvos szavunk azo-
nos a kígyóval is jelképezett Aszklépiosszal, orvossal, orvos-
tudománynyal, akkor hát az egyiptomiak ureusz-kígyója miért
neveztetett így? Ez ugyan a szónak alighanem latinosított
alakja, de mi volt hát eredeti kiejtése? Lehetséges-e hogy e szó
csak véletlenül egyezik az urus, uros = orvos, király és ős ér-
telmű szóval? Holott az ureusz kígyó az istenségek és fáraók
homloka fölött állítólag isteni, illetve királyi hatalom jelképe is
volt. Avagy mi köze lehetett az ősistenségnek az orvostudo-
mányhoz? Mind olyan kérdések tehát amelyek további kutatá-
sok által í megfejtésre várnak.

De vissza kel még térnünk
Hermeszhez és hármasságához.

Hermeszt a líra hangszer felta-
lálójának is tartották és így ő a zené-
vel is kapcsolatba kerül, holott láttuk
hogy kígyós botja révén Aszklé-
piosszal is kapcsolatban kellett len-
nie. Aszklépiosz orvos volta miatt
orvos, régiesen urus, urvos (Ballagi)
szayunkra is térnünk kellett. Ha pe-
dig itt a líra és a zenére kell térnünk,
akkor eszünkbe kell jusson Orfeosz
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vagy Orfeusz is, aki a mythologia szerint gyönyörűen énekel
és énekét a lírán gyönyörűen kíséri. Itt pedig ismét az orvos
szavunknak az Orfeosz névvel í azonossága tűnik föl, holott az
orvostudománynak a zenéhez sincsen köze; azaz tehát ismét
egy megfejtésre váró kérdés, mivel hiszen a líra révén Her-
mesz és Orfeos összefüggésbe kerül. Orfeosz, a szintén lirán
zenélő Apolló Napisten fiának mondatik, mi pedig már tudjuk
hogy Orfeusz tulajdonképpen nem is más mint Apaolló Nap-
isten maga, csakhogy ő éjjeli, az Alvilágban járó Nap megsze-
mélyesítése, amiért is a rege szerint Orfeusz az Alvilágban jár;
csakhogy a görögök Orpheosz alvilági Napisten voltát már
szintén feledték volt. Náluk azonban Hermesz nem csak hogy
a líra föltalálója, hanem Apolló lírája készítője is Ezen általa
föltalált líra még, a görögök szerint, az őseredeti, még csak há-

romhúrú (ismét: hármas!) líra volt.
Ezen háromhúros hangszerrel az ősi
énekes költők éneküket még csak
kisérték és a három húr ezért a há-
rom harmonikus hangra volt hangol-
va. Az akkord negyedik hangja még
fölösleges volt, mivel hiszen ez az
elsőnek csak oktávája Illetve az ének
teljes kísérhetésére a három hang
elég volt. A lírákat több húrral csak
akkor kezdték ellátni amikor nem
csupán ének kisérésére használták

hanem rajta dallamokat is játszottak el. Rájövünk itt tehát,
hogy a harmónia szó is ősmagyar eredetű, hogy minden való-
színűség szerint kőrös őstörzsünktől és tehát a három sza-
vunkból származott. Az ősi háromhúros líra húrjai tehát hár-
man voltak és három egymással harmonikus (összhangzatos)
hangot adtak. Márpedig népünk hárman helyett ma is mondja
hogy hármon; például „hárman vagyunk” helyett hogy „hár-
mon vagyunk.”

Maga a líra szó ugyan nem kőrös szócsoportbeli, valamint
a lant sem, de igenis az a hárfa, amely szó tehát eredetileg két-
ségtelenül az ősi háromhúrú líra kőrös neve volt. Amely lírán
azaz tehát hárfán – Orfeosz gyönyörű énekét oly gyönyörűen
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kísérte is, hogy hallatára még a vadállatok is megszelídülve, őt
hallgatni köréje gyűltek. (Értendő: A Napistent jelképező tál-
tos tanítását meghallgató gonosz emberek is megjavulnak. E
tanítás lényege pedig az volt, hogy az ember a saját lelkiisme-
rete szavát kell kövesse, mivel ez igazmondó, csak nem szabad
szavát elhallgattatnunk. Hivatkozom itt „A lelkiismeret arany
tükre” című művemre). De itt mi azonnal észre kell vegyük azt
is, hogy a hárfa szó és az Orfeusz név egymással azonos mert
a kettő csak abban különbözik, hogy az előbbi hehezetes kiej-
tésű. Orfeusznak azonban a rege már héthúrú lírát tulajdonít,
amelyen a zenélés már sokkal tökéletesebb kellett legyen mint
a háromhúroson, avagy a még kezdetlegesebb egyhúrú hang-
szeren, az egyszerű íjon, amelyre hangosítóul üres és megszá-
rított kabaktököt erősítettek volt, és amilyen egyhúrú ma is
balkáni népek guszla-hegedűje, amelyen tehát több harmoni-
kus hang egyidejű keltése még nem lehetséges. Mivel viszont
a héthúrú líra zenéje ennél összehasonlítatlanul szebb, ez lett
oka (ha nem is csak ez) hogy az ősök az Orfeusz éneke és ze-
néje oly csodaszép voltáról szóló regét költötték.

De kőrös szó a húr is, tudjuk pedig, hogy régen a hang-
szerhúrok főképp állati belekből készültek, viszont tudjuk azt
is, hogy mai bél, belek szavunk egészen téves használatú, va-
gyis nagy értelemeltolódást szenvedett szó, mert ez eredetileg
a test összes belső szerveit jelentette, míg a húr szó csak amit
ma tévesen bél-nek nevezünk, amit egyébként bizonyít ma is a
hurka = bizonyos kolbászfajta, amelynek hüvelyét állati bél,
azaz húr képezi. Ugyancsak tisztán kőrös szócsoportbeli szó
az olasz corda (korda) = hangszerhúr, habár ennek kötél ér-
telme is van.

Mi több, a rege szerint, Hermesz az első háromhúrú lírát,
azaz hárfát, teknősbéka teknőjéből, azaz héjából, készítette
volt – ahogy például tamburákat és guszlát a Balkánon ma is
készítenek. – És íme a teknősbéka görög neve helone, hélusz,
ami amellett, hogy l-es kiejtésű kőrös szó, nem más mint a mi
kún szócsoportbeli héj (valaminek héja) szavunk hél megfele-
lője, amely nálunk ugyanúgy mint hol = hüvely, üresség, régi
szavunk Amihez tehető, hogy a görögben hélosz ládát, vala-
milyen tartályt is jelent. (Értelem eltolódás). Láttuk, hogy a
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német hohl, Höhle, Hülle, Hülse = üres, üreg, barlang, burok
és hüvely is mind idetartozó kőrös szavak, de mindez eszünk-
be kell juttassa a szintén szóban volt kalán = kagyló ősmagyar
szavunkat, amelynek a kelóne görög szó hiszen csak felhangos
mása. Hermesz tehát regebeli első líráját teknősbéka hélából
készítette volt (lássad a rajzot), amiért a görögök a lírát is
szokták volt a helóne néven nevezni.

Végül, van még egy adat, amely Hermesz e nevét a három
szavunkkal látszik összekötni s ez a görög szobrászművészet-
ből ismert herme vagy herma nevű mellszoborféleség, amely-
nek eredeti alakja még csak olyan volt amilyennek azt e rajz
mutatja, vagyis fatörzsből durván négyszögletesre avagy csak
hengerdedre is, kifaragott bálványoszlop, amely lefelé véko-
nyodott, azért mert a fatörzs tövéből faragták rá, ezt csak je-
lezve, fejét, míg az egészet vékonyabb végével verték avagy
ásták le a földbe. Vagyis e bálványok, azaz hermák ugyan-
olyanok voltak mint a kréta-mikénéi ősműveltség szinten föl-
felé vastagodó oszlopai, amelyek eredetileg szintén a földbe-
vert fatörzsek voltak. Utóbb aztán készültek ilyen hermák kő-
ből is de eleintén szintén csak durván kinagyolva, majd később
művészi szépségűk is, de amelyeknek mindig csak feje, arca
lett kifaragva, míg a többi rész sima, négy-
szögletes oszlop maradott. A följegyezések
szerint a fej mindig Hermesz képe volt és
csak utóbb kezdték más istenségek, fau-
nok, szatírok fejét is, végül pedig neveze-
tesebb személyiségek arc- illetve mell-
szobrát hermákra kifaragni. Már a fából
valók két válla felől egy-egy cövek volt
beverve, utóbb a márványból való hermá-
kon a márványokból kifaragottan, amelyek
a karokat jelentették és amelyekre ünne-
pekkor, valamint a herma fejére is koszo-
rúkat akasztottak, illetve tettek. Elöl pedig még egy harmadik
cövek volt, amely a hímtagot jelképezte. E három cöveket ké-
sőbbi hermákról többnyire már el is hagyták, de viszont, szin-
tén későbbi időkben, a harmadik cövek helyére egészen termé-
szetutánozóan emberi hímtagot is szoktak volt kifaragni,
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amely ízléstelenség azonban régebbi hermákon sohasem for-
dult elő, azért mert a cél nem ábrázolás hanem csak jelezés,
jelképezés volt. A koszorúakasztást, a fej megkoszorúzását
asszonyok végeztek éspedig főképp olyanok akik gyermekál-
dást már régebben hiába vártak, esetleg tehát meddők lehettek,
és tették ezt azon reményben hogy szülnének Sőt szokásuk
volt a harmadik cövekről fa-, illetőleg kőport, lereszelni s ezt
vízben bevenni, szintén gyermekáldás reményében. Amely
szokás él ma is azon babonában, hogy gyermekáldást hiába
váró asszonyok bizonyos férfiszobrokról, obeliszkekről,
oszlopalakú emlékművekről avagy ahol ilyenek még állanak
menhirekről, sőt természetes kőszálakról is, kőport szoktak
volt lereszelni, lekaparni s ezt gyermekáldás reményében be-
venni.

Mindezek után csak az marad mégis kérdés, hogy
Hermesz tulajdonképpen miért neveztetett hármasnak, hogy
miért is hozatott ennyire a hármassággal kapcsolatba? Mert az
elmondottak inkább csak egy már meglévő eszme folyomá-
nyainak, nem természeti ősoknak látszanak. Amely kérdésre
talán jövő kutatások vetendenek világosságot. Nem lehetetlen
azonban, hogy természeti indokként a következők szerepeltek:
Mi már tudjuk, hogy a hármas szám, mivel páratlan, őseinknél
mindenesetre hímségként szerepelt, azt pedig föntebb szintén
megsejtettük hogy a kőrösök számrendszere is a három-hat-
tizenkettes volt, márpedig a hím illetve férfi nemi szerve any-
nyiban hármas hogy két heréből és egy hímtagból álló. De
hozzájárulhatott Hermesz hármassága eszméje kialakulásához
az is, hogy habár ő inkább napistenségekkel azonosítható,
csakhogy, amint ezt mi már láttuk, némely Napisten eredetileg
holdistenség volt és csak utóbb alakíttatott át napistenséggé
láttuk azt is, hogy a görögök Hermeszüket az egyiptomiak Tot,
Duti, Tehut istenségével azonosították és ezt a Hermesz Trisz-
megisztosz, tehát „hármas” jelentésű névvel nevezték; márpe-
dig az egyiptomiak ez istensége Holdisten is volt, a Hold pedig
hármasnak olyan képen is képzeltetett ahogy an azt e rajzon is
mutatja s amit már a görögök hármastestű s háromfejű Hekate
Holdistennőjével kapcsolatban is említettem.
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Bár mai nyelvünkben
ennek alig van már nyoma,
mégis, amint az itt elmon-
dandókból következtethető, a
bikának és tehénnek, más
kultuszállataik mellett, a kő-
rösöknél is lehetett némi sze-
repe, még ha azok nem is tartoztak fontosabb kultuszállataik
közé Ide vonatkozó egyik szóként fölhozom a kürt kőrös szó-
csoportbeli szavunkat, amely mai nyelvünkben ugyan már
csakis e hangszert jelenti, régen azonban bizonyosan főképp
szarvat, éspedig elsősorban is bikaszarvat jelentett, mivel ré-
gen a kürtök leginkább bikaszarvakból készültek, aminthogy
népünk bikaszavakból kürtöket ma is készít még. Ezzel
egyezőleg például a latinban és az olaszban is cornu és corno
(kornu és korno) egyaránt jelent úgy szarvat mint kürtöt is.
Tökéletesen ugyanígy a németben is Horn egyaránt jelent
szarvat is, kürtöt is, valamint megfordított szóval a szlávban
meg rág = szarv és kürt. Mind amely szavak tisztán kőrös szó-
csoportbeliek. Ezekhez tehető még a szláv karoua, kraua = te-
hén szó is. Kürt szavunk tulajdonképpeni értelme azonban
csak csavart, görbült, görbe volt. Ezen kürt = csavart kőrös
szócsoportbeli szavunk pontos őstörök megfelelője: türt,
(amellyel teljesen azonos az olasz torto = tűrt, görbült, csavart)
amely ma is csavartjelentésű de amelynek kazár mása a már
szóban volt csikart (kicsikarni = kicsavarni) és ugyanilyen
pontos szarmata megfelelője a csürt (csűrni-csavarni), és a be-
senyő csavart, megfordítva: facsart. Tájszólásainkban pedig
ma is megvan: söndöríteni, ami meg a szemere szócsopor-
tunkbeli megfelelő szó, amely szintén csavarni, csavarintani
értelmű. Úgyszintén eléggé használatos ma is a kún szócso-
portbeli göndör, göndöríteni, kondor, kondorgatni, amelyek-
ből, amint láttuk, a kender szavunk is származott. Mindezek-
ből azután magától értetődőleg következik, hogy a kőrös szó-
csoport szerint ide tartozik a magyar gyűrt szó is, de úgyszin-
tén a magyar görbe, továbbá a latin-olasz curvuscurvo (kúr-
vusz-kúrvo), a német krumm és a szláv krívo, amely szavak
mind görbe jelentésűek és mind kőrös szócsoportbeliek. Már-
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pedig hiszen a szarvak egyik főtulajdonsága, hogy görbéje, sőt
csavarodóak is, valamint ha van is egyenes, mint a cigája vagy
racka juhfajtáé, de az is gúzsolt, vagyis kötélhez hasonlóan
csavarodó.

Azt mi már láttuk, hogy mai szarv szavunk irodalmilag el-
rontott szó s hogy ez eredetileg szaru-nak hangzott és hogy a v
hang csak hozzáraga-
dott, illetve hogy u-
gyanilyen romlás vol-
na ha falu, daru, kő,
szó, ló helyett azt
mondanók hogy falv,
darv, kőv, szóv, lóv,
ezt csak azért mert e
szavaink például töb-
bes számban: falvak,
darvak, kövek, szar-
vak, lovak, és nem
mint ahogy némelyek
hibásan már mondják,
hogy faluk és szók, de
mégsem merik még
azt mondani, hogy daruk, kők, lók, illetve mégiscsak azt
mondják hogy darvak, kövek és lovak. Mind amiből egészen
okszerűen következik, hogy a finn szarve= szarv (azaz helye-
sen szaru) és kive = kő is a mi szaru és kő szavunk romlott
származéka. Holott a mindent máshonnan hozzánk származ-
tatni akaró fölületes nyelvészek már a mi szaru és kő szavun-
kat (szavunkat és nem szón kati) is a finn szarve és kive szár-
mazékának állították. Hogy viszont a magam állítása mennyire
igaz, ennek egyik legkétségtelenebb bizonyítéka az, hogy pél-
dául a háztető-szerkezetnek az alábbi rajzon föltüntetett fáit
nem nevezi népünk szarvfák-nak hanem szarufák-nak, éspedig
nem azért mintha ezek „szaru anyag”-ból valók volnának, ha-
nem azért mert régebben ezeknek fönt, kiálló végeit hosszabb-
ra hagyták volt, amiért is ott szarvakhoz hasonlítottak. (Ma rö-
videbbre vágják, úgyhogy nem állanak a szalma- vagy nádte-

1. Szarúfák. 2. Szarv ak. 3. Kakasülő.
A teljes tetőszerkezet tel lássad:

„Néprajzi Értesítő”. 1944. véfolyam,
56. oldal.
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tőből sem ki. Mai irodalmi nyelvünk szaru szavunkat már csak
szaruanyag értelemben használja). Erre vonatkozóan idézem
itt a „Néprajzi Értesítő” 1941. évfolyama 57. oldaláról Cs. Se-
bestyén Károly e sorait: „A szarufa szó Munkácsi szerint török
jövevényszó a magyarban és a csagatáj soruk, oszmán sink =
sátorkaró, karó szavakból ered. Lehet, hogy a nyelvészeknek
igazuk van ebben, de én mégis sokkal természetesebbnek és
egyszerűbb magyarázatnak tartom azt hogy a szarufa = szarv-
fa. A régi szalmafödésű házak szarufái ugyanis nem a legfölső
végükön voltak egymással összeillesztve mint ma, hanem még
legalább fél méterrel túl terjedett a fölső részük a tető gerinc-
vonalán. Úgy állottak azok ott sorjában a tetőn mint a régi ma-
gyar fehér marha hosszú szarvpárja. Én azt hiszem ezért ne-
vezte a nép ezeket a fákat szarv-fáknak, szaru-fáknak. Sőt né-
zetem szerint föltétlenül bizonyítja e magyarázat helyességét
azon körülmény, hogy a szarufát másként rag-nak, ragfá-nak
is mondják, ez pedig nem egyéb mint a szláv rogu. Az oláh
nyelvben is a szarufa neve corn, azaz: szarv.”

Amely sorokból látjuk:

1.) Hogy az ázsiai eredet elmélete következtében Munkácsi
Bemát, nyelvész, miként akarja minden ok szerűség elle-
nére is szarufa szavunkat a törökből származtatni, ami el-
len Sebestyén egyszerű jóérzésből és okszerűségből (logi-
kából) lázadozik.

2) Hogy Sebestyén, bár észre veszi, hogy szarufa tősgyökeres
magyar szó, nem török szó átvétele, de

3.) azt már nem meri mondani, hogy a szláv rog szó a mi rag
= szarv (helyesen szaru) szavunk származéka, hanem a
magyar szót véli a szlávból származónak!

Holott hiszen már azon tény is, hogy a szláv rag szó a la-
tin-olasz cornu-corno (kórnu-kórno), német Horn, görög
kérasz = szarv szónak csak megfordítottja, már magában is azt
bizonyítja, hogy mind ezen szarv-jelentésű árja szavak ősnyel-
vünkből kellett származzanak, mert hiszen a szómegfordítás a
mi ősnyelvünk sajátsága, egyik nyelvtörvénye, de ami az árja
nyelvekben nincsen meg. Amely nyelvtörvényünkről azonban
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Sebestyénnek még nem volt tudomása. De Sebestyén azt sem
vette tekintetbe, hogy ha mi vettük volna át a szláv rag szót,
akkor minket semmi sem gátolna abban hogy azt mi is rog-nak
ejtsük. Ellenben a szláv nyelvnek mély magyar a hangja nem
lévén, ezt o-nak hallják és ejtik, aminthogy számtalanszor
hallom például a magam Adorján nevét is Odorjánnak ejteni,
úgy szerbek mint horvátok által.

Mind amiből tehát következik, hogy kőrös őstörzsünknek
volt egy szarvat jelentő rag, esetleg rog, szava is, amelyet ré-
gen szlávok átvettek de amely mai nyelvünkből kiveszett és
emlékét már csak a szarufát jelentő rag, ragfa őrizi még. De
ugyanígy következik még az is, hogy a kőrösök nyelvében volt
még egy k-r alakú (korn, kürt, hürn, horn) alakú s görbeséget,
csavartságot és szarvat jelentő szó is.

áttuk hogy melyek voltak a kőrösök kultusz-állatai,
hogy azonban növényeik melyek lehettek, erről
semmi bizonyosat mondani nem tudok, ami nem
kell azt jelentse, hogy a jövőben az is megállapít-
ható ne lenne. Fölhozható a cseresznye, amelynek e
nevét mi ma, talán latin, avagy olasz hatás folytán

ejtünk cs hanggal azért mert latin-olasz neve cerasus, ciliegio,
tájszólásban cerasa (cerázusz, csiliédzso, cseráza), holott gö-
rög és német neve k hangos kerázosz és Kirsche (kirse), amely
szavak tehát kőrös szócsoportbeliek. Láttunk ugyanis egy ha-
sonló esetet liliom szavunknál, amelyet mi igya latin lilium szó
hatása folytán ejtünk, holott régibb és helyesebb alakja liliana
kellett legyen, amire utal a szerb-horvátban fönnmaradott
liljan = liliom szó is. A finnben is lilja = liliom. A cseresznye
virága, igaz, ötszirmú ugyan, holott a kőrösök, amint láttuk,
három-hatos számrendszer szerint számoltak, ámde láttuk azt
is, hogy a som virága is ötszirmú s mégis a szintén három-
hatos számrendszer szerint számoló szemeréknél a som volt
Somos avagy Somás Napisten fája, míg viszont a magyarok-
nál, holott számrendszerük az öt-tizes volt, mégis náluk a hat-
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szirmú gyöngyvirág volt Tündér Ilona szent virága. Mind ami-
ből következik, hogy őseinknél, az illető törzs számrendsze-
rétől eltekintve is, a páratlan számok hímségiekként, a párosak
pedig egészen általánosan is nőiségiekként voltak fölfogva,
amint ezt az eddigiekből különben is többszörösen láttuk. A
föntiekhez a cseresznyét illetőleg tehető még, hogy ennek neve
például a Ragúza környéki horvát tájszólásban szintén k-
hangosan kriésva, holott a szerbhorvátban egyébként e gyü-
mölcs neve tresnya, ami vagy a latin cerasus avagy a magyar
cseresznye szó elferdülése.

Ha pedig elfogadjuk, hogy a cseresznye eredeti neve k-
hangos volt, akkor föltételezhetjük, hogy a cserfa, népies ne-
vén csere-fa, e neve is lehetett valamikor ker, kere kiejtésű is,
valamint hogy e fa a kőrösöknél a hímség egyik jelképe volt.

Az igen kemény fájú s igen nagyra terebélyesre megnövő
cser ma is általánosan az erő és hatalom jelképeként szerepel.
Az egymássalhangzós de kőrös szócsoportbeli török er= hím,
férfi szónak megfelel a magyar erő szó, de ezeknek felel meg
a Heraklesz erőistenség e neve is, amely névnek, amint már
láttuk, Erkel, Erkole, Arkal hehezettelen kiejtései is voltak. A
görögök és rómaiak Heraklesz botját cserfából valónak kép-
zelték. Kérdés, hogy a latin quercus (kverkusz) nem volt-e
eredetileg csak kerkusz, ker = cser kiejtésű? A görögben kra-
losz, kra. terosz = erős, hatalmas, a németben Kraft = erő, a
szerb-horvátban kreposzt, krepesztan = erő, hatalom, erős, ha-
talmas, mind amely szavak világosan egy kar, ker kőrös szó-
csoportbeli szó árjás magánhangzókihagyásos származékai. A
szerb-horvátban szintén magánhangzókihagyásosan hraszt =
cser. Amely szláv szóval bizonyára nem véletlenségből egye-
zik teljesen a magyar haraszt, de amely szó ma valamely
értelemeltolódás következtében bokor, páfrányfélékkel benőtt
hely (harasztos) értelmű; de hogy itt nem véletlen egyezéssel
van dolgunk, mutatja az hogy cserje, cserjés, is ugyanazt je-
lenti mint haraszt és harasztos, míg cserény vesszőfonadékot
jelent. Viszont a németben hart = kemény, de ide tartozik a
görög karterikosz = megkeményedett, szó is, amely aztán át-
vezet a magyar kéreg és kérges szavainkra.
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Végül pedig eszünkbe kell jusson még az is, hogy az oszt-
rák-magyar hadseregben, valamint a magyar honvédségnél is,
hagyományos szokás volt az hogy az ün-
nepélyes alkalmakkor kivonuló egész
katonaság csákójára cserfaleveleket tű-
zött, úgy ahogy azt e rajz mutatja, éspedig
mindig hármat. Ismételem: A kőrösök
számrendszere a három-hatos volt. Három
szavunk kőrös szócsoportbeli. A hármas
szám páratlan, őseink pedig a páratlan
számokat hímségként fogták föl. A hím nemi szerve is hármas,
mivel két here s a tag képezi. A cserfa kemény volta miatt is a
hímséget jelképezte. Megsejtettük hogy a csernek kőrös őstör-
zsünk kultuszában szerepe volt és hogy eredetileg kőrös neve
ker, kar avagy har lehetett.

Fölemlíthető még az igen kemény faanyagú kőris. Továb-
bá a gyertyán-fa is, amely utóbbit Erdélyben gyortyán-nak ne-
veznek, azért mert hosszú és vékony szilánkokra hasogatott
fájából világító gyertyákat képeztek, erdélyiesen pedig gyortya
= gyertya, amely szavaink mind kőrös szócsoportbeliek. Sőt a
gyertyán neve a latinban is carpinus (karpinusz), a németben
pedig Harnbaum.

Amint hogy más őstörzseink
jelképes eredetű díszítményeit is
ismertettem, úgy ismertetnem kell
kőrös törzseinkét is Ha ugyan ezek
távolról sem oly gazdagok mint
amilyenek például a besenyőké
vagy a kabaroké de azért nem ke-
vésbé érdekesek Kőrös eredetűek
népünknél mindenesetre a népvise-
leteken máig is széltére alkalmazott
és még nemrég a magyar katona-
ságnál megvolt (sőt innen nemzet-
közivé is válott) azon jóformán
csupa körből, karikából képezett és
általam itt föntebb bemutatottak.
Ezek között a legegyszerűbb és leg-
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általánosabb az 1 és 2. számmal jele-
zett, amely már hármas karika voltá-
val is mutatja kőrös eredetét. Népünk
ez indítékot ma eperlevél-nek, erdé-
lyiesen eperlapi-nak nevezi. (Erdély-
ben a nép a növényi leveleket, más-
féle levelektől megkülönböztetve –
igen helyesen – lapi néven nevezi).
Ez indítéknak bizonyára legrégibb
alakja az 1-el jelölt, amelyből azután
a 2-vel jelölt fejlődött. Ellenben a 3
számú kétségtelenül a hímtag stilizált
ábrázolatából keletkezett, a zsinóro-
zás technikájának megfelelőre alakít-
va, amely alak a hímtagot magát és
ennek két heréjét tüntetve föl, kifejezi
ennek hármasságát is. Annak idején,

az 1907-1912. években, népünknél díszítőindítékokat gyűjtö-
getve, láttam ez indí-
ték olyan változatát is
amelyet itt a rajzon 6
számmal jelöltem, a-
melyen az indíték
csúcsát szív-alak ké-
pezi. Eleintén, amíg
nem tudtam hogy a
szóban levő, „vitéz-
kötés”-nek is neve-
zett, zsinórdísz a
hímtag ábrázolatából
keletkezett, nem ér-
tettem hogy annak
csúcsát miért alakítják
néha ilyen szívalakúra
is?, holott az így egy-
általán nem szebb sem
kivitel szempontjából
meg nem okolható. Miután azonban megtudtam hogy ezen in-
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díték mit ábrázol, megértettem, miszerint e szívalak a hímtag
makkja nyílása föltüntetéséből keletkezett volt, de ami föltün-
tetését utóbb már elhagyogatták. Ezek alján a szóban levő
egész zsinórdísz valamikori ősalakját olyanra rekonstruálom
amilyennek azt a 7 számmal jelölt rajz mutatja, de amilyet a
valóságban sehol sem láttam. Ámde hogy a szóban levő zsi-
nórdísz valóban a hímtag ábrázolatából keletkezett, azt ennek
legáltalánosabb alkalmazási helye is tanúsítja, amint ezt a
föntebbi rajzon is látjuk: a nadrág (erdélyiesen: harisnya) ele-
jén a két nyílás alá téve; habár e díszt ma már alkalmazzák
másutt, például dolmány karján is. A nadrág ekét nyílása ere-
detileg födetlen volt, úgyhogy itt az ing látható volt és itt a ha-
sat csakis az ing födte volt, de utóbb ide belől fülengeket (el-
lenzőket) tettek. Ekét nyílást a nép zseb-nek nevezi (a mai
„zseb” szavunk is ebből származik), ami szerint világos, hogy
úgy ezen zseb mint a seb szavunk eredeti értelme csak: nyílás,
hasíték volt. Azon körülményre vonatkozólag pedig, hogy a
magyar nadrágon (harisnyán) két ilyen nyílás van (a mai kö-
zönséges nadrág csak egy gombolósa helyett), azaz tehát két
„zseb”, Erdélyben egy mókás kis elbeszélést hallottam amely,
röviden, ez „Egy özvegyasszony elhatározta s hangoztatta is,
hogy csak olyan emberhez megy még egyszer férjhez akinek
két ..van. Egy özvegyember ezt megtudván, kis-szüksége vé-
gezni, mindig ez özvegyasszony házatájára járt és tagját min-
dig hol az egyik, hol a másik „zsebénn” vette ki, számítva,
hogy az asszony ezt észreveszi. Ami meg is történvén, az asz-
szonyt feleségül meg is kapta, aki utóbb csalódott ugyan de
mivel az esküvő s a lakodalom már megtörtént, nem tehetett
egyebet mint hogy megcsalatását azzal bosszulja meg hogy
urát ő is csalja s hogy hát titokban egy legény-szeretőt tartson
és így hát mégis kettőhöz jusson”

Észre vehető, hogy a szóban levő indítéknak a rajzon 4, 5
és 9 szám alatti változatai is csak a 3 számú tovább stilizált
másai, amelyek közül aztán a 4 és 9 általánossá lett, a katona-
ságnál is megvolt és az olyan díszes változat amilyen a 9-el
jelölt, a magyar tábornoki egyenruhára is rákerült, csakhogy,
azt hogy e dísznek mi az eredete, már senki sem tudta.
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Továbbá észre vehető még az is, hogy a rajzon a 3, 4, 5 és
6 változatokon a kis karikák tulajdonképpen a fant (a nemi
rész szőrözetét) akarják föltüntetni. Szőr szavunk, valamint a
latin olasz cirrum-cirro (cirrum-csirro) = szőr, szőr pamacs,
szavak szarmata szócsoportbeliek, de viszont a latin-olasz
crinis-crine és criniera = szőrszál és üstök (krinisz, krine,
kriniéra), valamint a szerb-horvát griva = üstök is, csak ma-
gánhangzókihagyásos kőrös szócsoportbeli szavak, míg a né-
met Haar = haj, hajzat és szőr, szóban a magánhangzó is
megvan.

De látjuk még azt is, hogy a fönti rajzon a 8 számmal je-
lölt alak nem lehet más mint a női nemi rész ábrázolatából ke-
letkezett indíték, szintén kis karikákkal körülvéve. Aminthogy,
ma már bizonyára csak tudattalan hagyományból, de mégis ezt
sohasem látjuk nadrágra alkalmazva, hanem csakis dolmány
ujjára vagy szűr gallérjára (népi nevén: lebbente-jére). Ami-
lyen szűrt egyet még az első világháború előtt a Budai Színkör
jelmezruhatárában láttam és amelyről több rajzot készítettem.
Az ennek lebbentéjén levő egyik díszt itt föntebb mutatom be,
amelynek szegélyzete azonban kazáros kacskaringókból (spi-
rálokból) képezett, míg fölső csúcsán egy őstörök bikaszarvas
alakzat is van, mind ami tehát már az indítékok összekevere-
dését mutatja, amit egyébként a szűr más részei díszítésein is
látni lehetett, mivel ott a bikszarvas kabar díszítmények is
többszörösen előfordultak.

Nem kevésbé érdekesek azonban a szintén föntebb 10 és
11 szám alatt látható, szerény megjelenésű faragott díszek,
valamint ezen itt bemutatott, fekete posztóból kivágott és föl-
varrott, népünk által metélféses-nek, másképp applicationak,

nevezett ruha díszek is
Nekünk azonnal föl kell
tűnjön, hogy úgy ezen
faragásokat mint e ruha-
díszeket is a karikák va-

gyis a gyűrű alakok jellemzik. A faragást Téglás Gábor:
„Hunyadmegyei fafaragás” című cikkében, a „Néprajzi Érte-
sítő” folyóiratunk 1906. évfolyama 126-137. oldalain, több ha-
sonlóval együtt, mutatja be, amelyek közül rajzoltam le e ket-
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tőt. Kiemeli cikkíró is, hogy e faragványok egyik jellegzetes-
ségét a karikák képezik (ezek némely faragványon, de ritkáb-
ban, hosszúkásak is, amit a 11 számú rajzon látunk), de e jel-
legzetességgel kapcsolatban semmi továbbit nem mond –
aminthogy ősműveltségünket nem ismerve, nem is mondhat. –
Ám nekünk itt eszünkbe kell jusson a következő: Kőrös őstör-
zsünk egyik vallásos alapjelképe volt a kőr, azaz a karika vagy
gyűrű Hunyad megye ősi lakossága, valamint az e vidéktől
délre levő Oláhország lakossága, amint ez még eléggé isme-
retes, magyar volt, ahonnan azonban e magyarság nagyobb ré-
sze a török hódítások idején elmenekült, akik helyébe aztán a
törököknek már régebben behódolt oláhság költözött, néme-
lyütt pedig, mint Krassó-Szörény megyében, a szintén török
alattvalóvá lett szlávok, ami után a még ott maradott kevés
magyarság nyelvileg eloláhosodott illetve elszlávosodott,
utóbb pedig, a török uralom megszűntével a még Magyaror-
szághoz tartozónak megmaradott részeken az osztrák császárí
hatalomnak sikerült a magyarság maradványait, miként az or-
szág más részeiben is, különösen az 1848. évi szabadsághar-
cunk leveretése után, minden lehető hatalmi eszközzel, szláv
és oláh betelepítésekkel, elnyomni, azáltal is hogy e betelepí-
tetteket minden lehető kedvezményekben részesítette, a ma-
gyarságot pedig nehéz adókkal is terhelte, gyöngítette, úgy-
hogy az üldözött, elnyomott magyarság számára magát oláh-
nak, szlávnak vallania s így a kedvezményekben is részesül-
hetnie, már mindenütt valóságos menekülést, szabadulást je-
lentett. De hogy e mai oláh avagy szláv nyelvű lakosság részei
régen magyarok voltak, ez nem csak embertanilag (anthro-
pologiailag) bizonyítható, hanem néprajzilag (ethnographiai-
lag) is, népszokások, viseletek, népköltés, népi hímzések fa-
ragványok révén is.

Ott áll azonban ma is Hunyad vára, a Hunyadiak egykori
fészke. Világszerte ismeretes, hogy Hunyadiak tulajdonképpe-
ni neve Hollós, azaz latinosítva Corvinus (Korvinusz) volt.
Valamint Ismeretes a Hunyadi Jánossal kapcsolatos rege,
amely szerint a holló a még gyermek Jánosról az anyja adta
aranygyűrűt elragadta, és ismeretes még az is, hogy a Hunya-
diak címere a csőrben aranykarikát azaz aranygyűrűt tartó fe-
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kete holló. Mi pedig már tudjuk, hogy a magyar holló szó l
hangos kiejtésű tisztán kőrös szócsoportbeli, valamint ismere-
tes, hogy rokonnépeink nyelvében, amint ezt már föntebb is
említem, a kulak, kolek, kuolema, kula szavak holló és halál
jelentésűek, valamint elmondottam, hogy őseink a hollót miért
nevezték „gyászos holló”-nak és tartották gyász és halál hír-
nökének. Említettem a holló fekete voltát és hogy a kár szó,
valamint a latin caliga (kálígo) is, feketeség értelmű. De ott
még nem említettem, hogy úgy a közönséges fekete hollónak
mint a más hollóféle madaraknak is, például a szarkának, köz-
ismert szokása fényes, apró tárgyak szedegetése sőt lopkodása
és fészkébe hordása, hordozása. E hord igénk is pedig kőrös
szó, ugyanúgy mint a szerb-horvát kráde = lop szó is, habár ez
már magánhangzókihagyásos, de régen bizonyára kárdé vagy
karádé volt, aminthogy a görögben valóban hárpázeín = ra-
bolni. Láttuk azonban föntebb, hogy a törökben kara, a régi
magyarban gara = fekete, a szerb-horvátban pedig gar = ko-
rom, korot = gyász, úgyszintén hogy a magyar korom szó ide-
tartozó s feketeséget jelent, aminthogy általánosan használt ki-
fejezésünk, hogy „karom-fekete”. Amelynek viszont megfelel
a német kohlschwalz (kóisvarc) = szénfekete és rabenschwarz
(raabensvarc) = hollófekete. A szén és a holló ugyanis jelleg-
zetesen fekete, sőt a német Kohle (kóle) l-es kiejtésű tisztán
kőrös szó. Láttuk pedig, hogy a latinban viszont r-es kiejtéssel
carbon = szén, ami meg egyrészt a török kara = fekete s a
színt én latin corvus = holló szónak ugyanúgy felel meg mint a
magyar holló-ugor kolek = holló szónak a német Kohle = szén.
De amit eddig még szintén nem említetem, az hogy a holló
nem csak gyászfekete, nemcsak gyászhírnök és nem csak kár,
károsodás szavainkkal kerül ezek hangalakja révén összefüg-
gésbe, hanem hiszen mind az elmondottakkal is csodálatosan
azzal hogy hangja, kiáltása Kár! Kár! De itt is kiemelendő,
hogy mindezen összefüggések csak magyar nyelv figyelembe
vételével és ősműveltségünk ismerete segítségével vehetők
észre. Mi több, a holló e szava nem csak a mi kár szavunkkal
azonosul valamint a török kara = fekete szóval, hanem még a
mi karika szavunkkal is, márpedig a Hunyadiak vagy Corvi-
nok címerében a holló karikagyűrűt tart csőrében.
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Fölhozható, hogy miután Téglás Gábor említett cikkéből
kitűnik miszerint ő a néppel behatóbban foglalkozott de a be-
mutatott csupa karikából illetve csupa gyűrűből álló faragvá-
nyokat a Hunyadiak gyűrűs hollójával mégis egy szóval sem
hozza kapcsolatba a Hunyadiaknál sokkal régibb, hogy ez még
őseink körkultuszából származva, élt a hunyadmegyei ősi ma-
gyarságnál és hogy a Hunyadiakkal csak irodalmilag hozatott
összefüggésbe, de amiről a nép semmit sem tudott és nem tud
ma sem.

Az elmondottakhoz teszem még a következőket Brehm
(„Tierleben” 1900. évi kiadás „Vögel” I kötet, 428. oldal) azt
is mondja, hogy a hollót németül még Kolke s Golker néven is
nevezik, ami az ugor kolek = holló s magával a magyar holló
szóval is egyezik.

De ismételem itt még azt is, hogy a holló neve a törökben
karga, amely szó pedig tökéletes mélyhangzós mása a mi ker-
gülni és kerge szavainknak, amelyekről mi már láttuk hogy
körben haladást, keringést, körben futó állatot avagy embert
jelent, amely avagy aki, tehát megkergült. Márpedig Brehm a
hollóról még azt is írja, hogy szeret a magasban kóvályogva
szállani („schwebt”, vagyis szárnyrebegtetés nélkül a levegő-
ben mintegy úszva, azaz tehát szállva), miközben igen szép
köröket tesz meg; „die schönsten kreisförmigen Bewegungen.”
Ismételem itt tehát még egyszer, hogy a holló latin-olasz neve
corvus-corvo, görög neve pedig kalaz amely szavak a kerengő
korange nevét is eszünkbe juttatják.

Mi már tudjuk, hogy a kőrösök legfőbb kultusz-színe a
fekete volt. a fönti, gyűrűket ábrázoló, fekete, metélléses dí-
szeket pedig Krassó-Szörény megye területén gyűjtöttem. (Fe-
kete, vékonyabb posztóból kivágva, vastagabb fehér posztóból
való kabátszerű, úgynevezett „szűrkankó”-kon voltak). Úgy-
hogy szerintem a Krassó név csak oláhok, szlávok ajkán lett
magánhangzókihagyásossá s azelőtt karas, karasó kiejtésű le-
hetett.

De tudjuk mi igen jól azt is, hogy a Dózsa György-féle
parasztlázadás is a régi Magyarország Délvidékén keletkezett,
valamint tudjuk azt is, hogy Dózsa e lázadói neveztettek leg-
először kuruc-oknak, amely névről már megsejtettük, hogy a



305

kőrös névnek, avagy szónak, csak régibb, még u hangos kiej-
tése. E név vitetett azután át a szintén lázadó, Rákóczi-féle
szabadságharcosokra is.

Úgyhogy mindezen elmondottak után azt is következtet-
hetjük, hogy a Hunyad-megyét és Krassó-Szörény megyét
egybefoglaló s föl egészen Aradig sőt talán Orosházáig is ter-
jedő terület volt
valamikor egy
kőrös őstörzsünk
lakóhelye. Min-
denesetre úgy az
Arad mint az
Oros- név is
egymássalhangzó
s kőrös szó. De
ugyane tájakról
fölhozhatók még
a következő ne-
vek Karán-Sebes
Aradtól délre Gyarmat, Temesvártól keletre Lugas,
Vajdahunyad mellett Gyalár, ugyanitt Krákú-Almás hegység
és Lakva hegység. Ismételem pedig itt amit már korábban is
elmondottam, hogy Hunyad-megyében, vagyis hát szintén a
szóban levő vidéken, van a Kalán nevű helység mellett azon,
sziklába vájt, nagy kagyló alakú természetes hővíz-
fürdőmedence amelynek neve Kalánfürdő, amely elnevezés-
ből, valamint más adatok alapján is, már megsejtettük, hogy
kőrös szócsoportunk szerint a kagyló neve is kalán kellett le-
gyen.

Mind ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy Magyarorszá-
gon másutt is valamint a Balkánon, Görögországban, Kréta
szigetén és messzeföldön Ázsiában és Afrikában is nem éltek
kivándorolt kőrös őstörzseink. Mindenesetre Pozsony-
megyében is ott van Galánta helységünk, valamint fölemlít-
hető maga a Kárpát hegységünk neve is. Továbbá a
kárpátokbeli Nógrád-megyében föltűnően sok a kőrös szócso-
portba illő helység neve is; Karancsság, Karancs-hegy, Horka,
Görgő, Kőrös, Nagy-Hargics, Mihály-Gere, Garáb, Garáb-
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puszta, Kőrös hegy, Karacsapátfalva, Karacs-keszi, Kercseg-
tető. Viszont Nyári Albert
báró egy a Néprajzi Értesítő
129-152 oldalain megjelent
cikkében a nógrád-megyei
Piliny magyar faluból való
lisztesládákat (szuszékokat
azaz szumszékokat) mutat
be, amelyeken olyan csupa
karikából és félkörből, ka-
rajvonalból álló dísz van
amilyeneket az alábbi raj-
zon látunk, amelyek világosan észrevehetően mind körzővel
készültek, de amelyek így igen szépek és változatosak, habár
lényegileg mindig olyanok mint amilyenek e rajz indítékai.
Igaz ugyan, hogy többé-kevésbé hasonló díszű ládák más vi-
déken is előfordulnak, sőt még Olaszországban az Abruzzo
hegység falvaiban is, de mégis, mindezek díszei mégsem eny-
nyire kizárólag körzővel készülnek mint eme nógrád-
megyeiek.

rnom kell még a Kis-Ázsia déli és nyugati part-
jain valamikor Szíriában is régen élt kár, más-
ként kál nevű igen művelt népről, amelytől nagy
részében a későbbi görög műveltség; is szárma-
zott. Fáy Elek „A magyarok őshona” című már

sokszor említett rendkívül értékes könyvében e nemzetet és te-
rületét véli a magyarság ősnépének és eredethelyének, amit
természetesen nem fogadok el, hanem azt tartom, hogy e károk
valóban rokonaink voltak ugyan de hogy kőrös őstörzseink
egyike voltak, amelyek oda igen régi ősidőkben vándoroltak ki
s akik utóbb részben görög részben sémita uralom alá kerülve,
elgörögösödtek, illetve elsémiesedtek, bár mai utódaik viszont
nagyrészt törökökké lettek.

Idézem itt Fáy könyve 82-83 oldaláról az alábbiakat:
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„A kár nép nagyobb tömegben Arménia, Szíria, Kanaán és
Kis-Ázsia sok vidékén el volt terjedve de ezenfölül még
Észak-Afrikában, sőt a Fekete- Tenger északi partjain is voltak
telepei Brugsch a hikszószok legértékesebb elemének a kárt
avagy kált, illetve kár-föniciait mondja (Brugsch Heinrich
»Geschichte Aegyptens u der Pharaonem.« Leipzig 1877, 208-
210 és 269. oldal). E nép Szíria és Kanaán minden vidékén el
volt terjedve, ha nem mindenütt egyenlő tömegesen is. A
babilóni emlékek Akarrú néven főként Föníciát és Észak-
Szíriát értik (Hommel Fr: »Geschichte Babiloniens u.
Assiriens.« Berlin, 1885. 269. old.). Úgyhogy e vidék össze-
esik a szintén a károkról nevezett Kalu (Khalu) vidékkel is
Kis-Ázsia délnyugati előfokán terült el a görögök történelmé-
vel annyira összebonyolódott és utóbb teljesen el is görögösö-
dött Kária. A Peloponezusz szigetei közül Szirne, Ródusz,
Kárpát, Kréta, Hermione, Epidaurusz, Nizirosz, Nákszosz,
Kósz, Kalidna, lkária, Számosz, Kiosz és Imbrosz a károk szi-
geteiként voltak ismeretesek. (Movers F. Die Phönizier.” Ber-
lin, 1849. II. köt. II. rész 106. oldal)”.

Idézem itt Fáy könyve 134 oldaláról még a következőket:
„Herodótosz (I Clio 171.) és Sztrábo (XVI. könyv, 2. fej) egy-
hangú tanúsága szerint a károknak a fegyverzet körébe tartozó
három találmánya a görögöknél is elterjedett: a sisakra alkal-
mazott taraj, a pajzsra alkalmazott jelkép és a pajzs fogantyúi.
Sztrábo szerint mindezek görög nevei is kár szavak. Közülük
kettő a magyarban fogalmának megfelelő lévén, rendkívül be-
cses bizonyítékot szolgáltat. A sisaktaraj kár eredetű görög
lorosz neve alatt ugyanis főleg lósörényes sisaktarajat értettek.
Az ilyen sisakot aztán lofű-nek nevezték, am; a görögben fer-
dült lorosz-szó. A másik, minket érdekelő találmánya pajzsra
alkalmazott jelkép, amelynek görög neve szemeion. A ma-
gyarban régen a személy szó – a CzuczorFogarassy szótár sze-
rint is – nem csupán emberi egyént jelentett, hanem valaminek
színét (felszínét), látszatát (látható részét), arculatát, alakját. A
szótár e személy szót összeveti a héber szemel és a latin
simulacrum (szimulákrum) szóval, amelyek értelme: hason-
más”. Szerintem tehát úgy a magyar személy szó mint a görög
szemeion, a héber szemel, mini a latin simulacrum, sőt a latin
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simbolum (szimbólum) is mind a magyar szem szóra vezeten-
dő vissza, amelyből a felület, szemmellátható valami, vala mi-
nek színe; felülete, ételmű személy szavunk is származott,
ugyanúgy mini szemlélni igénk is.

Bennünket itt azonban különösen a lófő-sisak kell érde-
keljen, mivel itt a károkról, tehát egy kőrös szócsoportbeli ne-
vet viselt ősnépről van szó s mivel ló szavunk is kőrös szócso-
portbeli szónak tekinthető. Láttuk már „Kún” fejezetünkben is,
hogy őseinknél a ló a haladás, futás és gyorsaság jelképeként
is szerepelt (halad és gyors szavunk, ugyanúgy mint a latin-
olasz currere, correre, azaz kurrere-korrere, = futni, szavak is
kőrös szócsoportbeliek), amiért is itt csak röviden ismételem
az ott részletesen kifejtetteket, de láttuk, ott azt is, hogy a fehér
ló jelképe volt egyúttal a Holdnak, az „Ég vándorának”, aki a
haladással tehát szintén összefüggésbe hozatott, ami nyel-
vünkben a Hold és halad szavaink azonosságában ki is fejező-
dik. Másrészt a lő szavunk azonosul a lohol avagy lóhol = siet,
fut és lót, lótni-futni igéinkkel és kifejezésünkkel. Ha azonban
a loh- igetövünket megfordítjuk akkor a halad igénket és a
német Gaul = lő szót kapjuk; egyébként pedig a németben is
laufen, tájszőlásosan lofen (lőfen) = futni, úgyhogy okszerűen
kell következtetnünk, miszerint ló, tájszőlásosan lú, szavunk-
nak is léteznie kellett loú, laú kiejtésének

A nemes lófajtáknak különösen ménje szereti nyakát ka-
rajba görbítve tartani, amit mi is így tartunk szépnek, de amit
régi görög ló ábrázolatokon, sokszor erősen túlozva is, így lá-
tunk. A régi görö-
göknél is szokás
volt a lovak söré-
nyét rövidre nyírni
s ami egyébként
némelyütt szokás
még ma is, amely
szokást részemről
kőrös illetve kár
eredetű szokásnak
tartok. De vannak
olyan lófélék is, mint például a szamár, a szamárra némileg
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hasonlító zebra, továbbá a teljesen lóra hasonlító, kisfülű de
zebraszerűen csíkos, igen szép dauv (lássad Brehmnél), ame-
lyek sörénye természettől is rövid és mereven álló (a mén
nyaktartását lássad ez 1. számú rajzon a alatt, a szamár, zebra
és dauv sörényét b és c alatt, a görögmódra nyirott sörényt d
alatt) a túlozottan karajba hajlított lónyakat a Középkorból
származó festmény nyomán e alatt („Der Mensch und die
Erde.” II. kötet 162. oldal), de ami még túlozottabban megvolt
már az egyiptomiaknál is. Lássad itt f alatt. („Der Menschund
die Erde” II. köt. 167. old)

Úgyhogy a ló ezen karajalakú nyaktartása ily kiemelését,
túlzott ábrázolását kőrös őstörzseinktől származőnak tartom,
ugyanúgy mint a lovak sörénye rövidre nyírása szokását is,
amely őstörzsünknél ugyanúgy mint a körnek, a karaj-nak,
vagy karéj-nak, mindenesetre a Holddal is kapcsolatba hozva
kultuszbeli szerepe volt; azt pedig már szintén tudjuk, hogy a
ló a Holdnak egyik jelképe volt. (Hold szavunk kőrös szócso-
portbeli), viszont a Hold jellegzetes alakja a „holdsarló”, va-
gyis a karaj alakú Hold.

Kiemelem itt a karaj, karéj, és a taraj, taréj szavaink
egymássali pontos párhuzamos voltát, ami szerint a taraj
avagy taréj szó csak őstörök párhuzama az előbbi kőrös sza-
vainknak, viszont minden taraj lényegében karajalakú is az
pedig elégé ismeretes, hogy a régi görögök sisaktaraja lószőr-
ből készült és, amint az
e 2 számú rajzunkon is
látszik, a ló sörényét
utánoz ott s amely ta-
rajat, amint láttuk, a
görögök lófosz, azaz
tőfő néven nevezte és
amely szóról Sztráko
görög író még azt is
megírta, hogy ez nem
görög hanem kár szó.
(A görögöknek szoká-
sa volt az idegenből
átvett szavakat is görö-
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gös -sz, -esz, asz, -osz végzéssel megtoldani). De elmondja Fáy
Elek, Movers nyomán, még azt is, hogy az ilyen sisakok ere-
detileg tulajdonképpen szárított lófőből készültek, azaz sze-
rintem tehát lókoponyából, amit egyébként hosszú lófőalakjuk

és két szemnyílásuk is tanúsítani látszik.
Föntebb már szó volt arról, hogy a görö-
gök Herakleszt, mint az erő istenségét
oroszlánbőr palásttal szokták volt ábrázol-
ni, úgy hogy a bőrön meghagyott koponya
képezte a sapkát vagyis sisakot. Az ilyen
állati koponyából készülő, vagy képzelt;

sisakot illetőleg a görögök annyira mentek, hogy például Nagy
Sándort, Egyiptom és India uraként, elefántfő-sisakkal is
szokták volt pénzein ábrázolni (Lássad: Spamers Weltge-
schichte. 1896. évi kiadás, II. kötet), holott a valóságban ez
teljes képtelenség mivel az elefánt feje sokkal nagyobb sem-
hogy belőle emberi főre sisak képezhető volna.

Utóbb a lófő-sisakok már mind bronzból öntöttek voltak
és a lókoponya alakját már csak valamennyire utánozták
Olyan lófőalakú bronzsisakot amilyet itt a 2. számú rajz mutat
annakidején egyet a szarajevoi Néprajzi Múzeumban láttam,
amelyen világosan látható volt hogy a lószőrtarajat valamikor
miként szerelték volt rá: A sisak homlok részén, egy gömbfejű
kis cövek állott ki, míg hátul a nyak fölött egy kis karika volt
úgy ahogy a rajzon c alatt látjuk. A lószőr-tarajon tehát elöl
egy kis fülnek kellett lennie, amelyet a cövekbe akasztottak.
Ezután a tarajat talpával a sisak tetejére fektették, ami után a
taraj hátsó talpvégen levő zsinórokkal, jó feszesen meghúzva,
a kis karikába kötötték. Hogy pedig a taraj sisak tetejéről jobb-
ra vagy balra le ne csúszhasson, ezért a sisak tetején két kissé
kiemelkedő borda volt, úgy ahogy an ezt a rajzon coldalról,
dpedig hátulról mutatja. A taraj maga tehát lószőrből, némileg
keféhez hasonlóan készült, alsó részén pedig különböző szinű
fonalakkal, különbözőképpen volt átvarrva s összetartva, amit
a 2 számú rajzon a és b alatt látunk föltüntetve. (Népünk az
ilyen levarrást avagy összetartó átvarrást „darázsolás”-nak ne-
vezi.)
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A régi görögök az ilyen lófő-sisakot fejükön mindig úgy
hátra tolva viselték ahogy an ezt a 2 számú rajzon a mutatja, s
csak harcban húzták úgy arcukra ahogy an azt b mutatja, ami-
kor is a sisak két szemnyilasán láttak ki.

Azon körülmény hogy a tarajnak hátul többnyire hosszan
lelógó farka volt, úgyi ehet annak emléke hogy volt valamely
olyan lófajta is amelynek sörénye bár rövid és álló volt de en-
nek alsó vége mégis hosszú szőrökből képezett volt, olyanféle
képen ahogy an ezt az 1 számú rajzon c mutatná. Ismeretes
azonban hogy voltak olyan tarajú sisakok is amilyet e rajzocs-
ka ábrázol, amely taraj azonban így is karaj alakú. De voltak a
görögöknél még olyan sisakok is amilyet az alábbi 1-el jelezett
rajz mutat, amelyek taraja azonban inkább kacs avagy kampó
alakúnak mondható Igen hasonló tarajú sisakokat már asszír
domborműveken is látunk ábrázolva (II), sőt az asszíroknál
némelyütt ugyanilyen tarajat lovak fejére is látunk dísz ként
alkalmazva.

Egészen más eredetűek azonban, vagyis nem a lófőből
származóak a gömbölyded alakú görög sisakok (1. számú rajz
itten és 3 számú rajzon a és b), habár a lószőr-tarajat ezekre is
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alkalmazták volt ezeknél nekünk föl kell tűnjön, hogy részeik
ben tökéletesen azonosak a régi magyar sisakokkal (lássad a
„Magyar” fejezetünkben rajzokban és fényképben bemutatva),
sőt ugyanígy a japáni szamurai-sisakokkal is (szamurai a har-
cosok japáni neve) amely utóbbi sisakok a régi magyarokéival
szintén teljesen azonosak (ilyen itt e 3 számú rajzon c-vel jele-
zett szamurai-sisak), illetve tehát úgy a japáni mint a göm-
bölyded görög sisakok is a magyarral azonos eredetűek, sze-
rintem tehát a mi ősnépeinktől származtak.

Úgy a magyar mint a görög és japáni sisakoknak elöl, a
homlok fölött szem védője, vagy szemernyője, volt, amelynek
célja a látást zavaró fölülről jövő fény fölfogása, valamint az is
volt, hogy esőben a szemet a ráfolyó vagy ráeső víztől mente-
sítse. A régi magyarok és japániak sisakjain eszemernyőt min-
dig mereven előre avagy kissé lefelé állóan látjuk (lássad a
„Magyar” fejezetben és itt a 3. számú rajzon c), de a görög si-
sakokon ezt szintén így látjuk (3. számú rajzon a; Spamer:
„Weltgeschichte” nyomán ide lerajzolva; ott a II. kötetben a
208. oldal utáni színes táblán, 1896. évi kiadás), többnyire
azonban fölhajlítva látjuk, sőt leginkább, különösen a bronzsi-
sakokon, már csak díszítésként jelölve (lássad például az alább
levő kis rajzon).

A sisakok fülvédő része a régi magyaroknál, miután moz-
gathatóan ízülettel volt a sisakhoz erősítve, föl és le hajlítható
volt, a görög sisakábrázolatokon pedig hol leeresztve (3. raj-
zon a), hol fölhajlítva látjuk (3. rajzon b), ellenben a japánia-
kon e fülrészek bár még megvannak de teljesen elkorcsosodva
és mindig fölhajlítva vannak, vagyis le már egyáltalán nem is
ereszthetők (3 számú rajzon c).

A nyakvédő úgy a magyar mint a görög és japáni sisako-
kon is mindig megvan, ha alakja némileg más-más is.

Mármost csak az a kérdés még, hogy mi volt az ilyen
gömbölyded alakú sisakok eredete, hogy ezek miképp jöttek
létre? Szerintem erre a feleletet a régi ábrázolatokon látható
ősegyszeű szkíta sapka adja meg (a 4 számú rajzon a). Ez bőr-
ből, posztóból avagy valamilyen vízhatlan szövetből úgy ké-
szült, hogy ilyen anyagbóli egyszerű négyzetalakú darabot (4.
rajzon b) úgy összehajlítottak ahogy azt c mutatja s elöl össze-
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varrták, majd a két sar-
kába zsinórt fűzve, (d és
e), a sapkát így az áll
alatt le is kötötték (a). A
magyar sisakon a fülvé-
dők mögött szintén zsi-
nór avagy szíj volt,
amelyek által a sisak az
áll alatt biztosítható volt,
hogy futáskor, lovaglás-
kor és harc hevében a
fejről le ne eshessen.
Ugyanígy az áll alatt
megköthetők voltak a
japáni sisakok is.

Ezután elég volt a sapka anyagába a fej két halántékánál
egy-egy kicsi bevágást tenni, hogy ezután a sapka, elején, egy
tetszés szerint föl- és lehajlítható szemernyőt kapjon (a rajzon
d és e). E szemernyő föl- és lehajlítható azonban csak addig
maradhatott ameddig a sapka, illetve bőrsisak még hajlékony
anyagból, vagyis még szövetből, posztóból illetve erős de
mégis hajlékony bőrből készült, de a bronzból avagy vasból
készült sisakokon semmi esetre sem volt már föl- és lehajlít-
ható, még ízület által sem, mivel ezt a sisak kerek volta tette
lehetetlenné, holott a fülvédők, ezek keskeny volta miatt, a
bronzból avagy vasból készült sisakokon, ízület segítségével,
föl- és lehajlíthatók maradtak. Aminthogy ez a magyar sisako-
kon így is volt. Ha tehát a 3 számú rajzon az a sisakon a szem-
védő le, a b sisakon viszont fölhajlítva, akkor ez azt jelentheti,
hogy e sisakok még bőrből valók voltak, avagy ha mégis már
bronzból, akkor a bőrsisakot az egyik föl- a másik lehajlított
szemernyősen utánozta. Amit az a sisak teteje az úgynevezett
„frigiai sapka”-kéntí előre csavarodó volta is tanúsít. Hogy
ugyanis az ősi szkíta sapkából „frigiai” vagy nem „frigiai”
sapka keletkezzen-e, ez csak attól függött, hogy hegyét előre
hajlították-e (4 rajzon d és e) vagy hátra (4 rajzon a), vagy pe-
dig hegyét esetleg csak begyűrték, vagy pedig hegyét levágták
és a nyílást összevarrták, amely utóbbi esetben kerek tetejű
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sapka, ílletve sisak, keletkezett. Spamer „Weltgeschichte”-ja
1896 évi kiadása I. kötete 290 olda-
lán asszír domborműről olyan
„frigiaí” sapkákat látunk ábrázolva
amelyek kettejét e rajzocska mutatja,
amelyek csücske azonban hátrahaj-
lítva s amelyek gyíkén a fülvédő ré-
szek fölhajlítvák, habár ezek természetesen nemcsak így hátra
hanem előre a homlokrész fölé is voltak fölhajlíthatók.

Úgyszintén elég volt a szkíta sapkákba kétoldalt még
olyan bevágást is tenni ahogy an ezt a 4. számú rajzon e mu-
tatja, hogy a föl- és lehajlítható fülvédő is előálljon.

Annyi azonban az itt elmondottakból biztosan következ-
tethető, hogy tehát a károk valamikor lókoponyából készített
avagy legalábbis ezt utánozó sisakot viseltek, hogy erre lósö-
rény tarajat alkalmaztak, ami talán valamikor más kőrös tör-
zseinknél is megvolt, mivel – amint ezt már megsejtettük – a
ló a kőrösöknek is egyik kultuszállata volt.

Ami pedig a sörényt, szőrt és a hajat illeti, kiemelhetők a
következők: A latinban, olaszban magánhangzókihagyásosan
de kőrös szóval crinis, crine (kírnisz, krine), a németben Haar
= szőr, haj, hajzat; ugyancsak a latinban, olaszban cirrus, cirro
(círrusz, csirro) szintén szőr, szőrpamat jelentésű. Említettem
már többször a sziszegőhangok és a h ílletve a k hanggali vál-
takozhatását, úgyhogy szőr szavunk is ide sorolható De a latin
crinis szónak a latinban megvolt még nem magánhangzókiha-
gyásos változata is a hirsutusz (hirszútusz) = borzas szóban,
míg hirtus (hirtusz) ugyanezt jelenti de durvább, erősebb szőr-
re avagy sűrűn tüskés valamire vonatkoztatva. Ezeknek az
olaszban hehezettelenül irsuto és irto felel meg pontosan
ugyanazon értelemmel. Csakhogy ugyane szó, szintén hehezet
nélkül megvan a magyar irtózás, irtózni = borzadás, borzadni
szóban is. Jól tudjuk, hogy iszonyodáskor, sőt haragkor is, ál-
lat szőre, ember hajzata fölmered, fölborzolódik. Mindebből
aztán okszerűen következik, hogy a szőrnek, hajnak a magyar-
ban is kellett léteznie hir, ir, irt (rövid i-vel) kőrös szócsoport-
beli nevének, amelyből azután az irtózás, irtózik szavaink
ugyanúgy származtak mint az avar szócsoportunkbeli borz,
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borosta szintén szőr értelmű szavunkból a borz, borzoldó, ke-
ményebb szőrű állat e neve, továbbá a bozad, borzolódik, bor-
zas, borzong stb. szavaink, továbbá a német Borste = borosta
és Bürste = kefe szó is. De megvan e szó a magyarban e ma-
gánhangzósan a berze = borzas és a berzenkedik szavainkban,
amely utóbbi jelentése: verekedésre készülő állat szőrét, avagy
madár tollazatát fölborzalja. De világossá válik mindezek
alapján még az is, hogy borotva, borotválni szavaink, a török
berber = borbély, a szerbhorvát brijati = borotválni, valamint
a német Bart, latin-olasz barba, orosz boroda, szerb-horvát
brada = szakál, szavak is mind ősnyelvünkből ki tudja hány
ezredévvel ezelőtt, kellett származzanak. Sőt Ballagi fölhozza
hogy régi, a használatból ma kiveszett berz szavunk villanyos-
ság értelmű volt. Ismeretes pedig egyrészt az hogy épen a haj-
zat, a szőr, szőrme, ha erősebb fésülés által erősebb dörzsölés
éri villanyosságat termel és nemcsak serceg hanem sötétben
jól láthatóan szikrázik is, amit őseink kétségtelenül már sok
ezredévvel ezelőtt is észleltek. De másrészt ismeretes még az
is, hogy bizonyos, a természetben is előforduló esetekben, ha
az embert villanyosság éri: haja fölmered, ahogy népünk
mondja: „a haja égnek áll,” vagyis: borzad vagy berzed.

étségtelen hogy kerék szavunk a kör, kerek, kari-
ka szavainkból származik, de ugyanily kétségte-
len ezek szerint az is, hogy az olasz-latin carro-
carrus (karro-karrusz) = szekér szó is ugyanazok
egyik származéka. Mind aminek viszont kazár
párhuzama az, hogy szekér szavunk is valamikor

egyszerűen csak kerék jelentésű volt, aminthogy például a
szanszkritban is a szekér szavunkkal azonos csakra szó való-
ban kör, karika jelentésű, de amely szó, hogy a magyarban is
megvolt, bizonyítja a ma is élő cikornya szavunk. amely kari-
ka szerű vagy spirálokba kanyargó, futó vonalakat, díszítmé-
nyeket jelent és amely szavunk megfordítottja a kacskaringó
szavunk. Míg pontosan karikaszerű valamit jelentő koszorú
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szavunknak viszont a kőrös szócsoportbeli latin-olasz corona
és ghirlanda szavak felelnek meg, amelyek úgy koszorú mint
korona jelentésűek. De emlékeztetnem kell itt még arra is,
hogy mindennek pontos kún párhuzama is megvan (amiről
részletesen „Kún” fejezetünkben szólottam) a kún teke =
gömb; teker = csavar és forgat, tekereg = kören halad, bo-
lyong, kószál szavakban, és amelyekből a török-mongol
tükerek, tőgörök = kerék szavak is származtak.

Mármost mindezt tudva s miután a kerék az ami gördülve
halad, előttünk világossá válik, hogy a latin-olasz currere-
correre (kurrere-korrere) és cursus-carsa (kurszusz-korsza) =
menni, utazni és kara = út, továbbá a magyar gyors és az aro-
ma huris = gyors (az olasz szótár a velace = gyors olasz szóval
fordítja). Továbbá az olasz gire (dzsire), amely szó az olasz-
ban elavult de Dante még menni, haladni értelemmel használ-
ta. Úgyszintén az olasz girare (dzsiráre) ma is általánosan
használatos és körben haladni, keringeni és forogni értelmű
szó. E mindkettő világosan gyűrű és régi győr szavunkkal
azonos, csakhogy az olasz nyelvnek gy hangja nem lévén, ezek
ma szükségszerűen dzs hanggal ejtődnek. Mi több, mi már
láttuk, hogy a lágyult, l-es kiejtésű magyar halad ige, a latin
halo = kör, török haika = karika, szerb-horvát kolo = kerék,
koia = szekér, kocsi, valamint a magyar kel, a görög kelendosz
= út és a latinolasz callis-calie = út, utca, is mind ide tartozó
szavak. De mi már tudjuk, hogy a haladással a Hold, vagyis
„az Ég vándora” is összefügg. Márpedig a Hold is kerek sőt
gömbölyű, azaz teke alakú. De viszont tudjuk azt is, hogy a
Hold a holt, a halott égitest, valamint tudjuk, hogy a halál és
az álom költőileg egymás „testvérének” is mondatik (Morsz-
Morfeusz), viszont álom szavunk a halál szónak csak hehezet
nélküli kiejtése; másrészt azonban ez a hál, hálni szintén al-
vást jelentő szavunkban hehezettel is megvan. Láttuk hogy Er-
délyben a nép nyelvében ma is a halni ige süllyedést is jelent.
Láttuk, hogy viszont a merülni ige a latin mars, szláv mert-,
szmert, magánhangzókihagyásosan, mrt, szmrt halált jelentő
szavakkal azonosul, míg ma is általános szólásunk „mély
álomba merülni”, ami az álmot úgy a merüléssel, azaz süllye-
déssel mint a mélységgel is összeköti. Láttuk, hogy az
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oromoban hallaja, halleja = mélység, nagy mélység. Láttuk
azt is, hogy a hehezettelen al, alsó (Alvilág) szó azonosul a
halál, halni szavainkkal de egyúttal a mélyben élő hal állat e
nevével is, úgyhogy Alvilág, Halálvilág és Halvilág avagy
Halálország, Halország mind egy és ugyanaz, de amely azo-
nosság csak a magyar nyelvben fejeződik ily tökéletesen ki,
ami azt is jelenti, hogy mindez a mi ősmythologiánkból szár-
mazik. Úgyhogy ismét és ismét azt is észre kell vegyük, meg
kell állapítsuk, hogy a magyar nyelv a Természetnek, a termé-
szeti valóságoknak csodálatos kifejeződése, hangokban tükör-
képe, ami a jövőben még sok kutatáshoz képezhet alapot.

De megvannak a most említett szavak még egymással-
hangzósan is, mert magyar ered, eredni = menni, indulni (pél-
dául Eredj! = Menj!, Indulj!) Ugyanilyen szó az iramodni
igénk is, amely gyorsan futni, gyorsan indulni, gyors futásnak
eredni értelmű, de amely iramodni szavunkkal teljesen azonos
a latin-olasz ire = menni, haladni, errare pedíg = bolyongani.
Az oromoban viszont arredu = futni, de amely szónak még rö-
pülni értelme is van, ugyanúgy, mint ahogy a magyarban és
más nyelvekben is szokás a nagyon gyors futást, nagyon gyors
haladást röpülésnek, repülésnek is nevezni.

De természetes, hogy ered szavunk az eredet = kiindulás,
forrás, szavunkkal is azonos. Amely eredet szavunkkal a latin
origo = eredet szó is egyezik. Másrészt ugyanilyen természe-
tes, hogy ezen eredet, eredni szavunkkal a folyást jelentő ma-
gyar ér = kis patak, a vér folyását vezető ér, továbbá az ír
igénk is összefügg, amely folyó anyaggal való írást jelent, és
amely a fazekasok festő anyagot csurgató írókájáról szárma-
zik. De ide tartozó író szavunk is, amely azon kellemes ízű lé
neve, amely akkor írik, irran ki amikor a tejfölből a vajat kö-
pülik ki. Ér a neve egy kisebb folyónknak is, amely a kiváló
„érmelléki borok” révén lett híressé. A törökben is irmak =
folyó s Irmak a neve egy kis-ázsiai folyónak is de amelyet már
a régi görögök is lrisz-nek neveztek. Ezen ir, er = folyik igén-
ket több folyó nevében is föltaláljuk, például Ázsíában Iravadi,
az egykori Etruria területén Olaszországban Era, az Arno
mellékfolyója, Erne Írországban. De a legérdekesebb a görög
mythikus, regebeli Eridánosz folyója, amelynek e neve azonos
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a palesztinai Jordán folyóéval, azon különbséggel csupán,
hogy emebben az e vagy i magánhangzó helyett, miként a latin
origo = eredet szóban o magánhangzó áll és hogy zsidósan,
azaz jászosan jésitve j hanggal kezdődik.

Ezekhez tehető még, hogy a latin urina, olasz orina, urina
= vizelet, húgy szó eredeti értelme is kétségtelenül folyás,
csurgás volt.

Némely edény kőrös szócsoportbeli neve onnan is szár-
mazhat hogy a legtöbb edény kerek alakú, ami a fazekas-
korong föltalálásával még általánosabbá lett, de származik
még abból is, hogy régen sok edényféle fakéregből készült,
úgy a magyar kéreg, latin cartex, német Kork mint a szláv ko-
ra = kéreg szó is pedig kőrös szócsoportbeli. Ilyen szavak a
magyar korsó, német Krug = korsó. Az erdélyi kártya szó
olyan fakorsót jelent amely régen kéregből készült. Ennek
megfelelőleg az oromóban kori a neve egy faedénynek amely-
ben vajat tartanak.

Föntebb is szó volt már a finn helea= fényes, ragyogó és
megfordítva liehu, liekki, lehautta szavakról, amely utóbbi há-
romnak láng, lobogás értelme van, és amelyek mind h-l illetve
megfordítva l-h és l-k alakúak, amelyekből azután a német hell
= világos és megfordítva Licht (liht) = világosság szavak ke-
letkeztek. Mind ehhez kiegészítésül teszem a következőket: A
német Loh, lohen = lánggal, lángolóan, lángoló fényesen lo-



319

bog. Amely szóban a föntebbi e és  magánhangzó helyett
ugyanúgy o magánhangzó van mint a magyar lobog szóban is,
habár az előbbi szavak kőrös szócsoportbeliek, a magyar lobog
szóban is, habár az előbbi szavak kőrös szócsoportbeliek, a
magyar lobog ellenben palóc szócsoportbeli, de amelyek egy-
másnak pontos párhuzamát képezik. Föntebb már szó volt ar-
ról, hogy az ősi, különösen a földbe vájt, lakoknak, barlangla-
kásoknak egyetlen nyílása ezeknek egyúttal bejáratukul de vi-
lágosság adójául is szolgált, amiért is megértettük ott a magyar
lak, lakás, luk, lék, lik; német Loch, Leck, Lücke = luk és né-
met Licht görög lüke, latin lux = világosság szavak egymássali
összefüggését, amiért is ezt itt ismételnem fölösleges, úgyhogy
ezekhez még csak annyit teszek, hogy a német lichterloh
(Iíhterlóh) = fényesen ragyogó, lángolóan fénylő értelmű szó,
valamint hogy a német Licht szónak világosság értelmén kívül
még nyílás értelme is van, aminek egyébként pontosan meg-
felel a magyar népi „nyiladozik a sötétség” mondás, amelynek
értelme: világosodik. Sőt irodalmi nyelvünkön is beszélünk
még „hajnal hasadása”-ról; a hasadék pedig: nyilas. Mind
amely kifejezések máig is annak emlékét tartják fönn, hogy az
ősi lakok egyetlen lukszerű nyil ása azok világosságadója is
volt Mi több, népünknél is akárhányszor hallottam világ sza-
vunkat nyílás értelemmel is használni, például: „a fazék vilá-
ga” alatt a fazék nyílásáról, vagy pedig „a puskacső belvilág a”
alatt ennek belső üregéről szólva.

És íme Munkácsi Bernát „A vogul nyelvjárások” (Buda-
pest, 1894 A Tudományos Akadémia kiadása) című művében
találjuk, hogy a vogulban hol = reggeli idő, holi = reggel,
amely szavak szintén o magánhangzósak és minden valószínű-
ség szerint szintén világosság, azaz világosodás értelműk van,
vagyis az éji „sötétség nyiladozását” is jelentik. Mondja még
Munkácsi, hogy a vogul halil, holitan szónak meg holnap ér-
telme van. Miután pedig mind e szavak Hold szavunkra is ha-
sonlítanak, ebből következtethető, hogy Hold szavunknak is,
más értelmei mellett, még világosság, fény értelme is kellett
legyen, ami az éjben világító Holdat illetőleg igen okszerű is
és aminthogy ma is beszélünk „holdvilág”-ról és a holdvilág-
nál látásról. A régi magyarban, a vogullal tökéletesen egye-
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zőleg, szintén hol = hajnali idő, a mai napra következő nap
(Ballagi „A magyar nyelv szótára”), továbbá: halva 1 = más-
nap reggel, holda kelve vagy hóda-kelve = másnap, holnap,
másnap reggel (Ballagi). Kétségtelen, hogy holnap (cras,
crastino die) szavunk is innen származott, amely szavunk pár-
huzamos ellentéte tegnap, amelyben a teg szórész múlt értelmű
lehetett, aminthogy Erdélyben most is mondják hogy rege,
tegent: tegnap és régebben értelemmel. Ezen holnap és teg-
nap, valamint nappal szavunkban is, a nap rész a Napot jelenti
vagyis: nap illetve nappal szavaink közül utóbbi = Napval az-
az Nap-vele, tehát azon idő amelyben a Nap látható, jelen van.
De eszerint az említett holval = másnap reggel szóban is a -val
rész a vele szavunk ból keletkezett, amely holval tulajdonkép-
peni értelme is tehát világossággal, azaz reggeli kivilágoso-
dással volt. De ugyanígy a holda-kelve = másnap, másnap
reggel, sem a Hold keltét jelenti (mivel a Hold nem csak reg-
gel kel, sőt ellenkezőleg, ha az Égen van is de a keletkező
nappali világosságban épen ekkor eltűnik) hanem jelenti a vi-
lágosság, a nappali világosság keltét. Vagyis itt a hol avagy
holda szóban még nem magáról a Holdról van szó hanem a
hol, hold szó egyik ősi, azaz világosság értelméről, amellyel az
éjjel világító Hold e neve csak összefüggésben van, és amely
szavakban tehát ugyanúgy o magánhangzó áll mint a vogul
hol, holi = reggel, mint a német Loh, lohen és lodern szavak-
ban, amelyek fényes lánggal lobogást jelentének, de amelyek-
kel pontosan egyezik a finn loistava = fényes habár emezek a
hol szónak megfordítottjai. Megemlíthető azonban a szumer
gul fény jelentésű szó (Hommel „sumerische lesestücke” 38-
427.), mely a hol szóval hangtanilag azonosítható.

Ha azonban a holda szavunknak világosság, fény értelme
is van, akkor, mivel őseinknél a világosság költőileg – de igen
okszerűen – a szépséggel (a sötétség a rútsággal) lett azonosít-
va, ez azonnal eszünkbe kell juttassa a német hold = szép, bá-
jos, kecses szót valamint a germán mythologia Holda tündérnő
nevét, akit bár igen szépnek, bájosnak képzeltek de emellett
néha rosszindulatúnak is, ami őt eszerint a mi Szépasszo-
nyunkkal, szépasszonyainkkal is összefüggésbe hozza, aki
vagy akik, néphitünkben tündérszerű női lények; láttuk pedig,



321

hogy a tündérek e neve tulajdonképpen fény, fény jelenség
értelmű s így az imbolygó, csillogó mocsári, lápi tündele-
vénnyel, német nevén Irrlichttel (tévesztő vagy tévelygő fény-
nyel) is összefüggésben van és így a német heil = világos szó-
val is, mivel ugyane fényjelenséget németül Helenenfeuer né-
ven is nevezik, de amely jelenséget költőileg szép tündér, azaz
szép leányalakban szokás megszemélyesíteni. Valamint láttuk
azt is, hogy a szláv vila = tündér szó is a mi világosság sza-
vunk származéka.

Ez elmondottakhoz kell tennem a következőket: Regg,
reggel szavunk is kőrös szócsoportbeli, de ebben 1 helyett az
ezzel hangtanilag azonos r hang van, de azért tulajdonképpeni
értelme ennek is világosság, kivilágosodás lehetett, amit igazol
is a bár megfordított de szintér hangos kora, korán szavunk és
amellyel úgy értelemben mint szóalakjában pontosan egyezik
a latin hara = hajnal és nappal szó, habár hajnal jelentésű az
aurora szó is.

Az is bizonyos, hogy a vogul halil, holitan = holnap szó-
ban az -it, -itan szórész a mi idő szavunkkal azonos, vagyis
ekét vogul szó értelme tulajdonképpen világosság-ideje, azaz
világosodás-ideje volt. Úgyhogy azonosulnak a magyar holda
kelve = világosság-kelte értelemmel.

Másrészt a német Morgen szó is egyaránt jelent reggelt
mint holnapot, de kellett jelentsen még fényt is mert erre utal a
délibáb fényjelenség Fata-Morgana neve. Mivel a fata szó
tündér jelentésü, eszerint a morgana névrész itt valószinűleg
déljelentésű, azt pedig már láttuk hogy dél szavunk tulajdon-
képpeni értelme: fény A délibáb légtükrözés-tüneménye
ugyanis leginkább déltájban jelentkezik és nem reggel, amiért
is a Morgana név jelentése semmiesetre sem lehet „reggel”
avagy „hajrt:.I”, még kevésbé „holnap” Mivel pedig a délibáb
neve az olaszban mlraggio, a franciában mirage (mi

ráddzso, mirázs), de amely szavak a latin mlcare, mirabi-
lis, miraculum (miráre, mirábilisz, mirákulum) = nézni, cso-
dálni, csodálatos, csoda szavakból származnak – a Morgana
név pedig ugyanúgy m-r szóalakú mint a latin mirare,
mirabilis, miraculum, valamint a mai olasz meraviglioso
(meravilyózo) = csodás, csodálatos – mi pedig már tudjuk,
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hogy csoda, csuda (megfordítva: süt) szavunk tulajdonképpeni
értelme: fény; eszerint következtethető, hogy a latin mirare,
mirabilis, miracuium szavak és a Morgana név is valamely
egykor létezett m-r alakú és fény, tünemény, csodálatos, je-
lentésű szóból keletkeztek és amely szó utóbb a Morgana név-
ben a délibábra is alkalmaztatott.

Az orgia szó ugyanolyan egymássalhangzós kőrös szó-
csoportbeli szó mint az orkesztra, amely utóbbi az ősi köralakú
színházak középen levő, a szertartások helyéül szolgáló kerek
tér neve volt, amint erről föntebb már írtam. Ezen ősi szent
helyek eredetileg még ugyanazok voltak, mint a mai templo-
mok, vagyis vallásos szertartások helyei, de amely szertartások
régen zenével, tánccal, énekkel sőt különböző de többnyire
tánccal összekötött játékokkal is jártak, úgyhogy az orgia szó
eredetileg – amint ez különben ismeretes is – vallásos, szent
szertartást jelentett, amelynek helye az orkesztra volt, amiből
következtethető, hogy az orkesztra s orgia szó egymással össze
is függött. Hogy viszont e két szó azon kőrös őstörzsünknél,
amelytől a görögök átvették, pontosan miképp hangozott, ter-
mészetesen nem tudhatjuk, de a különbség bizonyára nem volt
nagy. Hogy ellenben ma orgia alatt vadul kicsapongó sőt er-
kölcstelen mulatozást értünk, ennek oka az, hogy a későbbi,
már nem fajunkbeli népeknél az ilyen szertartások valóban er-
kölcstelen, érzéki s részegeskedéssel is járó dorbézolásokká
válottak, aminek fő oka meg az volt, hogy ezen átvevő népek e
szertartások értelmét sem igen tudták már és ezeket csaki= él-
vezés céljából tartották. Érthető tehát, hogy az ezekben részt-
vevő nők többnyire már csak feslett erkölcsű némberek voltak.
A szintén kőrös szócsoportbeli magyar kura, kurva, szláv kur-
va, német Hure, oromo gurszuma szó eredeti értelme is inkább
papnő sőt talán tündér is volt, amire az arab-török huri szó is
utal. Láttuk, hogy tehát a színházi játékok is az ilyen vallási
szertartásokból származtak; a színésznők pedig, nem is egé-
szen ok nélkül, erkölcsileg rossz hírben állanak.

Fáy Elek szerint a székelyek között az előkelőségek, lati-
nosan primipilusok, régi lófő címe a lókoponyából készülő s
lósörényből való tarajjal díszített sisakkal van összefüggésben.
Tény hogy lófőt utánozó temetőbeli fejfát Erdélyben sokat lát-
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hatni, bár ilyenek a Kunságon is vannak. Mind amelyek, még
ha már igen leegyszerűsített fa-
ragásúak is, de rajtuk a lónyak
karajalakú hajlása mindig erősen
kiemelve. Lehetséges tehát, hogy
valamikor úgy Erdélyben a szé-
kelyek között mint a Kunságon,
talán épen a kunok oda telepítése
előtt, éltek kőrös őstörzseink ré-
szei, aminthogy láttuk miszerint
a Kunságtól délre Arad és Hu-

nyad-megye vidékein valóban éltek Oláh caru (káru) = ló.
Hí, hívni, tájszólásos hé, hévni, héni igénkről valamint a

Hé! hívó kiáltásunkról föntebb már részletesen is szólottam és
összevetettem ezeket a hiány, tájszólásos heán valamint a hiú
= üreg, padlásüreg szavainkkal, vagyis a telni vágyó üresség
fogalmával, mondván, hogy őseink fölfogása szerint minden
űr, üreg, úgymint a magába hívás: nőiség volt. Összevetettem
mindezt a latin hiatus (hiátusz) = nyílás, üresség és vágyako-
zás értelmű szóval is. Mind e szavak kún szócsoportbeliek, v
hanggal ejtve pedig kabar szócsoportbelieknek is vehetők és
az Éva, régibb Héva, név eredetére, illetve a nőiség megsze-
mélyesítése e neve eredetére, is mutatnak, vagyis arra, hogy e
név is a hívás, hévás (telni vágyódás), megfordítva: éh, éhség,
evés és ivás (tájszólásosan ihos= szomjas) ős-szavainkbóli
származására. Hozzáteszem: a magyar hí, hívás és a latin
hiatus szavakkal, amelyek közül e latin szónak vágy értelme is
van, pontosan egyezik a magyar kíván ige, amely szintén vágy
jelentésű. (Kérem az olvasót venné még egyszer át amit e dol-
gokról korábban már részletesen elmondottam).

De hogy mind annak amit itt a hívás-ról és az Éva névról
irtam, kőrös megfelelője is létezett, mutatja a magyar kér, kér-
ni igénk, továbbá a finn kerke = vágyódó, kelju = kéregetés,
koldus és a vágyat is kifejező magyar gerjed és a mind ezen
szavakkal teljesen azonosuló német begehren (be-geren) = kí-
vánni, megkívánni. Úgyhogy, ha a hívó, telni vágyó nőiséget
megszemélyesítő nőalak neve a kabar szó csoport szerint Éva,
Héva volt, akkor ennek megfelelőleg ugyanennek kőrös meg-
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felelője Héra kellett legyen, vagy pedig Éra (hosszú é-vel, mi-
vel er rövid e-vel hímségi jelentésű), és íme, meglepő egyezés,
hogy a görög mythologia főistennője neve valóban Hera
(hosszú e-vel), kifejtettem pedig, hogy az ős-nőistenség tulaj-
donképpen a Tejút (a Napisten anyja) vagyis az ős-anyag meg-
személyesítése, s eszerint tehát az ős-nőiségé is, úgyhogy
Évával is azonosul. Csakhogy mind erről már sem a görögök
sem a zsidók semmit sem tudtak. Azt pedig mi már szintén
láttuk, hogy a már árja görögök avagy hellének kialakulására
ősnépeink közül valamely kőrös törzsünknek nagy befolyással
kellett lennie, mivel hiszen ennek még nevét is elfogadták,
mert már megsejtettük, hogy a hellén név tulajdonképpen Ilo-
na, máskép Elona vagy Helena Élet- és Földistennő nevéről
származott és tehát eredetileg nőelvűek neve volt, míg a leigá-
zott heloták e neve egy Helota Napisten (Nap-atya) hímisten-
ség neve után maradott meg. Mi már láttuk, hogy a felhangos:
hel, avagy akár hehezettelen el, szónak egyaránt lehetett vilá-
gosság és élet jelentése, aminthogy a görögben heliosz = Nap,
a németben meg hell = világos (amivel ellentétben a mély
hangos hal, hál, hol, kul szóalakok sötétséget feketét és halált
jelentettek). Azt pedig szintén már láttuk, hogy őstörzseink
neve azonos volt az általuk különösen tisztelt istenségével.

Galand szavunk jelentése szalag de nem kell okvetlen
csak lapos szalagot jelentsen mert jelenthet
ilyen metszetűt is: , és igy vonatkozha-
tott a polip indáira is (kún szóval) de amiket
annak galand-jainak is nevezhetünk. Tény
hogy egyébként csak a közönséges polip
galandjai kerek metszetűek, mivel ennek minden galandján két
sor szipókája van (a), holott az Eledone moscata latin nevű
polip-fajnak, amelynek galandjain csak egy sor szipóka van,
azok kissé laposak (b), amit láthatunk Brehm „Tierleben” mű-
ve (1900. évi kiadás) 10. kötet, 271. oldalán. Somogy-
megyében a szalagot azaz galandot gallany-nak is mondják.
(Néprajzi Értesítő, 1911., 47. oldal).

A háló másik magyar neve gyalom. Mindkét szó kőrös
szócsoportbeli.

A törökben is alt = alsó.
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Láttuk a fekete színnek és a holló-nak a halállali jelképes
és költői de természeti valóságok alapjáni összefüggésbe hozá-
sát. Osztják rokonnépünk nyelvében kulak = holló, a finnben
kuolema, kuolo = halál, de a már említett indiai de ugor ere-
detű tamul avagy tamil nyelvben is kollu = halál, amely szó a
mi holt és Hold szavainkkal egyezik. (A Hold holt égitest).

De láttuk még azt is, hogy az álmot és a halált régen egy-
más testvérének tartották, ami élettanilag meg is okolható és
amit a halál szavunknak az alvás és hálás szavainkkal i hang-
tani egyezése ki is fejez. Ismeretes viszont az is, hogy régen az
álmoknak illetve az álmok megfejtésének magyarázgatásának
mily nagy szerepe is volt, valamint hogy még napjainkig is
még „Álmoskönyv”-eket is adtak ki s hogy az ilyen könyvek-
ben levő álomfejtésben babonás emberek mennyire hittek. Bár
bizonyos hogy így a dolog a babonáig vitetett; ez azonban még
nem kell azt jelentse, hogy egykori magas szellemi ős művelt-
ségünk idején ennek nem létezhetett a komoly tudománynak is
megfelelő valamilyen alapja. Ma annyit tudunk is, hogy min-
den ember álmai szoros összefüggésben vannak az illető ter-
mészetével, jellemével, eszmevilágával valamint foglalkozá-
sával is. Talán nem lehetetlen tehát, hogy eszerint az illető
egyén jövő cselekedeteire s cselekedetei következményeire,
vagyis jövőbeli sorsára is következtetni lehetett. Dr. Físcher-
Defoy „Schlafen und Traumen” (Kosmos. Stuttgart. 1918.)
című könyvében írja: „Az álomfejtés hazája Babilonia volt.
Ott az egész élet az álmok szerint igazodott, vagyis ezek ér-
telmezése szerint. Ott az álomfejtés az asztrológiával is kap-
csolatba hozatott. Hogy az álmoknak és ezek magyarázatának
ott mily nagy fontosságot tulajdonítottak, mutatja az is, hogy
»kaldeus« (Chaidea volt Babilonia másik neve) még a régi
rómaiaknál, például Straoonál is »álomfejtő« jelentésű elneve-
zés volt”. Én pedig megjegyezem, hogy ezen káld avagy khald
szó a mi álom és aludni szavainkra hasonlít hogy mind e sza-
vak kőrös szócsoportbeliek és hogy Káld nevű helységünk ma
is van.

A régi görögök készítettek olyan hajókat is amelyek eleje,
azaz feje és fara, azaz farka, halat utánozott. Nem lehetetlen
tehát, hogy a görög kelandion, latin galea, olasz galera = gá-
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lya, hajó szavak a hal
szavunkkal is össze-
függnek, habár emel-
lett ugyanúgy össze-
függhetnek a halad és
kel szavainkkal vala-
mint a görög kelen-
dosz = út, utazás, a
magyar kalandoz,
kalóz, továbbá a ma-
gyar kolál, kalézol = kószál, ide-oda jár-kel szavainkkal is.
Hozzátehető hogy a törökben is gol = út, habár ejtik jol-nak is
Fínn kalteva = menetelés.

Írtam, hogy régi nyelvünkben a kalló= nagy bot és ütő,
csapó, szó kallovo-nak hangozott, amiből azután az elő-ázsiai
Arkal, etruszk Erkel, görög-római Heraklesz-Hercules =
Férfíbotos, Férfi-dorongos, istenségnév is keletkezett, ugyan-
úgy mint a finn-észt nagyerejű nemzeti hős Kaleva neve is,
amely utóbbi név pontosan azonos a latin clava (kláva) = nagy
bot, dorong szóval. Hogy ezen Herkules nevek valóban a do-
rong nevéből keletkezve-, Férfí-dorongos, azaz Dorongos-férfi
értelműek voltak, mutatja az is, hogy ennek latin fordítása is
megvolt, mert a rómaiak Herkulest még Claviger-nek is ne-
vezték ami értelme: Dorongos.

De viszont kulcs szavunk eredeti értelme sem volt más
mint bot és cövek, amit mutat az is, hogy a görögben kleisz, a
latinban clavis (klávisz) aszlávban klucs, klyucs = kulcs, de
amely magyar szó hogy nem a szlávból vétetett, hanem meg-
fordítva, ezt meg az oromo kulfi = kulcs szó bizonyítja,
ugyanúgy mint a magyar kalló szó is. Természetesen a kulcs,
ugyanúgy mint a cövek, a hímtag jelképe is volt. Ezért nevez-
ték a görögök Erosz szerelemistent – akí nevében az er = hím,
férfi szó szintén benne még Kleiduchosznak is, azaz kulcsvi-
selőnek, kulcshordozónak is értve ezalatt őt zárt ajtók meg-
nyitójának (defloratío) Görögül korüne = bot, amely szó azo-
nos egyrészt a magyar karó és kóró, másrészt a szláv kur= cö-
vek és hímtag szóval.
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A karika alakú pénzeket Bölsche is említi a „Der Mensch
der Pfalbauten” című művében, hivatkozva a Caesar-, a
Beowulf- és a Szigfrid mondákra.

Ismerjük kőrös szócsoportbeli óriás szavunkat, amelynek
megfelel a görög mythología Orion óriása neve. De hogy e
szavunknak volt hehezetes hóri, hóriás kíejtése is, tanúsítja
hórihorgas kifejezésünk, amely igen nagy, magas de görbe
tartású embert jelent. Ismerjük az ugyanide tartozó bibliai
fílisztéus Goliát nevét, ami óriás emberé volt, valamint a héber
gólem = óriás és a szláv golemo = nagy, igen nagy, szavakat,
amelyeknek r-es kiejtései a magyar gór = nagy, magas
(Ballagi. De amely szavunkat nyelvújítóink tévesen kicsi étel-
műnek vélték és vele a „górcső” = mikroszkóp” szót képez-
ték.) e szavunkból származott azután a már magánhangzókiha-
gyásos latín-olasz granids-grande és a német gross = nagy. De
ugyanúgy a szláv gore = fönt, gora = hegy és go,-osztoz = óri-
ás, is. Hogy pedig mind e szavak a kör, karika, korong szava-
inkkal látszanak összetartozni, ennek sejthető oka az, hogy lé-
tezhetett valamely kőrös őstörzsűnk, amely óriástermetű, azaz
a közönségesnél némileg nagyobb lévén, utóbb a regékben,
mesékben „óriás” termetűvé válott. Hogy pedig a nagyot, óri-
ást és a kört jelentő szavak ily egyezése nem holmi véletlen,
ezt kétségtelenné teszi az, hogy a görög nyelvben ennek más
szavakkal de pontos párhuzama is megvan, mert görög
kükosz= kör, de küklopsz és gigasz meg = óriás. Viszont a he-
hezettelen magyar óriás szavunkkal egyezik a magyar örü
kört, karikát jelentő szó, de ugyanígy a latín orbis = kör szó is.

Az olaszban orco = rémes, ijesztő megjelenésű és óriás-
termetű alvilági lény, míg a rómaiaknál arcus (arkusz) az Al-
világ, a pokol, neve volt, amely hogy kereknek képzeltetett,
tanúsítja az hogy „Dívina Commedía”-jában a poklot még
Dante is kereknek és egymásra következő körökből állónak
képzelte. De megjegyezhető még az is, hogy a kör jelentésű,
de kük-tövű szó a magyarban is megvolt, aminek még élő ma-
radványa a kukora, gugora szó, amely a hajókon a kötél föl-
csavarodását szolgáló kerek és forgatható szerkezetet jelenti,
amelyet régen csakis kéz erővel forgattak emberek, ma azon-
ban már gép hajt. Ugyan ilyen maradványa kukorodik = görbül
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szavunk is. Sejthető még, hogy az Alvilágnak kezdő k avagy h
hangos neve is létezett és hogy ennek nevéből származott a la-
tin carcer (karcer) valamint a német Kerker = börtön szó is,
amely szavak pontos őstörök párhuzama a görög Tartarosz =
az Alvilág legmélyebb része, vagyis a pokol. Az anniversi
völgy (Enfisch) lakossága nyelvében galgantoa jelent óriást
Tigréi (Abesszinia) nyelvben kala = óriás.

A Néprajzi Értesítő 1910. évfolyama 36. oldalán olvas-
hatjuk hogy szűk esztendőkor, amikor az állatok számra ta-
karmányhiány volt, a „garádot”, azaz a kerítést is megetették a
marhával. A leírásból kitűnik, hogy az ilyen kerítés giz-gazból
volt töltésként rakva, olyan növényi anyagból tehát amelyet
éhes marha megehet. De kitűnik ebből az is, hogy garád sza-
vunk a kerít, kerítés, kert szavainknak csak alhangos mása s a
rak, rakni igénknek csak megfordított alakja, mert hiszen a le-
írásból világosan az is kitűnik, hogy az ilyen garád anyagát
egymásra rakták, töltésként, és „hogy a szél el ne hordja, ka-
rókat vertek melléje”. Meg kell ezek szerint állapítanunk azt
is, hogy a német Oarten = kert szó is a garád szó származéka,
ugyanúgy mint a gart, kart, karta = város, azaz hogy: körülke-
rített vagyis körülgarádolt hely. De bebizonyul mind ebből
még az is, hogy nem a magyar garád szó származott a szláv
graditi = épite; és grad = város szóból, hanem megfordítva a
szláv zagraditi = bekeríteni és graditi = építeni a magyar
garád = kerítés és garádolni = bekeriteni szóból, amelynek
megfordított rakni alakja is azért van a magyarban mert az
ilyen ősi kerítést még rakták. Mivel pedig a későbbi, kőből,
téglából, vályogból, vályogtéglából rakott kerítést, falat, vár-
falat is rakták, garádolták, ezért kapott a garád szó utóbb épí-
teni azaz graditi és grad = város értelmet is. Magától értetődő
hiszen az is, hogy mindig az ősegyszerűből keletkezik a fej-
lettebb, és így a garádból a fal és a város és így a garádolni
szóból, amely meg a rakni-val azonos a graditi = építeni s a
grad = város szó is.

Müller-Münster Ferenc „Királyi pár” című képén a király
fején sima karika alakú korona van, de ilyen karika alakú az
ismert vaskorana is, habár ennek felületére már díszítménye-
ket is tettek.
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Perzsa kala = kastély, török kale, kula = torony, kele =
kastély, arab kalaa = város, vár, amely szó az alábban is
ugyanezen értelemmel, valószínűleg török közvetítéssel, szin-
tén megvan, míg kula az albánban falakkal erődített lakóházat
jelent. Láttuk, hogy a latinban halo = kör, a szerb-horvátban
kolo = kerék és kör. Tatár herman = vár.

Megírtam, hogy al, alul, alsó a mélységet, süllyedést, hal
állatot, hallgatást és halált jelentő hal alapszavunknak csak he-
hezettelen kiejtése. Gyárfás „A jász-kunok története” című
műve III. kötete 491. oldalán találjuk hogy régibb nyelvünk-
ben halsó = alsó.

A magyar rohan szónak megfelel a latin ruere = rohanni.
Rohanni igénk megfordítása adja az olasz correre (korrere) =
futni szót, mind amely szavak természetszerűleg függenek
össze a kör, kerek, gurul, gördül szavainkkal „A magyar
nyelv.” folyóirat 1930. évfolyama 379. oldalán találjuk, hogy
hártya szavunk régen megvolt háltya alakúan is amely régi
szavunkat tehát a hályog és hólyag szavunkkal is össze kell
vetnünk, de ugyanígy a magyar hél, hől és hülye üreg és üres
értelmű szavainkkal is, amelyeknek meg a német Höle, Hülse,
hahl = üreg, hüvely, üres szavak a pontos megfelelői. Ezzel
aztán a hártya szavunk és a finn-ugor kerta = réteg, fölület szó
rokonsága igen nagy mértékben kibővül, mert láttuk, hogy
ezeknek a latin cortex (kortex), szláv kora és német Kork = ké-
reg szavak is megfelelnek. Mily fölületes nyelvészkedés volt
tehát, állítani, hogy a magyar hártya természeti ős-szó a latin
charta (karta) = papiros, késői műveltségi szóból származott
legyen! De amely fölületes állítást ugyanazon nyelvészeti fo-
lyóirat mégis készséggel közli s amely állítás ellen – termé-
szetesen az érvényben levő ázsiai eredetünk és nomádságunk
tana miatt – senki föl sem szólalt. Föntebb, a magyar háltya
szó fölhozása nélkül is, kimutattam, hogy a latin charta vala-
mely ősnépünk hártya vagy kártya szavából kellett származ-
zon és hogy az átadók valószínűleg az etruszkok voltak.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben.” című
mű XV. kötete (Magyarországról szóló rész V. kötete) 250.
oldalán olvashatjuk, hogy a Csallóköz népe nyelvében geréb =
meder. Például. „Már gerébre szállott a Duna” = Áradása után
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medrébe tért. Mivel a németben Oraben, Orube, Orat = árok,
gödör, sír (sírgödör), a szerb-horvátban grob = sir, ebből lát-
szik, hogy e magyar geréb szónak is kellett létezzen garáb,
gorób, gurúb mélyhangzós mása is, amely azután az árja nyel-
vekbe is átment. Mind e szavak is a kör, karika, karaj, kerek,
görbe, köröm, karom szóalakjainkból származtak. Írtam arról
hogy a karom mindig görbe, karajalakú; görbe szavunkat né-
pünk gurba-nak is ejti. Gödrög, azaa gerébet avagy garábot
görbére hajlított ujjaink körmeivel is vájhatunk, de állatok
görbe karmaikkal ilyet sokkal könnyebben kaparnak. Innen
származik népi: „Kutya is karmaival garbolja a gödört”, azaz
a garáb-ot. Világos hogy ezen garbolni igénk azonos értelmű
a vájni és kaparni igéinkkel, de azonos a német graben = vájni
igével is. Másrészt azonban ugyanezen garbolni igénk azono-
sul a karmolni igénk kel is, amely szintén a karom, köröm fő-
nevünkkel egyezik; említettem pedig, hogy minden karom
görbe és karaj alakú. De ide sorolandó még gereblye és gere-
ben főnevünk is, amelyeknek megfelel a szláv grablye = ge-
reblye és grabiti = megragadni a szlávban, valamint ghermire
(germire) az olaszban, amely mindkét ige megragadni értelmű
de ezenkívül az olasz világosan köröm, karom szavainkbóli
származását mutatja. De említve volt már az olasz carpire =
megragadni, valamint a görög-római mythologia harpia-i,
amelyeket nő-fejű de karvaly testű lényeknek képzeltek, akik
áldozataikat karmaikkal kegyetlenül karmolják és szaggatják.
Mindezen garbol, gereblye, grabiti, carpire szavak, valamint a
szintén már szóban volt német Krabbe rákféle, a latin carabus
bogárféle, német krabbeln és greifen igénk, amelynek jelenté-
se kaparni, megragadni, azt mutatják, hogy karom szavunknak
kellett léteznie karob, garob, karop kiejtésének is. Hozzá te-
szem mindehhez, hogy a kr, g-r kezdetű szavak első szótagja
megfordításával kapjuk ragad, megragad igénket, amely meg-
fordítás ténye már magában is jelezi, hogy mind e szavak ős-
nyelvünkből származtak, mivel, amint ezt már többször emlí-
tettem, e megfordíthatás ősnyelvünk egyik nyelvtörvénye volt.

Török ori = fönt, magas, nagy. Amely szóban az óriás szó
tulajdonképpeni szótövére ismerhetünk, de ami a magyar orr
és orom szóban is megvan és amely szótő hehezettel a szláv
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hori, hore, hora = fönt és hegy szavakban is megvan, és ame-
lyet a hóri-horgas kifejezésünkben is fölismertünk, a k hang g-
vé változásával pedig a szintén már említett gór = nagy, igen
nagy szavunkat is képezi, ugyanúgy mint a szerbhorvát gore
és gora = fönt és hegy szavakat.

A „Magyar népköltési gyűjtemény” IX. azaz a „Heves és
Jász-kún-szolnok-megye” című kötete 117. oldalán Serze
Nagy János írja, hogy itt a nép nyelvén külekedni = tülekedni.
E népi ige töve egyébként a népi külü = mozsártörő szavunk-
ban is megvan, amelyet azonban megfordítva lükű-nek is ne-
veznek, amely szó tehát a lükni, lökni, lökdösni igénkből
származik; úgyhogy, ha ezen külekedni szavunkba a lágy l
hang helyébe az r hangot tesszük (ami ismert és gyakori hang-
változás), akkor az árja nyelvek cornus, corno (kornusz,
korno), Horn, kerasz, és megforditva rog = szarv szavakat
kapjuk, de ugyanúgy mint hogyha a tülök, tülekedni, dulakod-
ni, tolakodni szavakba is 1 helyébe az r hangot tesszük akkor a
türök, török = szarv és a türekedni, tűrni igéinket és a szerb-
horvát turati = lökni igét kapjuk.

A német Schild (sild) pajzs értelmű szó régi germán alakja
skuld, sköld (szkuld, szköld) volt és tehát átmeneti szóalak volt
a körös és kún szócsoportok között, mert tisztán l hang helyett
e szavakban ld hang szerepel. Ellenben a latin scutus és
scutula, olasz scudo, és scodella (szkútusz, szkútula és szkúdo,
szkodella) = pajzs és lapos csésze, serpenyő szavak már tisztán
kún szóalakok (l hang nélküliek). Az sz hang ugyanis csak az
árja nyelvekben különösen gyakori és föntebb is már említett
szókezdő előtoldás. Úgyhogy ezen kuld köld avagy kut, kud
alakú szóban egy kagyló és gödör, kád, kátyú értelmű sza-
vunkra kel ismernünk, mivel a pajzs is valóban kifelé domború
de befelé homorú, tehát kagylóhoz hasonló, kerek avagy hosz-
szúkás tárgy. Ezen kút, kátyú szavaink, mivel vizet tartalmazó
vagy legalábbis nedves anyagot magában foglaló valamit
jelentőek, mutatják hogy valamikor kagyló szavunknak is
kellett létezzen kádló, kadló kiejtése vagyis tiszta kún alakja
is, sőt ebből megsejthető még az is, hogy a kún szócsoportban
valamikor, őseredetileg, míg a kemény t hangos szavak
hímségí, a lágy d hangosak ellenben nőiségi jelentésűek vol-
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tak, úgyhogy mai kút szavunk is valamikor kűd kiejtésű lehe-
tett, sőt gondolhatunk még arra is, hogy a nőiségi szavakban
az ű hang hosszú, a hímségiekben rövid u volt. Megjegyezhető
még az is, hogy a kagyló tisztán körös neve tehát kál, káló,
káhló is lehetett, amiből azután a német Kahel = kályha-
csempe szó keletkezett, amiről föntebb már volt szó. De meg-
jegyezhető itt még az is, hogy a gy hang gyakran nem g hang-
ból alakul, hanem d-ből, amiért is rovás-irásunk G =gy betűje
nem a g = g betűre hasonlít hanem a d = d betűre.

A kád és fürdőkád szavunk is régen többnyire fából, fa-
dongákból való kisebb-nagyobb, főképp víztartásra szolgáló
csöbörszerű, dézsaszerű kisebb-nagyobb edényt jelentett és in-
nen származik kádár = kádkészítő iparos szavunk is. Miként
pedig van kerekded és hosszúkás kagyló, úgy van kerek és
hosszúkás kád, valamint kerek és hosszúkás pajzs is.

A mese-, rege- és mondaindítékok keletkezése helye ren-
desen az ahol ezek valamilyen természeti, népszokási vagy
nyelvi összefüggésben is vannak. Ez alapon az ismert „Gordi-
uszi csomó” mondáját is ősmagyar eredetűnek vélhetjük. A
monda lényege az, hogy e megoldhatatlan csomót, amelyet
Gordiosz király kötött, Nagy Sándor egy kardcsapással vágta
szét „Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben” című
mű Magyarországról szóló V. kötete 84 oldalán olvashatjuk,
hogy Abaúj és Zemplén vidéken szokás volt a nászmenet előtt
az utat szalmából font kötéllel elzárni, amely igen nehezen
megoldoz ható csomóra volt kötve de amely csomót a vőfély
karddal vágott ketté. Másutt viszont azt olvastam, hogy a leá-
nyos ház kapuját a leányért jövő vőlegény és társai előtt szin-
tén kétfelőli szalmakötéllel úgy zárják el, hogy a két kötelet
középen kötözik össze nehezen oldható nagy csomóval, ame-
lyet a vőlegény maga vág ketté karddal avagy késsel. Újabban
azonban hogy vágható ne lenne, a szalmakötélben vashuzal
(drót) is van, úgyhogy a vőlegény a csomót vagy kénytelen ki-
bogozni, vagy ő, már ezért harapófogót hozott magával, ami
azonban valószínűleg már csak újabb fejlemény. De nyelvi
adat is sejtteti a magyar eredetet Számtalanszor kellett már
említenem a sziszegő hangok és a t, d mássalhangzók egymás
közötti gyakori váltakozását. Eszerint a kőrös szócsoportbeli
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görcs: csomó, bog szavunknak létezhetett gört, görd, gord ki-
ejtése, úgyhogy föltételezhető, miszerint a monda Gordiusza
tulajdonképpen a csomó megszemélyesítése volt, vagyis hogy
e név tulajdonképpen a csomó nevéből keletkezett.

A magyar nép ma is ismer és különböző célokra többféle
igen bonyolult kötésmódot, amelyet az ezeket nem ismerőnek
szinte lehetetlen kibontania. Van, amelyet csak a szál, kötél
egyik vége felől ily nehéz oldozni, míg másik végéről, ezt
meghúzva, a csomó oldódik, de viszont az ilyennek is elég e
meghúzandó végét egyszer vagy kétszer a még laza csomóba
visszafűzni, hogy, ha ezután a csomót szorosra húzzuk, a cso-
mót nem ismerő számára ez kibogozhatatlanná váljon. Van
azonban olyan csomó is, amely e nélkül is, a nem ismerő szá-
mára csak igen nehezen oldozható. Népünk ma mind e kötése-
ket „kúnkötés”-nek nevezi Ballagi szótárában olvashatjuk
„kún-kötés: erős, mesterséges, nehezen feloldható csomó.
Győrffy István pedig a Néprajzi Értesítő 1928. évi 27. oldalán
a módot ismertető rajzokban is bemutat nehány ilyen kún-
kötést és megjegyezni, hogy hasonlóakat Oroszországban is
ismernek és hogy ott „baskir-kötés”-nek nevezik. Mi, tudva,
hogy rokonnépeink, amilyenek a baskírok is, tőlünk származ-
tak, ezt természetesnek találandjuk.

Mivel tehát e kún-kötésnek a regebeli „Gordiusi csomó”-
ra emlékeztetnek, ezért ez is egy adat, amely azon föltevést
támogatja, hogy e rege is valamikor nálunk keletkezett, de
utóbb a görögöknél Nagy-Sándorral hozatott kapcsolatba, Ál-
talános jelenség, hogy ősrégi rege- és monda indítékok újabb
és újabb személyiségekkel hozatnak kapcsolatba s így újabb és
újabb időkbe lesznek áthelyezve.

A görög-római mythología
Charon (Kháron, Káron avagy
Háron) nevű alvilági, a holtak
lelkeit szállító hajósában kőrös
törzsbeli őseinknek a nauti-
luszpolip költői megszemélye-
sítését vélem fölismerhetni.
Tény, hogy e polip, amelynek
valóságos kicsiny, csolnakszerű, a víz színén úszni s elmerülni
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is képes csigahéja van, a tenger fenekén egészen 100 méternyi
mélységig is él, de mivel e csigahéjának légrekeszei is vannak
és ő ezeket tetszése szerint akár vízzel akár teste belsejéből
avagy emésztőszerveiből fejlesztett gázzal képes kitölteni és
süllyedni vagy a tenger színére képes emelkedni, ahol ezután
indáival evezve, hajócskaként halad, majd amikor akarja ismét
alámerül a mélybe s ott él tovább Görög-latin nau-, naüsz,
navis: hajó. Innen a nautilus polip e neve (Lássad: Brehm:
„Tierleben”). Mivel pedig a legtöbb nép, és igy valószínűleg
kőrös őstörzseink is, a holtak lelke tartózkodó helyét valahol
az Alvilágban levőnek képzelték, ezért, igen érthetően, költő-
ileg, a nautilusz polipot a lelkeket szállító hajóval, illetve ha-
jóssal, azonosították. A Kháron avagy Háron név mindeneset-
re tisztán kőrös szócsoportbeli. Azzal pedig, hogy a hajózó
nautilusz a mélységbe is alászáll, a már említett hal, halni:
süllyed, süllyedni, al, alsó és Alvilág szavunk illetve elnevezé-
sünk egyezik, de egyezik még az is, hogy – amint ez is már
említve volt – őseink minden a víz mélyében élő, azaz a hal-
ban: mélységben élő, állatot, tehát a polipot is, halnak nevez-
ték. Említettem, hogy az oromo nyelvben is halla ja, halleja:
mélység, nagy mélység. Azt is elmondottam már, hogy mivel
al, alsó, régen hal halsó, szavunk egy és ugyanaz volt, eszerint
az Alvilágot nevezhetjük Halvilágnak is, ami azután itt is ős-
nyelvünk csodálatos, már többször szóvá tett okszerűségét (lo-
gikáját) mutatja, mint itt is azt, hogy az Alvilág vagy halvilág
tehát az alsó világot, tehát a mélység világát, de ezenkívül a
halak vagyis a mélység lényei világát is jelenti, de ugyanígy
jelenti a halál vagyis a halottak világát is Mind ettól eltekintve
pedig. hiszen aki a vízbe „hal”, azaz süllyed”, az meg is hal.
És eltekintve még ettől is, hiszen, amint láttuk, halász, hajós
népeknél szokás is volt a halottakat a vízre csolnakban bocsá-
tani, vagy pedig nehezékkel a vízbe süllyeszteni, de egyébként
a földbe valótemetkezés is könnyen kapcsolódott egy földalat-
tinak képzelt Alvilággal, annál inkább, hogy régen barlangok
legmélyére valamint mesterségesen sziklába vájt üregekbe is
szokás volt temetkezni. De kapcsolódna így ezen alvilág vagy
halvilág név a legközvetlenebbül a halál szavunkkal is.
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És vajon a Káron avagy Háron névnek nem lehetett-e még
Hálon avagy Halon kiejtése is és nem ez volt-e valamikor
épen a nautilus-polip neve? Amely név aztán így egyrészt a
süllyedés és mélység fogalmával is összefüggött, de másrészt a
hajó gálya, galea nevével is Ellenben a név c-es kiejtésű alak-
jával összevethető a latinolasz carina, carena (karína, karéna)
szó, amely a hajótest azon részét jelenti amely a vízben van;
caravelia (karavella). görögösen karabion, pedig egy régi, bi-
zonyos hajóféle elnevezése volt.

És íme Dante „Isteni Szinjáték”-ában (Divina Commedia)
olvashatjuk:

Al nocchier della livida palude
Che intorno agli occhi avea i flamme rote

VIII. ének, 98-99. sor és alább:

Caron dimonio con occhi di bragia

Ugyanott, 109. sor Magyarul

A homályos mocsár hajósának,
Akinek szemei körül lángoló karikák voltak
Parázs szemű ördögi Káron

Vajon hát Dante Káron szemeire vonatkozó ilyen adatokat
honnan meríthetett? Kétségtelennek tartom, hogy ezt így nem
alaptalanul találta ki hanem valamely, korában még élő ha-
gyományból, vagy pedig korában még megvolt régi görög
avagy latin könyvekből, amelyek azóta el is veszhettek. Ma-
gam pedig olasz halászoktól láttam a következőt: Szépia-polip
fogása céljából deszkácskából elkészítik a szépia-polip nősté-
nye mását, ezt pontosan olyanra festik amilyen az, de tükör-
üvegből fejébe két szemet is tesznek, ezt azért mert a szépia
fényes szemei a vízben valóban tükörüvegként csillognak-
villognak. Ezután e műszépiára még hegyes horgokat, rende-
sen négyet, is erősítenek, ami után hosszú zsinóron a vízbe
eresztik és az evezővel avagy vitorlával haladó csolnakból
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maguk után húzogatják A hím-szépia nőstényt vélvén látni,
utána úszik, magát ráveti, a horgokba akad és a halász zsák-
mányává lesz.

A nautilusz-polip hajózó de a tenger mélyébe is alászálló
és ezáltal képzeletajzó (mai rossz, idegenszerű kifejezéssel a
fantáziát izgató) voltával keltette tehát őseinknél az alvilági,
Káron nevű hajós költői gondolatát. Szemei lángoló elképzelé-
se pedig onnan származott, hogy némely polipfajtának, mint
például a szépiának is, valóban nagy és fénylő szemei vannak,
ami valószínűleg így van a nautilusz-féléknél is, valamint így
lehetett ősidőkben némely, valószínűleg szintén a víz színén is
hajózni képes amonita-féléknél, a mai nautiluszok közvetlen
rokonainál, is. Ez elmondottakhoz teszem a polip német neve
Krake, amely szó a Káron névvel annyiba egyezik, hogy szin-
tén k-r kezdetű.

Mivel azonban, amint föntebb már erről is volt szó, az
Álom és a Halál egymásnak édestestvére, ennélfogva a
nautilus hajója „az álmok hajója”-val is ugyanúgy költői kap-
csolatba hozatott mint a „Halál hajója”-val. Tudjuk hogy pél-
dául az egyiptomiak még szárazon is a holtat külön e célra ké-
szített hajón vontatták sírjáig, valamint hogy a finnek
mythologiájában is a halottak lelke hajón utazik a Túlvilágra.
Többször írtam már a holdkaraj hajó- vagy csolnakszerű voltá-
ról és amely holdkaraj az egyenlítőhöz közelebb eső tájakon
gyakran látható az Égen vízszintes helyzetben is. Miután pedig
a Hold valóban holt, halott égitest, így az Égen hajóként úszó
és ezután a láthatár alá tűnő holdkarajat a költői képzelet
könnyen tehette meg szintén a halottakat az Alvilágba vivő
hajóval.

Amikor tehát elaluszunk, akkor lelkünket az Álmok Ha-
jója veszi föl és viszi, utaztatja a Túlvilágban, de aki ott a ha-
jóról leszáll avagy leesik, avagy valahol ahol e hajó megállott
volt, rá visszaszállani elkésik, vagy pedig a hajós maga szállí-
totta le, annak lelke többé nem térhet vissza, az örökre a Más-
világon marad, vagyis többé nem ébred föl meghal A
nautiluszpolip hajója, azaz csigája, kívülről vörös és fehér csí-
kos, tarka, belül pedig igen szép gyöngyházfényű színejátszó,
amely tündériessége az álmok világa tarkaságával, színességé-
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vel hozatott a költői képzelet által kapcsolatba. Sőt Brehm le-
írja, hogy például az úgynevezett papírnautilusz, amelynek há-
za bár papírszerűen vékony és csak fehér színű, de ennél vi-
szont maga az állat testfelülete játszik a legszebb szivárvány-
szerű színekben (Nautilidák ma csak az Indiai-Óceánban és a
Sicilia körüli tengerben élnek).

Eddigi fejezeteinkben is már sokszor láthattuk hogy ős-
műveltségünk úgy művészeti dolgokban mint költői szépsé-
gekben míly gazdag volt és hogy őseink éppen mivel szelle-
mileg oly magas fejlettségűek voltak, mily fejlett költői kép-
zelettel, tehetséggel is bírtak, amely képzeletük alkotásait
azonban hol egyik, hol másik őstörzsünktől és hol ezt, hol azt
átvéve, örökölték, de csenevészítették, ferdítették el és fogták
föl, hitték el sokszor szószerint is, későbbi, mind harciasabbá
váló, elhatalmasodó de szellemíleg fejletlenebb avagy eldur-
vuló, elhanyatló utódok, más népek.

Ámde nem minden nép képzelte a Túlvilágot, avagy Más-
világot egyúttal földalatti avagy tengermélyi Alvilágnak is,
mert láttuk, hogy például magyar törzsbeli őseink ezt a Tejút,
azaz az ég fehér folyója, az égi Duna szigetére, a Fehérközre,
vagyis az Égi Csallóközre képzelték volt. Miután azonban ez
is sziget, ezért a hajón való odaérkezés gondolata egészen ma-
gától adódott, habár megvolt őseinknél és megvan népünknél
ma is a hídon, illetve hidakon át (Ezüsthíd és Aranyhíd) való
odaérkezés gondolata is. A hajó viszont itt egészen önként
adódólag a holdkaraj lett.

El is képzelhetjük tehát, hogy mind e dolgokból őseink
mennyi és míly szebbnél szebb, költőinél költőibb regéket al-
kottak, aminek utolsó, elhomályosult maradványai mai nép-
meséinkben, regéinkben, gyermekjátékainkban élnek még, de
a tudomány által fölismeretlenül, itt is örökre való elveszésnek
kitéve, sőt a tudatlanság által megvetve, gúnyolva és üldözve
is.

Mivel pedig őseinknél megvolt a másvilágnak avagy Túl-
világnak a Föld avagy a tenger mélyében levő gondolata is, ez
képezte utóbb annak alapját, hogy két Túlvilág létezése is kép-
zeltetett, egyik, ahova holtuk után az igazak jutnak és amely a
magasságban, a mennyben van, vagyis hogy ez a Mennyor-
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szág (vagy Menyország), a másik pedig az ahova a gonoszok,
bűnösök kerülnek, vagyis a pokol. Mind amely eszmék azután
a már prófétai, újabb vallásokban mind jobban és részletesen
ki lettek építve s amelyek Dante „Isteni Színjáték”-ában van-
nak a legrészletesebben kidolgozva.

A vogul nyelvben kul avagy khul, ugyanúgy, mint a ma-
gyarban hla, jelent egyaránt halat, halált és mélységet. Emlí-
tettem, hogy az oromoban hallaja = mélység, nagy mélység.
De Khulatár, Khulater volt a vogul mythologíában a Halális-
tennek a neve, azaz tehát a nagy mélység e megszemélyesíté-
sének. (Később, keresztény hatás következtében ördöggé lett
megtéve). Ami szerint világos, hogy e vogul istenség azonos a
görög mythologia Káronjával, illetve, hogy ennek őse is volt.
De ugyane szerint azonosul tehát a nautilusz-polippal avagy
egy képzeletbelí óriási nautilus-polippal, amelynek így
csolnaknagyságú csigaháza, azaz hajója volt. Sőt nem is lehe-
tetlen, hogy az őskorokban óriási nautilusz-polippal, amelynek
így csolnaknagyságú csigaháza, azaz hajója volt Sőt nem is le-
hetetlen, hogy az őskorokban óriási nautílusz-polipok is éltek;
másrészt ismeretes, hogy az első emlősök még igen kicsinyek
voltak, amiből következtethető, hogy az emberiség ősei is a
mainál sokkal kisebbek voltak; aminthogy a legkezdetlegesebb
emberfajok, a belső-afrikaí pygmeusok, ma is törpetermetűek,
és így igen nagy nautiluszok az első emberekhez képest csol-
naknagyságúak könnyen lehettek. Azt viszont mi már föntebb
észre vettük, hogy Káron, illetve a nautilusz, jelképesen
egyúttal a holddal, a csalnakhoz hasonlított holdkarajjal, va-
gyis az Alvilágba alámerülő Holddal is költői kapcsolatba ho-
zatott volt.

Többször említettem már az ír és megfordítva rí szavun-
kat, amely ugyanúgy, mint az ered, eredet és az ér szavunk is,
folyást, kifolyást, véreret és kis patakot is jelenthet. Amely
szavainkból azután a spanyol rio = folyó, folyóvíz és az olasz
rigagnolo (rigannyaló) kis patak, szavak, valamint Északon a
folyóvíz melletti Riga város neve is keletkezett. Mind amihez
teendő még a török irmak = folyó, folyóvíz, a magyar írok és
az oromo írio = árok szó is.



339

Említettem már „Kabar” fejezetemben, hogy a magyar
hupolag ésa finn kupla = hólyag szó volt a latin cupola (ku-
pola) szó őse, de hogy kabar törzseink hasonló szóval nevez-
ték volt ősi, hupolagszerű (cupola-szerű) kunyhóikat is, amit
bizonyít az oromo kobi = kis kupola (az olasz szótár a
cupoletta szóval fordítja), úgyszintén a török és magyar kapak
= kupak, és több más ott fölhozott szó is, de különösen az
olaszban máig fönnmaradott capama: kunyhó szó. Természe-
tesnek tarthatjuk, hogy ennek megfelelőleg kunyhó értelmű de
kőrös szócsoportbeli és a hólyag, hályog szavainkhoz valami-
képp hasonlító szavainknak is kellett létezniök. És ilyeneket
találunk is. Ilyen elsősorban is ól szavunk, habár ez hehezet
nélküli s ma irodalmi nyelvünk már csak igen szerény és kicsi
épületek neveként használja, mint például tyúkól, és disznóól,
régi nyelvünkben azonban megtaláljuk emberi lakás értelem-
mel is. Sőt, habár mai irodalmi nyelvünk már csak a latin ere-
detű de az osztrák katonaság útján a németből átvett Istálló
(stallum, Stall) szót használja, de népünk az ól szót ma is al-
kalmazza lovak, ökrök, tehenek sokszor igen nagy és tágas
óljaira is. Ha pedig ezen ól szavunk hoz a kezdő hehezetet
hozzátesszük, akkor a magyar hől, hél, hőle, hülye = hüvely,
üreg, üres és az ezekből származott német hohl és Hőhle (hól
és hőle): üreg, üres és barlang értelmű szavakat kapjuk, ame-
lyekből kitűnik, hogy tehát ól szavunknak régen volt hól kiej-
tése is, amelynek azonban nagyobb terjedelmű kupolaszerű
épület értelme is kellett legyen. Amit pedig egészen kétségte-
lenné tesz a német Hall, Halle és angol hall (hól): terem, csar-
nok szó, sőt ismerve a h és sz hangok gyakori hangcsere jelen-
ségét, észre vehetjük, miszerint az olasz-francia-német sala,
salone, Saal szó sem más mint ól, hol ős-szavunk egyik (de
szarmata őstörzsünk szócsoportjabeli) származéka. Továbbá
mivel ól szavunkat Debrecen környékén ma is ejtik aulnak is
(Néprajzi Értesítő, 1912. évfolyam, 191. oldal), eszerint két-
ségtelenné válik, hogy a latin aula = terem, csarnok szó is va-
lamely még ősidőkben Itáliába költözött törzsünk nyelvéből
származott Itt is megjegyezem már, hogy a hosszú ó helyett
palóc (pelazg) és avar, valamint jász őstörzseink szoktak aó és
aú-t ejteni, ami a palócoknál ma is megvan. Természetes do-
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log, hogy az aúl vagy aól szavunk akol = ól szóvá is változott.
A törökben is agil: akol. („Magyar nyelv” 1930 évi 35. old.).

Mind amely itt fölhozott szavak azonban azon szókap-
csolódási jelenséget is eszünkbe juttatják, és amelyet már
többször említettem, amely ősnyelvünk egyik csodálatos saját-
sága volt, ami szerint a valóságban összefüggésben levő dol-
gokat hasonló szóalakokkal fejezett ki aminthogy a jelen eset-
ben az ól avagy hól, német Halle a hál, hálni és megfordítva
lak, lakni, lakás, luk és német Loch = luk szavak is egymással
azonos alakúak.

A svéd nyelvben död: halál, amely szó amellett, hogy
egyezik a német Tod: halál szóval, betű szerint azonos az al-
bán död: tenger szóval is. Láttuk hogy az oromoban hallaja:
mélység, amely szó viszont a magyar halál szóval és hal, halni
igénk említett süllyedni értelmével egyezik és amihez tehető,
hogy a voguloknál a tenger a Halál országa, ami aztán a föld-
jükkel érintkező északi Jeges Tengerre különösen illik is.
(Megjegyezem itt, hogy az albánok irodalmi nyelve olasz,
szláv, és újgörög hatás következtében az ö és ü hangot kiküsz-
öbölni igyekezik és e illetve i hanggal helyettesíti, ami igen
sajnálatos, mert hiszen e hangok elveszése: nyelvi degenerá-
ció. Viszont különösen a szkutari környéki albán nyelvben az
ö és ü hang teljesen tisztán megvan. Például scsüptar: albán,
(tűr: arc, krü = fej, me kszüe: visszatérni, dö: kettő. Ezenkívül
ugyane vidéken tökéletesen úgy mint a palócoknál de épen
megfordítva mint az általános magyar kiejtésekben, a magas-
hangú á rövid kiejtésű, a mély hangú a viszont: hosszú).

Nem hagyom itt megemlítetlen kalász kőrös szócsoport-
beli szavunkat sem, amelyet fölületes nyelvészkedés, minden
gondolkodás nélkül, a szerb-horvát klasz: kalász szóból szár-
maztat, azon képtelenségre nem is gondolva, hogy miképp ve-
hette volna olyan jellegzetesen földművelő, gabonatermelő
nép, amilyen a magyar, e szót olyan jellegzetesen hegylakó,
juh és kecsketenyésztésből élő népektől, amelyeknek a régebbi
szlávok mind voltak? Mi ellenben már láttuk, hogy nyelvünk-
ben a kalló, kalapács, kallani és kólintani szavaink vastag bo-
tot, dorongot, ütlegelést, sőt koloncos, bunkós, vastagvégű
ütőeszközt is jelentenek. Amely szavainkból azután valamikor



341

ősidőkben a latin clava, clais, clavus (kláva, klávisz, klávusz)
= nagy bot, bunkós bot, buzogány; kulcs, cövek, valamint na-
gyobb kovácsolt szög, szavak is származtak, de már árja
magánhangzókihagyással. Láttuk hogy ezen clava szóból
származott a nagy bunkósbottal harcoló Heraklesz, Herkules
illetve az előázsiai Arkal istenség neve is, valamint ugyanen-
nek még Claviger: nagybotos, bunkósbotos neve is. De láttuk
még azt is, hogy a finn és észt ősrokonaink Toldi Miklóssal
azonos és szintén nagybotos, regebeli nemzeti hőse Kaleva
neve is ide sorolandó, amely névből az egyik magánhangzó
még nem hiányzik, mind amely nevek tehát kalló = dorong,
nagy bot, bunkós bot szavunkra vezetendők vissza. Említettem
hogy nem csupán kulcs szavunk, hanem még a latin colossus
(koIoszszusz): óriás szó valamint a régi Kolos: botos, doron-
gos személynevünk, valamint a szerbhorvát kolac: rúd, nagy
bot is ide sorolandó szó. Ám, hogy mind e szavak nem árja
eredetűek, hanem hogy a mi ősnyelvünkből (éspedig épen a mi
kőrös őstörzsünk kultusz-szócsoportjából) származnak, ezt,
amint láttuk, nem csupán a finn Kaleva név, hanem az afrikai,
kámi nyelvcsaládbeli oromo nyelv kulfi = kulcs szava is két-
ségtelenné teszi, mert hiszen az f hang a v hang közvetlen ro-
kona s így e szó a Kaleva, a latin clavis és a magyar kelevéz
szóval is közvetlen azonosul. Jól tudjuk, hogy a nád is, ugyan-

úgy a fűfélék (Graminea)
közé tartozik mint a búza, a
rozs és az árpa vagy a köles
is. És jól ismerjük a nád „bu-
zogány”-át, amely nem más
mint nagyobb és megvasta-
godott kalász. A buzogány,
török buzdurgan szó erede-
tileg a bunkós bot besenyő
neve volt. De jól tudjuk még
azt is, hogy van valóságos
kis buzogányokhoz hasonlít-
ható kalászokat termő köles-

fajta is (például ezek egyike a Setaria Italica), amelyek német
neve épen ezért Kolbenhirse ami pedig betűszerint annyi mint
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buzogányos avagy bunkós köles, mivel Kolben = buzogány
avagy bunkós bot; amely Kolben szó viszont a latin clava szó-
val és a finn Kaleva névvel azonos, de egyezik a kalló, kalász
szavainkkal is. Úgyhogy magát köles szavunkat is ide sorol-
hatjuk (köles = kolos).

Mindezekből tehát igen világosan kitűnik, hogy nem a
magyar kalász szó származik a szláv klasz = kalász szóból,
hanem hogy emez a magyar kalász szó magánhangzókihagyás
által elszlávosított származéka.

Az árpa az ember által legrégebben művelt növények
egyike, azon körülmény pedig, hogy föltűnően sok kőrös szó-
csoportbeli neve van, ez amellett szól, hogy kőrös őstörzseink
igen régen, valószínűleg már az árja nyelvek kialakulása előtt
is, termesztették. Magyar és török árpa, arpa, valamint az
olasz orzo (ordzo) neve is egymássalhangzós kőrös szócso-
portbeli, de hogy ugyane szónak kétmássalhangzós kiejtése is
létezett, bizonyítja a latin hordeum szó, amely árpát jelent,
ugyanúgy minta német Kom = gabona, kenyérmag, szó is
kőrös szócsoportbeli, ez még arra is mutat, hogy az eredetileg
csak árpát jelentő szavak utóbb más gabonafélékre is alkal-
maztattak és gabona értelmet általában is, kaptak. A német
Gerste = árpa szó azonban valószinűleg összefügg a régi ma-
gyar görzse szóval, amely ételfélét azonban ma nálunk általá-
nosan a németes „gerstli” szóval neveznek. Az árpa szemei
héjukból ugyanis nehezen válanak ki, amiért is külön e célra
szolgáló malomszerkezet görgeti azaz görgetve dörzsöli, va-
gyis dörzsöli, miáltal az árpaszemek apró golyócskákká:
„gerstli”-vé alakulnak és ezután válanak kenyérlisztté őrölhe-
tőkké vagy pedig főlve, étellé. De ismeretes a régen árpából,
ma kukoricából is, készülő málé vagy csiramálé nevű édes és
régen még nagyon általános étel. Az árpa ugyanis, amikor,
nedvesítve, csirázni kezd, igen édessé, azaz cukortartalmúvá
válik, és így összemállasztva s kissé meg is pirítva – régen
megtüzesített kövön, főképp palakövön; innen: palacsinta –
igen kellemes, édes ízű és tápláló eledelt képez. Egészen két-
ségtelen tehát, hogy innen származik a szláv jecsam = árpa szó
is, amelynek eredeti értelme tehát: étel, jő étel, esetleg: édes
étel, volt és ugyanúgy edni, élni (ma enni) igénk jésített kiejté-
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sére vezetendő vissza mint a török jemek = enni ige is. A mál-
lasztás, szétmállasztás szavunk azután az édeset és mézet is
jelentő, az árja nyelvekben is meglévő, mel = édes szóval is
összefügg, sőt megjegyezhető hogy például az albán nyelvben
amel = édes, sem egyéb mint egy a névelőnkkel megtoldott
mel = édes, szó. Ezután viszont világosan kitűnik, hogy a
mézhez úgy édes voltában mint alkatában is hasonló de az ár-
pából nyert malma, német nevén Malz, e nevei is ősnyelvünk-
ből, készítése pedig ősműveltségünkből kellett származzon.
Továbbá ismeretes, hogy a sör és sok más erjesztett ital is ré-
gen főképp árpából készült és készül ma is még.

De észre kell mindezek után vegyük itt is – amiről már
másutt is szólottam, – hogy a magyar malom, német Mühle,
olasz mulino, szláv mlin = malom, valamint a német
zermalmen = szétmállasztani és még sok más ma árja nyelvek-
ben használatos szó is, mind a mállasztani, illetve a nedvesen
csíráztatott és megédesedett árpa szétmállasztására, málévá
készítésére vezetendő vissza, amely szavak csak utóbb, de már
tévesen, lőnek a szárazon is őrlő malmokra átvivé, amelyek-
nek helyes neve nem a régi malon, malony volna, hanem ma-
ron, moron sőt morzson, morzsol, mrzsál kellene legyen, va-
gyis a lágyságot kifejező lágy l hang helyett a kemény r hang-
gal ejtve, aminthogy a mai kopott mozsár szavunk is régen
morzsár, morzsál, kiejtésű volt és aminthogy a németben ma is
Mörser, az olaszban morataio = mozsár; habár e szavaknak
morzsa és morzsol szavainkbóli származása már nem ismere-
tes.

Másrészt az emberiség egyik szintén ősrégi tápnövénye a
köles, amelynek úgy e magyar mint német Hirse (hirze) neve
is kőrös szócsoportbeli, de ugyanígy a kölesből készülő kása-
étel német Grütze (grücce) neve is, valamint a „gerstli” azaz
Gerste helyesebb német Graupen neve is.

Írtam a régi görögök kerek amphitheatrumairól, azaz tu-
lajdonképpen cirkuszairól. A görögben a kirkosz szó ugyan
„sólyomfélét jelent, amely a magasban körökben száll” (Dr. E.
E. Seiler: „Griechisch-deutsches Wörterbuch.” Leipzig,
1878.), de hogy ugyane szó még a kerek színházaik neve is
kellett legyen, ezt a görögből származott latin circus (cirkusz)
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szó bizonyítja. Írtam, hogy a régi görög színházak közepén le-
vő kerek, udvarszerű tér görög nevéből származik a mai kórus
és orkesztra szó is, amely mindkettő kőrös szócsoportbeli. Ha-
bár mi mai nyelvünkben, minden ok nélkül, a szlávnak nyilvá-
nított udvar szót használjuk, de mivel az olaszban máig is
fönnmaradott a cortile, a franciában a cour (kortile, kűr) = ud-
var szó, ebből okszerűen következtethető, hogy az udvar
ősnyelvünkbeli neve is kőr, kúr, kort, korda alakú szó kellett
legyen, amely szó valamikor nem csak a színhelyek, játék- és
tánchelyek neve volt, hanem a gabona kitaposására, kinyom-
tatására, csépelésére szolgáló szérűk neve is.

Írtam arról, hogy a görögök kerek cirkuszai közepén levő
kerek téren zene s énekszó mellett körtáncokat is jártak E tán-
cosokat koribantesz néven nevezték, aminthogy a tánc neve is
a görögben orhéma és hólosz, amelyek ismét kőrös szócso-
portbeli szavak. Említettem a régi magyar körtáncot, amelyet
ma körmagyar-nak nevezünk. A koribantok, táncuk közben
kerek, csörgős dobjaikat verték, amelyekhez hasonló dobjuk a
belső-ázsiai samánoknak is van, amely szintén kerek, csörgői
is vannak és amelyet a samán szintén tánca közben ver és
csörget. A samántánc pedig, akár a magános, akár ha többen,
körbe fogódzva járják is (dervisek tánca), máig is megtartotta
vallásos szertartási (rituális) jellegét. Ugyancsak vallásos
szertartási jellege volt azonban eredetileg a görögök, illetve a
görögelőtti ősnépeink, körtáncainak is, amit az tesz kétségte-
lenné, hogy – amit már szintén említettem – a templom értel-
mű kirke, Kirche, csörcs, cerkou, crkva szavak is mind ős-
nyelvünk kör-kő, kúr-ke = kő-kör szavából származtak, ami-
lyen kőkörök, ősrégi időkből valók, több helyen máig fönnma-
radtak, és amilyenek lényegükben a régi görög amphitheatru-
mok is, ha ezek utóbb, miként a mai színházak és cirkuszok,
vallási jellegüket mindinkább elveszítve, már csakis a nézőkö-
zönség mulattató helyeivé változtak is. Mi azonban mind a
már elmondottak után, tudjuk, hogy őseinknél az ilyen helyek
elsősorban is szent szertartások számára szolgáltak, habár
emellett ezek költői és művészi szépségükkel a nézőknek nem
csupán vallásos érzelméhez szólottak, hanem őket gyönyör-
ködtették is. A nézőközönség tehát régen főképp az volt ami a



345

mai templomokban a szertartás alatt jelenlévő hívek, de emel-
lett az is ami a mai színházak, cirkuszok és hangversenyek né-
ző és hallgató közönsége.

De nem említettem még azon véleményem, hogy valami-
kor ezen körtáncok némelyike az időt is jelképezhette, ha a gö-
rögök – akik mindezt az ősi, igazi görögöktől, igazi hellének-
ről, helénáktől (nőelviek) és helőtáktól, kalotáktól (hímelviek)
örökölték – e táncok ilyen jelképes értelméről már semmit sem
is tudtak. Ámde írtam a görögök Uránosz istenségéről vala-
mint Krónosz időistenségükről, megjegyezvén, hogy a német
Ritter nyomán Fáy Elek már 1910-ben is kiemelte, miszerint
ez istenség régibb neve Korosz sőt csak Kor is volt, holott
Ritter nem tudott magyarul, sem a magyar nyelvet figyelembe
nem vette; márpedig e név pontosan egyezik egyrészt a ma-
gyar kor = idő szóval (például koros = idős), de másrészt azzal
is, hogy a görögben khárosz, hárosz = tánc, különösen kör-
tánc, ami tehát az időt jelképező körtánccal is összefüggésben
lehetett. Úgyhogy elképzelhetjük miszerint az év különböző
korszakaiban, azaz időszakaiban, más-más, de az év haladását,
körforgását jelképező körtáncokat jártak. Mind amihez itt még
a következők toldhatók. Amint láttuk, az ős-Égistenség, ős-
Apaistenség vagyis az ős-Mindenség megszemélyesítése neve
őseinknél mindig egymássalhangzós szóalak volt, míg az en-
nek fiaként képzelt Napisten neve kétmássalhangzós szóval
képeztetett. A görögöknél is Uránosz (azaz Úr, Ur-uk) volt az
ősistenség neve de aki után aztán Kronosz (helyesebb nevén
Korosz avagy Kor) következett. Fölösleges itt mind fölhoz-
nom, hogy a görögök az átvett mythologiában mily zavarokat
keltettek és hogy itt is a már árja görögök ez uralomváltozást
mennyi visszataszító utálatossággal – a maguk vérengző ter-
mészetüknek és ízlésüknek megfelelően – cifrázták föl, elég
egyet is megemlítenünk, azt hogy szerintük Kronosz saját
édesapját Uránoszt bosszúból kiherélte! Ellentétül viszont is-
mételem itt, hogy vogul rokonainknál gyönyörű költőiséggel
mondva el, hogy a Nagy Égisten fia, a Napisten (Aranyisten,
Világügyelő, Népetgondozó, Fiacska), mily tisztelettel járul
édesapja Numi Torem (= Fölső Lény, Fölső Király) elé, aki a
magas Égben levő házában lakik, hogy minden esztendőben
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egyszer annak tanácsait kéri, hogy a Földi Világon és az embe-
rek fölött miképp uralkodjon.

De a görögöknek Uránuszon kívül még egy ősistenségük
volt, ha a kettő egymássali azonosságával már nem is voltak
tisztában. E más ősistenséget Erikapeosz néven nevezték. Fáy
Elek pedig Brugsch Heinrich nyomán már 1910-ben megírta
volt, hogy e név értelme Időapa, holott Brugsch sem tudott
magyarul. Mégis a névmagyarázatban téves csak annyi, hogy
az időt a vele eszmeileg összefüggő örökkévalósággal téveszti
össze, mivel hiszen világos, hogy az Erik névrész a magyar
örök szó, valamint szintén eszmetársuló és azonos alakú öreg
szó származéka. Ami hogy valóban így van, ezt viszont
Lenormant francia tudós, aki szintén nem tudott magyarul,
mutatja ki (Histoire ancienne de l’Orient Paris, 1885. II. kötet,
260. oldal) azzal, hogy a szumer alapítású babilóniai Uruk,
másként Erek, város nevét Örök városnak értelmezi. Fáy Elek
tehát igen helyesen jegyezte meg, hogy az Erikapeosz név tu-
lajdonképpeni értelme: Örök-Apa.

Habár az örökkévalóságot is jelképezték a körrel, mivel
ennek sem kezdete sem vége nincsen, de emellett jelképezte-
tett az örökkévalóság még a mozdulatlansággal is, azért mert
az örökkévalóságban idő még nincsen. Ha ugyanis bármilyen
óriási hosszúságú időtartamot képzelünk is el, ez azért az
örökkévalósághoz képest nem csak kicsi, nem csak rövid, ha-
nem: semmi. Az idő pedig folyik, halad, de ahol haladó idő
nincsen, ott mozdulatlanság van. Ezért ábrázolták, azaz jelké-
pezték, az ősök az Örök, nagy Mindenség-Istent ülve, azaz
trónuson, mivel az ülés nyugalmat, mozdulatlanságot is jelké-
pez. Holott a Napistent, aki egyúttal a haladó idő istensége is
volt, menő, haladó, járó, röpülő, esetleg lóháton avagy lovak-
kal vont szekéren rohanó istenségnek képzelték, ilyenként áb-
rázolták, sőt jelképezték is aranyszőrű, lóval, szárnyas lóval,
avagy a magasban szálló, röpülő, keringő sassal is. Az Örök
Isten fiának a Napot pedig azért is képzelték, mivel az Idő az
Örökkévalóságból származik, folyik ki, annak tehát gyermeke,
fia, fiadzása. Az Idő halad, fut, folyik, jár, de mivel a korok
azaz körük, évek (a Föld által a Nap körül megfutott körök)
ismétlődnek; kiindulnak de önmagukba mindig vissza is tér-
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nek, ezért jelképeztetett az idő is körrel, karikával. Mégis, ha a
Nap, a Föld léte, élete bármily hosszú milliárd évekig tartó is,
de mivel volt kezdetük, tehát nem örökkévalók, és így végük
is leszen. Csak a Végtelenségnek a Mindenségnek nem volt
soha kezdete, sem nem lehet soha vége s ez már az amit embe-
ri elme fölfogni nem képes, vagyis az amit Isten-nek nevezünk
és ami: Egy. Mivel a végtelen Mindenség csak egy lehet, mi-
vel ha kettő volna, akkor közöttük határnak is kellene lennie s
ezért már nem volna végtelen.

Érdemes itt még megemlítenem az öreg és örök szavaink
párhuzamát az ős és ősz szavainkkal. Előbbiek párhuzama az,
hogy a Halotti Beszédben valamint rokonnépeink nyelvében is
asz, ise = ős, ősapa, öregapa, utóbbiak megfelelője pedig még
az is, hogy az év vége felé való közeledését és így tehát szintén
az öregedést, vagyis az ős ideje bekövetkezését jelenti. Mai
nyelvünkben ezen ősz szavunk a hajra vonatkoztatva annak
őszülését azaz fehéredését jelenti, de a szó eredeti értelme itt is
kétségtelenül öregedés volt. Az r hang és a sziszegőhangok
egymássali könnyű váltakozása a nyelvészek előtt ismeretes.
Úgyhogy valószínűnek tartható miszerint egy ör alakú szó az
öregség kőrös szócsoportbelí elnevezését képezte, az ősz szó-
alak pedig ugyanennek szemere elnevezését. Hogy viszont
ugyanezt a magyar és kún szó csoport szerint az agg illetve ük,
uk szavak képezték, már láttuk, úgyhogy teljesen okszerűen
következtethető, miszerint a besenyőknél meg az ab, aba, apa
szóalak valamely kiejtése jelentette az öregséget is, amit való-
színűvé tesz a latin vus, olasz ava = ős, ősapa szó is, mivel a b
és v hang egymásnak közeli rokona. Viszont agy és ük szava-
inknak a török ak = fehér, felel meg.

Ha az időt az Örökkévalóságból kiindulónak, mintegy fiá-
nak, képzeljük, akkor ez eszmével egyező, hogy az örök sza-
vunk az ö egymássalhangzós szavunkból képezett, ugyanúgy
mint az öreg szavunk is, de hogy viszont a kún idő szavunk
meg az indulás szavunkkali azonos volta mellett tehát a kiin-
duló, meginduló fiatalsággal is összefügg. Kőrös szócsoport
szerint ezekkel egyezőleg de az egymássalhangzós örök és
öreg szavainkkal ellenkezőleg a kétmássalhangzós kora, korai,
korán szavaink amelyekkel azonos a latin hara = hajnal szó is
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a kezdetet, fiatalságot, kiindulást is jelenthetik és amelyekkel
egyezik, habár szlávos magánhangzókihagyásosan, a szerb-
horvát kréné, krécsé = indul, megmozdul, mozog, szó is, va-
lamint az albán heret = korán, kora s a finn here = ébred, de
egyezik mindezekkel az olasz corre = fut és finn karku = futás
szó is. Mind amely szavak megfordított alakját a magyar regg,
reggel szó képezi, amely tehát szintén összefügg a kezdettel,
kiindulással és igya fiatalsággal is, de teljesen egyezik a német
Regung= megmozdulás, kiindulás, megindulás szóval is.
Meglepő ellentét viszont, hogy a magyarban a regg szavunk-
kal ellenkezőleg rég, régi szavunk meg az öregséggel azono-
sul.

Ha azonban mind e szavak a körrel, karikával, kerékkel is
összefüggenek, ez igen természetes dolog, mert hiszen a gu-
ru/ó kerek kerék avagy gyűrű a haladással, futással is magától
értetődőleg hozatott kapcsolatba, aminthogy kerék, karika, kör
szavainkkal az olasz corre (korre) és finn karku = fut, valamint
az olasz carro (karro) és török kiri = szekér szó is ugyanily
magától értetödőleg függ össze. Viszont ma is általános szó-
lás-mondás: „az idő kereke” s beszélnek az „idő haladó, meg-
állítatlan, vissza nem fordítható kereké”-ről. A kún szócso-
portbeli idő szavunkkal egyezik az arab aud = idő és az oromo
ademu, szerb-horvát ide = megy, halad szó. Ismeretes, hogy a
régi sémita nyelvekben bál, bél = úr és hogy ezért a Napistent
is nevezték Bál, Bél néven. Az Elő-Ázsiában is Észak-
Afrikában tisztelt Bál-Iton, Bél-Itan istenség e neve második
részét Movers örök-nek és idős-nek értelmezi, természetesen a
magyar nyelv ismerete nélkül. Erre Fáy Elek azonban megje-
gyezi, hogy ezen Itan vagy Iton névrész inkább idő szavunkkal
vetendő össze, vagyis tehát a haladó idővel, korral, nem az
örökkévalósággal, mozdulatlansággal és így az ős-Istenséggel,
nem az „Öreg Isten”-nel, ahogy an a magyar nép nevezni ma
is szokta. Movers azonban, magyarul nem tudva s így öreg,
örök és idő, indul szavainkat sem ismerve, az örökkévalóság
és az idő elnevezést is egymással könnyen összetéveszthette,
hiszen öreg helyett ma is mondható hogy idős.

Mai irodalmi nyelvünk a rege és regélés szavak alatt már
csak prózában elmondott elbeszélést, mesét ért, dunántúli né-
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pünk nyelvében valamint a székelységében is azonban – amint
ez Sebestyén Gyula a „Regös énekek” és „A regösök”, továb-
bá Kriza János „Vadrózsák” című művében közöltekből is ki-
tűnik – regö, rege, regölés, rege/és, regélés még ének, éneklés
értelmű is volt, amely szavak mindazonáltal nem lírai hanem
elbeszélő énekeket avagy balladákat is jelentettek. Népünk
ugyanis határozottan megkülönbözteti az éneket, éneklést a
dalolástól, daltól, értve ének alatt a különböző elbeszélő, epi-
kai, himnuszszerű vagy balladaszerű, de énekelve, sőt hang-
szerkíséret mellett elmondottakat, míg dal és dalolás alatt
csakis lírai dolgokat. Még katonakoromban, mondottam volt
egyik katona társamnak hogy szeretem őket énekelni hallani,
mire ő rosszallólag és helyreigazítólag felfelé: „A templomban
énekelnek, mi dalolunk.”.

Mivel rege vagy regö szavunk körös szócsoportbeli, eze-
ket azért teszem itten szóvá.

Heltai Gáspár 1552-ben írja: „Mindiárásta mi Wrune
Jésus Christus szuletésénecnapia után következic az ördegnec
nagy innepe a Regelo hét, ottan a fársáng etc. Akkor isznac az
emberec, tobzodnac, lakoznac és kulemb-kulembféle heába
való koelchéget muvelnec.” Alább: „De mind ez által az sok
duska italnac, a sok regelésnec ninchen semmi vége.”

Kétségtelennek kell tartanunk, hogy „regelés” alatt itt nem
holmi prózában elmondott elbeszéléseket kell értenünk, hanem
mulatozás mellett, hangszerkíséretteli énekmondást, amit ré-
gen terített asztalnál, evés-ivás közben volt szokás hallgatni.
Tény, hogy a dunántúli regösök ma is, amint ezt Sebestyén
Gyula fényképfölvételekkel is bemutatja, éneküket főképp
dobbal és láncos bot (samán bot) zörgetésével kísérik, habár
inkább csak a refréneknél, míg az énekkísérő lant avagy koboz
ma már elmaradott.

Heltai is tehát a korában a téli napforduló (karácsony és
Újév) vagyis a Napisten újjászületésekori ünnepen, szokásban
volt zenés, énekes de még „pogány” jellegű regélésről szólott,
ezért beszél „az ördög nagy ünnepe”-ről, aminthogy azon kor-
ban még minden ami „pogány” volt, egyúttal „ördögi”-nek és
gyűlölendőnek mondatott, vagyis így került a Napisten helyé-
be is az ördög, ugyanúgy mint rokonnépeinknél is a keresz-
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ténységre vagy mohamedánizmusra térésük után Napistenük
helyébe „Ördögfejedelem” (Lássad: Kandra Kabos: „Magyar
mythologia.” Eger, 1897., 30. oldal.). Ezért haragszik tehát
Heltai is, pap létére, soraiból kitűnőlég, olyan nagyon a
„Regelő hét”-re, a „sok regélés”-re, vagyis „az ördög nagy ün-
nepe”-re, habár természetesen a tobzódásra és ivásra is, mél-
tán, haragudnia kellett. Pedig mégis, mily megbecsülhetlen
kincseket menthetett volna meg, mily kincsekkel gazdagíthatta
volna nemzetét és általában a tudományt és a világ irodalmát
is, ha az akkor – soraiból is kitűnőleg – egész hétig tartó, gaz-
dag énekeket gondosan lejegyezte volna, azokat számunkra
megmentette volna! Akkor neve ma Homeroszéval volna
egyenrangú, vagy ennél is magasabb rangú. Csakhogy ezt
megtennie kora tudatlansága s vallási fanatizmusa tette lehe-
tetlenné, „Pogány” énekek lejegyezésével talán még máglya-
halálnak is kitette volna magát, de kiátkozásnak bizonyosan.
350 hosszú esztendőnek kellett eltelnie (1552-1902.) míg Se-
bestyén Gyula e kincsek utolsó, legutolsó, veszendőfélben le-
vő de még így is kincses maradványait megmentette, habár
„ázsiai nomád eredetünk” tévtana által félrevezetve, ezek igazi
és teljes értékét, nem innen-onnan általunk átvett voltát, még
ős sem vehette észre.

Regőseinket azonban nem csupán az hozza a samánokkal
kapcsolatba, hogy napjainkig is ugyanolyan láncos, csörgő
botot használnak mint az ázsiai samánok, hanem maga a regös
szó is, amely réül, révül = hevül, izgul, önkívületbe jut, sza-
vunkkal is valószínűleg összekapcsolódott, ha nem is ebből
származott. A rego szónak ugyanis Szenczi-Molnár Albert
szótára a latin vetus cantilena = régiség, öregség és delirium =
önkívületi állapot értelmét is jelzi. A samánok pedig dobjuk
vagy láncos botjuk zaja, tánc és ének által hozzák magukat
önkívületi állapotba, amelyben aztán állítólag a Túlvilággal
jutnak érintkezésbe s az ott megtudottak szerint oktatják, látják
el tanácsokkal az ezért hozzájuk fordult embereket. Igen hi-
hető tehát, hogy valamikor hivatásos regöseink egyúttal a
samánság, varázslás mesterségét is gyakorolták, vagyis, ahogy
nyelvünkben az ilyen embert nevezzük: varázslók is voltak.
Ami viszont nem kell azt jelentse, hogy a nagy tudású s iga-
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zán, közönséges emberek fölötti, azaz tehát emberfölötti, ké-
pességekkel is bíró táltosokkal is egyenrangúak lettek volna,
aminthogy hiszen ma is vannak magasrangú s nagy tudású
püspökök, bíborosok, de vannak egyszerű, épen hogy írni-
olvasni tudó kolostori barátok is.

Sebestyén fölemlíti, hogy régi királyainknak voltak udva-
ri, hívatásos regösei, azaz énekmondói is, akik latin nyelvű
okiratokban regus (regsz) néven neveztettek, és akiknek kirá-
lyi adományozásából telepeik, földjeik is voltak, úgyhogy ké-
pességeik révén jólétbe is jutottak. Ilyen telepeik voltak Se-
bestyén szerint Pest mellett a régi iratokban megnevezett
Regteluk, Regteleuke és Regwelgh (Regtelők azaz Regtelek,
Regtelke és Regvölgy) helységek. Amely nevek még azt is
mutatják, hogy rege vagy regö szavunknak volt szóvégi ma-
gánhangzó nélküli, csak reg kiejtése is. Részemről e szót a bé-
kák hangja utánzásával összefüggőnek is tartom, de emellett
valószínű, hogy a kőrösök nyelvében regel, regél avagy regöl,
reköl alakú ige tulajdonképpen beszél értelmű volt, rokonai
pedig a rebeg és rebesget, habár ezek helyesen inkább párhu-
zamainak vehetők (avar szócsoportbeli), azért mert a k és b
hang egymásnak nem rokona. Ugyanilyen párhuzam lehet a
német reden = beszélni, valamint a szláv recs = szó, is de
amely utóbbinak esetenként rek- kiejtése is van, nekünk vi-
szont van recseg igénk is, amely a békák hangjához eléggé ha-
sonló zajt jelent. Népünk a békák hangját általánosan nevezi
regelés-, rekelés- és regölés-nek, míg az idegenszerű, két más-
salhangzóval kezdődő brekegés inkább irodalmi eredetű szó.
Másrészt ha rege szavunknak volt reg alakja is, amely mind-
kettő hevülést, révülést jelentő szavaink megfordított kiejtései,
akkor ezek nem mások, mint grjed, gerjedelem szintén hevü-
lést jelentő szavaink megfordított kiejtései, ugyanúgy mint a
német gehren (géren) = erjedni. Erjed igénknek viszont létez-
hetett herjed kiejtése is, ami a gerjed-del azonosul; az erjedés
pedig, mivel egyúttal forrás is, eszerint a hevüléssel, gerjedés-
sel természetszerűleg is kapcsolódik.

A téli napforduló ünnepén szerepel ő és énekeket előadó
ősi regöseink eredetileg heten voltak. Ezek közül egy álarcos
alak az év végén, éjfél előtt az emberektől búcsúzó és eltűnő
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(meghaló) fehérhajú, fehér-
szakálú öreg Napisten (Väj-
nemöjnen, Mózes, Vörös
Koldus, „Toldi estéje”) volt,
de aki éjfél után aranyhajú
kisdedként újjászületik és akit
a Csodaszarvast játszóalak,
szarvai között függőbölcső-
ként ringó és a fölkelő napot
jelképező, égő, piros hólyag-
lámpa{lampion) jelentett. E
második álarcos regös volt a
Csodaszarvas. A harmadik
álarcos volt a Bözön Bika,
vagyis a fekete subát és
bözönbika-álarcot viselő regös (bözön bika: bison, Wisent). A
negyedik egy fiú, kakasnak öltözve, aki kukorikulásával a haj-
nalt jelezte, amikor a csillagos Eget is jelképező Csodaszar-
vasnak el kell tűnnie s az éneknek vége van. A más három re-
gös zenész részben énekes is
volt (ugyanis az énekek nagy
részét az Öreg és a Csoda-
szarvas mondja el, első sze-
mélyben szólva), akik a há-
rom harmonikus hang meg-
személyesítői is voltak.

Mindezekről, föntebb
említett két könyvében bő-
ven irt Sebestyén Gyula, ha-
bár ő az ázsiai eredetünk ta-
na híve maradván, neki sok
mindent megfejtenie nem is
sikerült, de sokat írtam
ugyanezekről én is „A Cso-
daszarvas” című, terjedelmes
de ma is (1963.) kéziratban levő művemben.∗

                                                     
∗ Magvar Adorján: „A Csodaszarvas”. Budapest 1991.

A regösök.

A regősök.
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Nálunk a bika-álarcot viselő alak neve ma már egyszerűen
csak „bika”, mivel a bözön. állatot népünk már feledte.
Ugyanezen bikaálarcos alak azonban, a miéinkhez hasonló
népszokásokban különböző nemmagyar (legnagyobbrészt csak
nyelvileg elárjásított) szomszédainknál szintén szerepel, és
amint ezt Sebestyén is leírja, ott tur és turka néven neveztetik,
amely szó szintén bika értelmű, habár, különösen az oláhok,
ma egy szarvasálarcos alak ment teljesen feledésbe.

A mai évvégi de már keresztény Mikulás, azaz öreg Szent
Miklós, kiérője azonban különösen az osztrák-németeknél, a
fekete Bözön Bika maradványa: ma már fekete ördögként fel-
fogott, de még mindig szarvakkal ellátott fekete álarcot és fe-
kete bundát viselő alak neve Krampus. Buschan Georg dr.
„Die Sitten der Völker” című műve IV. kötete 20. oldalán e
szóról írja, hogy régebben Grampus (Grampusz)-nak írták, de
hogy a szó eredete ismeretlen. Részemről azonban megjegye-
zem: Miután ezen Krampus avagy Grampus mindig fekete,
ezért kétségtelen hogy e neve a régi magyar gara: fekete (tö-
rök kara = fekete) szóból származott.

A németek és a szlávok átvéve régen tőlünk az öreg és fe-
hér hajú, fehér szakállú, fehér de vörös díszű bundás Vörös
Koldust, akit még vörös arcúnak is képzeltek (az este vörösen
lemenő Nap: Magyar Napisten), ebből egyrészt a német
Ruprecht (latin ruber: vörös) másrészt a szláv Mikulás lett. De
ezenkívül éppen az osztrák-németek a régi magyaroktól sokat
hallván a garabonciás-ról vagy garaboncos-ról is, amely szó-
ban a gara rész szintén = fekete, így a fekete Bözön Bikát a
garaboncossal összekeverve (a néprajzi tudomány előtt isme-
retes a contaminatio jelensége), így keletkezett náluk, némi
latin papi és keresztény hozzáadással a fekete ördögnek kép-
zelt Krampus, amely szó, különösen régebbi Grampus alakjá-
ban a garaboncos szóval hangtanilag azonos.

Vagyis: mint annyi más, ha az „ázsia nomádság” tanát fél-
re tesszük, így fordul ez is meg, és így vesszük észre, hogy
szomszédink sokkal, de sokkal többet vettek át tőlünk mint mi
tőlük, éspedig nem csak 1000 év óta, hanem sok, sok ezred-
éven át.
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Írtam föntebb, hogy a köröm, karom szavunk a kerekséget
jelentő kör, karaj és görbe szavainkból származtak, mivel az
állatok, különösen a ragadozók, karmai mindig görbék, karaj-
alakúak. Görbe szavunk is bizonyítja, hogy köröm, karom sza-
vunknak kellett létezzen köröb, karob kiejtése is, amit külön-
ben a körmeikről és kaparásukról jellegzetes bogarak, különö-
sen a ganajtúrók, és a rákok latin carabus (karabusz) = bogár,
és scarabeus (szkarabéusz) = ganajtúróbogár, valamint a né-
met Krabbe = bizonyos karmos rákfélék, szavak szintén két-
ségtelenné tesznek, annyival is inkább, hogy német krabhein =
kaparászní. Írtam, hogy köröm, karom szavunkból származott
a körmöt, karmol szavunk is, amelynek tehát körböl, görböl,
garbol b hangos kiejtései is kellett létezzenek és amelyekből
azután a szláv grabiti = megragadni szó is származott, amely
viszont a megragadni, ragadni igénknek csak megfordított és
árja magánhangzókihagyásos ejtése. De ugyaninnen szárma-
zott az olasz gratfiare = karmolni, karcolni, valamint a görög
grato karcolást és írást jelentő szó is, azért mert az ősi írás
még fába karcolt rovás volt. Ugyancsak innen származott a
magyar gereblye és gereben, továbbá a szerb-horvát grablye =
gereblye szó is. Mivel pedig ősidőkben a gödröket az ember is,
miként az állatok, csak körmeivel vájta, kaparta, utóbb pedig
görbe fakampóval is, ezért innen, vagyis ősnyelvünkből szár-
mazott a német graben = vájni, kaparni, és Grube = gödör,
Grab és szláv Grob = sírgödör szó is. Mind amely szavak te-
hát a mi kör, karaj, görbe s köröm, karom szavainkra vezeten-
dők vissza.

Írtam, hogy az afrikai kámita oromo nyelvben halka =
barlang, ami szerint a német hohl, Höhle (hól, hőle) = üres,
üreg, barlang, nem lehet árja eredetű szó, hanem hogy a mi
hét, hőt = üreg, hüvely jelentésű szavainkból kellett származ-
zon, amelyeknek tehát hál alakja is okvetlen volt és amely
alakja nyoma mai hólyag szavunkban meg is maradott, de
amelynek hehezettelen alakja viszont ál, tájszólásos aól, aúl
szavainkban szintén él, mivel ól alatt régen állati sőt emberi
lakásul is szolgáló barlangot, földbevájt üreget, valamint haj-
lított vesszók fonadékából készült és lombbal, fűvel avagy
szalmával födött, szintén állati vagy emberi lakásul, hajlékul
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szolgáló, kupolaszerű kisebb, nagyobb kunyhót értettek.
Amely aól, aúl szavunkból azután a latin aula, valamint a né-
met Halle = nagyobb helyiség, terem szó is származott, habár
utóbbi ismét hehezetes kiejtésű. Herman Ottó néprajztudósunk
idézi egy 1228. évi oklevélből, hogy gyzno owl = gyisznó aúl,
viszont egy 1211. évi oklevélből, hogy ohul szintén = ól. Mi-
után pedig a szóközépi h hang igen könnyen változik k hang-
gá, eszerint világos, hogy ezen ahul szóból származott mai
akol = ól szavunk is.

Kún szócsoportbeli párhuzamul fölhozom, hogy a török-
ben óda = szoba, népünk pedig, hehezetesen hodály-nak neve-
zi különösen a nagyobb számú juhok számára szolgáló terje-
delmes, tágas ólat. Kétségtelen tehát, hogy e szavakból szár-
mazott a szerb-horvát odaja = szoba szó, annak ellenére, hogy
szlávisták utóbbiba az odjel = osztat, osztály értelmet teszik.
Mi több hodály szavunkra föltűnően hasonlít a francia hotel
szó is, amelynek eredeti értelme: nagyobb épület, nagyobb la-
kóépület volt. Annyi azonban bizonyos hogy a török és ma-
gyar oda, hodály szó őse a magyarban ma is meglévő odú =
üreg, állati lakóüreg és kezdetleges, üregszerű emberi lakás,
szó volt.

Karaj, karéj, karé szavunkat népünk használja karima,
valaminek kerek széle, kerülete értelemmel is. Bizonyos tehát,
hogy a szerb-horvát kraj = valaminek széle, vége is a karaj
szavunk magánhangzókihagyásos származéka.

Herman Ottó „A magyar pásztorok szókincse” című mű-
vében fölhozza, hogy népünk lovak helyett lohak-at is szokott
mondani. Ami teljesen igazolja lá szavunknak a lóhol = nagy
sietséggel fut, szalad igénkkeli összefüggését és eszerint azt is,
hogy ló szavunknak volt lóh kiejtése, úgyhogy ezáltal kétség-
telenné válik egyrészt e szavunk kőrös szócsoportbeli volta,
másrészt az is, hogy a ló kőrös őstörzsünk egyik kultuszállata
volt.

Hogy népünk ma is a helyes örű = karika szavunkat hasz-
nálja s nem az irodalmi okoskodás által elrontott örv szót, ezt
Herman Ottó föntemlített könyve 590. oldalán is megtaláljuk.

Föntebb szó volt azon a régi rómaiaknál használt, rézből
való játékkarikáról amelyre három, szintén rézből való és
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hárogatható kis karika volt fűzve. De nem említém ott, hogy
ennek latin neve trochus (tróhusz) volt, amely szó, amint lát-
tuk, tor, túralakban a kör őstörök neve volt de amelynek, bár
árja magánhangzókihagyásos, tre, tri, Drei kiejtése három je-
lentésű is lett, ami azonban az őstörökök nyelvében bizonyára
még ter, tir alakú volt. E szóban levő játékszer Olaszországban
itt-ott ma is megvan még és olasz neve chirine (kiríne), ami
viszont, tisztán kőrös szócsoportbeli szó, a mi kör, a török kiri
= szekér és a három szavunkkal egyeztethető hangtanilag ösz-
sze.

Milena Preindlsberger-Mrazovii: „Bosnisches Skizzen-
buch” (Dresden, 1900. E. Pierson-Verlag) című könyve 67.
oldalán írja, hogy a mai szláv húm = domb, halom szó régibb
alakja hlum volt. De természetesen nem sejti, hogy ez még a
magyar halom, régibb halum, holum szónak csak romlott ki-
ejtése s a gömbölyűséget, domborúságat jelentő magyar golyó,
golószó rokona. Az angol hill, olasz colle, collina (kolle,
kollína) = domb, halom szavak is ide tartozóak.

Olt igénkről már korábban is volt szó, amihez itt még az
alábbiakat tehetem: Ezen olt, oltani igénk a halál, holt, halott
szavainktól főképpen csak abban különbözik, hogy hehezette-
len kiejtésű, ugyanúgy mint az álom, alvás szavunk, amely
utóbbit illetőleg azonban megjegyezhető, hogy például az
abesszíniai tigrei nyelven, amely kámi és sémi nyelvkeverék,
éppen hehezetesen hölme = álom. Említettem azt is, hogy a ré-
gieknél az álom és a halál költőileg egymás testvérének mon-
datott. A halál mindenesetre az élet kialvásának, eloltásának
tekinthető, aminthogy ezt költőileg így mondani ma is szoká-
sos. Úgy az álom mint a halál az élet mozgásának részleges,
illetőleg teljes megszűnése, tehát: nyugalom, aminthogy ma is
általános sírfölirat: „Itt nyugszik ...”, latinul pedig: „Requies-
cat in pacem.” = „Nyugodjon békével”. A folyadékok amikor
megalvadnak, megalusznak, megalszanak: cseppfolyós azaz
mozgalmasabb állapotukból szilárdabbá válván: nyugalma-
sabbakká is válanak, ami már a tejnél is így van – ezért be-
szélünk „aludt tej”-ről – de még sokkal inkább a fémeknél és
más ásványoknál, amelyek magas hőfoknál folyékonyak de
kihűlve igen szilárdakká lesznek.
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Alvad avagy megalszik szavunk ellentéte az olvad sza-
vunk, amely ellenkezőleg a szilárdabb azaz nyugalmasabb,
állapotból a mozgalmasabb, cseppfolyósba átváltozást jelenti.
Hogy e két teljesen ellentétes értelmű szó, vagyis alvad és ol-
vad, egymással miért ennyire azonos, nem tudom; sejthető
csak annyi, hogy az olvad és tehát élénkül, éled szavunk az él,
élet, élénk, eleven (mozgalmas) szavainkkal egyezőleg hehe-
zettelen volt már őseredetileg is, míg a halál, holt szavak talán
már őseredetükben is hehezetesek voltak? Ennek ellentmond
az, hogy a halállal testvér álom szavunk hehezettelen de vi-
szont hal, halni igénk ugyanúgy, mint a tigréi hölme, heheze-
tes.

Hozzáteszem: Olvad szavunk azonosul ólom szavunkkal,
ami azért van, mivel az ólom más fémeknél (a higanyt kivéve)
könnyebben olvad, amit az ember már a tűz megismerése ko-
rában vehetett észre. Habár az „ázsiai sátorosság” elmélete mi-
att ólom szavunkat is a szláv olovo = ólom szóból származtat-
ták, mi azonban tudjuk, hogy ólom szavunk régebbi s helye-
sebb neve olovon, később olovó, azaz olvadó, kellett legyen,
még a régi -avan, -even, utóbb -ava, -eve képzővel, ugyanúgy
mint ahogy az él igénkből lett a máig fönnmaradott eleven, és
a hal igénkből a halavány, halovány szavunk, ugyanúgy mint
ahogy az áll igénkből lett a szumerban még fönnmaradott
alava = szobor, amely szó ugyanúgy képeztetett áll igénkből
mint ahogy an a latin statua = szobor, a latin sta = áll igéből
képeztetett. Hasonlóképpen a magyar ásó szavunkat a szerb-
horvát nyelv őseinktől akkor vette át amikor ez még nálunk is
ásov-nak hangazott, mivel ugyanis szerb-horvát ásov = ásó.
De természetesen ásó szavunk még régebben ásovó és ásovon
= ás-ő-van, alakú is volt.

A Skylla (latinositva Scilla) és Charibdi (Szkilla vagy
szkülla és karibdi vagy Haribdi) mondára vonatkozólag: E
monda arról szó, hogy a Messiniai Tengerszoros (Itália és
Szicilia között) két oldalán egy-egy iszonyatos víziszörny la-
kott, amely mindenkor az áthaladó hajósokra leskelődött, hogy
őket fölfalja. Szerintem azonban e monda eredetét egy létező
természeti valóságról szóló egyszerű elbeszélés képezte volt,
de amely a rómaiaknál és görögöknél ezredévekkel régebbi
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időkben is már létezett és amely csak utóbb lett, a görögök íz-
lése szerint, csodálatos borzalmakkal fölcifrázva s a Messiniai
Szorosra átlokalizálva. Ez elbeszélés eredetileg a Duna Vas-
kapujára vonatkozhatott, amelynek a szabályozás előtt, mind-
két oldalán a hajózásra rendkívül veszedelmes sziklák, azaz
szirtek voltak, amelyek a vízállás magassága szerint, vagy a
víz színe alatt voltak, vagy vízből alig látszottak ki. Viszont a
Vaskapu keskeny volta miatt, itt a víz folyása igen sebes,
amely okok miatt hajóval avagy tutajjal rajta átjutni minden-
kor rendkívül veszedelmes sőt életveszélyes is volt. Ellenben a
Messinai Szorosban a hajózást semminemű veszély nem fe-
nyegeti; ezért kellett hát a görög mondában a szoros két olda-
lára, a veszélyes vízalatti szirtek helyébe, helyettesítésére a
rettenetes vízi rémeket kigondolni. Megfejtés pedig a követke-
ző: A finn nyelvben ma is kari = tengeri szikla, szirt, ami a
Charibdi névre hasonlít és kőrös szócsoportbeli szó. Viszont a
Skylla név meg a mi szikla szavunkra emlékeztet, amelyről
föntebb már kimutattam, hogy valamikor szikalla kiejtésű is
kellett legyen és amely szavunkból a cseh szkala = szíkla szó
is származott, de amihez itt tehető még, hogy az olaszban meg
scoglio (szkollyo) = tengeri szikla vagy szirt. A magánhang-
zók könnyen változnak, a mássalhangzók sokkal nehezebben.
A jelen esetben: sz-k-l.

Írtam már arról is hogy a német Garten = kert és régi né-
met Gart valamínt a föníciai kart = város szavak is mind a mi
kert = bekerített hely, kerítés, szavunkból származtak. Isme-
retes, hogy régen nem csak a városok voltak erős sövénnyel,
majd fallal is körülvéve, hanem hogy régebbi magyar falvak
nagy része, sőt némelyike ma is, palánkkal de többnyire
áthatolhatlan tüskés sövénnyel volt bekerítve s hogy a falu két
végén („falvég” és „alvég”) kapu volt, amelyet éjszakára min-
dig, de ha szükséges volt, nappal is, bezártak. Mind ennek
célja az is volt, hogy a háziállatok, ha ólukból ki is szabadul-
nak, el ne csatangolhassanak, hogy legelőjükre is csak akkor
mehessenek ha ezért kieresztetnek, de e kerítések mindennemű
kósza tolvajok és rablótámadások ellen is védelmül szolgáltak
sőt fő céljuk is ez volt. Írtam már arról is, hogy régen minden
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falunak fegyveresen és kürttel járó őrsei is voltak, akik főképp
éjjel jártak, amiért „éjjeli őrök”-nek is neveztettek.

Ezek éjjeli tolvajok ellen védelmeztek de bármilyen tá-
madás avagy más veszedelem, mint például tűz esetén is,
azonnal riadót fújtak, mire mindjárt talpon volt az egész falu
népe.

De körül volt kerítve még minden ház is, ami falvainkban
ma is így van, és amely kerítésnek szintén volt és van ma is
kapuja. Említettem az olasz cartile = udvar szót, amely szintén
kert szavunk egyik származéka, amely mai olasz szó eredetileg
a házzal együtt az egész bekerített területet jelentette, ugyan-
úgy mint ahogy az olasz corte (német Hof valamint a ma ma-
gyar de a szlávból átvett uduar is), bár jelent közönséges ud-
vart is de ezenkívül még nagyúri, fejedelmi, királyi palotát,
ennek hozzátartozó bekerített és kapuval ellátott területét is
jelenti. De ugyanezt jelenti még a latin curia (kúria) szó is;
mind amely szavak hogy nem árja eredetűek, ezt legjobban az
bizonyítja, hogy a mongolban küria = gyűrű, a csagatájban
körün = kör, társas kör, gyűlés, a törökben pedig küren szintén
= gyűrű (Vámbéry); úgy hogy mindezen szavak végül is egy
kör, kür ős-szavunkra vezetendők vissza.

Barna Ferdinánd „A votyákok pogány vallása” (Budapest,
1885.) című könyve 33. oldalán említi, hogy e rokonnépünk
nyelvében kardas = udvar, ami szerint e szó is kert szavunkból
származott, ugyanúgy mint az olasz cortile és corte = udvar
szó is. De említi szerző a 32. oldalon még azt is, hogy a
votyákok nyelvében gurt = falu, amely szó tehát, habár u ma-
gánhangzós, de szintén kert szavunk egyik származéka, s
emellett a német Gurt, kicsinyítéssel Gürtel = öv szóval telje-
sen azonos, mi pedig már tudjuk, hogy öv szavunk, tájszólás-
okban csak ö is, eredeti jelentése is: kör, karika volt, sőt ezen
népi ö szavunk mutat arra is, hogy a karika jel a latin betűk
között miért jelenti az o hangot. Azt is pedig mi már tudjuk
szintén, hogy év szavunk is az év egy körét jelenti, valamint
hogy őr szavunk is kör jelentésű volt és hogy e szavainkból
származott egyrészt örök másrészt a német ewig (évig) = örök
és az olasz evo (évo) = kor szó is; az meg eléggé ismeretes,
hogy a régieknél az örökkévalóság, az örök idő jelképe is a kör
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volt. Hunfalvy Pál említi, hogy a zürjénben, votyákban kar és
gar = város, de kart = kert.

Az északi germán nyelvekben a gull szó aranyat jelent de
egyúttal gyűrűt is. A görög krűzosz szó jelentése is arany de
ugyane szónak még kör értelme is volt. Ami az egykori arany-
karika-pénzekre vezetendő vissza.

Említettem, hogy orsó szavunk tulajdonképpeni értelme
orosó, azaz forgó volt. Ennek egy minden kétséget kizáró bi-
zonyítéka a következő: Lázár István „Alsó-Fehér vármegye
magyar népe” (Nagyenyed, 1896., 42. oldal) írja, hogy a
vetéllö tengelyét az ottani nép szinten orsó-nak nevezi. Ez pe-
dig, amint ismeretes, alsó végén a szoba földje, fölső végén
pedig a mestergerenda. van és ezekben lyukakban forog.

Urög-forog = síreg-forog. („Ethnographia.” 1891. 254
old.)
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