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Bevezető

A TÁLTOSFIÚ KINCSE AVAGY 
ŐSÖK ŐSÉNEK TENYERÉN

Ha a táltos szót halljuk sok minden eszünkbe jut. Többek között a néprajzi szak- 
irodalom meghatározása is; eszerint a táltoshit a magyarság etnikus sajátossága, 
régi maradvány a sámánhit idejéből. Mint tudjuk a táltos természetfölötti erővel 
rendelkezik, akit a feladatra természetfölötti lények választanak ki. A megje- 
löltség, a különösség például a fölös számú csontban jelenik meg. A táltos vi
selkedésében eltér az átlagtól: sokáig szopik, zárkózott, komor természetű. A 
Kisalföldön úgy tartják, abból a gyermekből válik táltos, aki foggal születik. Az 
elbeszélések alapján a táltosoknak „tudományuk vót”: Isten nevében gyógyítot
tak embert, állatot, ismerték a gyógynövényeket, otthon voltak a természet pa
tikájában. Levették a rontást, megjövendölték az időjárást. Éltek az átváltozás 
képességével, a közösség érdekében megvívtak a másik táltossal is. Beszéltek 
az állatok nyelvén, parancsszavukra minden szelíd és vad jószág engedelmes
kedett.

Emlékük ott él a magyar nép „memóriájában”: hiedelemmondáinkban, sőt 
még a szólásainkban is. Ma is mondják: „olyan, mint egy táltos” (nagyon eszes, 
mindent tud), „táltos volt az apja” (nem akármilyen ember), sőt a veszekedő nő
ket így illetik: „megvívnak a táltosok”. Ha például valaki hirtelen, nagy intenzi
tással végzi dolgát, azt mondják megtáltosodott. Édesapámtól hallottam azt a 
szólást, hogy: „Elküldte, mint Fodor a kutyát.” Az idézett proverbium a bará
ti hegyben lakó tudós Fodorról szól, akinek csak rá kellett néznie a kutyára és 
az rögtön engedelmeskedett neki. (Engedtessék meg még egy igazán személyes 
megjegyzés! Édesapám a híres rábapatonai táltost, Nagy Ferencet személyesen 
ismerte, bejáratos volt házához, sőt a lányának még udvarolt is.)

„A táltos-tudós mondakör ugyanígy megtalálható még a Rábaközben, 
Hanságvidékén” - írta a táltos hagyományt olyan jól ismerő Timaffy László a 
Rábaköz és a Hanság című könyvében. Az ismert néprajztudós, - akihez tanít- 
ványi és szeretetteljes kapcsolat fűzött - sok „tátost”, „tudós embert” említett 
gyűjtéseiben. így például a kapuvári Szili Jánost, a vitnyédi Tana Jánost, no és 
természetesen a rábapatonai Nagy Ferencet is. Úgy látszik jelenkorunkban is van 
igény táltosismeretekre, hiszen egyre keresettebbek a táltosok tudását közvetítő 
úgynevezett „táltos iskolák”. Az viszont szomorú tény, hogy a régi táltosoktól, az 
őket személyesen ismerő emberektől alig lehet gyűjteni, alig lehet róluk tiszta
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forrásból megtudni valamit, régi „gyógyítóink, papjaink” hitéről, szellemi hagya
tékáról sem nagyon találunk újabb adatokat. Vagy mégis? Mégis csak vannak 
olyan rejtett kincsek, amelyek évek múltán kerülnek elő?

Máté Imre őseink tudásának hű vigyázójaként, híven őrizte meg - még a szám- 
kivetettségben, külföldön is - a több évtizede rábízott kincset, szűkebb hazájának, 
Rábaköznek táltos tudás gyűjteményét. Tisztelettel, nem kikérdezve őket, hanem 
alázattal fordult a rábaközi táltosok felé, akik ezért osztották meg vele, hagyomá
nyozták rá bizalommal tudásukat, tapasztalataikat. Ez az értékes és különleges „le
let” több évig tisztult Máté Imre fiókjában, szellemi kincstárában, és türelmesen 
várta, hogy az itt közreadott „arany tudásbánya”, egyszer napvilágot láthasson, és 
általa fényesebben ragyogjon őseink hitvilágának csillaga, és jelenbeli tudásunk 
bővüljön vele. Máté Imre hajdan megszólaltatott táltosai már nem élnek, talán ép
pen az égig érő fa tetején mosolyognak, s onnan szemlélik elégedetten, hogy évszá
zadok, sőt évezredek tapasztalatát magába foglaló tudásuk nem az enyészeté lett.

Ez a könyv éppen azért értékes, azért különleges, mert őseink nem várt és 
ismeretlen szellemi értékeit hozza vissza a múltidő távolából. Ez a könyv ritka 
és sajátos forrásul szolgálhat néprajzkutatónak és a lelki épülésre vágyónak egy
aránt. Miután elolvassuk, mi is egy „titkos szervezet tagjaivá” válhatunk, tovább
örökíthetjük nemzeti értékeinket, és nem utolsó sorban bepillantást nyerünk ős
vallásunk, ősuráli örökségünk Rábaközben fenn maradt rejtett zugaiba. A tatár
járás után „belső emigrációba” vonult magyar sámánok ivadékai ezzel a könyvvel 
most ismét színre lépnek és Máté Imre jóvoltából írásban is átadhatják az addig 
szóban átörökített tudásukat.

Ismert és ismeretlen táltosok nevei, szövegei tárulnak elénk, úgymint a 13. 
században élt Lápkumánja hőgyészi, Ölüd rábacsanaki táltosé, majd a 20. század 
eleji Hetyei, Jámbor János barbacsi, „Öreg Bagós", maglócai Farkas Sándor, a szá
zad derekán élt acsalagi Bendes József, Tudós Nagy Ferenc, „Hazug Gyuri” kónyi 
táltosoké. Megismerhetjük egykori tudósaink, főtáltosaink, „bácsáink” bölcs sza
vait. így például a barbacsi Jámbor János által ismertté válik egyik teremtésmon
dánk, sőt annak más (kónyi, hőgyészi, szörgényi) változata, és az acsalagi Bendes 
József, rábapatonai Nagy Ferenc és a már említett, Jámbor János gondolatai a 
betegség okairól és gyógyításáról is.

Máté Imre különleges ritkaságot is közöl, mégpedig a rábaközi hagyomány 
„BÜÜN''-vallásának kilenc könyvéből, kilenc tananyagából négy, eddig még fel 
nem tárt fejezetet. Miről szólnak ezek a tanácsok, szentenciák? Az egyén szabad
ságáról, a toleranciáról, a humanizmusról, a természet tiszteletéről: „ő nem ura, 
hanem része a természetnek és csak akkor marad meg, ha nem fordul vele szembe, 
ha nem rombolja”, „Istennel való harmónia azonos a természetbe illeszkedéssel. 
Minden helyes, ami természetes...”, „Jó úton jár, ki a természethez igazodik, mert 
az Isten teste, Isten lelke.” A táltos könyv beszél az ember egyenjogúságról, a „hím-
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ség-nőstényiség” egyensúlyáról, dualisztikus szemléletéről is: „Hiszen a nő meg a 
férfi együtt egy ember a Bibliában is", „A két nem egyenértékű, de nem egyforma.” 
A könyvből megtudhatjuk, hogy ősvallásunk nyitott, „összegező” vallás volt, tál
tos hitünk a „küzdő” típusú sámánizmus leszármazottja. A táltosok „künv”-e 
szól a szeretetről, az „ajá”-ról (gyöngéd szeretetről), és tanácsot ad a harmonikus 
együttélésre is. A könyv újabb oldalról tárja elénk az ősi istenképünket, bemu
tatja UKKÓ-t az istenség rábaközi hagyományban élő női felét, BOLDOGASSZO
NYUNK fogalmát, jelentését, és „első istenünk”, TENGRIT-et, YOTENGRlT-et is.

A táltos törvények a jóra törekvésről szólnak: például a jó szomszédság törvé
nyét vallják, miszerint a szomszédomat nem hagyom magára a bajban, vagy azt 
is rögzítik, hogy az élethez minden élőlénynek joga van, legyen az akár haszonta
lan is. Mennyi bajt, háborút eloszlathatna, ha napjainkban, eleinkhez hasonlóan, 
így gondolkodna mindenki: „Nem a származás számít, hanem a közös eszme, a 
közös célokért munkálkodás." A könyvből szintén kiderül, hogy a rábaközi ha
gyományban fennmaradt tudásnak etikája van: „Minden szabad, ami nem árt 
másnak.” BUÜN-vallás tiltja a hódító háborút, öldöklést: „Szeretet minden jó 
eredete.” Ismert népszokásainkat - például a „napbanézés”, a pünkösdi király
ság - is sajátos megközelítésben tárja elénk ez az unikális kötet. Megtudhatjuk 
lapjairól azt is, hogy a regősök, „regüsök” milyen törvényről „ríkattak”, zenéltek 
korábban. Érdekességként említhetjük még, hogy Máté Imre megszólaltatja sa
ját nagyanyját, öreganyját Bors Terézt is, aki sokat tudott a kónyi táltos „Hazug 
Gyuri”-vó\.

A könyvből sugárzik a szerző szülőföldje, ősei iránt érzett mélységes tiszte
lete, szeretete is. Aki elolvassa ezt a művet bűvöletbe, „bűbájba” esik, beleélheti 
magát az istenek eredetéről szóló teremtésmondák világába, testében érezheti az 
univerzumot, a csillagrendszereket, sőt a népi gyógyászat rejtelmeibe, tapaszta
lataiba is jártas lehet.

A táltos feladata az is, hogy átadja tudományát az ifjabb nemzedéknek. Hajdan 
ezt többnyire a „tenyérbe tették le”, kézfogással adták át. Máté Imre táltosainak 
szerencséje volt - ellentétben hiedelemmondáink táltosaival, akik legtöbbször 
magukkal vitték azt a másvilágra -, mert ők át tudták adni tapasztalataikat, tu
dásukat. A szerzőnek kényszerű 1956-os távozása után sem szakadt meg a kap
csolata falusi mestereivel, levelezett velük. Az akkor ifjú költőt méltónak találták 
a táltosok arra, hogy tudásukat tovább őrizze. Máté Imre így kapta meg azt „Is
ten ujjai között": „varázsdobom hét szent fája, hét szent fának kilenc ága belőle 
sarjadt”. A szerző jártas a „modern” tudományokban, nyelvészetben, őstörténet
ben, talán nem véletlen, hiszen Beke Ödön tanítványa volt, de egyben nyitott a 
régi, titkos, ősi tudásra is. „Táltossá" vált, és nemcsak verseiben őrzi Ady fölös 
ujjcsontját, más írásaiban Galgóczi Erzsébet hetedik gyermek kiválasztottságát,
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hanem ahogy írja: „A rábaközi tudók szellemi hagyatékának gyűjtője, rendezője 
és magyarázója vagyok, nem az ó-magyar »pogány« vallás prédikátora”.

Máté Imre a táltosok ifjabb nemzedékéhez tartozik, olyan táltosfiú, akinek 
„lándzsa-tollas hollók repülnek” útján és „pacsirták fészkelnek nyelve alatt”. Ő 
tudja, és érzi az ifjabb pályatárs, Bari Károly Táltosifjú című versében megénekelt 
igazságot: „Dalolnak időtlen szeretetről / virradat-szülő hétfejü anyák / csillagos 
tenyerük közepén /sarjadnak kék-lángú tüzek.”

Lanczendorfer Zsuzsanna
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Előszó

E könyvben, tizenegy évszázaddal a Honfoglalást követően, ama hajdani magyar
ság szellemi értékeit adjuk vissza a nemzetnek, mely képes volt Hont foglalni, és 
államot alapítani. Nem hiányt akarunk mesterségesen pótolni, hanem fényre 
hozni az elveszettnek véltet, - őseink szellemi hagyatékát, mely egyben a legősibb 
európai hagyaték.

Ha nem maradt volna ránk szellemi örökség, abba is bele köllene törődnünk, 
hiszen nem tehet e nemzet arról, hogy tudatát szisztematikusan rombolták egy 
ezredéven át, hol agyafúrtan, hol brutálisan, pusztítván emlékeit, tompítván 
emlékezetét. Végül is azt vetették szemére, hogy sem ős-éposza, sem mitoló
giája.

Domokos Péter irodalomtörténész írta a „Finnugor-szamojéd (uráli) regék és 
mondák” című könyv előszavában: „A magyarság tudatában valósággal fájdal
massá fokozta az «össznemzeti hiányérzetet», hogy nem csak a történeti emléke
zet tűnt el, hanem az ősvallás minden maradványa, az egykori magyar mitológia 
is szinte teljesen megsemmisült.”

Hans Christian Meiser, a nagy német ősfilozófia-kutató is megjegyezte, hogy 
az uráli népek szellemi hagyatékából a magyarok őriztek meg legkevesebbet. Azt, 
hogy e nép valaha szellemi javak birtokosa volt, senki sem vonta kétségbe - leg
kevésbé azok, akik ocsulták!

Az „ősi nagyságba” vetett hit buzdította tudósainkat, Horváth Istvánt, Katona 
Lajost, Kálmány Lajost, Ipolyi Arnoldot, Kandra Kabost, majd az Ortutay-iskola 
sok jeles tudósát ősi kultúránk kutatására. A föltételezett kultúrából csak mor
zsákat lehetett asztalra tenni, de az Ortutay iskola tudósai megtalálták a magyar 

„sámánizmus” szálait, melyek az ős-európai, ős-uráli kultúrához vezetnek.

A néprajzban járatlanabb Olvasó kedvéért idézzük fel a következőket:
„A sámán szó az evenki nyelvből származik. Az even, evenki két szibériai 

vadász- és rénszarvastenyésztő csoport, akiket régebben általában tunguz 
néven ismertek. A sámán szó jelentése: «az ember, aki tud».

A sámán szót mai értelmében arra az egyénre értik, aki megváltozott 
tudatállapotában, révülésében is ura tud marad önmagának. Az irányított 
tudatállapotban gyakorlottat, az eksztázis mesterét tekinthetjük sámán
nak.

A sámán feladata, szerepe igen sokrétű volt: gyógyított, jósolt, jövendölt, 
a közösség összetartója, szellemi vezére volt. A nemzetségi hagyományok,
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imák, legendák, énekek őrzője, áldozati rítusok irányítója.” (Horváthné 
Schmidt Ilona, klinikai szakpszichológus.)

2000-ben Sántha István néprajzkutató a tajgában élő evenkiknél és a 
Bajkál-tó délnyugati partján, füves pusztákon élő sámánista burjátoknál is 
járt. Felfigyelt arra, hogy a sámán burját neve bő, ami előfordul a Rábaköz
ben is, a Bősárkány helységnévben. A kunokkal rokonnak tartott burjátok 
nyelve egyébként nem török, hanem szibériai mongol nyelv.

Ős-époszunk föltehetőleg nem volt, mert a magyar lírikus hajlamú. A „hiányt” 
pótolandó, megírta Vörösmarty „Zalán futását” mellyel le is rakta a biedermeier 
fantázia magyar ősvallásának alapjait. Pedig a tényleges ősvallás még élt. Pásztor 
szubkultúrák megőrizték, - például a Rábaközben. A tudós nem tudta megszó
laltatni az ősi hagyomány őreit, a táltosokat. Mégpedig azért nem, mert a táltost 
(a „sámánt”) lehet kérdezni, de kikérdezni nem lehet.

A falujáró városi tudós nem találta meg a megfelelő hangot. Fölülről lefelé 
kérdezett, a „sámán” vagy a táltos meg nem alatta volt. Mindemellett a „sámán” a 
saját hitét nem tudományos anyagnak kezelte, magát meg nem csodabogárnak.

A rábaközi „sámánok” és táltosok titkos szervezet tagjai voltak. A szervezetet 
II. András - IV. Béla korában hozták létre a hagyomány jobb időkre átmentése 
érdekében. A szervezet hagyománya tiltotta az ősvallás anyagának nyilvános
ságra hozatalát. A hagyomány értelmében csak akkor szabad az „ősök intelmeit” 
nyilvánosságra hozni, ha a nemzetet nagy veszély fenyegeti.

A századforduló misztikus „sámánja”, a barbacsi „Jámbor János” érettnek lát
ta az időt, az ősök tanítását leírni és nyilvánosságra hozni. Ő ugyanis tizennégy 
évvel a Trianoni Békeszerződés előtt megjósolta Magyarország megcsonkítását, 
s e tragédiát elhárítandó észre akarta téríteni a nemzetet. Mindenhonnan kidob
ták, könyvével egyetemben.

Jámbor János nyilvánosságra lépte jó alkalom lehetett volna bepillantást 
nyerni a táltosok hagyományába. Könyvét szétrágták az egerek leánya padlásán. 
A maradványokból azonban megállapítható volt, hogy Jámbor János a magyar 
táltosságon belül manicheista színezetet képviselt. A rábaközi „sámánizmus” 
azonban nem manicheista színezetű, hanem az ős-uráli örökség továbbvitele.

A Rábaközben manicheista színezetet a vándorborbélyok „pogányságában” 
észlelhetünk. A népszokások és hiedelmek arra utalnak, hogy a magyar etnikum
ban Kelet felé haladva a „sámánizmus” is egyre erősebben manicheista hatásokat 
mutatott. Legerőteljesebben Székelyföldön és Moldvában. A manicheizmust a 
rábaközi „BÜÜN'' vallás táltosai nem tették magukévá, de tolerálták a „mindent 
szabad ami másnak nem árt” elv jegyében.

A „BÜÜN"-nek nevezett magyar vallás kilenc könyvének anyagát csőszök, bak- 
terok, pásztorok és parasztok ápolták, őrizték és adták szóban tovább. E szellemi
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hagyaték igen fejlett tételes, tehát filozófiával, etikával és liturgiával rendelkező 
vallás teljesnek tűnő anyaga. Mondák, legendák, tanácsok, intelmek, parancsola
tok és bölcsességek gyűjteménye. A „BÜÜN" - az ún. „kilenc bűvölet” - vallása, 
noha mai szemmel nézve is modern vallás volt, mégis megmaradt az ős-uráli 

„sámánista” alapokon. Sem„sámánista”, sem uráli jellegét nem vesztette el, noha 
befogadó vallássá vált, és ennek következtében magába épített hasznavehető ele
meket más vallásokból is. Erre több évezrednyi ideje lehetett.

Valószínűleg egyik-másik olvasónak csalódást okoz, hogy a rábaközi „sámá
nok” vagy táltosok hagyatéka nem támasztja alá a „pogány magyar vallásról” szó
ló patetikus elképzeléseket. Mert azokat tényleg nem támasztja alá.

De nem támasztja alá Diószegi Vilmos nézetét sem.
A szibériai sámánkutatás egyik úttörőjeként ő a „heveny idegbaj” meg

nyilvánulását látta a sámánizmusban, ami szerinte akár az „öngyógyítás” 
egyik módja is lehetett. Végső soron a szélsőséges éghajlatra próbálta visz- 
szavezetni a „sarki hisztériát“, a sámánok víziókra-hallucinációkra való 
fokozott hajlandóságát, a dobolással másokat is transzba ejtő, hipnotikus 
képességét és tömegpszichózist kiváltó, szuggesztív erejű előadó művészetét.

Minthogy a megélhetés a sarkkör közelében átlagon felüli alkalmazkodó 
képességet követel, miközben a táplálkozás egyoldalú, Diószegi feltételezte, 
hogy az ott élő ember csontozata és idegrendszere hajlamosabb az örökletes 
elváltozásra, ami „sámánná avatásához“ nélkülözhetetlen.

Vele szemben Kiszely István a sámán és a táltos megkülönböztetése mellett 
érvel.

„A Szibériában és másutt valóban létező sámánokat önkényesen ösz- 
szemosták őseink tudós gyógyító embereivel, a táltosokkal. A marxista 
őstörténet azt hirdette, hogy a magyarok őseinek vallása a sámánizmus 
volt, holott az nem tekinthető vallásnak. A vallásokra ugyanis bizonyos 
strukturális jegyek a jellemzőek, legfontosabb a vallási tudat, az istenhit 
(ideológia) és a mitológia. Emellett, de csak másodikként említendő a kul
tusz, azaz rítus, majd a függőségi érzések és a szociális szervezet.

A sámánizmusnak azonban nincs egységes ideológiája, különböző 
mitológiákkal rendelkező népeknél fordul elő, nincs dogmatikája és teo
lógiája. Leglátványosabb és kiemelkedő része a szertartás (a rítus, a «sá
mánkodás»), mely összefonódik a törzsi kultuszokkal és nem önálló, azaz 
a kultusznak nincs társadalmi szervezete.

A sámánizmus legfontosabb jellemzője, hogy elő tudja idézni az extá- 
zist, melynek során megváltozott tudatállapotba került. A sámán extázisa 
előidézésére narkotikumokat, kenderfüstöt vagy gombákat használ, «sá
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mánkodásait» szaggatott szarvasbőrruhában végzi, fején sámánkoronát 
visel és sajátos hangszerén dobol.

Sámánjai voltak a lappoknak, az obi-ugoroknak, a mandzsu-tunguz 
népeknek, ...de sem az iráni népeknél, sem a belső-ázsiai hunoknál, ujgu- 
roknál és türk népeknél ilyenek létezéséről nincs tudomásunk.

Ezzel szemben őseinknek a természettudományokban járatos, tudós, 
gyógyító papjaik - táltosaik - voltak. A gyógyítást végző tudós és a varázs
latot űzni akaró sámán között óriási a különbség. A táltoshoz hozzátarto
zik a tudás, a másikról való gondoskodás (tehát a gyógyítás), a természet
fölötti erők (gyógyfüvek, sugárzások stb.) felismerése és használata.

Ősvallásunk papjairól Theophylaktosz írja, hogy «a türköknek papjaik 
vannak». 1046-ban Orseolo Péter király ellen fellázadt Vata fia János «tál
tosokat gyűjtött maga köré, akik éneket zengtek az új hit ellen».

Honfoglaló őseink táltosai rendkívül nagy tudás birtokában voltak. 
Mint a törzs legszűkebb vezetőrétegéhez szorosan hozzátartozóknak, mód
jukban állt más kultúrák vallásaiból... a lehető legtöbbet eltanulva magu
kévá tenniük. Talán úgy is mondhatnánk, hogy a táltosok azok a nagy tu
dású emberek, akik a magyarság «kusza és véletlenszerű» szellemvilágát a 
Magyarok Istene alá rendezik.

Tevékenységükből sokat megőrzött a néphagyomány. Legmarkánsabban a 
regősök ritmikus ütemű éneklésében vagy a busó-táncokban és a sokáig élő „ga
rabonciás diák” személyében lelhetők fel nyomaik, de szokásaink, nyelvi fordula
taink, sőt néhány régi helynevünk is őrzi személyüket.

Fogalmazhatunk talán úgy, hogy a sámán inkább „médiaszakember”, akinek 
feladata, hogy önkívületbe jutván a közönségét föllelkesítse-manipulálja, és ez
által „közvetíthessen” köztük és a „szellemek” között - akár hatásvadász módon 
is.

Ugyanakkor a táltos magasabb „szakrális szintű” papi személy lehet, aki böl
cseleti úton is kapcsolatot találhat a szellemvilággal, így inkább tekinthető ta
nácsadónak, képzett „ideológusnak”, esetleg „természetgyógyásznak”.

A „BÜÜN" nem kötelező, nem államvallás, táltosai nem szúrnak szügyön 
ünnepélyesen fehér lovat és nem égetik el ózsidó, vagy ógörög mintára rakott 
oltáron. Nincsen „Hadúr”, hanem duális isten-pár van, mert az ős-istenség, aki 
egy istenférfival várandós istenasszony, férfivá meg nővé „teremtődik”, primer 
azonban a nőstény, az élet ősforrása.

A rábaközi hagyatékban a „szenzáció” az, hogy a BÜÜN-nek nevezett ma
gyar ősvallás az ős-európai eszmeiség hordozója. Azé az etikáé, mely a német 
Michael Stolleis professzor szerint az európai embert abban különbözteti meg 
más kultúrák népeitől, hogy „az elnyomást, a zsarnokságot nem fogadja el ma
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gától értetődőnek”, fatalistán természetesnek. Szenzáció maga a világkép, az 
hogy a világ mozog, örvénylik és az energia változó alakot ölt, nem veszik el. A 
teremtésmondák nem ölégesznek meg az isteni akarattal, hanem isten eredetét 
is kutatják.

A magyar ősvallás egyedülálló, de nem rokontalan. A rokon uráli népeknél 
mindenütt kimutatható a dualista világkép és a szálak elvezetnek a japán sinto- 
ista hagyomány alapjáig, a Ko-Dzsi-Ki világképéig. A ma föllelhető és rekonstru
álható világképekből Hans Christian Meiser szerint csak az uráli népeké igazi 
dualista világkép. A nősténység-hímség dualitása ez, ami a nemek egyenrangú
ságát, egyenjogúságát is garantálja, s ez a szabadság alapvető garanciája.

Az uráli népek, illetve vallások dualista fölfogása erősen hatott más északi 
népek, például a germánok hitvilágára, mindenekelőtt Skandináviában, ahol a 
germánok először csak a Kr. u. 8-9. században jelentek meg és keveredtek össze 
az ott talált uráli eredetű népekkel, például lappokkal.

Az ős-európai, humánus eszmeiség az uráli népeknél élt legtovább. Őket érin
tették legkevésbé az elsősorban Dél felől bevándorló, de a népvándorlás későbbi 
hullámaiban Kelet felől is érkező, kegyetlen, rabszolgatartó népek, illetve az azok 
által hozott idegen eszmék (az embert áldozó, észak-afrikai eredetű kultúrákra, 
a pun, gall és „mocsár-tetem” kultúrákra gondolok).

Az utolsó nagy, sivatagból érkező vallás, a kereszténység a magyar Honfog
lalás koráig már megsemmisítette az antik kultúrát és megszilárdította a patri
archális feudalizmust Európában. Mivel fundamentuma az Ószövetség, - mely 
filozófiai eredetét tekintve, Jehovával és a sátánnal illetve az ördögökkel maga 
is a zoroasztrizmus, a zarathusztrista dualitás hajtása -, a kereszténység eleve 
összeegyeztethetetlen az ős-uráli eszmerendszerrel. A nő, a nősténység, a szere
lem, a szexualitás mindkét vallásban az istennel szemben álló sötét princípium, 
a „Rossz” tartozéka.

Ezzel szemben az uráli „iker-örvénylés” dualitásában a nősténység-hímség 
az istenség lényege, a szerelem, a vágy, a szexualitás az isten teremtő erejének 
megnyilvánulása.

A judeo-kereszténységben vannak „meghívottak” és „választottak”, tehát ele
ve fölé- és alárendeltek.

A magyar ősvallás, a BÜÜN evvel szemben az egyén korlátlan szabadságát 
hirdette a végső határig, amíg az nem sérti mások korlátlan szabadságát.

A kereszténység gyors elterjedésének és szilárdan berendezkedni tudásának 
oka az ügyes szervezés volt. Az omladozó Római Birodalomban és annak pere
mén törzsfők léptek föl államalapító, egyben dinasztikus igénnyel. A versengők 
közül az egyház a legesélyesebbeket támogatta. A papok szállították a logisztikát, 
a törzsfők a katonai erőt a vállalkozáshoz. Így jött létre a keresztény Egyház szim
biózisa a dinasztikus feudalizmussal.
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A kontinuitás tudatának tetőfokán érte a feudális keresztény Európát az a 
kellemetlen meglepetés, hogy kellős közepén megjelentek a magyarok, egy, az 
övéknél fejlettebb haditechnika és logisztika birtokában, és mindemellett ma
gukkal hoztak egy már megsemmisítettnek hitt eszmerendszert, mely az „asz- 
szony-állattá” alázott nőket és a jobbágyokat egyaránt a „szabadság tévútjára” 
csábítja.

A magyarok minden kétséget kizáró katonai fölényben voltak, de Európa urai 
és papjai jobban féltek a magyarok vallásától, mint nyilaitól. Népeiket igyekeztek 
távol tartani a magyaroktól, ezért találtak ki róluk rémmeséket.

A probléma ezzel azonban nem oldatott meg, a BÜÜN vallást evvel még nem 
pusztították el. A bevált recepthez folyamodtak - kiszemeltek egy dinasztikus 
egyeduralomra törekvő magyar törzsfőt, név szerint Taksonyt. A rábaközi tálto
sok hagyományában ez színigazság. Mennyire igaz, mennyire nem, utólag nehéz 
eldönteni, ám ha a Lech-mezei eseményeket hadászatilag és főleg annak körül
ményeit politológiailag elemezzük, igen meggondolkodtató eredményt érünk el.

Valószínűleg el köll fogadnunk a rábaközi „sámánok" véleményét, mely sze
rint a Lech-mezei csatában nem a magyarokat győzték le, hanem az ős-európai 
eszmeiséget, a szabadság és egyenlőség eszméjét vallásfilozófiává fejlesztő ma
gyar vallást semmisítették meg. Az idevágó fejezetben - Bulászló a Lech mezején

- evvel részletesen foglalkozunk. Ám így, vagy úgy, őseink csodálatos legenda
anyagot és időtálló bölcseletet hagytak ránk örökségül!

Őseink katonai és gazdasági sikereinek okát vallásukban, társadalombölcse- 
letükben köll keresnünk - és megszívlelnünk, ha mint nemzet, ismét egészséges 
gerinccel, saját lábon akarunk állni. Mert nem igaz, hogy a magyarságot az akkori 
keresztény, feudális Európába integrálódás mentette meg a biztos pusztulástól. A 
magyarok „kereszténnyé szelidítése” az akkorra már velejéig romlott Egyházat és 
a fejlődésképtelen feudalizmust mentette meg. A kínaiak ugyanígy „szelídítették 
meg” a mongolokat a buddhizmussal.

Lehetnek Olvasók, akikben zavart kelt vagy visszatetszést szül, amikor olvas
ni kényszerülnek a keresztény hitre térítés, majd a Római Egyház befolyásának 
megszerzése és fenntartása érdekében elkövetett vétkekről.

A római keresztény egyház papjait már Szent Gellért is szigorúan bírálta:
„Mert hogyan él Krisztusnak némely papja? Azt csak a vadászatok, per

lekedések, rablások, elnyomások, komédiások, a sóvárság, az isteni jog meg
szegése és az ágyasok hadai mondhatják el. Erről beszélhet Germánia és 
Pannónia sem hallgathatja el.”
Nem feledhetjük II. János Pál gesztusát sem.

A Szentatya - Jézus születésének 2000. évfordulója alkalmával - ünne
pélyesen bocsánatot kért az egyház történelmi bűneiért Istentől, és mind
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azoktól, akik e mulasztások vagy vétkek emlékét hordozzák. Egyúttal kifejez
te, hogy a katolikus egyház is megbocsátja mindazokat a vétkeket, amelyeket 
mások őellene követtek el.

Továbbá fontosnak tartom megjegyezni, hogy én e könyvben nem táltos sze
repben kívánok színre lépni, hanem mint a rábaközi tudók, táltosok szellemi ha
gyatékának rendezője és elfogulatlan magyarázója.

A magyarok az akkori Európai technikánál fejlettebb technikával rendelkez
tek és virágzó keleti kultúrák metszővonaláról léptek be a legsötétebb korát élő 
Európába. Vallásuk akkor is fölvette a versenyt a legkifinomultabb filozófiájú val
lásokkal, és ma is a legkorszerűbb bölcselet képét nyújtja.

Egy kicsit több szerencsével az Európa közepébe települő magyarság vissza
adhatta volna Európának eredeti, emberibb arcát. A hiba az volt, hogy a nemes 
etikájú magyarság el sem tudta képzelni, hogy „testvér testvért elad”, ezért nem 
számolt belső árulással. Avval pedig mindig számolni köll - ma is! Mivel ez, s 
ehhez hasonló bajok a nemzet fönnmaradását ma tényleg veszélyeztetik, úgy 
gondolom, indokolt a nemzetnek visszaadnunk őseitől örökölt szellemi kincseit, 
hogy azokat fölhasználja épülésére-szépülésére, talpra állásához.

A BÜÜN vallás kilenc künv-éből négyet dolgoztam föl e kötetben - hozzá a 
tudók történelmi visszaemlékezéseit. A tudók orvostudományából a fene (a rák) 
gyógyításáról idéztem szűk szavakat. Öt „künv” még kiadásra vár. A gyógyászat 
részletesebb ismertetése is.

Értelmetlen lett volna közlőim szavait fonetikusan tálalnom, de nyelvezetük 
ízét igyekeztem érzékeltetni.

Mindezeket pedig honnan tudom? Lao-Tzë szavaival élve: egyszerűen - tu
dom!

Máté Imre
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Hóból vízbe, vízből hóba 
- az őseurópai kultúra gyökerei -

A rábaközi tudók, bácsák, ördöngösök, javasok, bűvösök, táltosok, harsányok, 
regősök, igricek és más egyéb, ilyen vagy olyan címmel illetett, a tudomány - és 
a közvélekedés - által megkülönböztetés nélkül, fölületesen és szinte lekezelően 
csak „sámán”-nak nevezett fura szerzetek titkos kultúrájából ránk maradt egy 

„BÜÜN"-nek nevezett vallás föltehetőleg teljes anyaga.

AVAROK (SZABIROK)

A „kilenc bűvöletének értelmezett vallás nevét így, kettőzött rövid ü-vel ad
ták tovább a Régiek, a „megénekeltek”. A Régiek itt az avar elődök. A „BÜÜN" 
vallás titkos őrei kivétel nélkül az avar tudat hordozói voltak mind e mái napig.

A „BÜÜN", a kilenc bűvölet azért kilenc, mert az altáji népek kilences szám- 
rendszerében az a tíz-nek megfelelő „kerek” (vagyis alap-) szám, ezért sok vagy 

„teljességes” értelemben is használtatott. Az uráli népek számrendszere hetes 
(körükben a számok nevei csak hétig bezárólag egyeznek meg). A rábaközi ha
gyományban a két számrendszer mágiája találkozik, kiegészíti egymást.

A Rábaközben megtelepedtek már a kelták is, majd az első bolgár hullám 
nemzetségei vetették meg lábukat. Őket követték az avarok. A Rábaköz északi 
mocsárvilágában, a Hanságban a hunok is meghúzódtak. Később besenyők ér
keztek. Nyolc törzsükből kettő a Rábaközben lelt új hazát. Tehát a kelta kivételé
vel csupa altáji eredetű nép.

A rábaközi magyar azonban mégis magyar, nyelvjárása mélygyökerű, annak da
cára, hogy semmi olyan eredetnyom nem mutatható ki, melyet a tudomány jelenle
gi állása szerint „finnugorénak minősíthetnénk. Ez azért van így, mert a tudomány 
az avarokat - nem tudni milyen alapon - török-tatár népnek minősítette. A helyi 
hagyomány viszont László Gyulát igazolja, a „kettős honfoglalás” elméletet.

Az avarok - eredeti elnevezéssel, sőt talán önmegnevezéssel szavarok, szabirok
- föltételezhetően uráli nép voltak, vagy inkább népcsalád, régészetileg nézve az 
Andronovo-i és Kazán-Turbino-Gorbunovo-i, valamint a paleo-ázsiai és Délkelet
szibériai kultúrák metszőpontján.

Az uráli nagy nyelv- és népcsalád eszerint nemcsak finnugor és szamojéd ág
ból tevődnék össze, hanem még egy harmadikból, a szabirból, melyhez a ma
gyarság kialakulásában is szerepet játszó avarok is tartoznának. Az ugor eredetű
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előmagyarokat mindig, történetük folyamán mindvégig ó-török népek közelében 
találjuk, illetve annak minősített népek közelében, mint az avarok. A nem finn
ugor és nem szamojéd szomszédnépekből az avar a legészakibb. Föltételezhető, 
hogy az uráli nyelvcsalád része és török elemeket vett föl, vagy fordítva. Ám így, 
vagy úgy, a rábaközi avarok nem török-tatár jellegű vallást hagytak ránk, hanem 
vitathatatlanul uráli eredetűt.

A „finn-ugor” rokonságelméletnek sok ellenzője támadt. Az „uráli” rokonítás- 
sal szemben nő az „altáji”-ak tábora. A lovas nosztalgia ennek kedvez. Pedig csak 
ural-altáji nép és nyelvcsalád van. Nehéz a kettőt különválasztani. A provokáció 
azonban mindkét oldalról erős - és szakszerűtlen. Még olyan reprezentatívnak 
szánt kiadványban is, mint „A magyarok krónikája', ezt olvashatjuk a bolgár-tö
rökökkel kapcsolatban (33. oldal):

„A magyar nyelv finnugor struktúráját azonban a tartós török nyelvi ha
tás nem változtatta meg"

Ez egyébként színtiszta igazság. A szöveg szerzője csak azt nem közli, hogy a 
török nyelvek épp olyan ragozó nyelvek, mint a többi altáji, uráli, köztük a finn
ugor. Ugyanaz a „struktúra”, ha így jobban tetszik, tehát nem is változtathatta 
volna meg a magyarét! De ezt a gyanútlan olvasó esetleg nem tudja és elhiszi, 
hogy csak (ó- és új-) török „jövevényszavaink” vannak.

Ha van magyar tudományos elmebaj, annak legszembeötlőbb jele a „jövevény
szó” mánia. Létezik ilyen. Jövevény a szó, ha valamilyen okból más nyelvből át
vett szó. Például az oszmán-törökből a findzsa. Törökök révén ismertük meg a 
kávét és a findzsát is.

De az ótörök ökör, vagy bakter szavak nem jövevény-, hanem bolgár-török ere
detű szavak, mert a bolgár-török egyik ősünk, alkotóeleme a magyarságnak. A 
tőlük származó szó nem kívülről érkezett, ennek okáért. Iráni és kelta eredetű 
szavainkkal ugyanez a helyzet.

A rábaközi hagyomány igen sok ótörök eredetű szavat őrzött meg. „Altáji" sza
vakat, noha a Rábaköz eszmeisége egyértelműen „uráli”. Racionális misztikája is 
ezt bizonyítja. Ám ez nem azt jelenti, hogy más ágról való őseink nem hatottak.

E tényen nem változtat egyáltalán semmit, hogy a szóhasználatban előfordul
nak ótörök eredetű szavak. A népek nemcsak differenciálódás, hanem integráló
dások eredményei is. Ótörök, avar, bolgár, és más egyéb török (turanid) elődeink 
nyelvéből szavak is maradtak ránk. E nyelvek összeolvadása egymással zökke
nőmentes volt, mert az uráli és altáji ág nyelvei egyaránt ragozó nyelvek, rend
szereik igen közeliek. Helytelen tehát a magyar nyelv török „jövevényszavairól” 
beszélnünk. Örökségről van szó, nem átvételről.

A BÜÜN vallás elnevezése törökös, a „naporcájú" férfi isten neve GONÜZ a 
török nyelvek gon, gön (nap) jelentésű szavaira utal. A YOTENGR1T, TENGR1T
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(néhol TENGRI) istennevek rokonok még a kínai t’ien (ég) szóval is. De tenger 
szavunk jelentése is „végtelen”, és mégsem minősítjük „jövevény” szónak, holott 
gyöke ugyanaz, mint a YOTENGRlT-é, TENGRIT-é - és jelentése is.

A magyarság többszöri uráli és altáji „házasság” eredménye. Nyelvileg is. A 
népek, nyelvek nem a tudós skatulyájában keletkeztek és nem is illenek bele. A 
népek ötvöződése új népekké új meg új nyelvi változásokat és új meg új maga
tartásbéli állapotokat idéz elő. A jövevények beolvadása gyakran több évszázad 
eltelte után idéz elő új állapotokat, például nyelvileg, mint azt Szabó Dénes, a fo
netika nagy tudósa a magyar nyelv hangtani változásait illetően megállapította.

SZABADOK VALLÁSA

A magyar „hazák” kényszerű Nyugat felé tolódása során, melyet helytelenül ván
dorlásnak nevez a tudomány, az ősmagyarság elszakadt az uráli közösségtől és 
fajilag más, főleg török-tatár elemből táplálkozott.

E tény ismeretében különösen meglepő, hogy a rábaközi hagyomány tanulsá
ga és tanúsága szerint az ősi, uráli eszmerendszer nem szenvedett csorbát. Annak 
dacára sem, hogy az „ősmagyar” vallás összegező (noha nem szinkretikus) vallás 
lehetett, hiszen nem zárkózott el hasznavehető, máshonnan jött gondolatoktól.

Ennek az a magyarázata, hogy az ős-európai, azon belül az uráli sámánizmus 
talaján keletkezett BÜÜN vallás igen régen tételes vallássá fejlődött, és megte
remtette a saját hittételeit, etikáját és bölcseletét. Az „igen régen” nagyon tág fo
galom. Annyi azonban biztos, hogy a magyar ősvallás, legalábbis a rábaközi ha
gyomány BÜÜN-nek nevezett vallása a törzsekbe szerveződést megelőző korban 
keletkezett, amikor az egyén élettere nagy volt, ennek következtében a szabadság 
igénye és lehetősége is.

A magyar ősvallásban a francia forradalom közismert jelszavai törnek a föl
színre, Európa szunnyadó eszmei múltjából: szabadság, egyenlőség, testvériség. 
Ez tette a BÜÜN-t népszerűvé. Még a keresztény krónikás, Kézai Simon is sóhajt
va említi ama szép időket, „midőn még minden magyar szabad volt". Mindemel
lett a BÜÜN vallást éppen az egyén szabadságának védelme tette alkalmatlanná 
parancsuralmi rendszerek elvi alátámasztására.

A vezető réteg abszolutizmusra törekvése azonban már a törzsi szervezetben 
megmutatkozott. Talán bizonyos mértékig szükséges is volt a törzsnek, mint ál
lamszervezetnek igazgatásához, irányításához, de az abszolutizmus határát min
dig a hatalmasok szabnák meg, ha nem létezne ideológia, mely korlátokat szab. A 
BÜÜN vallás pedig az ilyen törekvéseket igencsak korlátok közé szorította, ezért 
nem csupán a keresztény Árpád-házi uralkodóknak nem felelt meg, de föltehető- 
leg már Álmos vezérnek sem.
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Már Levédiában, a 8-9. században befolyásra tett szert a magyar vezető réteg 
körében a zoroasztrizmus (iráni zarathusztrizmus), a „szeredás” vallás. E vallás 
szigorúan hierarchikus belső rendje egy fölülről irányított parancsuralmi társa
dalmat igyekezett elfogadtatni. A zarathusztrizmus keretei közt sarjadt puritán 
irányzat, a manicheizmus is a „szeredás” vallással együtt juthatott el a magya
rokhoz.

A magyar nép hitvilágában lelhető zarathusztrista elemek megtéveszthették 
a magyar ősvallás kutatóit (Ipolyi Arnoldot különösen), ezért az irányban ke
resték a „magyar vallást”. Például a garabonc alakja is a szeredás vallásból került 
a magyar hitvilágba. A mesékben gyakran „diák” titulussal illetett garabonciás 
esőt, vihart tud előidézni. Neve Garapán-ra utal, a zarathusztrista vallás egyik 
ó-perzsa főpapjára, aki a vihar, a szélvész, az esők és zivatarok szellemének volt a 

„felelőse”, földi helytartója.
Ősi hitünk nő-istenét, istenasszonyát azonban Kálmány Lajos már a múlt 

században megsejtette, a Boldogasszony alakjában.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Az a magyar törzsek társadalmában történt villongás, amely Álmos vezér megöle- 
téséhez vezetett, föltehetőleg a korrupt szeredás papság ellen irányult, a BÜÜN val
lás szellemében. Bár van történész, aki szerint természetes halállal halt, akad más 
is, aki viszont igyekszik Álmos halálát szakrális királygyilkossággá nemesíteni.

Ilyent föltételezni csak az uráli sámánizmusok, azokon belül a magyar „sá
mánizmus” alapvonásának mellőzésével lehet. A sámánizmus, a táltosi gyakorlat 
alapja a tudás gyűjtése és annak alkalmazása minden téren. A táltosság ezért 
lehetett a tudománynak és a vallásnak egyaránt alappillére.

A sámánizmusokat lehet ilyen-olyan szempont szerint osztályozni, külső és 
belső ismérvek alapján. Két főtípus azonban az ártó szellemekkel létrehozott 
kapcsolat természeténél fogva megkülönböztetést kíván. Az egyik alapfajta a 
küzdő sámánizmus, a másik típus az engesztelő.

A szibériai, uráli, észak-európai sámánizmusok alapvonása a küzdő sámániz
mus: a sámán nem alkudozik az ártó szellemmel, hanem megmérkőzik vele.

Az engesztelő sámánizmusokban az ártó szellemekkel, ha azok erősek, nem 
veszi föl a sámán a harcot, hanem a rossz szellem által gyötört személyt megvált
ja, azáltal, hogy a szellemnek más individuumot bocsájt rendelkezésére. A dél- 
amerikai sámánizmusokban ez gyakran tengerimalac, az afrikaiban baromfi. Ha 
a sámán elég erős, át is parancsolhatja a rossz szellemet állatba. Ilyen jelenettel 
az Újszövetségben is találkozunk, midőn Jézus a megszállottból disznó falkába 
parancsolja át a gonosz szellemek hadát.
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A megváltás fogalmát ismerő és hirdető vallások engesztelő típusú sámániz
musokból fejlődtek tételes vallásokká. Az ilyen vallásokban lehetséges a szakrális 
királygyilkosság, mint nagy értékű emberáldozat.

A magyar táltosok világképe és az abból fejlődött BÜÜN vallás azonban nem
csak hogy nem ösmerte a megváltást, hanem foglalkozott a kérdéssel és elvetette. 
Kollektív megváltást és kollektív felelősséget sem ösmert. A magyar vallásban 
ki-ki maga felelt vétkeiért, kihágásaiért.

A BÜÜN mesterei azt tanították, hogy egy igazságos és jó Isten nem óhajt 
ajándékként szenvedést, azt meg végképp nem fogadja el, hogy a gazemberek üd
vözüléséért ártatlan igaz embert kínozzanak, és öljenek meg. Ez csak akkor volna 
elfogadható, ha Istent rossznak képzelnénk el.

ÉGHAJLATI VISZONTAGSÁGOK 
DUÁLIS CSALÁDREND

Tudósaink közül - szerény ismereteim birtokában merem ezt állítani - csupán 
Beke Ödönnek, a nyelvésznek jutott eszébe, hogy a magyarok „valaha valamifé
le” dualista filozófiával rendelkezhettek, melyben a hímség-nősténység alkottak 
egyensúlyt. Beke abból indult ki e föltételezésében, hogy a magyar nyelvben a 
páros testrészek egy-nek számítanak, az egy kéz, láb, szem, fül csak fél. Ő az ősi 
fél-ember mítosz vetületében látta ennek eredetét, mely még a Biblia Ószövet
ségében is megcsillan. Hiszen a nő meg férfi együtt egy ember a Bibliában is.

Mivel pedig a fél-ember mítosz (a pálma-kő konfliktusa) csak bizonyos éghajlati 
zónákban található, Beke úgy vélte, hogy a magyar nyelvnek e jellegzetessége már 
az utolsó jégkorszak előtt kialakult. Beke Ödön ezt tízezer évre dátumozta vissza.

Körülbelül tízezer évvel ezelőtt azonban a Nagy Jégkorszak ténylegesen már 
véget ért, bár a tengerek szintje akkor még 40 méterrel volt a mai alatt.

Egy ezredévvel később már csak 12 méterrel, ekkor azonban a tendenciák hul
lámzó jellegének megfelelően beállt néhány évtized alatt egy kisebb jégkorszak. 
A tenger szintje ekkor 15 méterrel visszaesett. Rövid, alig félévszázados kisebb 
melegedés után ismét.

Több, kisebb-nagyobb hullámzás után kb. hétezer évvel ezelőtt hirtelen föl
melegedés következett, melynek következtében a tengerek szintje a mainál 4 
méterrel magasabbra szökött, hogy két és fél ezer évre rá 6-7 méterrel zuhanjon 
ismét a mai szint alá. Ez a jégkorszak igen hirtelen következett be, ezért nagy 
szerepet játszott az uráli népek életében.

Már a megelőző periódus, a melegedés kora özönvíz-szerű katasztrófákat 
válthatott ki, épp úgy a három és fél ezer évvel ezelőtt beállt, alig fél évezredig 
tartó melegedés. A tengerek szintje ekkor 5 méterrel volt a mai fölött!
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Az uráli népek mozgását tehát klimatikus változások idézhették elő. Mindez 
azonban a Nagy Jégkorszak után történhetett, annak utójátékaként.

A természet viszontagságainak kitett népek csak úgy tudtak létezni és átélni 
viszontagságos időket, ha az egyének, a családok megbízhattak egymásban és 
számíthattak egymás segítségére. Ez abból állt, hogy természetes rendet alakí
tottak ki, íratlan törvényekhez igazították életüket.

Alapvető föltétel volt az Élettér biztosítása, és azon belül a Szabadság biz
tosítása. Az pedig, hogy a társadalomban szolgaság uralkodik-e vagy szabadság, 
már a családban eldől. Föltehetőleg az ős-társadalmakban nem volt a nemek közt 
háborúskodás, és az emberek közti viszony békés volt. A tényleges természeti 
népek életéből következtethetünk erre.

Ahol a férfira kemény föladatok hárulnak, a természetes kiválasztódás az 
erősnek kedvez. Az erős férfi számára érték a nő. Hímje akar lenni, nem pedig ura. 
Az erős férfi utódai várhatóan erősek, nőnemű utódai is. Az ilyen nők be tudják 
tölteni a „tűzhely királynője” nagyra becsült szerepét.

Ám mindegy, hogy mi okozta, Európa ősembere, az uráli, megteremtett egy 
világképet, amelyben nősténység és hímség duális egyensúlyban vannak. Család
rendjének vetülete-e a filozófia, vagy a filozófiáé-e a családrend, teljesen mindegy. 
E filozófiai dualitás nyelvi lecsapódása, hogy a magyar nyelvben a páros testré
szek együtt egy egészek.

NÉPEK SZOMSZÉDSÁGA

A jéggel-csúszás, árral úszás, aszerint, hogy Szibéria az Urálon innen, az Urálon 
túl melegedett-e vagy hűlt, Európa ősemberét érintkezésbe hozta ugyanazon ég
hajlati övezet más népeivel, történetesen a jobb híján „paleo-ázsíainak" nevezett 
népekkel, akikkel talán egyébként is rokonságban lehetett.

Emellett szól ama tény is, hogy az ún. arktikus paleolitikum kultúrái ezer- 
ezerötszáz év múlva már nem mutathatók ki az európai szakaszon, - pedig még 
Kr. e. 10 000 és 3 500 között jelen voltak -, mert összeolvadtak a tőlük Délre 
kifejlődött kultúrákkal.

A Volga mentén fölhatoltak különböző mikrolitikus kultúrák is, de mérvadó, 
stabil kultúra az ún. Káma-kultúra volt e térségben. E kultúrák találkozása ala
pozta meg az ős-uráli kultúrát, mely a Volga-Oka, a Mazovi és az ún. „fésűs-ke- 
rámia” kultúrákat is magába foglalta. E kultúra Kelet felé a Nyugat-szibériai kul
túrákhoz kapcsolódott és láncszemszerűen része volt egy éghajlati kultúrának 
szinte körben a földtekén.

Ezen az úton állhatott elő rokonság a korai japán kultúrával is, amint az a 
teremtésmondák közös vonásaiban is fölfedezhető.
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Az ős-uráli kultúra déli irányban éles határvonal nélkül ötvöződött a 
„Kelteminar” kultúrával, de csak az Uráltól Keletre, mert Európában Délen e két 
kultúra közé beékelődött az ún. Gödörsír kultúra.

E már nem uráli jellegű kultúra tartós és földrajzilag tág teret betöltő jelenléte 
akadályozta meg, hogy az uráli kultúra délebbi, mezopotámiai eredetű kultú
rákkal közvetlenül érintkezzék. Történetesen a kaukázusi Kura-Aras és Maikop 
kultúrákkal.

Ennek okáért hiábavaló igyekezet körömszakadtáig felmenő ági rokonokat 
keresni Mezopotámiában, az oldalági rokonságon túl. Mint már tárgyaltuk, a 
magyarság első alkotó elemeinek és a magyar nyelv kialakulásának idején Me
zopotámia víz alatt volt és a magyarság már javában létezett, amikor ott a folyók 
által föltöltött területre ismét emberek települtek.

A magyar a legrégibb európai népek egyike, az ős-uráli kultúrának, mint az 
ős-európai kultúra részének a hordozója.

Az uráli kultúra kiteljesedésének idején Nyugat- és Közép-Európa kulturális 
térképe igen tarka-barkává vált. Az ős-európai világkép összezavarodott, megin
gott, Afrika és Kisázsia felől érkező hatásokra.

Az uráli népek viszont tovább őrizték és fejlesztették bölcseleteiket az ős-eu
rópai mentalitás jegyében. Megőrizték az európai ember esze-járását és hajlamát 
a természetbe illeszkedő harmóniára. A magyarok ennek a kultúrának örökösei, 
és ők fejlesztették az ősi táltosi hitvilágot tételes vallássá, mai értelemben véve is 
modern etikájú és filozófiájú vallássá.

Ős-Európa népeit és a megfelelő éghajlati övezetben Ázsia népeit is a Nagy 
Jégkorszakot követő éghajlati „lázgörbe” ingadozása szelektálta harmóniára tö
rekvő, toleráns népekké.

A magyar ősvallás, a „BÜÜN" igen lényeges dogmája, a „Jó Szomszédság 
Törvénye” is a tűz meg víz érintkező vonalán keletkezett - szükségszerűen. Az 
ingadozó éghajlathoz alkalmazkodni kényszerülő ember számára - hét-nyolc 
évezreden belül kilenc-tíz jégkorszak, illetve olvadás - elengedhetetlennek bizo
nyult embertársa megbízhatósága és az is, hogy ő a másik embernek a megbízha
tóság érzetét nyújtsa!

Európa embere nem élte volna át a fagyokat-olvadásokat, ha a családok, nem
zetségek egymást fosztogatják, de akkor sem, ha a bajba jutottat a szomszédság 
nem segíti. Az élhetetlent minden szomszédi segítség dacára megtizedelte a ter
mészet, a parazitákat pedig kiirtották maguk közül.

Európa népei a jégkorszakok által érintett területeken egymást illetően biz
tonságban és szabadságban éltek. Veszélyes övezet a déli peremvidék volt. Pro
fesszorom, Beke Ödön szerint a fagyos és a meleg zónák határán „dögleső” népek 
telepedtek meg, mert a folyók, gleccserek sok dögöt hoztak a hidegebb vidékekről, 
továbbá az állatok őszi-tavaszi vándorlása során elhullott és beteg állatokat is
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ehettek. A jég Északra húzódásával ezek a népek is egyre északabbra húzódtak. A 
BÜÜN rábaközi hagyománya megemlékezik róluk.

A parazitákra, rablókra fölkészületlen uráli népeknek sok gondot okoztak. 
Megbontották az ősuráli nép- és nyelvtömböt, kiszorították őket eredeti szállás
területeikről. Őseink e népfajtát „Und”-nak, vagy Ond-nak nevezték. Nyelvünk 

„undok” szava (und-szerű), e népfajta nevét őrzi.

VILÁGKÉP, HITVILÁG, VALLÁS

A szeszélyes éghajlati övezet emberének lényeges fölismerése volt, hogy ő nem 
ura, hanem része a természetnek és csak akkor marad meg, ha nem fordul vele 
szembe, ha nem rombolja.

Harmóniában lenni a természettel - egyszerűen hangzik, ám valójában igen 
nagy körültekintést, fölismerést tételez föl. Az ős-európai ember fölismerte, hogy 
a természetben mindennek és mindenkinek rendeltetése van. A családban is. A 
nő nőstény, a férfi hím, ez nem cím és rang kérdése, ezért e tényállásból nem áll 
elő probléma. Nemek közti harc egyébként sincsen, csak a két felé polarizált nem- 
telenség visel egymással háborút.

Ez a fölismerés az ős-európai dualista világkép alapja.
Naturalistán nőstény meg hím - eszmei princípiumok formájában nőstény- 

ség meg hímség, egyaránt kiegészítik egymást, termékenyítőleg hatnak egymás
ra. A rossz, a romboló, pusztító erő, melyet a vallásokban a „sátán” testesít meg, e 
duális viszonynak nem tartozéka, csak kívülálló, akinek törekvése a nemek közti 
harmónia megbontása.

Az ős-európai világkép létrehozói az „oknyomozó sámánok", a táltosok le
hettek, a napi problémák megoldásának és az elvont gondolkodásnak egyaránt 
mesterei.

Az ős-európai dualista világszemléletre hitvilágok és vallások épültek. A ma
gyarok ősei ennek a filozófiának jegyében teremtették meg tételes vallásukat, 
amelyet a rábaközi hagyomány „BÜÜN” néven őrzött meg.

Az ős-uráli, ős-európai világképtől a kiforrott vallásig hosszú volt az út. Külső 
hatások gazdagíthatták az eszmevilágot, de lényegén nem változtattak - bizony
ságául annak, hogy már a hitvilágnál magasabb szinten létezett, amikor az első 
külső hatások érték.

Rokonnépeink hitvilágában, obi-ugorokéban és a volgai-permi népek hitvilá
gában is meglelhetők az ősi világkép nyomai. Úgy tűnik, hogy e mai formájukban 
ismert hitvilágok magasabb szintű vallások romvárainak tekinthetők, egy kívül
ről szétzúzott kultúra maradványainak.
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A magyar köztudatban még kevesebb emléke maradt ennek a kultúrának, a 
nyugatibb európai kultúrákban még annál is kevesebb, de az ős-európai eszmeiség 
minduntalan áttört a ráerőszakolt fölszínen. Nem csak a szabadságeszmékben.

A hollandiai remonstráns „eretnekség” - ilyen gyülekezetek ma is létez
nek Hollandiában, sőt Németországban is - alapgondolata, mely szerint Isten 
nem „Mindenható", hanem igenis rá van utalva a jó megvalósításában az ember 
együttműködésére, az ős-uráli, -európai filozófián alapuló logika újkori fölszínre 
törése.

A rábaközi tudók hagyatékában is találkozunk hasonló hittétellel.

A MEGALITIKUS KULTÚRA

A megalith görög szó, nagy követ jelent. A megalitikus kultúrát, mely Európában 
Kr. e. 3-4 évezreddel élte virágkorát, azért nevezték így, mert jellemző rá a nagy 
kövek fölhasználása oszlop-sorok, -körök, sírok, épületek építésére. A megalitikus 
kultúrákban a naptárkészítést fontosnak tartották. A kőépítményeket arra (vagy 
arra is) használták, hogy figyeljék az égitestek, főleg a Nap járását. A napfény 
beesési szögének változásait jegyezték, megjelölték a köveken. Az írottkő ilyen 
célt szolgálhatott.

Az Írottkő közelében Kőszeg város neve is a Naphoz kapcsolódó kultikus hely
re utalhat. A „kőszeg” nem kő és szeg összetétele. A „szeg”-ek a Nyugat-dunán
túli nyelvjárásban szék értelemben fordulnak elő, mint lakóhely megjelölések. Pl. 
Kustánszeg, Zalaegerszeg. A Kőszeg szó kő tagja pedig eredetileg a Nap-ot jelentő 
Gün (gön) szó változata. Ezt a föltételezést támasztja alá Kőszeg német neve is 
(Giins).

A Hegykő, Hegyeshalom helynevekben sem a hegy szó van, mert a nevezett 
helységekben nincsen sem kő, sem hegy, hanem a hegy-ben az egy = szent szó rej
tőzik (vö. egyház). Hegykőre valahonnan, talán a Lajta hegységből követ (menhir) 
cipelhettek, Hegyeshalomban pedig kő híján földet lapátolhattak halommá. Az 
ún. „kunhalmok” is kőemelvény-pótló halmok lehettek.

Szombathely német neve Stein am Anger (Kő az Anger-nál) is kultikus hely
re utal, ugyancsak az írottkő közelében. A Hanságban, Bősárkány határában a 

„Cigány Hany”-nak nevezett lápos legelőn gimnazista korunkban Gősi Imrével 
együtt (azóta nyugalmazott tanár Mosonmagyaróvárott) találtunk megkövült 
oszlopmaradványokat. A komplexum alaprajza megegyezett a megalitikus kul
túra lelőhelyeinek kőből készült szerkezetével.

A tudók szerint Pannonhalma is „egyes” hely volt. Európa-szerte szinte tör
vényszerűen, a keresztény templomokat ősi kultikus helyekre építették. így köny- 
nyebb volt a korábbi hitek híveit megnyerni.
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A „BÜÜN” vallásba belekerültek a megalitikus kultúra elemei is és folyama
tosságot nyertek a kultikus helyek. Ez nem az itt honos kelták (gácsok) leverésére 
enged következtetni, hanem békés asszimilálódásra.

A tudók emlékezete szerint „az avarok elei, a szavarok” Pannónia őslakói. A ró
maiak róluk nevezték el Szombathelyet Savariá-nak. így, vagy úgy, a megalitikus 
kultúra tovább adatott. Szombathely is folyamatosan kultikus hely maradt. Isis 
szentélyét is ott állították föl a rómaiak. Mai nevét pedig olyan nemzetségtől 
kaphatta a Honfoglalás után, amely szombaton ünnepelte az „Úr napjá”-t - Bor- 
sod-ból Vas-ba szállt „mózsiásoktól” („mózeshitű” kabaroktól).

A RÓMAIAK

A Rábaköz a római korban is lakott, sőt gazdaságilag fejlett vidék volt, jól kiépí
tett úthálózattal. A mai Csorna akkor Surnum néven volt a Rábaköz központja. 
Római előkelőségek, császárok is (pl. Marcus Aurelius) szívesen nyaraltak, va
dásztak a Rábaközben.

A rómainál is korábban behathatott ide (és az egész Nyugat-Dunántúlra) az 
etruszk kultúra. A Tuna, Tunár istenpár megjelenése a helyi mitológiában erre 
enged következtetni. Talán a Nyugat-dunántúli regösénekek dallamkincsében is 
találhatnánk ez irányba mutató nyomokat.

A népszokásokban ismert virgácsolás római eredetű. A „virgácsolás” ideje de
cember. Decemberi szokás volt, hogy fűzfavesszőből készített virgáccsal fiatal 
legények házról-házra jártak és föltették a kérdést: „Van-e e házban valaki ellen 
bármi kifogás?!” Ha volt valamelyik családtag ellen, azt lekapták lábáról és meg
verték virgáccsal. „Telhetetlen a menyecske”, „engedetlen a gyerek”, „pletykás a 
vénasszony”, „kocsmába megy az ember ahelett" - ilyenféle „vádak” hangzának 
el, tréfásan.

E szokás a római decemvir-ekre, a római birodalom rendőreire emlékeztet. 
Jelvényük a vesszőnyalábba kötözött bárd volt.

A virgácsolás, a lucázás római eredetű szokások, de nem a rábaközi tudók 
szellemi hagyományának tartozékai és a „BÜÜN”-be sem hatoltak be.

Behatolhatott viszont római közvetítéssel a szíriai eredetű Dolichenus-kul
tusz. Az ún. „Dolichenus-háromszog" a rábaközi (és környéki, pl. szigetközi) 
táltosok jelvénye. A kasza-kalapáló üllő is ennek változata, praktikus szerszám 
módosulatban (mert az üllő a Dolichenus-háromszögre emlékeztet). Erre az öreg 
táltos jeleket rovott utódja okulására. A háromszögbe rovott vagy domborított 
ábrák utaltak a táltos rangjára. A legmagasabb szintet a Napot csőrében tartó 
kormorán jelképezte.

Távol-keleti mitológia, mediterrán keretben!
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Táltossors a Magyar Birodalomban

A magyar tudatban igen lassan sorvadt mai minimumára az ősfilozófia, illetve a 
régi „Magyar vallás”.

A magyar kereszténység első három századát végigkísérték az ún. „Mágus- 
pörök”. Amit ma nem túl szerencsés gyűjtőnéven „sámán”-nak neveznek a médi
ák, azt akkor „mágus”-nak, varázslónak nevezték.

A magyar táltosokra II. András, majd IV. Béla idején járt rá leginkább a rúd. 
Ez a kor történelmünkben egy „europizálási fázis”, ahogy ma mondhatnók, de 
erős volt a német befolyás.

Az „europizálás” akkor a jobbágy-nemes viszony kasztba merevítését, a hiva
talostól eltérő minden nézet üldözését és a jobbágyság német típusú jogfosztott- 
ságát jelentette. A nem vagyonos nemesség, a köznemesség ezért látta szükséges
nek - az Aranybulla kiadatása révén - jogait rendezni, stabilizálni.

Az Andechs-Merániai házból való Gertrúddal nem csak léha urak érkeztek 
Magyarországra, hanem inkvizítorok is. Eme urak és inkvizítorok egyaránt, a 
Német Császárság permanens feudális anarchiájának erkölcsét hozták maguk
kal, más szóval nem ismertek törvényt, még a „ius asilii”-t sem tartották tisztelet
ben, a templomba menekült sérthetetlenségét. IV. Béla sem, ellentétben apjával, 
II. Andrással.

Az erős német befolyás vitte az Országot a tatárjárás tragédiájába. Figyelem
reméltó párhuzam, hogy a mohácsi tragédia háttérjelensége ugyancsak egy né
met királyné - Habsburg Mária! A rábaközi tudók szerint Merániai Gertrúd és 
Habsburg Mária méltó utóda Bajor Gizellának. A „romlás” szerintük már vele 
kezdődött.

TEUTON JÁNOS

Legelviselhetetlenebbé a tatárjárás előtt és után vált a helyzet, amikor a magyar- 
ellenes és babonás IV. Ince pápa ügynöke, a dominikánus rend főnöke Teuton 
János, akit a nép „A német” néven emlegetett csak, kitúrta vezető pozícióikból 
a magyar főpapokat. Az inkvizíció magyarországi irányítójaként megszervezte 
a Militia Christi-t, az első ÁvH-t1, először Esztergomban. Ennek elsődleges föl
adata a besúgás volt.

Teuton János korábban II. Frigyes udvarában élt, Palermóban. Az ő nevéhez 
fűződik egy új inkvizíciós eljárás föltalálása, nevezetesen az, hogy a kiszemelt 
áldozatot „államellenes fölforgatás, izgatás” koholt vádjával fogták pörbe.
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Lombardiában emberek ezreit juttatta így máglyahalálra. Magyarországon is 
ezt vezette be, mivel Könyves Kálmán híres törvénye óta - mely szerint „ördögök 
és boszorkányok nincsenek” - lehetetlen volt Magyarországon bárkit is az azok
kal való cimborálás címén likvidálni. Jóval később lehetett csak, a „Habsburg- 
kultúra” betörése után.

Teuton János a „pogányok” üldözésével csak másodlagosan foglalkozott. Ér
deklődését főleg az „eretnekek”, azok közül is a boszniai bogumilok kötötték le. A 
pápák is azok ellen szólították föl beavatkozásra a magyar királyokat. Akkor még 
Bosznia vitathatatlanul és stabilan a Magyar Birodalom része volt.

Eretnekségre hivatkozva üldözte a magyar nyelvű könyveket, akkor is, ha a 
szöveg megfelelt az Egyház éppen érvényben lévő „irányvonalának”. Magyarra 
fordított evangéliumokat is égettek.

Általában üldözték a magyar írásbeliséget - és az írástudást is. A „Mágus-pö- 
rökben” gyakori vád, hogy a táltos, harsány vagy igric, betűvetésre és régi mon
dákra oktatja a fiatalságot.

A „POGÁNY” HAGYOMÁNY ÁTMENTÉSE

A Tatárjárást követően gyakori vád: konspiráció a tatárokkal. A nép tehát érint
kezett velük!2

A hadakozásban meggyöngült Országra még az inkvizíció súlyosbodása is kö
vetkezett, csapásként. Ezidőtájt határozták el a magyar táltosok, hogy mai szóval 
élve „belső emigrációba” vonulnak. Ettől kezdve kerülték a nyilvános föllépést, a 

„táltos-inasnak” szóban adták át a tudást, a „tudományt”, az ősi igazságot, s annak 
meg kölle azt tanulnia.

Kifelé megmaradtak javasnak és gyógyítottak „Isten” nevében. A betegre bíz
ták, hogy melyik, vagy milyen istenre gondol, „a bölcsnek mindegy, melyik szegre 
akasztja a subáját” alapon.

A táltosok titkos szervezete behálózta az egész magyar birodalmat. Az ösz- 
szekötő szálak az egyes csoportok között a törökdúlás idején szakadtak szét. El
sorvadhatott sok sejt azért is, mert életét vesztette a „mester”, vagy az, akinek 
átadhatta volna a tudományt.

A Rábaközben, azon belül a Hanságban, meg a Rába mocsaras lapályain a 
hagyomány átmentődött századunkig.

A „Mágus-pörökben” nagy számmal szerepeltek Nyugat-magyarországi tálto
sok, Győr, Kapuvár, Szigetköz és a Csallóköz falvaiból is.

A rábaközi „tudók” összetartottak, ismerték egymás gyöngéjét, erejét és ki
cserélték tapasztalataikat. A praktikus tudományok - mint a gyógyítás - mellett 
nagy súlyt helyeztek a „régi hit" hagyományainak ápolására. Legfontosabbnak a
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bölcselet megőrzését tartották, de a mondákat és a „törvényt” sem hanyagolták 
el.

Utódaikat sokrétű szempont szerint választották meg, teljesen függetlenül 
attól, hogy az alkalmasnak ítélt tanítvány rokonuk volt-e vagy sem, fiú-e, vagy 
lány.

A „sámánok” nem csak utódokat szemeltek ki, hanem médiumnak alkalmas 
egyéneket is, meg egy „második gárdát” melyet talán segítőknek, segédszemély
zetnek nevezhetnők. Ezektől, meg az „ördöngösségben” félúton megrekedt jelöl
tektől kiszivárgott egy és más. Ebből táplálkozott a néphit (ld. a következő feje
zetben).

A „sámán-szerzet” feje a bácsa, olyan főtáltos-féle, elsősorban tanítómester, 
mint föltehetőleg kínai eredetű neve - bá-tzö - is jelzi. Tisztét az előd kaszaüllő 
és kalapács átadásával továbbítja utódjának. Az üllőre jeleket farag, melyek révén 
a közösség vezetését illetően tanácsot ád utódjának. „Megszabja az irányelvet”

- mondhatnók mai megfogalmazásban.
A. „BUUN” - az ősi vallás - szubkultúrája mellett létezett egy manicheista 

eredetű szerzet is, a rábaközi vándorborbélyok céhén belül, vagy annak álcázva. 
Ezek közt is voltak „sámánok", akik a „BÜÜN” társaságnak is tagjai voltak. (A 
manicheizmusról külön fejezetben szólunk.)

A vándorborbélyok a besenyőkkel kerültek a Rábaközbe, manicheista papok 
voltak. „Pogányságuk” a „cucurbita” eretnekségre vezethető vissza. Megnevezésük
- „tökösök” - a tök latin nevéből ered, amit azért kaptak, mert a manicheistáknál
- közelebbről a kunok és besenyők manicheizmusában -rituális szokás volt a hívő 
férfiak fejének borotválása. A puritán manicheistáknál másutt is.

A borotválás szokása az iszlámba is átkerült. Az iszlám mindenekelőtt 
a manicheizmust emésztette magába, például török-tatár közegben. Még a 
manicheista kultúra virágzó központjában, Ujgurisztánban3 is.

NÉPHIT

AZ „ELAKADT” TÁLTOS-INAS

A rábaközi tudók hagyatéka nem „néphagyomány", hanem zárt kultúrában to
vább adott örökség. A néphit a kiszivárgásokból táplálkozott. Elsősorban meg
torpant, „félúton elakadt” táltos-inasok révén, vagy véletlen érintkezés által, - de 
betegségből gyógyultak révén is, akik részt vettek „pogány” szertartásban.

A Középkorban igénybe vették a gyógyító „mágusok” tudományát ispánok, 
püspökök is. Árpádházi Szent Margit is. Az. ún. „Mágus-pörök” irataiból tud
juk, hogy pártfogásába vett gyógyító sámánokat. Az egyszerű nép nem értette
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(manapság sem érti) a vallás, a szertartások lényegét. Amit fél füllel elkapott, fél
szemmel megpillantott, azt kerekítette fantáziájában egésszé, hitelessé.

Mint a csornai atyafi is, akit most fonetikusan idézek (történetét dédnagybá- 
tyám, Erdős Péter csizmadiamester adá elő).

A néphitben a táltos „megáll” három szál nádon. Ilyen jelenetet némelyek vi
zionálhattak, talán láttak is, „bámulatba” esvén. Ténylegesen azonban a három 
nádszálon állás nem cirkuszos mutatvány, hanem jelkép, szimbólum. Három 
erényről van szó: igazság, bölcsesség, szeretet. Nehéz őket, - mert törékenyek 
mint a száraz nád, de hajlékonyak is, mint az eleven nád -, mint életünket meg
határozó erényeket gyakorolnunk. Olyanok mint a nádszál, nehéz rajtuk „meg

állni”. Erre töretlenül csak kiváló lelkek képesek.
A Krisztus-kép rontás más forrásból nem ösmert. Annyi világos a jelenetből, 
hogy a „táltos koma” nem a „BÜÜN-szerzet” tehát nem az ún. „Magyar pogány
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hit" követője - hanem a rábaközi vándorborbélyok szektájának tagja, „tökös”, 
cucurbita manicheista.

A manicheisták és keresztények közt félévezredes vita folyt a megfeszített 
Megváltó személyét illetően. Miután az európai manicheista közösségek össze
olvadtak a judeai eredetű keresztény közösségekkel, a viszály belekerült az Egy
házba.

Már Pál apostol arra int, hogy óvakodjanak a másik Jézustól (2Kor 11.
3-4):

„Félek azonban, hogy a miként a kígyó a maga álnokságával megcsalta 
Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus 
iránt való egyenességtől. Mert hogyha az, a ki jő, más Jézust prédikál, a kit 
nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, a mit nem vettetek, vagy más 
evangyéliomot, a mit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek".

Mivel a vallásalapító Manit 276-ban feszítették meg, bátorkodom levonni a 
következtetést, hogy Pál apostol nem kb. 30, hanem háromszáz évvel Krisztus 
után bukkant föl - s tört föl gyorsan - a kereszténység történetében. Az sem 
kizárt, hogy a manicheista szárnyban. Egynémely jel erre vall.

A „Magyar vallás” követői Jézust és Manit egyaránt tisztelték, de a „feszület”- 
ben, a megkínzott Isten ábrázolásában nem a megváltás hirdetését látták, hanem 
fenyegetést: „így jár, aki szembeszegül a papokkal”. Mai kifejezéssel élve másként 

„interpretálták" a feszületet: Jézus és Mani gyalázásának tartották.
Kalandozó őseink ezért gyakran szétverték a feszületeket. Mária ábrázolásait, 

képeit, szobrait viszont tiszteletben tartották; ha sor került rá, a tűzből is kimen
tették. Így élte át „csodálatos módon” több Madonna is, - például Alt-Öttingben

- a háborús pusztításokat, melyeket ama korból szívesen írnak őseink rovására
- igazságtalanul.

Az Ördöngös ember az, akinek sugallója, őre, „ÖRDÖG”-e van. Őseink hitvilá
gában és a néphittöredékben szintúgy, az Ördög lehet Jó is, Rossz is. A szó tehát 
az Angyal fogalmát is födhette eredetileg. Őrszellem, aki segít (esetleg enge
delmeskedik valakinek), vagy neki engedelmeskedik valaki - egy „megszállott”.

A „megszállott” nem okvetlenül élvezi ezt a társas viszonyt, ezért igyekszik 
különféle praktikákkal megszabadulni a „bogaraitól" Mert azt megteheti, hogy 
bogárba tessékeli megszállóját, vagy megszállóit. Skatulyába zárja őket és kiteszi 
útkereszteződésre. Aki onnan fölveszi, hozzá költöznek a sugalló szellemek, őt 
teszik „bogarassá”. Erős táltosok az ilyen emberből ki is parancsolhatják a nem- 
kívánatos szellemeket.

Mindez Néphit, mely „Mágus praktikák” kiszivárgása által keletkezett.
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KÉK BIKA, MEG PIROS BIKA

Néphit az is, hogy táltosok bika, vagy csődör képében viaskodnak. Ennek azon
ban van „pogány hitvilág”-ban gyökerező alapja.

Erőik küzdelme szimbolizálja a „ViLÁGÖRVÉNY”-t is, de a Múlt és Jövő küz
delmét is. A távolodó fény piros, a közeledő kék. Ezért a küzdelem kék meg piros 
bika képében zajlik.

(fonetikusan, maglócai atyafi szájából):
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Szóval, megélt esemény a kék meg piros bika küzdelme (Kese-Tóth András 
maglócai paraszt volt, inkább száraz, mint dúsfantáziájú ember).

A táltosviadal állatok képében,
ismert köröskörül az északi féltekén. Ennek „ technikai részleteit ’’ a szá

mítógépes eszközök ma már érzékeltetik is.
Az „átlényegítő” alakváltozásokhoz a „virtuális” (látszat-) küzdelem tér

hatású, holografikus előállítása állhat a legközelebb. Erős, átsugárzó ere
jével a körülállókban is képeket gerjeszt. Noha a küzdő felek nem érintik 
egymást, sérüléseket mégis tudnak okozni (föltehetőleg idegsérüléseket).
Bugris.

E szó a „buarisch“ - bajor - népnév torzulása. Eredetileg a betelepített 
bajorok megjelölése, átvitt értelemben fantáziátlan, rosszmodorú ember. A 

„csornai bugris”: fogalom. Csornára bajorokat és svábokat (Sobák utca) tele
pítettek. Ezek nem kedvelték egymást. A bajorok nevéből a svábok csinálták 
a pejoratív bugris szavat. A két német csoport egymástól való idegenkedé-



se okozhatta, hogy gyorsan elmagyarosodtak. Harmadik nemzedékük már 
nem tudta, hogy ősei németek voltak.
Heves.

Hevesnek nevezték a lápok, mocsarak télen jégmentes részeit. Ezek nem 
fagytak be, mert növényi rostok erjedtek mélyükön, vagy erős volt bennük a 
metángáz-föltörés. A mocsárgáz könnyen gyulladt. A fölkígyózó lángot hitte 
a nép ludvérc-«e/r. A ludvérc (lidérc) szellem.
Vizirózsa.

Téli virulása a Heves-en arra utal, hogy Kese-Tóth Andris bátya gazdája 
UKKÓ istenasszonynak, a BoLDOGASSZONY-nak lehetett papja, vagy annak 
tartották. Szavai hitelét növeli, hogy UKKÓ tisztelete akkor még igen erős 
volt.
Aki „még nem érintett asszonyszemélyt’’,

az még csak fél-ember volt, az Istenség mércéjével mérve gyerek. Ezért 
Boldogasszony oltalmában volt. Mihelyt „érintett” nőt, attól kezdve nője 
közvetítésével élvezte az Istenasszony oltalmát.

A Néphitből adtunk ízelítőt. Talán egyszer a Rábaköz és környéke szellem- és 
kísértet-történeteit is átmenthetjük korunkba!

A KERESZTÉNY EGYHÁZAK

A. „BÜÜN" szerzetébe kívülállónak nem volt soha lehetősége bepillantást nyerni. 
A „kilenc bűvölet” titok maradt, mert a magyar táltosok sem a társadalmat, sem a 
keresztény egyházakat nem találták érettnek és böcsületesnek „Istenhez” vezető 
párbeszédre.

Ma talán közelebb van a dialógus lehetősége. Jézus tanítása - vagy, ha jobban 
tetszik: a neki tulajdonított tanítás - nem ellentéte a magyar vallás kinyilatkoz
tatásainak, de föltehetőleg az ős-európai táltosságnak sem. Az Egyház tanítása 
viszont -már kezdve az apostolokkal, elsősorban Pál-lal - homlokegyenest ellen
kezik az uráli dualista filozófia etikai vetületével.

A keresztény Egyház eszmei, filozófiai alapja az ó-iráni dualitás, melyben a 
nő, a nősténység, a nő által „provokált” nemi vágy a sátáni erők tartozéka. A nő 
a bűnök forrása. Az ős-európai eszmevilágban viszont - melyet az uráli lélek 
mindmáig megőrzött - a no a kezdet, nő az első Isten, az őserő, az Ige teremtője 
és továbbadója.

A keresztény észjárás szerint - nem a Jézus-i, hanem az Egyház által formált 
keresztény szerint - a nő már azon tény által büntetést, bűnhődést, kárhozatot 
érdemel, hogy vonzó a férfi számára.
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Ebben a megvilágításban érthetjük csak meg Szent Patrik, az írek védőszent
jének nőgyilkolását. Nevezett meggyilkolt egy nőt, mert megkívánta. Azért, hogy 
a csábítás megszűnjék, vízbe fojtotta a gyanútlan asszonyt. Patrikot a mai napig 
sem ebrudalták ki a szentek „egyességéből”.

A dinasztikus-feudális keresztény Európában nem kívánt világosság lehetett 
a magyarok által Európa közepébe visszahozott ős-európai szellemiség fénye. 
Ezért akarták elpusztítani.

Az ősi eszme, az európai szabadságszeretet, tolerancia és humanizmus alapja 
mégsem pusztult el, s most e könyvben annak egy részét visszaadjuk a magyar
ságnak - és Európának.
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A duális kibontakozás ábrázolása. A végtelen „szellemanyagból" egységbe tömörül, életre „ébred" 
az ŐSISTENSÉG és tovább teremtődik, — a „rosszat" kivetvén —, nőstény-hím duális erőcsoportra. 

A kezdeti LÉT-NEMLÉT egységből fölszabadult „ÁRTÁS" közéjük ékelődni törekszik.



Dualista világképek, filozófiák

A rábaközi tudók hagyatéka, valamint az uráli népek hitvilágában található nyo
mok és Nyugat-európai szórvány-nyomok alapján egy ősiségében is modern, 
időtálló világkép tárul elénk. Bár összehasonlító tárgyalásukra az anyag nagysá
ga miatt nem tudunk kitérni, a szakirodalom listáján találhatunk e témába vágó 
műveket.

Az összehasonlítás különben azért fontos, mert ha más népek hitvilágában 
nem találnánk párhuzamot a rábaközi hagyományban ránk maradt „BÜÜN" val
lás tételeivel, akkor azt helyi keletkezésűnek köllene tekintenünk.

Az összevetés nyomán arra következtethetünk, hogy a rábaközi hagyomány 
egy valaha virágzó ős-európai, talán ős-eurázsiai szellemi kultúra maradványa. 
Eurázsiát e tekintetben le köll szűkítenünk a hideg és mérsékelt zónára, mert a 
Mediterrán térség, a Kis- és Elő-ázsiai kultúrák más jellegűek; az ott keletkezett 
világképek gyakran szélsőséges ellentétei az ős-európai, ős-urálinak.

ZARATHUSZTRIZMUS 
(„SZEREDÁSSÁG”, ZOROASZTRIZMUS)

A kultúrák történetében három fontos dualista filozófiai rendszert ismerünk. 
Egyik az Iráni Fönnsík dualitása, mely mint vallásfilozófia a zarathusztrizmusban 
öltött alakot. Ennek lényege az, hogy a világjelenségei, princípiumai két csoportot 
alkotnak; Jó-t és Rossz-at. Ezek jelképei a fény illetve árnyék, világosság illetve 
sötétség. Istenségbeli megtestesítőik Ahura Mazda, a „jó isten” és Ahriman, 
a „rossz isten”. Ahriman alakja a „szeredás” papság befolyása idején bekerült a 
magyar mitológiába is.

Ebben a dualitásban tehát a Jó meg a Rossz egyensúlya a lét garanciája. Ez 
annak a gondolatnak a szentesítése, hogy a Rossz szükséges, Rossz-nak, a sötét
ség tartozékának pedig azt nevezhetünk ki, akit vagy amit akarunk. Ez teljesen 
önkényes, attól vagy azoktól függ, akik a hatalmat gyakorolják. Ez a vallási-filo- 
zófiai alap - a princípiumok jóra és rosszra osztása - mindenféle relatívizálás és 
minden fokú társadalmi igazságtalanság igazolására alkalmas.

A zarathusztrista papság célja és gyakorlata a vagyon és hatalom kézbentartá
sa volt. Ezt csak ellenálló képességében meggyöngített társadalomban lehet meg
valósítani. A gyöngítést a családban kezdték. A férfit a nő fölé helyezték azáltal, 
hogy a nősténységet, a nőt és mindent ami vele összefügg, kinevezték a sötétség, 
a sátáni erő tartozékának.
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A nő ennek értelmében a bűnök forrása, s mint olyan, Isten haragjának pro- 
vokálója, tehát a bajok okozója. A papság e dogma elhitetésében a férfiak „fáradé
konyságára", esetleg impotenciájára apellált - és nem sikertelenül.

Az iráni dualitás, Hans Christian Meiser szerint „nem igazi” dualizmus, mert 
a zarathusztrizmus doktrínái szerint a két Isten nem egyenértékű, nincsenek 
egyensúlyban. Ahura Mazda erősebb, hatalmasabb AHRiMAN-nál, és előbb- 
utóbb legyőzi, megsemmisíti.

A magyar társadalomba a perzsa4 és kazár kapcsolatok korában hatolt be 
a zarathusztrizmus és annak áramlatában puritán szektája, a manicheizmus 
is. Missziójuk inkább csak a vezető rétegek körében lehetett sikeres. A BÜÜN 
vallás ugyanis nem volt alkalmas sem parancsuralmi rendszerek, kasztszellemű 
osztálytársadalmak igazolására, sem pedig szent buzgalomba burkolt naplopás 
igazolására. Ilymódon szembe került mind a zarathusztrizmussal, mind pedig a 
manicheizmussal.

A „szeredások” fő-istene ebben a korban már Mitra volt, azonos a rómaiak 
Sol iNviCTus-ával, a „Legyőzhetetlen NAp”-pal. Papságuk fő bevételi forrása 
a szerződések hitelesítéséből eredt. A magyar helynevek, melyekben a szereda, 
szerda szavak fordulnak elő, ilyen „hites helyek”-re utalnak.

Gondolom, esetenként a hamisítástól épp úgy nem riadtak vissza, mint a Ró
mai Egyház papjai pl. a Nagy Konstantin-féle Adománylevél hamisításától.

Bár Álmos kievi udvarát Szent Method „manicheistának” jellemzi, inkább 
lehetett az „szeredás”. Aligha hihető, hogy Álmos udvarának urai a földi élveze
tekről lemondtak volna.

MITRA-VALLÁS

A Mitra-vallás föltehetőleg a vasöntő kultúrákban keletkezett, illetve eleve már az 
ércöntőkben. Az északabbi ércöntő kultúrákból - föltehetőleg az ó-török bronz
kultúrákból - eljutott délebbi éghajlati övezetekbe, például az Iráni Fönnsíkra, 
ahol Mitra isten, a Napisten alakja lépett Ahura Mazda helyére.

Nagy Konstantin a Mitra-vallás követője volt; erre utal az ismert égi jelenés,
- az „e jelben győzendsz” -, a Napkorongban ragyogó kereszt (a Mitra-vallás jel
vénye).

A vallás elterjedt a Római Birodalomban és szerepet játszhatott a „Magyar 
vallás” fejlődésében (pl. a künde, a „napcímeres vezér" tekintélyének megalapo
zásában).
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MANICHEIZMUS

A zarathusztrista filozófia erősen rányomta bélyegét már az ózsidó vallásra is. A 
kereszténységbe részben az Ószövetségből került bele a „megátkozott asszony” 
gondolata, de sokkal lényegesebb tápot kapott ehhez a manicheizmus révén.

A perzsiai Mani által alapított vallás sok közös vonást mutat a kereszténység
gel. A káldeus vallásalapító, a szeredás vallás puritán reformátora, - akit Kr. u. 
276-ban Ohosroes szasszanida király kivégeztetett -, a kereszténységből is vett 
át gondolatokat.

Mani magát a Szentlélek megtestesülésének hitte és állította, amíg ennek el
lenkezőjéről ő maga is meg nem győződött. Jobb belátásra jutván, arra biztatta 
híveit, hogy legyenek jók, tisztítsák meg lelkűket, és akkor majd eljön a Szentlélek, 
és megvalósítja a földi paradicsomot.

A megváltás, a Megváltó, aki szűztől születik, továbbá a tizenkét apostol már 
az ó-iráni hitvilágnak is tartozékai, de Mani-ra különösen hatott János apokalip
szise, melyet ez idő szerint még keresztény iratnak tartunk. Ezt én erősen meg
kérdőjelezem, mert a Jelenések Könyve a Mitra-vallás szellemében íratott.

A manicheizmus korán behatolt a mai Délorosz térségbe, majd Belsőázsiába, 
sőt Kínába, egészen Lua Jang térségéig. A cseremiszekhez egy Amu-Mari nevű 
hithirdetőjük révén ugyancsak eljutott ez a vallás és máig erős a hatása. A 6. szá
zad második felében Biku ujgur kán államvallássá tette.

A manicheizmus a Mitra-vallásba is be tudott hatolni, mint puritán mozga
lom. Karácsony a Sol Invictus, Mitra Napisten ünnepe volt eredetileg, de ekkor 
ünnepelték később Mani-t is. A manicheisták - a Mitra-vallás alapjain - a papok 
szegénységét hirdették.

Az üdvösség útja náluk az önmegtartóztatás, tartózkodás a földi élvezetek
től, elsősorban a szexuális gyönyörtől, az „alantas munkától”. „Alantas munka” a 
kézzel végzett munka, melytől bepiszkolódhatunk. Egyetlen tiszta tevékenység a 
tudományok művelése, a lélek és test tisztogatása.

A „szapulásos" szertartások, melyek a cseremiszek szertartásaiban is szem
be ötlenek, tőlük erednek. Talán az Ady Endre által találóan „iránszagú szity- 
tya sereg”-nek nevezett magyar dzsentri réteg gazdálkodó „hajlandósága” is 
manicheista ősökkel hozható kapcsolatba!

A manicheisták működése valaha igen intenzív lehetett magyar közegben. 
Magyarok közt is megrendezték évi nagy ünnepüket, a báma-t. Ezen az indiai 
gurukhoz és szadukhoz hasonló szentjeik látványosan léptek föl, melytől a nézők 
szem-szája elállt. A magyar bámul ige erre a lenyűgözöttségre utal.

Őseink jól ismerhették Mani élettörténetét, halálának körülményeit. Manit a 
perzsa papok keresztre feszítették, miután elevenen megnyúzták és bőrét kitömve 
városról városra hordozták, elrettentésül. Hol városkapura akasztották, hol fára.
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A magyar mitologikus törmelékekben ennek sok nyoma van, például szólás
mondásokban: „visszakívánkozik (visszavágyik) mint Manó a bőrébe”, vagy „ling- 
leng mint Manó a cserfán”. A népszokásban - a Rábaközben biztosan - Kará
csonykor nem hagytak száradó ruhát kötélen. „Sértené Manó emlékét”, „belebúj
hat a Manó" stb. indoklással. Célzás arra, hogy Manit megnyúzták és kitömték.

A régi magyar vallás, a BÜÜN tudói tisztelték Manót, mert életét adta hitéért, 
de nem követték. Mindazonáltal a manicheista vándorborbély „tökös" eretnekek 
is szerepet játszottak a BÜÜN vallás átmentésében, amint azt korábban említet
tük.

A manicheisták leglényegesebb hatását utólag nézve abban köll látnunk, hogy 
a BÜÜN vallás bácsáit, tudós mestereit rákényszerítették védekező hittételek ki
nyilatkoztatására és társadalomfilozófia, társadalmi etika létrehozására.

A manicheisták a liturgia nagy mesterei voltak. Még a szabadkőművesek rí
tusaiban, főleg énekeiben is kimutatható hatásuk. A keresztény ünneprendszer, 
az ünnepekre, alkalmakra előírt imák, énekek rendszere is tőlük ered. Említés
re érdemes, hogy Szent Ágoston, a nagy keresztény egyházatya fiatal korában 
manicheista volt. Nagy tudását azok iskoláiban szerezte.

A keresztény ünnepek jelentősége az egyes keresztény népeknél különböző. 
Van ahol a Karácsony a legfőbb ünnep, van ahol a Húsvét. A manicheista örök
séggel rendelkező népeknél - magyarok, cseremiszek, csuvasok - a Pünkösd volt 
a legeslegnagyobb ünnep, majd a Karácsony. Pünkösd jelentőségének növekedése, 
a pünkösdi lófuttatás, „pünkösdi királyság” a manicheizmusból került bele egy
részt a kereszténységbe, másrészt a magyar hagyományokba.

Nálunk a pünkösdi lófuttatás szokása a Magyarok IsTENÉ-nek áldandó7 ló 
kiválasztásának emléke. A futtatás lovas-győztese a „pünkösdi király’’, győztes 
lova a „táltos ló”.

Meglehet, a karácsonyi fa-állítás szokása is magyar manicheisták öröksége. A 
kerecsensólymot őseink szelídítették. Karácsony ünnepén vitték őket „sólyomál
dásra”, földíszített „kerecsen-fák”-on. E szokás híre a magyar-német kapcsolatok 
idején Németországba is eljuthatott, pl. marhahajtó utakon. Az ottani protestán
sok e hagyományt ismerve alkothatták volna meg a mai karácsonyfát, amit aztán 
átvettek a katolikusok is, majd a fél világ.

A manicheizmus nem csak ünneprendszerrel és liturgiával látta el a keresz
tény Egyházat, hanem belevitte az iráni dualitás alapeszméit is, abból különösen 
a nő „asszony-állat” voltát, tisztátlanságát. Az „eredendő bűn” lemosása a ke- 
resztséggel föltehetőleg nem volt egyéb, mint az anya, a nőstény nyomait lemosni 
az utódról.

Nagy Theodosius alatt, 404-ben a keresztények husángokkal és baltákkal 
megrohamozták az Aventin halmon lévő Mitra-szentélyt. A szobrokat szétverték, 
az ott talált híveket és papokat agyonverték. Ez a keresztény Egyház születésének
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pillanata. A mitrista-manicheista közösségek összeolvadtak a judeo-keresztény 
közösségekkel.

Attól kezdve merültek föl az Egyházon belül problémák, a Megváltó sze
mélyét illetően, hisz Manit is keresztre feszítették, mégpedig történelmileg 
dátumozhatóan.

Pál apostol különböző leveleiben keményen hadakozik azokkal, akik „másik 
megváltót” hisznek. Ebből - miután Manit 276-ban végezték ki - arra következ
tethetünk, hogy a szóbanforgó leveleket nem Pál apostol írta, vagy ha ő, akkor 
nem harminc, hanem háromszáz évvel Krisztus után működött.

JIN-JANG

A másik ismert és kulturálisan nagy jelentőségű dualista világkép a kínai Jin- 
Jang nőstény-hím dualitása. Amíg a perzsa észjárás a férfit jónak, a nőt rossznak 
minősíti, a kínai rendszerben, - legalábbis mai formájában - a nőstény, nőnemű 
csoportba a passzív, a hímbe meg az aktív fogalmak tartoznának. Itt sincsen meg 
a kölcsönös egymásra hatás, mely a világképbeli tényleges dualitás lényege. Itt 
hatás van és alakulás a hatás nyomán.

Horváth Pál: Vallástörténet című műve szerint a kínai vallás sokféle 
hitvilág és gondolatrendszer szintézise, ezért a modern vallástörténeti 
irodalomban univerzalizmus néven is szokás említeni.

„Az ősi kínai világkép alapja a világ három régiójának, az égnek, a föld
nek és az emberi, a lakott világnak a megkülönböztetése. Mindezek létének 
közös kiindulópontja az őskezdet, a Minden-Egy, amelyet kezdetben teljes 
homogenitás és nyugalom jellemzett.

Ezt a nyugalmat bontotta meg az első elkülönülés két őselvre, őserőre. 
Közülük a Jang a hím, a nemző, teremtő, a fényes, a Jin pedig a női, befoga
dó, a passzív és a nedves princípiuma. ... kölcsönhatásuk a mindenség jelen
ségei sorának, például az évszakoknak a létrehozója. A rendezetlen anyagra 
hatást gyakorolva hozzák létre az elemeket, amelyek a látható világ építőkö
vei: belőlük származik az ég és a föld, a szárazulat és a tenger elkülönülése.

E két erő játéka folytán az őskezdet utáni világ hatalmas élő organizmus, 
amelyet három elv, három isteni erő ural“...:

Sang-ti, a személyes főisten, akinek áldozatot kell bemutatni;
T’ien, a mély égbolt, átmenet a személytelen és a személyes, az isteni és 

az isten között;
végül a tao, a szigorúan személytelen erő, morális törvény, a helyes embe

ri magatartás elve, a világ törvénye. Konfuciusz szerint az emberben lakozó
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erkölcsi belátás. Lao-ce szerint a létezés ősforrása, amely mindent létrehoz, 
de egyben törvény, mérce is. A világ a tao ereje által a semmiből keletkezik.

E három isteni erő „egyike sem alkotója, hanem csupán működtetője az 
ősprincípiumok kölcsönhatásából életre ébredő világnak, amelyet a Jang és 
a Jin belső dinamikája, ellentéte hoz mozgásba.”

A Tao-Të-King bölcseletében a női ősanyag még ős-erő is, a lét forrása. Ebből 
arra következtethetünk, hogy ez a Jin-Jang filozófia északi eredetű, és ugyanab
ból az ősi kultúrából került Délebbre, mint az ős-európai, ős-uráli.

A Jin-Jang világnézet gyökereit érdemes az északi Féltekén körben kialakult 
arktikus paleolitikum kultúráiban keresnünk, melyek déli határa a Jégkorszakban 
az Eurázsiái Hegyláncolatig lehúzódott. E kultúrákban ugyanis magától értetődő 
volt, - és utódkultúráikban az ma is -, hogy az ember kétnemű, hasonlatosan az 
állatokhoz. „Együtt teremtenek”, „egymás nélkül nem tudnak élni” - ezt közvet
lenül tapasztalták. Egyikük nőstény ember volt, másikuk hím ember. Egészséges 
társadalmakban ez ma is magától értetődik. Az is, hogy egymás nélkül alig jut
nak valamire.

A társadalmi háttér példája is elősegítette (vagy nem akadályozta) ennek a 
dualista logikájú világképnek a kialakulását. E népek nagy része alól idővel elol
vadt a jég, de az állattenyésztő kultúrák, családi-nemzetségi társadalmak ezt a 
világképet vitték tovább.

A földműves kultúrák kezdetleges államaiban már ez a hím-nőstény dualitás, 
mely a nő egyenjogúságát és társadalmi vetületében a mai szóval „munkaválla
ló ”-nak nevezhető szolgák jogait is biztosította, nyűggé vált a fölülkerekedők szá
mára. Ezekben a gyöngébbik - s a nő fizikailag is gyöngébb a férfinál - már nem 
együtt ható élettárs, hanem cseléd. Gyorsan elhasználódó cseléd, akinek helyére 
másik szükségeltetik. Miután az ilyen nő nem kortársa a férjnek, őrizni tanácsos. 
A kínai logika ilyen messzire ugyan nem merészkedett, de az északi, ős-eurázsiai 
világképet mégis megtörte.

A duális Jin-Jang filozófiában ugyan nőnemű illetve hímnemű (oda sorolt!) 
princípiumok alkotják az egyensúlyt, de az elosztás már a konfuciánus család
rend eszméjének jegyében nyerte el ma is ismert formáját: a nőstény passzív, a 
hím tevékeny. Az Öreg Mester (Lao-tzë) magyarázta ugyan, hogy van „tétlen 
tevékenység” is, meg hogy az „ősrost (a nősténység) elnyűhetetlen”, de a lényeg 
maradt: a nő passzív, a férfi aktív.

A kései interpretációkban mindehhez még zarathusztrista befolyás is 
fölfödözhető, nevezetesen olyan magyarázatok, hogy a Jin sötét mágia, a Jang 
meg fény, értelem, jóság. A mongol uralom idején ellepték Kínát is a perzsa hiva
talnokok, kereskedők, helytartók, tanácsadók. Föltehetőleg a „fekete-fehér" ideo
lógia általuk jutott e térségbe.
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Számunkra a kínai filozófia-rendszernek, a Jin-Jang csoportosításnak azért 
van jelentősége, mert e csoportosítás következtében keletkeztek a nőnemű Budd
hák. Köztük van az az istennő is, aki a magyar vallásba Boldogasszony néven 
került bele. A kínai Kuan-Jin magyar alakja. Kuan-Jin az irgalom istennője, az 
üldözöttek, hajótöröttek oltalmazója (Tengerek csillaga).

A Meiser-féle elmélet értelmében a kínai dualitás sem igazi, mert nem köl
csönhatáson alapul. Igazi dualizmus szerinte csak az uráli dualitás.

KODZSI-KI

A japán I<o-dzsi-ki világképének sintoista hagyománya szintúgy északi eredetű 
lehet. A Ko-dzsi-ki toleráns dualitását azonban a délebbi kultúrákból táplálkozó 
konfucizmus patriarchális szemléletűvé torzította.

A japán „teremtő istenek” nő, meg férfi isten dualitásának értékét ugyancsak 
a Kína felől érkező konfuciánus filozófia rontotta le. A Ko-DZSi-Ki-ben a „szó
lító isteneknek"8 nevezett isten pár (Izanami-no-Mikoto, illetve isten-férje, 
Izanagi-no-Mikoto) első teremtése azért sikertelen, mert az asszony szólal 
meg elsőül!
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Ismerkedés a BÜÜN vallás tételeivel

DUALITÁS A TEREMTÉSBEN 
ÉS A NEMEK VISZONYÁBAN

Az „uráli” - tehát ős-európai - vallásfilozófiában „világok születnek, világok 
enyésznek, halnak”. A mi világunk, a mi univerzumunk kezdete ennek értel
mében csak relatívan a lét kezdete. Valami volt előtte és valami leend utána. A 
látható-fogható-észlelhető anyag láthatatlan szellemanyag sűrűsödésének ered
ménye.

A BÜÜN vallás teremtésmondáiban két elmélet ötvöződik. Az egyik egy „ős
robbanás” elmélet, a másik egy „sűrűsödés” elmélet, ha mai hipotézisekhez mér
jük őket. Ezek a BÜÜN mondáiban nem mondanak ellent egymásnak, hanem 
a két jelenet követi egymást. A látszólagos ellentmondások azért merülnek föl, 
mert a mondák mesélői gyakran csonka mondát adtak elő - nem az elején kezd
ték. Az anyagsűrűsödéses jelenet sok vonásában rokon a japán I<o-dzsi-ki, a sin- 
toizmus szent könyvének teremtésmondájával.

A besűrűsödött anyag szétrobbant - a BÜÜN egyik mondájában azért, mert 
nem bírta el önmaga nyomását, a másikban pedig egy másik, korábbi világ istene 
messziről „vadrécének” nézte és rányilazott, és végül is saját ujjából készített nyi
lával eltalálta, aminek következtében az olyan erővel robbant szét, hogy az istent 
is megsemmisítette. Ő végül is újra éled a saját anyagából készült nyílhegyből.

Az általa rendezett világ mozgásban van, iKERÖRVÉNYLÉs-ben. A tölcsér, for
gószél, forgatag, örvény alakú, „Lét-tengelyű” ViLÁG-ot egy „Nemlét-tengelyű” 
Ellen-Világ léte tartja egyensúlyban.9 Ezek a „tölcsérvégeknél” kapcsolódnak 
egymáshoz, és e találkozó ponton „átmennék egymás garatán”. Az ősök hite sze
rint sok világ van, egyik fiatalabb, a másik öregebb.

A világ - kicsiben is az univerzum mása. A BÜÜN tanítása szerint az ember 
testében „Világkörök ismétlődnek, s azokon az érzékenység csillagzatai helyez
kednek el”. így a nemek viszonya is az Ikerörvény tanára épülhet föl. „Egyik 
sem alább való, egyik sem fölébb való”, csak a nő szebb és magasztosabb és - 
legalábbis az ősök nőről alkotott képe szerint - mérvadóbb, mert az ősistenség 

„hímséget altató nőstény Ősrost” volt.
Az ősuráli istenség kezdetben osztódással szaporodott. Égitesteket, hegyeket, 

völgyeket, kisebb-nagyobb „szellemgyerekeket", tehát kisebb isteneket terem
tett saját anyagából. Hasonlóan a japán Ko-dzsi-ki istenségéhez. Ezáltal szel
lemanyaga veszített Mennyiség-ébői, veszített Kvantum-ából10. Folyamatosan.
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Mindemellett ráébredt, hogy ily módon csak számszerű többlet keletkezik a szét- 
darabolódás révén, de minőségi változás, fejlődés nem történik.

A Minőség érdekében megfeleződött és férfit teremtett saját anyagából - isten
férfit és száműzte az isten-anyag összességében jelen lévő rosszat, károsat

Ám ez akkor történt, amikor már korábbi, egynemű teremtése révén „szüle
tett” isten-gyerekek is léteztek. Azok egyike magához ragadta a gazdátlanná vált 
isten-kvantumokat, - MINŐSÉG-üket tekintve csupa rosszat -, és hatalmas rontó 
szellemmé gyarapodott.

A nővé meg férfivá manifesztálódással vette kezdetét a kétnemű szaporodás, 
azáltal a Minőség javulásának folyamata. Ma úgy mondhatnók, evvel vette kez
detét az evolúció.

A két nem egyenértékű, egyensúlyban van, de nem egyforma, s a BÜÜN ta
nításában ez így van jól, mert a vonzalom alapja az, hogy egyikben is másikban 
is van valami, ami a kölcsönös vonzalmat előidézi. Nem az ellentétek vonzzák 
egymást, hanem a hiány-többlet kiegyenlítődésének törekvése.

Az ártó, rontó szellem, a sátánnak megfelelő rossz „isten” nemtelen. A duális 
egyensúlynak, melyet a nőstény meg hím képeznek, nem része, hanem ellenük 
irányuló erő. Harmóniájuk megbontására, a teremtés MiNŐsÉG-ének rontására 
törekszik - mert Irígy. Meg azért is, mert az anyag szellem-mé alakulása gyara
pítaná az ISTENSÉG-et.

A Minőség javulása a teremtés folyamatában e fölfogásban úgy zajlik, hogy 
az agyak -a tudásszomj, az eszme, az Isz11 - minőségének és a Szusz12 - a test 
ösztöneit kormányzó lélek - finomodásának a révén egyre több energia válik 
szellemi értékké. Leegyszerűsítve a dolgokat: a megevett étel eszmévé alakul. 
Ebben a hitvilágban a szellem és anyag egységben vannak, egyazon energia más
más megjelenési formái.

A BÜÜN eszmerendszerében az Érzelem - vagy Szusz - az Értelem - az 
Isz - ellenőre. Érzelem híján az ember rideg materialista módjára, két csoport
ba osztaná a világ jelenségeit; hasznosra meg károsra, saját pillanatnyi anyagi 
érdeke szerint. Az Érzelem a hosszú távon gondolkodás érzékeny szenzora.

Ezzel szemben a jelenségek Jó-ra meg Rossz-ra csoportosítása a „szeredások” 
dualista filozófiájához vezet, ami azért tökéletlen és veszélyesen elhibázott, mert 
a jónak-rossznak megítélésében a szubjektivitás elsőrangú szerepet játszik. A 
BÜÜN vallás filozófiájában azonban pl. az anyagi érdeket csak addig lehet alátá
masztani szubjektív megítéléssel, - szeretettel vagy gyűlölettel -, amíg ez az ér
dek nem ütközik más érdekével. Minthogy a BÜÜN tanítása szerint nem a Jó meg 
a Rossz a duális értékpár, ezért általuk senki érdekét sem lehet dogmatizálni, 
ellentétben a zarathusztrizmussal.

A BÜÜN vallásban mai szóhasználattal élve evolúciós fejlődés eredménye az 
ember - és a nőstény éri el elsőül a magasabb szellemi szintet, pl. azáltal, hogy
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nemcsak értelmével tudatosítja, mi ehető, mi ehetetlen, de megérzi azt is, mi
szép.

JÓ SZOMSZÉDOK SZABADSÁGA

Istennel való harmónia azonos a természetbe illeszkedéssel. Minden helyes, ami 
természetes; a vágy, a vágy oltása, az éhség, az éhség oltása, a szomj, a szomj ol
tása. Az ember cselekedeteinek, vágyainak, érdekeinek ott a határa, ahol valaki 
más cselekedeteinek, vágyainak, érdekeinek határába ütközik.

E világképben az ember nem a teremtés koronája, hanem a teremtmények 
egyike. Az ember azon túl azonban, hogy az állatok egyike, az istenek próbálko
zása az alkotó szellem megtestesítésére.

Az északi táltos, akit az éghajlat könyörtelensége rákényszerített a lehetséges 
fokú tévedhetetlenségre, a természetben megfigyelt jelenségekből vonta le követ
keztetéseit, azaz harmóniában maradhatott az istenekkel.

Zord, váltakozó éghajlatú övezetekben minden egyén kreativitására szük
ség van. Ott végzetes tragédiákhoz vezethet és évezredekkel ezelőtt még inkább 
azokhoz vezetett volna, ha bármelyik családtag belefojtja a szót a másikba, ha 
semmibe veszi azok megfigyeléseit, tapasztalatait, vagy parancsuralmi állapotok 
közepette érdektelenné teszi őket elgondolásai támogatásában.

A BÜÜN mesterei ezt így fogalmazták meg: „ahol a nőket kizárják az élet 
alakításából, ott a társadalmat esze háromnegyedétől fosztják meg”. Szerintük 
a szolgaság már a családban kezdődik. Ahol szabadság van a családban, ott sza
badság van a társadalomban is.

A társadalom szabadságának másik alappillére a „Jó Szomszédság Törvé
nye”.

A Jó Szomszédság Törvénye értelmében mindent szabad, ami nem árt 
„más”-nak. Ez magába foglalja az állat- és növényvilághoz való viszonyt is. A 
„más” tehát nem csak egy másik ember lehet!

A BÜÜN vallás etikájában az élethez és élettérhez minden élőlénynek joga 
van, a „dúvadnak is”, a gaznak is. „írmagostól semmi féle férget, semmi féle gazt 
nem szabad kiirtani, mert az is az istenek gyereke, és nem tudhatjuk mi vele az 
«Egek szándoka».”

A Jó Szomszédság Törvénye továbbá nem csak azt jelenti, hogy békésen 
húzom meg érdekeim határát szomszédaimmal, hanem azt is, hogy nem hagyom 
őket bajban.

Az ős-európai, ős-uráli eszmerendszer kialakította a Jó Szomszédság Tör
vénye jegyében azt az etikát, mely a modern humanizmusban tört fölszínre az 
európai ember leikéből.
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A jó cselekedet, a jó cselekedet lehetőségének keresése a BÜÜN vallás híve szá
mára út volt a lelki és szellemi finomodás tökélyre vitelében, keresztény terminus 
technicus-szal, az üdvözüléshez.

Az „üdvözülés”, a szentté válás a BÜÜN vallásban nem csak az ember érdeke, 
hanem az IsTENSÉG-é is. Mégpedig azért, mert a gondolkodó és érző élőlények, 
tehát az állatok, köztük az ember és a növények is, életük folyamán gyarapítják, 
finomítják szellemkvantumukat. Matériát alakítanak vissza szellemanyaggá.

SZELLEMANYAG ÉS ŐRSZELLEMEK. 
A MAGYAROK ISTENE

A BÜÜN mesterei arra a következtetésre jutottak, hogy a tanulás, a tudás meg
szerzése energiát igényel. A tudás pedig raktározódik, mint szellemkvantum. A 
tudás befolyásolja a cselekedet minőségét.

Az emberben fölhalmozódott szellemanyag-mennyiség pedig akkor sem vesz
het el, amikor a halott lelke elhagyja testét, legalábbis ilyenkor nem történik olyan 
jelenség, amelyből arra lehetne következtetni, hogy a szellemanyag valami mássá 
alakulna, például fénnyé, vagy hővé. Az energia nem vész el, legföljebb átalakul, 
nem csak a fizika törvényei, hanem az ős-európai filozófia törvényei szerint is.

Istenben, vagy a vele összhangban működő szellemek táborában ily módon 
erőgyarapodás történik.

Az „elkárhozott”, a kárba veszett lélek a hulladékból táplálkozó, a teremtés 
folyamatát rontó-fékező, a duális örvénylésen kívül lévő ERŐ-t gyarapítja.

A világ ebben a világképben örök mozgásban van. A Nagy Örvény kiraga
dott szakaszai körpályák. Ezek az obi-ugor hiedelemvilág „világ-körei”, melyeken 
táltos lován a „Világügyelő Férfi” száguld.

Az egyszerűbb lélek mindig, minden korban naturalistán képzelte el a szelle
mek világát, ezért az elvont isteneket vagy átalakítja emberré, vagy teremt hozzá
juk „emberszerű isteneket”.

Az ős-európai, ős-uráli világképben a legősibb istenség az univerzum elvont 
szelleme. Ő a nővé meg férfivá manifesztálódással közelebbre lényegül az ember
hez, érthetővé válik, de ő, illetve ők „világokat igazgatnak”.

Az embernek szüksége volt és van, kisebb nagyobb védő szellemekre, „iste
nek ”-re13, aszerint, annak megfelelően, hogy kisebb vagy nagyobb embercsoport 
érdekei koordinálódnak-e.

Az „istenteremtés” ős-uráli logikájának alapja a szellemkvantum elmélet, 
melynek értelmében az információt hordozó szellem-mennyiségek összeadhatók 
és gyarapíthatók, átadhatók és szétoszthatók.
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A kollektív hit teremti meg az ŐRSZELLEMEK-et, a „Kisisteneket”, akik a 
beléjük vetett hit révén erősebbek vagy gyöngébbek. A rábaközi bácsák szerint a 

„Zsidók Istene” például azért hatalmas Őrszellem, mert nem csak saját népe 
imádja, hisz benne, hanem például keresztények is.

Sok „régi isten” meg azért „szunnyad”, mert feledésbe merült, senki sem táp
lálja, erősíti hitével.

A „Magyarok Istene" például annak a heterogén, nyelvileg, származásilag 
többrétű, több eredetű törzsszövetségnek az „istene”, mely a magyar állami élet 
kezdetét jelentette. Ő a szövetségben résztvevők mind valahányának „szellem
részvényei” által „istenné” növelt Hős-Ős-Szellem.

Ha van közös „istenük”, akkor egy szövetség vagy állam egyetlen népe sem 
idegen. Nem a származás számít, hanem a közös eszme, a közös célokért mun
kálkodás. Ez az ősi magyar logika tette lehetővé később is, - I. István Intelmei, 
majd a Szent Korona eszme vagy tan révén -, hogy a magyarság minden hazát 
kereső jövevényt magába integrált illetve asszimilált.

A „Magyarok ISTENÉ"-nek magja a „Világügyelő Férfi” ősi ugor isten
alakja lehetett. Utóbbi a legfőbb Isten-pár gyereke volt, a Föld-re ügyelő „isten
ség”.

A mondák szerint egy „MÁ” nevű nagy hős „vállalta” az „égi politikai szerepet”
- már mint szellem - hogy magába koordinálja a belé vetett hit szellem-erejét. 
A mondabeli MÁ - ugyanaz a hős, mint Fehérlófia mesénk hőse - eredetileg 
totemállat-ős. A rábaközi hagyatékban MÁ az első emberek ikerfiainak egyike, 
egyúttal a magyar nép hős-őse.

MÁ alakjához egy történelmi hős alakja társult, nevezetesen MÁ-Tun keleti
hun király alakja (kínaiasabban Mao-Turí), aki Kr. e. 207-től 174-ig uralkodott és 
megalapozta az első Hun Birodalmat. Ö az „íjfeszítő népek” egyesítője, korában 
a Kínai Birodalom ellensége. Belső-Ázsia és Kelet-Európa térségének népvándor
lás kori dinasztiái - az Árpád-ház is - szívesen vezették vissza családfáikat MÁ- 
TuN-ig, illetve az általa alapított Dúl, vagy Dulo dinasztiáig.

Végül a Fehér Lovat a manicheisták adták alá. A Fehér Lóval együtt vált 
győzödelmes, íjfeszítő égi hőssé, népét védelmező, annak harcosait győzelemre 
vezető, hadakozó istenné. Még a kuruc-kor fohászában is ő kéretik, hogy „Ma
gyarok Istene, rontsd a labanc erejét”.

Az égi ÖRSZELLEM-nek, „istennek” áldott lovat, melyet fölnyergelve, kantá- 
rozva körmenetekben vezetnek, ma is megtaláljuk a nem muzulmán hitre tért 
ujguroknál és más Belső-ázsiai népeknél is.

A manicheizmus ismertetésekor már szóltunk arról, hogy Mani-ra erősen ha
tott János apokalipszise, a Jelenések Könyve. Ebben a műben az „égi lovasok” igen 
fontos szerepet töltenek be: Isten küldöttei, utasításának végrehajtói. A Fehér Ló 
lovasa az első, aki kilovagol a baljóslatú ÉG-ből.
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Mani apostolai nyilvánvalóan tudták, hogy a pusztai népeknél mily nagy sze
repe van a lónak, mint totemállatnak is. Biztosabb sikerük érdekében céltudatosan 

„adták alájuk a lovat”. Talán e magyar mondás mélyebb gyökerű, mint gondoljuk! A 
Fehér Lovon lovagló nagy égi védőszellemet nem volt nehéz népszerűsíteni.

Ám lássunk további elnevezéseket, neveket!

A BÜÜN VALLÁS NÉVTÁRA

Tájnak, helységnek, vagy akár egy eszmének a védőszellemét KÉP-alkotással is 
életre lehetett kelteni. A kép, a szobor kompenzálta, koordinálta az illető szel
lembe vetett hitet, azáltal annak ereje gyarapítását. A keresztény kultúrákban a 
szentkép és szentszobor szerepe ugyanez; megkönnyíteni a kapcsolat teremtését 
a fohászkodó és a szent szelleme között.

Ilyen szobrok lehettek a „VÁs-ORu”-k. Az OR, ORu szavak jelentése emelvény. 
Az ORom pedig kiemelkedés. Szobor szavunk nyelvújítás eredménye, a nyelvjá
rásokban itt-ott meglelhető „szép-oru” alapján.

Az obi-ugorok - föltehetőleg zűrjén eredetű - „ARANY-ASSzoNY”-a is ilyen 
bálvány, valószínűleg arany vagy aranyozott „Boldogasszony” alak, nőnemű 
Buddha.

A nővé meg férfivá manifesztálódott istenség női felét a rábaközi hagyomány
ban UKKÓ, vagy ÜKKÖ, ÜKKÓ formákban leljük meg, s nem csak a pásztor szub
kultúrában, hanem azon kívül is, a néphitben. UKKÓ-nak még a 20. század elején 
is áldozott a rábaközi paraszt és pásztor.

A finn Kalevala UKKO-ja férfi isten. Ez talán azért van így, mert a finnek ősei 
nyelvüket a számiktól (lappoktól) vették át, de eredeti patriarchális mentalitásuk 
jegyében az istent eleve férfinak képzelték el. Mivel az ural-altáji nyelvekben nin
csenek nyelvtani nemek - ami egyébként a filozofikus dualitás logikai vetülete a 
nyelvtanban - UKKÓ istenasszonyt neve alapján könnyű volt férfivá „avatni”.

UKKÓ neve - 20. századi „sámánok” magyarázata szerint, hivatkozással elő
deikre - az „Üg-Kou-An”, vagy „Ük-Küő-An" - „ős-kő-anya", „ős-föld-anya" „ke
rekedett” formája. Ő a magyar Magna Mater. Egy másik szófejtés szerint a 
kanca ősi „üg” neve rejlenék UKKÓ istenasszony nevében, aki egykoron totemál
lat, „Ló-Anya” lehetett?

A GONUZ, GÖNUZ nevekben - ez a férfiisten neve - az ótörök (és újtörök 
nyelvekben is élő) gon, gön, gün, stb. „Nap” jelentésű szavat ismerjük föl, mint 
göncöl (szekér) = Napszekér szavunkban is.

Az „iz”, „isz” szótag, illetve hasonulva „üz”, „üsz", „szellemet” jelent. Célunk 
ehelyütt nem etimologikus elemzés, de a magyar „ész” szónak ehhez köze lehet, 
és az tógalom, izgul, izeg, stb. szavak „iz”-ének is
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Talán még az „ íz-ekre szaggatásnak” is. Diószegi Vilmos ismertefel, hogy 
bizonyos magyar mesékben van egy különös és gyerekriasztó mozzanat, ami 
élesen elüt minden nép hasonló meséjétől és az ősi magyar hiedelemvilágra 
utal. Nevezetesen, a hős úgy kapja tudományát, hogy előbb diribdarabba, 
miszlikbe aprítják. Miután újraéled, képességei már meghaladják vala
mennyi halandóét.

A szibériai sámánjelöltnek is át kell esnie -legalább lázálmában - a sa
ját feldaraboltatásán ahhoz, hogy találjanak benne „fölösleges csontot”, így 
részt vehessen az avató szertartáson, ahol a tudományát megkaphatja.

Az isten-pár férfijának neve Gonosz szavunkban maradt ránk. E név is a ne
gatív fogalmak szótárába űzetett. A judeo-keresztény sátán leggyakoribb jelzője- 
másodneve ma, magyarul.

UKKÓ istenanya gyakran visszatérő jelzője a „homlokán Holddal ékes”. Pár
ja GÖNÜZ isten pedig a „Naporcájú”. E két jelző mutatja, hogy a Mitra-kultusz 
fontos szerepet játszott a magyar vallás fejlődésében. A korai Mitra-kultusz, és a 
zarathusztrizmussal, azon belül a manicheizmussal Délről fölhatoló kései Mitra- 
kultusz is. Ez Délen a Napisten imádata.

A Nap-isten mellé az uráli sámánizmus talaján álló magyar táltosok, saját 
dualista filozófiájuk jegyében megalkották a Hold-Istent is.

A magyar és a székely Nap-Hold kultusz azonban lényegesen különbözik a 
déli népek Égitest-kultuszaitól. A magyar vallásban a Nap meg Hold jelképek, 
míg másutt maguk az istenek.

Az „első isten” neve TENGRIT, TENGRI, YOTENGRIT alakokban fordul elő. A 
BÜÜN vallás teológiájában a még osztatlan ősistenség neve „végtelenség"-et je
lent, épp úgy, mint tenger szavunk is. A YOTENGRIT Yo tagja nem „jót” jelent, 
hanem a „három ős egyikének nyelvén” Első-1. Valószínűleg jó szavunk eredeti, 
differenciált jelentése is a „príma", az „első" fogalmát födi!

Az Árpád-kori „Mágus-pörökben” többször is említtetnek a tengri, tengrit ne
vek - Isten fogalmára.

Kiszely István megjegyzi, hogy a belső-ázsiai hunok „bor tengri “-nek ne
vezték a „hajnal istenét”. A bor szó eredetileg csak a „fehéres szürke” színt je
lentette, és föltehetőleg a forrásban lévő bor habjára utalt; később jelentette 
magát az italt. Különben a BÜÜN teremtésmondájában Bor a medve másik 
neve (valamint egy tájegység neve Kelet-Turkesztánban, Ujgurisztánban).

A keresztény egyház az „isten” szavat választotta ki az Istenek magyar szó
kincséből a keresztény IsTEN-fogalomra.

Az is-ten talán az is-tengrit „kerekedett”, azaz leegyszerűsödött alakja. Az is 
lehetséges, hogy a buddhizmus hatására „kerekedett le”, hasonult a kínai tien =
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ég alakhoz. Az „is” lehet az „isz” változata, de jelenthet ős-1 is. Ennek megfelelően 
„Szellem-ég" a jelentése, vagy „Ős-ég", „Ég-ős”, hiszen a jelző kerülhet magyarban 
a főnév mögé is. A keresztény térítők vagy „ÉG-szELLEMÉ”-nek értelmezhették, 
vagy „Égi ős'-nek - „Mennyei ATYÁ”-nak. Ezért felelt meg nekik.

A férfi isten neve, Gonosz alakban a negatív fogalmak szótárába került. 
UKKÓ isten-asszony neve nem. Valószínűleg azért nem, mert az ő fogalmára már 
az első évezredben elterjedtebb név lehetett a Boldogasszony. Nehéz eldönte
nünk, hogy UKKÓ másik nevéről van-e szó, vagy a világot szülő ős-istenanyához 
viszonyítva „emberközelibb”, az ember sorsát illetően „illetékesebb” őrszellem
ről, jó anyáról.

B0LD0GASSZ0NY-t a judeo-keresztény Egyház integrálta, azonosította Mári
ával, Jézus anyjával, mint mindenütt a Magna Mater, a „Nagy Anya" alakját. 
Erre rákényszerült, mert a jóságos, segítő égi anya „pogány” alakját nem tudta 
negatívvá formálni és kultuszát sem tudta megtiltani.

„Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel. A tanítást 
pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, ha
nem legyen csendességben. MertÁdám teremtetett elsőnek, azután Éva. És 
Ádám nem csalattatott meg, hanem az asszony megcsalattatván, bűnbe 
esett." (lTim. 2.11-14).

„Mert a férfiúnak nem kell befednie az ő fejét, mivel ő az Istennek képe 
és dicsősége; de az asszony a férfiú dicsősége. Mert nem a férfiú van az asz- 
szonyból, hanem az asszony a férfiúból. Mert nem is a férfiú teremtetett az 
asszonyért, hanem az asszony a férfiúért. Ezért kell az asszonynak hatalmi 
jelt viselni a fején, az angyalok miatt. Mindazonáltal férfiú nincs asszony 
nélkül, sem asszony férfiú nélkül az Úrban.” (lKor. 1. 7-11).

A neveknél maradva, fölmerül a kérdés, hogy a rábaközi titkos kultúra 
„BULIN" szava - mint egy vallás neve - helyi érvényűnek tekintendő-e, vagy az 
ősi „Magyar vallás” neve. Ha a „bűnbe esni” kifejezést vizsgáljuk, úgy tűnik, hogy 
a kereszténység erőszakos terjesztése korában nem a „vétkezés” fogalmát födte, 
hanem a visszaesést a „pogányság”-ba, a „BUUN”-be. A „Miatyánk”-ban még az 
áll, hogy „bocsásd meg a mi vétkeinket”. Nem bűneinket - vétkeinket, mert a 
vét-és az összefoglaló fogalom, a bűn, az visszafordulás az ősvalláshoz. A jóval 
később keletkezett „apostoli hitvallásában már a „bűnök bocsánatában” hisz a jó 
keresztény. Ekkorra már azonosult értelemben a vétekkel.

Az „Ördög” - a Halotti Beszéd „URDUNG”-ja, Őrszellem - lehet jó, de lehet 
rossz is. Nagyon emlékeztet a tibeti „őrszellemekre”. A magyar „ÖRDŐG”-öknek 
nincs közük a nagy rontó szellemhez, akit két nevén is emleget a hagyomány.

Az „Ördög” - mondjuk így, „szabad vállalkozó” - belátása szerint támogatja 
a jót, vagy rosszat. A rossz Ördögök - ezek sem a „sátán” alattvalói, hanem
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csak követői, hívei a szellemek világában - sok esetben a betegségek „felelősei”. 
A betegségek oka, - a BÜÜN vallás logikája szerint -, a belső harmóniát rontó, 
romboló sugallat. Ma úgy mondanók: „félrevezető információ."

A „BÜÜN” vallás sátánja - mint már utaltunk rá - a duális rendszeren kí
vül van. Rossz-ra az ős-európai, ős-uráli fölfogás értelmében nincsen szükség 
ahhoz, hogy a Jó-t jónak észleljük. A Rossz van, mert az istenek sem minden
hatók.

A rábaközi táltosok hagyományában, az ártó szellem neve UDAG vagy ÜDEG 
volt. Talán ideg, ideges, idegen szavainknak lehet valami köze hozzá. Ősi ne
vét kiszorította az ÁRMAN név, mely ármány szavunk eredetibb változata. Ez 
Ahriman, az iráni zarathusztrizmus sátánjának magyarosított neve.

UKKÓ istenasszony nő, GÖNÜZ istenatya férfi - UDAG illetve ÁRMÁN 
nemtelen. Gyűlöli a nemiséget, főleg a nősténységet, a két nem kölcsönhatását, 
kölcsönös vonzalmát, ezért éket akar verni a nemek közé. Mivel ÁRMÁN-ban 
ős-isten anyag van, de- mint szerényebb kvantumú isten-gyerek - még nem vált 
ketté férfira meg nőre, rendelkezik hím és nőstény vonásokkal önmagán belül. 
Kifelé nem tud termékenyíteni és nem tud kívülről foganni. Teremteni ezért csak 
osztódással szaporodó lényeket tud.

ÁRMÁN alakja a „szeredás” vallás befolyása idején azonosult a régi UDAG- 
éval, aki a „jeges viharok” rossz szelleme volt.

VISZONY A KERESZTÉNYSÉGHEZ

A BÜÜN vallás tanítása szerint az embert különböző állatokból fejlesztették az 
Istenek emberré, és vállalkozásuk sikerének bizonyítékául azt látták, hogy az 
ember tudást szomjazik. Ez homlok-egyenese a Biblia hozzáállásának. Abban a 
tudásszomjért bűnhődik az első emberpár.

Kezdvén olyan hittételekkel, hogy az Istenek nem öröktől vannak, nem min
denhatók, a nemiség a teremtés legtiszteletreméltóbb, legistenibb eszköze, több 

„isten” - Szellemlény, Őrszellem - van, az ember több eredetű, az asszonyból 
teremtetett a férfi és nem fordítva, a tudásszomj tetsző Istennek - alig van az ősi 
európai fölfogásnak találkozópontja a kereszténységgel.

A BÜÜN vallás Isten-párja nem semmiből teremt, hanem saját szellem-anya
gából. Minden Istentől és Istenből van, ezért ami nincsen vele összhangban, ami 
kárba veszik, ami „elkárhozik”, az gyöngíti erejét és növeli az örök ártásét.

Isten ezért rá van utalva az ember szellemi erejére, arra, hogy az ember törek
vése összhangban, harmóniában legyen az övével. Ez a remonstráns eretnekség 
lényege is, mely már a reformáció után, a protestantizmuson belül tört az ős-eu
rópai tudatalattiból fölszínre.
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Akad találkozópont is a kereszténységgel. Ilyen a felebaráti szeretet tana, a 
már említett Jó Szomszédság Törvénye. Lényeges különbség azonban, hogy 
az ős-európai humanizmus a természet szeretetét is magába foglalja. Nemcsak a 
másik ember testvérünk, a többi élőlény is.

Ez a tanítás mindkét félre egyformán vonatkozik, így nem korlátozhatjuk 
„büntetlenül” a nekünk nem ártó, minket szerető másik fél szabadságát, nem bán
hatunk vele „embertelenül”.

Ami az Isten-képet illeti, a két eszmerendszer közelebb van egymáshoz, mint 
az első pillanatra tűnik.

Az uráli eszmerendszerben, azon belül a rábaközi hagyatékban az Istenség 
eredetileg Egy, sőt férfivá meg nővé manifesztálódva is Egy, mert a duális egyen
súlyt alkotó felek együtt alkotnak egy egészet. A többi szellemlény az ő teremt
ményük. E kérdésben a nagy különbség az, hogy az óperzsa filozófián tenyésző 
vallások a nősténységet, a nőt - eleve kiiktatják a Jó fogalomköréből, mivel fér
fiisten teremt, nő nélkül. A BÜÜN vallás tudói, táltosai, bácsái14 igen jól tudták, 
hogy emögött miféle gazdasági és politikai érdekek hatnak.

A törzsekbe szerveződésnek, a kezdeti államalakulatoknak, illetve azok szer
vezőinek, a törzsfőknek nem felelt meg ez a dualista világkép. Különösen ott nem, 
ahol földet is műveltek. A lovas-nomád népek nem törték be a nőt cselédnek mint 
a földművelők, de a nő pozícióját ők is meggyöngítették, már ahol nem nyújtott 
neki védelmet egy duális eszmerendszert valló tételes vallás.

A fejedelmeknek olyan férfira volt szükségük, aki parancsol családjának, nem 
kérdezi feleségét, hogy például hadba vonulhat-e. Jó katonává legjobban akkor 
lehet a férfit nevelni, ha megingatják benne a nőhöz ragaszkodást. Ehhez pedig a 
nőt értéktelennek kell nyilvánítani.

Az egy isten-ve is szükség volt, mert a másokat leigázó-gyarmatosító illetve 
rabszolgákat tartó népek hódításának, terjeszkedésének teológiai indoka az „egy 
isten az égben, egy uralkodó a földön”.

Az uráli, ős-európai eszmerendszer már a levédiai őshazában nyűg lehetett 
az uralkodóknak, akik a szeredás — a zarathusztrista, illetve az abból reformált 
manicheista - vallást igyekeztek meghonosítani. A judeo-kereszténységet és 
a zsidó hitre térített „mózsiás” kabarokat is szívesen fogadták. Minden vallást, 
mely alkalmasnak tűnt dinasztikus törekvések alátámasztására.

BUDDHISTA HATÁS A BÜÜN VALLÁSRA

A sámánizmus alapjain mindvégig szilárdan álló BÜÜN vallás összegező vallás 
volt, ami azt jelentette, hogy más vallásokból be tudott önmagába gondolatokat, 
tételeket fogadni.
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A Boldogasszony a kínai eszmerendszer Jin-Jang filozófiájának eredménye, 
nőnemű Buddha alak, a magyar vallásban UKKÓ isten-asszony emberközelibbé 
formálódása. A keresztény Egyház még ünnepeit sem merte eltörülni: Gyümölcs- 
oltó, meg Sarlós Boldogasszony - ezek csak magyar Mária-ünnepek (márc. 25, 
júl. 2)! Eredetileg Buddha halálának, illetve születésének ünnepei. A „Kegyes 
királynő” - ez a „Boldog Asszony” jelentése - a „nősített” BuDDHÁ-tól örököl
hette ezeket az ünnepeket.

Őseinkhez Kína felől érkezett Buddha kultusza, szerzetesek révén, akiknek 
valószínűleg a BÜÜN vallás tételes vallássá szervezéséhez is közük volt.

A magyarok kapcsolatai ebbe az irányba, főleg Kína felé igen élénkek voltak. 
A Kína felől ható buddhizmus elősegíthette a tudók, táltosok „szerzettbe tömö
rülését is. E korban azonosulhatott UKKÓ Istenasszony alakja a Boldogasz- 
szony, a nőnemű Buddha alakjával. A „szerzetek” révén továbbá koordinálód- 
hatott, könyvekbe foglaltathatott a tudásanyag is.

A kolostornak megfelelő intézményt - a maglócai Erdős Flórián, a rábapatonai 
„Tudós” Nagy Ferenc és az acsalagi id. Bendes József szerint - kerövet-nek ne
vezték. Ezek „atyamesterei”, elöljárói voltak a bácsák, akik a táltosi hagyományt 
átmentették (a bácsa lehet a magyar „bácsi" szó őse, a kínai bá-tzö = kolostori 
elöljáró, tanítómester szó rokona, meghonosodása).

Szellemi hatás Kína és Tibet felől a tudók gyógymódjaiban is fölfödözhető, de 
leginkább a „kutyatej” jóslásban. (A kutyatej növényről van szó, nem „ebtejről”!). 
Ez is erősíti azt a föltételezést, hogy még a 10-11. században is élénkek lehettek a 
kapcsolatok Kína felé.

Talán - ez csak föltételezés - a BÜÜN elnevezésnek köze lehet a Bőn-höz, a 
tibeti sámánizmus nevéhez. Ebből az irányból más, igen fontos szavak is érkeztek, 
például az arvis = orvos, meg a jog szavaink.

Az indogermanisták ezeket szívesen minősítik szanszkrit szavaknak, mert 
abban a nyelvben is megvannak. Az igazság az, hogy a hinduk árja ősei leigázták 
a náluknál műveltebb szangir népet, melynek maradványai mint nomádok ma is 
léteznek a Himalája északnyugati lejtőin. Körülbelül kétszáz évig tartott, míg a 
győzők átvették a legyőzöttek kultúráját, hasonlóan a krétai-görög, vagy az et
ruszk-római kultúra-átvételhez.

A szangir nyelv Kr. e. a 6. században már nem létezett. Az 5.-4. században 
egy hindusított változata vált a liturgia és tudomány nyelvévé, hasonlóan, mint 
Európában a latin. Ez a szanszkrit nyelv, indoeurópai szerkezet, tele altáji-tibeti 
szavakkal.

A kapcsolatok nem csak vallásos jellegűek voltak, s még azok sem csak a 
buddhizmussal álltak fönn.

A kínai szám-mágia, az „I-Csing”, a „Változások KÖNYVÉ”-nek szám-mági- 
ája is nyomokat hagyott, s ez épp azt bizonyítja, hogy a kapcsolatok a taoistákkal
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is léteztek, méghozzá a Honfoglalás után is. Ez utóbbi föltételezést az támasztja 
alá, hogy a kínai szám-mágiának az a változata jutott bele a magyar orákulum 
praktikákba, mely a Honfoglalás előtt Kínában nem létezett.

Kínában 618-tól 907-ig a Tang dinasztia uralkodott. Ez a buddhizmus fény
kora Kínában. A buddhisták ellenségei a mágiának, ezért a Tang dinasztia idején 
ki is ment a divatból. Utána ismét elterjedt, de új vonással gazdagodva. Amíg a 
korábbi szám-mágia ténymegállapító orákulum volt, az új már tanácsadó oráku
lum. E szerint a fenyegető balsors nem okvetlenül elháríthatatlan, a jó pedig csak 
megfelelő hozzáállás esetében következik be. A jó szerencsét el is lehet hárítani, 
épp úgy, mint a csapást.

MÁS VILÁGKÉPEK ÉS VALLÁSOK ELEMEI 
A BÜÜN VALLÁSBAN

Az ős-uráli isten-dualitás egyedülálló. A nősténység és hímség egyaránt tartal
maznak aktív, illetve passzív tulajdonságokat, természetes hiányokat, természetes 
többleteket. Ez a permanens vonzalom alapja, a mozgás, az örvénylés előidézője.

A nemek hiányának-többletének kiegyenlítésre irányuló törekvését már a ja
pán Ko-dzsi-ki férfi-istene is megfogalmazá, emígy szólván a nő-istenhez: „te
gyük az én fölös részemet a te hiányos részedbe...”.

A szellemkvantum fogalmára épülő elmélet is egyedülálló. A „szitáló ködnél 
finomabb” szellemanyag kvantum, mennyiség. Legkisebb része is információt 
hordoz, ebben különbözik az „elhalt anyag’’-tói - a fogható-látható matériától, 
mely a táltosok szerint olymódon különbözik a szellemanyag-tói, mint a fa eleven 
levelétől a lehullott lomb.

Sinor Dénes elemzi egy kiváló tanulmányában az obi-ugorok ama hiedelmét, 
hogy az elhunyt szelleme négy fiúban, vagy öt lányban működhet tovább. A mi 
mondánkban ugyanezt a hiedelmet idézzük. Ez is bizonyíthatja, hogy a szellem
kvantum elmélet nem a magyar BÜÜN vallás specialitása, hanem ős-európai, ős
uráli eredetű lehet.

A manicheizmus - a nők „tisztátlanságának" zarathusztrista eredetű tanával
- az obi-ugor etnikumig fölszivárgott Észak felé. A tisztátlanság tana már önma
gában lebecsülés!

Mindazonáltal, nem azért négy fiú és öt leány, mintha a nőbe kevesebb köllene, 
tehát az elhunyt szellemét több nőbe lenne érdemes osztani, hanem azért, mert a 
nő eleve gazdagabb szellemmel születik.

Az ősi hit, azon át a BÜÜN hagyomány tanítása szerint minden nőt ösz- 
szeköt egy szál az Ős-ISTENNŐ-vel. Ezen át egy olyan kvalitású szellemkvan
tum kerül bele, melyet a férfi nem kaphat meg. Ez az ős-információ, - amint
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ma mondanák - csak a nőn adatik tovább nemzedékről nemzedékre. Az 
elhunyt rokon ezért ád szellemanyagából a fiú-utódoknak többet, e hiányt, 
az ős-sejtés hiányát valamelyest kiegyenlítendő - gondoljunk csak a férfi
ak bizonyítani akarására'.

Folytatva kitekintésünket egyéb vallásokra, a BÜÜN vallásban a termőföld 
hétévenkénti pihentetésének „javallata” Ószövetségi - bibliai hatást föltételez. A 
BÜÜN hagyománya említ is egy besenyők közt élő, azok táltosai által „maguk 
közé bevett és tiszteletben álló” rabbit, név szerint Ag Eláj-t aki a „kalafakterok 
elől menekült zsidók fia volt”.

A Kazár Birodalom szomszédságában nehéz lehetett határt húzni menekült 
vagy nazarénus, zsidó és más, keresztény szekták között, mint ahogy a „szere- 
dást” és a „manóst” sem egyszerű megkülönböztetni. A BÜÜN mesterei a keresz
tényeket általában „nazár”-nak nevezik vagy „EzEK”-nek emlegetik, az izraelita 
vallásúakat pedig - kabarokat, zsidókat egyaránt - „mózsiás”-nak.

Az iszlám, mely a 10. században élte Keleten virágkorát, kulturális vonatkozás
ban ugyancsak hagyott nyomokat. Bár a magyar táltosok az iszlám családrendjét 
nem fogadták el, a Mohamed által a férjek számára előirt „reggeli ajándék” - az esti 
szeretkezést megköszönendő - bekerült a BÜÜN mestereinek javaslatai közé is. Ezt 
a BÜÜN mesterei követendőnek tartották.

A manicheisták-szeredások, izraeliták, keresztények és muzulmánok (böször
mények), külön-külön és együtt azonban veszélyt is jelentettek. Veszélyeztették 
mindenekelőtt a természethez való viszonyt, a családot és a társadalmi beren
dezkedést, az ős-európai, ős-uráli duális szemlélet által biztosított belső és külső 
szabadságot. A nőkét különösen.

A „megváltás” - szenvedéssel, önsanyargatással, mások sanyargatásával vagy 
emberáldozattal - és a nők elnyomása a BÜÜN mesterei szerint ARMAN-nak 
tetsző, nem Istennek. A sátán-imádat tartozékai.

Egyébként, ha a Bibliát - elsősorban az Ószövetséget és az Új-ból Pál apostol 
leveleit - elfogadjuk szent iratnak, akkor el köll benne azt is fogadnunk, hogy 
aki a nő ellensége, az Isten ellensége - s ha a nő ellensége egyház, akkor az Isten 
ellenségének egyháza. Ugyanis írva vagyon (Isten szavai a sátánhoz, aki ellenségét, 
Évát, a nőt, kígyó képében kísértette):

„... Az asszony pedig monda: A kígyó ámított el engem, úgy evém.
És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt cselekedted, átkozott 

légy minden barom és minden mezei vad között; hasadon járj, és port egyél 
életed minden napjaiban. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony 
között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te 
pedig annak sarkát mardosod.
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Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdal
mait, fájdalommal szülsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig 
uralkodik te rajtad." (1 Móz. 3,13-16)

A táltosok reagáltak az újonnan térségükbe hatolt „déli vallások” veszélyeire, 
és megalkották, megfogalmazták saját vallásuk tételeit - nyilvánvalóan a szokás 
és gyakorlat alapján.

Megpróbálták eszméiket, a nemzetségi társadalom liberalizmusát átmente
ni a törzsi társadalomba, majd az Állam-ba. Ez ugyan nem sikerült nekik, de a 
BÜÜN vallás hatása mégsem tűnt el a magyar lélekből: a magyar nem fogadta el 
történelme egyetlen szakaszában sem a zsarnokságot, a rabigát természetesnek. 
Ebben is európai embernek bizonyult, Michael Stolleis idézett ismérve szerint.
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TENGRIT
- teremtésmondák könyve -

A BÜÜN vallásnak kilenc „künve”, kilenc tananyaga van. A „künvek” valaha lapos 
rudakra - rovástáblákra, -pálcákra - rovott, füzérbe kötött művek voltak. Azért 
is neveztetnek a fejezeteik rovat-nak.

A hét szent künv:

Biru-guris (első könyv);
Tengrit (teremtésmondák könyve);
Iga (más nevén jog, mai szóval törvény);
Aja (szerelem, szeretet, emberközi kapcsolatok);
Küszöb (élet, halál, társadalom);
Ármán (Isten ellenségének működése, az emberi nem romlása);
Vas-oru (ünnepek, imák, varázsigék szertartások).

Két profán könyve:

MÁ-gur (nemzeti legenda, Magyarok Istene)
Okulások künve (avar nevén Isz-tien vile gén16).
Ez a BÜÜN bölcseinek mondásait adja tovább.

Létezett és szövegében létezik egy Tor nevű szent könyv is, egy „kiskáté” sze
rű, összefoglaló és magyarázó „künv”. Továbbá emlegettek egy ún. „Ehátos" (vagy 
Ehádos) künvet is. Ezt - a tudók emlékezete szerint - a „mózsiások” szerezték, de 
használták a manicheista vándorborbélyok is, a „manósok”.

A „mózsiások” könyve lehetett a Szeraflami Kitabid17. Talán a Káma Szutra 
fordítása. A könyv témája a szerelem. Töredékes anyagában voltak szerelmes ver
sek, - Sappho stílusára emlékeztetők is -, meg egy mezopotámiai eredetűnek 
tűnő misztikus monda: „Enükkidi a Bűvös-Bájos Szarvasfi”.

A „táltos-inas”-nak a hét szent könyv volt fontos. Ha mindet megtanulta, ha 
„megállta a hét próbát”, akkor beavatott lehetett.

Tudók, bácsák - és rájuk hivatkozva mások is - tovább adtak történelmi, tár
sadalmi hagyományt is - és számtalan közmondást, szállóigét. Mondanivalóju
kat néhol ritmusos próza vagy prózavers formájába öltötték. A szájhagyományt 
ugyanis gyakran télen, fafűrészelés közben tanulgatták.

63



Könyvünk e kötetében az első négy „künvet” adjuk közre és néhány fontos 
történelmi mondát, valamint a „fenéről” azt, amit tudóink jóvoltából tudunk.

A TENGRIT a teremtésmondák szájhagyományban megőrzött, „íratlan köny
ve”. A rábaközi hagyaték teremtésmondái nem ölégesznek meg az isteni akarat 
teremtő erejével, hanem fényt akarnak deríteni az istenek eredetére is. A több 
töredékmonda anyagából két eredettípus állapítható meg: egy anyagsűrűsödé- 
ses, meg egy „ősrobbanásos”. Rábaköz tudói szerint „az örök alakulás” különböző 
mozzanatairól van szó. Egyik-másik elbeszélő előadásában a szétvetett világ rom
jaiból sűrűsödik az új vi lág.

Emlékeztetünk arra, hogy a teremtés Minőségének javítása végett az eredeti
leg egynemű, „vajúdó” Asszony-Istenség a saját anyagából Férfi-Isten-í te
remt, és a két nemben újrateremtődvén megtisztul, száműzvén a rossz minőségű 
szellem-kvantumokat.

„JÁMBOR JÁNOS” MONDA-INDÍTÁSA

íme, én, nevesembiztos ősök titkos tudásának 
őre szólok UKKÓ, a Boldogasszony nevében!

„A mindenség szitáló ködnél finomabb anyaga ikerörvénybe sűrűsödvén, 
világok keletkeztek és leíratott általuk YOTENGR1T neve, az első Ige.

Nevéből szellemalakzattá támadván, rendezé a mindenség összevissza
ságát és mert vajúdó asszony volt, szellemeket szaggata világok tereit betöl
tő, szitáló ködnél finomabb szellemanyagából, hogy igazgatnának hegyeket, 
völgyeket, közeli meg távoli csillagokat.

Végtére pedig látá, hogy a kő csak kőre szakad, a víz csak vízre ágazik, 
szellem-nővé meg szellem-férfivá teremtődött, hogy ölelkezésükből egyre szé- 
pülőbb, egyre javuló élet fakadhasson.

A Férfi ISTEN-ből kiűzé a Rossz-at, mert amíg GÖNÜZ apánk, a Napor- 
cájú a rosszat is magában hordozá, félresikerült minden teremtésük. UKKÓ 
istenanyánk, homlokán Holddal ékes BOLDOGASSZONY-Unk, meg GÖNÜZ 
apánk a Naporcájú, együtt teremtének azután, hol kisebb, hol nagyobb si
kerrel."
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A TEREMTÉSMONDA ÚGYNEVEZETT
„SZÖRGÉNYI” VÁLTOZATA

(A „BÜÜN” vallás „TENGRIT" című 
könyvének első „rovata”)

„Kezdetek kezdetét megelőzőleg nem volt sem Ég sem Föld, sem Hold, 
sem Nap, sem csillagok nem valának. Még Valami meg Semmi sem voltak, 
csak ősállapot volt, Lét meg Nemlét egysége. A Nagy Mozdulatlanság 
kora volt ez, Kezdettelen Kor.

Nem volt magasság, mélység, se szélt, se hossz, mert e széletlen-hosszat- 
lan Állapot betöltött mindent.

Időtlen idő vala az, teretlen tér, e teretlen időtlenség pedig tömény volt. Gyű
szűnyit abból hetvenhét bivalyfogat sem tudott volna helyéből elmozdítani.

Időtlen, teretlen, mozdulatlan, sűrű sötét állapot kora volt. A Valami a 
SEMMi-ben volt, a Semmi a VALAMi-ben.

E teretlen-időtlen végtelen súlyú semmi-valami gömb alakú18 volt és 
minden felől önmaga közepét nyomta.

Balja meg jobbja, följe meg alja nyomtából, ellöktéből, megint nyomtából, 
számtalan összekoccanásából leíródott TENGRIT héttagú szent neve.

Ez volt a Lét bimbója, a legeslegelső Ige.
Az első isten pedig, eszmélődvén leíródott nevéből eleven létre, szűknek 

találta a Mindenség Anyaméhé-í és tűzgolyó képében szétveté burkát.
Az ősállapot égzengéssel kettéhasadt, Űr támadt, melyben Lét meg 

Nemlét sziporkázva különváltak örök GYERÁK-ká19, Ikerörvények, Iker 
Forgószelek tengelyeit képzendő.

A tüzekből vizek fakadának, a vizekből tüzek.
Tűzből, vízből, tűz által vizek sűrűsödéséből, napok, holdak, csil

lagok tömörülének égitestekké és lódulának erre, arra. TENGRIT, akit 
YOTENGRlT-nek is mondanak, - mert a Yo Első-í jelent és ő vala az első 
istenség - nagy üggyel-bajjal helyére raká mind valahányát a Világkör- 
ökön. Napot, Holdat, csillagokat, napok, holdak, csillagok sokaságát a sem
miből kihasadt kilenc határú, hétrétű világban.

A mi Napunkat, Holdunkat, csillagainkat is. A Nap pedig nem akarván 
engedelmeskedni, megszökött és alámerült az Ég VizEi-ben. TENGRIT ekkor 
karakatonává20 változván, csőrében visszahozta. Ezért szent madár a kara- 
katona, szerencse jele mindmáig csőrében Nappal pedig fejedelmek jelvénye.

Midőn YOTENGRIT az első istenség szétveté a Mozdulatlanság 
BuRKÁ-t, meglódítá a Nagy Kereke-í, az időt. Ez vala az első moccanás, 
az Ősmozdulat, minden időknek kezdete.”
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A TEREMTÉSMONDA KÓNYI VÁLTOZATA

(A BÜÜN vallás „TENGRIT” című könyvének 
második „ rovata ”)

„Világok születnek, világok halnak.
Nem tudjuk, hány világ van.
Az egek, földek istenei, szellemei sem tudják, csak az idézhetetlen-igézhe- 

tetlen Magas Ég tudhatja, talán csak ő, egyes-egyedül.
A mi világunk, a mi Napunkkal, Földünkkel, Holdunkkal, csillagainkkal 

nem voltak mindig. Nekik van kezdetük. Helyükön kezdetükig semmi sem 
volt és e Semmi magába foglalta a Valamj-í is, Nemlét a LÉr-et.

Nem volt idő, mert mozgás sem volt, sem szélt, sem hossz, sem mély, sem 
magas, mert távolság sem volt.

A Semmi-Valami pedig sűrű volt, nehéz és kemény - így tanították híres 
nagy tudók, kik a jeles szellemeket idézték és megszerzék azok titkait.

Annyira kemény volt a Semmi-Valami, hogy a fény hegye is beletörött.
Ez a Semmi-Valami pedig végtelen nagy fekete golyó volt, de más világok 

messzeségéből csak töknyi, dinnyényi - talán akkora sem, mert a vég nélküli 
végtelenhez képest minden kicsi.

Hét világ Ügyelő Ura, végtelen KÖRŰL-ÉG-Ős-ünk, aki akkor még más 
világok ura volt - nem asszony, nem férfi, de nőstény ősrost, hímségnek is 
altatója, mert akkor még az Egy Egy vala és egyben - messziről fekete vad
récének nézte és ráriasztott zengő nyilával, röptében látandó21. Ama világ
talan világ meg sem moccant.

Ekkor KÖRÜL-ÉG-Ős-Ünk, YOTENGRIT, az első istenség minden világ 
Vizeinek Ura, minden világ Köreinek ÜGYELŐ-je, fénysugárból hasított 
nyilat bocsájta feléje égi íjáról, de nyila hegye beletörött a SEMMi-be.

Az istenek nem állják lélekkel, ha fölsülnek, ezért végezetül is Első Isten- 
ünk keze baljának kisujjából készíte nyílvesszőt. Arra ráírta nevét és fekete 
vadrécéjére lőtte.

Kisujjából, maga-maga anyagából készített nyilával, ama fekete vad
récére nyilazván, lukat ütött ez önmagában végtelen, mégis kicsi Semmi-h, 
mely egyben a Valami is volt. Az pedig átcsorogván önmagán ketté vált Lét- 
re, NEMLÉT-re, Valami Ellenkezője SEMMi-re meg Semmi Ellenkezője 
VÁLAMi-re. E két véglet pedig tágultában ölögendő teret nem lelvén, egy
másba zuhana, egymást megsemmisítendő, nagy robajjal. Magával ragadá 
sodródásában YOTENGRIT, az Első Isten akkori hét világát is. Az össz- 
mindenségnek csak karimája maradt meg. Abból tüzek, meg vizekfakadtak. 
Vizek tüzekké váltak, tüzek vizekké, számosszor, számtalanszor.
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YOTENGRIT, az Első Istenség is elpusztult, ám megmaradt kisujjából 
készített nyílvesszeje, rajta nevével. Abból éledt ismét életre, új világát ren
dezendő.

Az Ige, az élet varázsszava átélte a pusztulást - így indula el Isten új 
létre az iGÉ-ből.

«De nagyot aludtam!» szóla, és látta, hogy új világra ébredt, új, össze
vissza világra.

Rendezé ennek okáért csillagok járását, tüzek, vizek háborgását. A Nap 
pedig, nem akarván a világkörön neki mért úton maradni, megszökött és 
alámerült az egek tengerében. TENGRIT, az Első Isten, YOTENGRIT uj- 
jából újhodott istenség karakatona képében utána bukott és csőrében visz- 
szahozta.

A Nap ficánkolt és TENGRIT csőréből kisikolván az ég tüzei felé mene
kült. TENGRIT ekkor kara-ölü22 képében ragadta el. Visszaváltozván, csil
lagokból szekeret készíte és arra nyűgözé a Napot. Ő maga pedig szarvassá 
változván hazavontatta és visszahelyezte az égre.

TENGRIT, ÉG-IsTENŐs-ünk azóta is készenlétben tarja szekerét, a Gön- 
cÖL-t. Eleink nyelvén ez Napszekeret jelent. Netán, ha a Nap megszöknék - 
de ő nem szökik már meg, mert midőn TENGRIT isten-ősünk szitáló ködnél 
finomabb istenanyagából nőstény-istenné meg hím istenné szellem-testesült, 
a férfi isten a Napot választá földi halandó szemével is látható orcául.

Azért neveztetik GONÜZ-nek, Napszellemnek, a Nap igaz nevéből. Ő 
a világ fölső felének szelleme, a Fölső Örvény mozgatója. A Nő-Isten, 
UKKÓ FÖLDiSTEN-ANYÁ-nk éke a Hold. Ezért mondatik homlokán Holddal 
ékesnek. Ő az Alsó Világörvény szelleme, a Föld királynője is, a Boldog- 
asszony.

(A székelyek jelvényei, Nap meg Hold, a 
„Napba-pillantás” rituális szokása, meg a 
Nap-várás a Hargitán, a BÜÜN vallás által 
megőrzött hagyományra utalnak. A magyar 
Nap-kultuszra, Hold-kultuszra erősen hatott 
a megalitikus kultúra is. Ennek Nyugat- 
Magyarországon főleg nyelvi nyomai lelhetők, 
amint azt egy korábbi fejezetben kifejtettük.)

A férfi a nappalok ura ezért, a nő az éjtszakáké. Férfié a nemzés, nőé a 
szülés - közösen teremtenek.

Mindez azonban később esett. Kezdetben TENGRIT egyedül volt. ű volt 
a világ, a világ őbenne volt, ő a világban.”
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A DUALITÁS KEZDETE

(a szörgényi és kónyi töredékek közös 
folytatása, a BÜÜN vallás „TENGRIT" 
című könyvében a harmadik „rovat")

„Az ősistenség kezdetben egyedül volt és nő volt, ki magában hordozd 
még a férfit is, mint várandós asszony méhében a fiát, kit megszülend.

Várakozó és várandós menyasszony volt az istenség és teremte hegyeket, 
völgyeket, testet ölte sziklákban, kövekben, alkotván azokat szitáló ködnél 
finomabb szellemanyagából. Teremte szellemgyerekeket is, KisiSTEN-eket, 
világ-részek ügyelőivé, hasonlatosakat egymáshoz, mint a nyúltojás.

Mert az még nem volt igazi lelkes szaporodás, olyminő, mint nő meg férfi 
ölelkezéséből.

Homlokán Holddal ékes UKKÓ istenanyánk, Naporcájú GÖNUZ isten
atyánk akkor még egységben valának - még nem sodródott össze a fonál, a 
Láncszemetlen Láncszem, az egyből hármon át négyre23 jutó alapige, az 
építőkő, melynek varázs-szava: «Egy, Egyből Kettő, Kettő Meg Egy».

Fényes orcával ékes magasságos Istenünk akkor még homlokán Holddal 
ékes UKKÓ istenanyánkban szunnyadt, aki akkor még TENGRIT volt.

TENGRIT az Urál gerincén megfenekelvén, nő meg férfi istenséggé te
remtődvén, alkotá önmagából UKKÓ-f, az istenasszonyt, alkotá magából 
GÖNÜZ-í az istenférfit.

A Jó meg Rossz is eloszlának, leginkább GÓNUZ-ée, a férfi istenbe szo
rulva. UKKÓ istenanyánk kiveté magából a Rossz-at, GÖNUZ istenapánk
ból pedig kiűzé.

Az ártó szellem, UDAG, akit ÁRMÁN-nak is mondanak, ezért ellensé
ge a nősténységnek, az asszonynak azóta is. Ő maga nemtelen, ellensége a 
nőstény-hím ölelkezésből teremtődő, javuló, szépülő életnek. Éket akar verni 
férfi és nő közé, bontani akarja egyetértésük alapjait, meg az eleven életet 
rontja nyavalyákkal, balesetekkel, bajokkal.

YOTENGRlT-nek, az első istennek ő is része, ki sem jó nem volt, sem rossz, 
sem hím, sem nőstény, mert szunnyadó Ős-Erő volt, de az iKERÖRVÉNY-nek, 
az Iker FORGÓszÉL-nek, a Mérleg Két Serpenyő]É-nek nem része, ha
nem azok ellensége.

Ezt így hitte a Három Ős24, így hagyta ránk örökül."
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IKERÖRVÉNY, ERŐK FORGATAGA 
- A HŐGYÉSZI MONDATÖREDÉK

A hőgyészi mondatöredék Lápkumánja táltosnak tulajdonított szöveg. Lápku- 
mánja táltos a 13. században élt, a ma már csak dűlőnévben létező Csép faluban, 
a Hanságban.

Kései „tudók”, mint „Tudós” Nagy Ferenc, a csanaki Ölüd táltos hagyatékának 
tartják, aki ugyancsak a 13. században élt.

Valószínűleg így is igaz, úgy is. Ez a kor a „Mágus-pörök” már ismertetett 
kora, a magyar táltosok belső emigrációjának kezdete. Az ősi hit „igéit” mindkét 
táltos továbbadhatta.

(A BÜÜN vallás TENGRIT néven 
emlegetett könyvének negyedik „rovata"

- csak kivonatoltan, elhagyva a többi 
változattal majdnem azonos részeket)

„YOTENGRIT volt a szunnyadó erő, az Ős-Jó, telve Ős-Rossz-szal, nő
ben férfi, férfiban nő.

TENGRIT vala az ős-anya, az első moccanás szülötte, az Idő Forrása,
Lét Kezdete, a Megfogalmazott Ige, az osztó, az oszló, ki szaggatva 
teremte szellemanyagából.

Látván, hogy kő csak kőre szakad, víz csak vízre ágazik, nincs változás, 
nincs tökéletesedés.

Teremte ezért, szitáló ködnél finomabb szellemanyagát kettéosztván, 
Nőisten-t meg FÉRFiiSTEN-t. Ez az eleven teremtés IKERÖRVÉNY-ének, Iker 
FORGATAG-ának kezdete.

Az Ős-Sejtés homlokán Holddal ékes istenanyánkba, UKKÓ-ba szorult.
Ezt a nőstények, minden faj nőstényei tovább adják nőstény ivadékaiknak.
Ez az oka, hogy az ősök szellemanyagából a leánynak ölögendő négy rész. A 
fi-gyerekbe öt szükséges, mert bele nem szorul az ős-sejtelemből.

A Rossz, a világkörök, életörvények fékezője azonban még bennük volt. 
UKKÓ istenanyánk kiveté magából a Rossz-at, férjéből pedig kiűzé, mert 
teremtéseik nem jártak sikerrel.

Szellemanyaguk kivetett része gazdátlanul lebegett a végtelen világ terein. 
Egyik szellemgyerekük, akit még TENGRIT teremte, szaggatván szellemanyagá
ból, mint hegyek, völgyek, folyamok anyagát, magához ragadá a szellemanyag
részeket. Általuk hatalmas ártó szellemmé erősödött. Ő ÁRMÁN, akit a régiek 
UDAG-nak mondanak. Meg hol ÜDEG-nek, IDAG-nak - ki így, ki úgy. Az ideges 
embert ő gyötri! ARMAN, akinek nevét később ráadák, a szeredások sátánja.
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Az Istenség, UKKÓ meg GÖNÜZ egy személyben, kettősségben így 
vélekede: ami Jó, akkor is jó, ha nem szembesül vele Rossz. Nincsen árnyék 
fénytelen, de fény van árnytalan, jóléthez nem szükségeltetik nyomor, egész
séghez betegség, örömhöz szomorúság.

Nem Jó meg Rossz, nem világosság meg sötétség a serpenyő két mérlege. 
A Jó erőt vesz a Rossz-on, a fény megvilágítja az éjt, nem gyerák! 

Nősténység meg hímség az Ikerülés kettőssége; hatás-engedés, beha
tolás-befogadás, szolgáltatás-szolgálat, töméntelen25 együtt ható teremtés, 

alkotás az Örök Forgás kettősségében.

UKKÓ istenanyánk ereje alkotó,
GÖNUZ istenatyánk ereje alkotó.
Két Erő Forgataga teremtés.
Két VízÖRVÉNY-ként ölelkeznek, 
két FoRGÓszÉL-ként ölelkeznek.
Mindenikben van hatalmasság, 
mindenikben van erősség, 
mindenikben van gyöngédség, 
mindenikben van szeretet.
Hímben hím erősség, hatalmasság, gyöngédség, szeretet, 
nőstényben nőstény hatalmasság, erősség, gyöngédség, szeretet.
Gyerák26 ők, vonzódnak.
Ami egyikben mély, a másikban magas, 
ami egyikben homorú, másikában domború, - 
egymásba illenek, mint zárba kulcs.
Egymásba illenek, mint nőbe férfi.
Egyikük sem tétlen, mindenik tevékeny.
Nőstényé nőstény tevékenység, hímé hím tevékenység.
Látszatra gyakran egyik tétlen, a másik tevékeny.
Ez látszat csak.
Kalapács meg Üllő együtt tevékenyek!
A hím magja bemegy, bekéredzkedik, 
a nő kinyílik, virágba borul, befogadja.
Mindenikük tevékeny.
A férfi térdel, a nő emeli lábát, 
mindenikük tevékeny.
A nő meghajol, a férfi mögéje áll, - 
mindenikük tevékeny.
Ez az Ős-Förgeteg, Ős-Örvénylés titka!
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Minden Kettős Forgószél, Ikerörvény, kicsiben-nagyban, az örök te
remtés Alapigéje pedig: Egy, Egyből kettő, Kettő meg egy.

Ebből erednek a Láncok, minden élet Igéi-t rejtendő és tovább viendő. 
Ez köt össze az Egy Örök ÉG-gel, az istenséggel, ezért jelkép a Lánc táltosok 
verázsolásaiban is.

ARMAN pedig minden ölelkezésből eredő megújhodás, jobbulás, szépü
lés ellensége. Teremtetvén még szaggatás által, nemtelen. Irigyli a szerelmet, 
a szerelem örömeit. Leginkább a nősténység, a nőstény vérbuzdulás ellensé
ge. Az Ős-Sejtés láncát akarja elszakítani - éket akar a nemek közé verni 
és ront, bont hideggel, aszállyal, kórságokkal, hetedhét bajjal.

Legfőbb fegyvere a Halál lett volna, de UKKÓ istenanyánk, a homlo
kán Holddal ékes Boldogasszony kivevé ARMAN hatalmából a Halál-L 
Csak a szeretettek szomorítását tudta megtartani, de az gyógyuló.

A Halál nem az Élet ellentéte. A Születés ellentéte, a földi élet hátsó 
kapuja.

UKKÓ anyánk, GÖNUZ atyánk először szellemeket nemzének, Kisiste- 
NEK-et, őrködő ÖRDÖGÖK-et, vizek, erdők magaslatok eleven leikéül, végül 
pedig szaporodóképes, eleven életet, ötvözve foghatatlan szellemanyagot fog
ható anyaggal.”

HETYEIKÉNT...

(„Hetyeiként”annyit tesz mint Hetyei szerint,
„Hetyeiként szólva”, „Hetyei szavaival élve”.
Hetyeiről, aki tudó, vagy táltos lehetett száza
dunk elején, keveset tudunk, noha sokszor, 
sokat hivatkoztak rá, tudók és kívülállók 
egyaránt. Néhány vaskos mondása máig 
szállóige.)

Hetyeiként,
„UKKÓ meg GÖNUZ első, szellemölelkezésből származó gyerekei Tünár 

és Tuna voltak. Tünár férfiisten, Tuna nőisten. E kerek föld rájuk bíza
tott“

Hetyeiként,
„Ezek27 vallása a szeredás Ármán vallásának fattya. Rossz-ra meg Jó

ra bontják a „Jelenetek et2H, sötétre meg világosra és átkozzák a nőstény- 
séget, a szerelmet."
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Hetyeiként,
„ha nőszemély fölhúzza a szoknyáját és alfelét csúfolódva mutatja, hogy 

szemérme is látszik, az megtorpantja ÁRMÁN-t és annak minden ártó Ör- 
DÖG-ét, az emberbőrben működő ártást is. ARMAN, a sátán nemtelen és ez 
emlékezteti rá, hogy UKKÓ, a Boldogasszony őt legyőzte.“

Hetyeiként,
„a régi istenek mind élnek, csak szunnyadnak, mert a «lelkeket béolták el

lenük sivatagos babonával. Az emberek vakságukban hamis istent imádnak, 
valójában ÁRMÁN-í».”

Hetyeiként,
„ha a nép elfordul saját Védelmező Istené-íőI és ahelyett más nép vé

delmező istenét imádja, aláveti magát ama népnek is, melynek istenét elfo
gadta.

A LELKES ÉLET TEREMTÉSE

(ABÜÜN vallás „TENGRIT“ című 
könyvének ötödik „rovata”, az ismétlések 
elhagyásával. Mindenik teremtésmonda 
nagyjából így folytatja.)

„Látván Isten, UKKÓ anyánk meg GÖNÜZ apánk, hogy a Föld csupasz, 
kietlen, sivár, - meg hogy igazgatásra teremtett szellemgyerekeikre vízen, tű
zön, kövön kívül semmit sem hagytak -, tanakodának és így szálának:

- Alkottunk egeket, földeket, napokat, holdakat, csillagokat, teremtvén rá
juk ügyelő isteneket. Rámén erre harmadrészünk, de mire jutottunk vele?!

- A kő csak kő marad, szél porlaszthatja, tűz hamvaszthatja, víz szapul- 
hatja, lelkes élet abból nem fakad.

- Teremtsünk lelkes életet, nehogy veszendőbe menjünk! Mert lásd, a kő 
örök, soha meg nem hal, de nem is él.

- Szitáló ködnél, hajnalok harmatánál finomabb szellemtestünk erre 
volna csak képes?

- Miért ne teremthetnénk eleven, lelkes életet, melyben mindenik megvan
- a se látó, se halló porszem, a tűzmartalék-szikla hamva, észlelő, érző szel
lemharmattal egyesítve?

Életek teremtését elhatározván, szépséges szép UKKÓ ős-istenanyánk 
szelleme fehér köd képében Fekete SziKLÁ-ra szállá alá és mondá:
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- Íme, menyasszony vagyok, várom vőlegényemet!
Az Ég ÍSTEN-e, GÖNUZ isten-ősünk pedig, orcául választván a Napot, 

letekinte a magasságokból és emígyen szála:
- Asszony ékesíti a völgyet - van értelme a világnak! Asszony nélkül lak

hely a ház, asszonnyal Otthon. Vele, íme, megteremtetett a szépség, általa 
gyönyör hívatott életre!

Összeölelkeztek, de a Nap heve fölszívta a harmatot. Emiatt fölöttébb 
megbúslakodának.

Másodszor fehérköd-fátylú UKKÓ istenanyánk alászálla holdtöltekor 
a Völgyek VÖLGYÉ-be és szitáló ködnél finomabb szellemanyagából egy 
maroknyit összegyúrt agyaggal. Azt keblére vévé és elfeküdt vele a tengerek 
tükrében ragyogva, kényesen, asszonyosan.

Naporcájú istenatyánk szemét mereszté, száját táttá szép asszonya lát
tán és kérdezé:

- Világok KiRÁLYNŐ-je, mit dédelgetsz kebleden?
- IstenASSZONY-Szellemet gyúrtam össze a föld agyagával, hogy megter- 

mékenyíthesd a földet!
A Nap heve most nem tudta fölszippantani UKKÓ Istenasszony har

matát, mert az agyag megköté és még az Ég-Isten fénysugarából is magá
hoz szakasztott egy keveset, mint fonál végén a szösz, akkorát.

Kézzelfogható anyag egyesült kézzel foghatatlan anyaggal. Ebből fakadt 
az első élet. Ez zöld vízi hínár volt.

UKKÓ Istenanyánk következő szülöttét vizek aljára helyezé. Égi apja 
tűzhányótfakasztott, gyerekét melegítendő, de ez a gyerekük is kárba veszett, 
mert nem tudta mit egyék. Nem is volt mit ennie, mert étel-ital teremtéséről 
szüléik megfeledkeztek.

Az Istenek ennek okáért összetanakodának, mondván:
- Szitáló ködnél finomabb szellemanyagunkból kézzelfogható eleven éle

tet teremtettünk, de az elszakadván az Istenség méhéből, magához való 
értelem híján mit sem kezd magával! Nincs benne Szusz29 mellé Isz30. Ad
junk bele tehát önmagunkból időtlen időkig tartó Igé-í, hogy a maga vilá
gán belül eldönthesse, mi jó, mi rossz, mi hasznos, mi haszontalan!

Harmadszorra nemezvén, így jártakéi.”
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A „SZÖRGÉNYI MONDA” EKKÉNT FOLYTATJA

(TENGRIT, hetedik „rovat")

„A legeslegelső élet vízi moszat volt, mély, meleg vizekben, mert az égnek 
még nem vala burka és ölt a nap fénye-melege. Ez ként, vasat, rezet evett.

Őreá teremtettek a moszatevő egyszerű növények, azokra a szittyó, állat
félékből pedig a lápi bogárrák.

Az isteneknek végtére is eszébe jutott, hogy Egy, Egyből kettő, Kettő 
meg egy. Úgy rakatik az élet is mint a fal. Alulról fölfelé, minden irányba 
kötődve."

(A különböző monda töredékek kiszínezik az 
„emberszabású" isten-házaspár zsörtölődéseit, 
veszekedéseit. Ölégedetlenségüket az 
idézi elő, hogy csak „apró hitványságokat 
teremtettek” de belátják: „ha nagyobbakat 
teremtettünk volna elsőkül, azokat mivel 
is etetnénk?" A „TENGRIT” nyolcadik 

„rovatában” a monda ekként folytatódik:)

„Isteni erőnkből, akaratunkból,
hogy ők maguk teremtődve teremthessenek, tarkálljanak, 
változzanak, növekedjenek, nem adtunk nekik semmit!
Mert lám, a mi isten-testünk világokra terjedő, 
szitáló ködnélfinomabb Szellemanyag, 
egy akarat irányítja cselekedeteinket mégis, 
az Örök Örvénylés csigavonala mentén.
Oltsuk be teremtményeinkbe, ne csak a Lét, 
hanem a Változás Hét Szent Igéjét is, 
az Egy, Egyből Kettő, Kettő Meg Egy varázsigét 
hét alakzatban!31

UKKÓ Istenanyánk, akinek kezében az ős-örök Lánc, megszállá a Föl
det, annak minden porszemét.

«Víhatatlan, nyűhetetlen a Völgy Szelleme!» - mondá GÖNÜZ Is
tenatyánk. Azóta Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén ez az 
imádság.

UKKÓ Istenanyánk, a homlokán Holddal ékes Boldogasszony 
elfoglald a Földet, férje, GÖNÜZ Istenatyánk, a Naporcájú pedig a fölső 
egeket.
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Föld meg Ég örök szerelemben maradának.
Amikor bimbó feslik, rügy fakad, fűszál tör föl rög alól, 
gabona szökik szárba, kalászba, fa gyümölcsözik, 
madár kel ki tojásból,
ember, állat fogan, születik, az mind Földanyánk, Égatyánk 
nemzése, az ő örökön örökös teremtésük!”

„JÁMBOR JÁNOSITÓL VALÓ BARBACSI VÁLTOZAT

(A Jámbor Jánostól származó szövegekben 
észlelhető a BÜÜN vallás etikája is, 
mindenekelőtt a természethez, állatokhoz, 
növényekhez való viszonyt illetően.)

„ Változások hét szent Igéjé-í olták az istenek
minden teremtményükbe, azok meg tovább adák származékaiknak.
Teremtményeik ennek okáért alkalmazkodni tudtak, változni.
Fajok, fajták támadtak az Ég alá teremtett eleven lelkekből.
Füvekből, fákból, állatokból egyaránt.
Eképpen adatott és adatik tovább a teremtés Láncolata.

Mindazonáltal, hogy Rend legyen a teremtésben, azáltal a világban, 
hogy az éhező ne előbb teremtessék meg mint tápláléka,
Isten leírá a teremtés Hét Szent Igéje közé a Rend szavat is.
Az eleven világ ezért sorrendben népesíttetett bé.

Az észrevehetők-ből először a vízi növények, szittyó, nád, 
a szárazföld lapályain meg békarokka, madárlevél teremtettek.
Ezeket követték a füvek, fák.

A vizekbe Isteneink először csigákat
meg növényrágó halakat teremtettek, vízi-rákot.
A föld hátára meg bogarakat?2, virágokat megporozandó.
A csigák, rákok, növényrágó halak ügyeltek,
hogy szittyó, nád, meg hínárfélék el ne fojtsák a vizeket.
Ezért azóta is részük van s leendjen a vizek növényeiből, 
miképpeg a bogaraknak
Isteneink akarata szerint a fák leveléből, terméséből.
A növényevő csigák, rákok, halak pedig elszaporodván,
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igencsak tarolták a vizek növényzetét, 
a bogarak meg a füvek, fák zöldjét.

E garázdálkodásnak határt szabandó, teremté 
az Iker-istenség a halevő halakat, a földre pedig teremté 
a bogarakat pusztító hüllők, madarak sokaságát.
A halevő halnak és minden halászó állatnak, madárnak 
rész jár a vizek halaiból, a bogárevőfajoknak pedig a bogarakból.

A füvek, fák is igen magasra nőttek, burjánzának, ezért teremték 
a teremtők a legelő meg rügyrágó állatokat, de teremték 
a magot széthordó madarak sokaságát is.
A füvek, fák dézsmálói, rügyek rágói meg elhatalmasodván, 
kóróra rágtak erdőt, mezőt, ellepték a gyümölcsözőfákat, 
miképpen manapság őszönte a vándorseregély.
Ezek is a teremtés részei, az Istenek ezért úgy rendelék, 
hogy részük legyen a világból is.
Legelő vadnak része legyen, s leendjen 
legeltetett meg kaszált rétek füvéből egyaránt, 
madaraknak pedig részük legyen rügyből, gyümölcsből, 
vadból és ültetettből egyaránt.

Ezeknek pedig, hogy sivataggá ne rontsák sokadalmukkal a Földet, 
teremtettek veszedelmükre vadölő vadak, vadölő madarak. 
Vadölő vadnak, vadölő madárnak 
rész jár a zsákmánynak való vadból.
Azok meg nehogy túlságosan elszaporodjanak, 
a lassú szaporodás igéje oltatott beléjük.
Nincsen káros meg hasznos állat, hasznos meg káros növény.
Ki tudja, melyik mire jó, mint szolgálja azEGEK-et!
Csak ha bármelyikük megingatná a REND-et!
Mert az Istenek úgy rendelék és úgy rendezék,
hogy minden viruljon, amíg nincs más fajta végső veszedelmére.
Az ÉG-nek kedves a gaz is, dúvad is —talán ezért is nehéz irtani!
Barázdákból, szántók forgóiból a gyomot
írmagostul elirtani ezért nem szabad,
miképpega tikölő kánya fészkétfosztogatni is lázadás az ÉG ellen. 
Vadölő vadadnak rész jár csibéidből, juhaidból, 
amíg módjával dézsmál. Azért jár neki rész, 
mert az ő barmai legelőjét tetted barmaid legelőivé.

76



Te azonban szaporítod, eteted telente barmaidat, 
a tikölő kánya, a farkas, a medve meg nem, 
ezért csak rész jár nekik, módjával - osztalék nem.
Az Egek alulról kezdék az építést,
mert Egy, Egyből Kettő, Kettő Meg Egy

az Élet Varázsigéje ezt így kívánja.

Végezetül teremték az embert, s arra rá is faragának,
mert hét ÁG-on próbálkoztak, de abból
csak három ÁG-on tekeredett hozzájuk méltó teremtmény.
Négy ÁG-on felemás lön, fél meg harmad úton istenorcájú, 
ember meg barom között és azok békeveredtek az emberekbe."

AZ EMBER TEREMTÉSE

(A BÜÜN vallás „ TENGRIT" című íratlan 
könyvének tizenegyedik „rovata”)

„Az Istenség pedig látván a világot, gyönyörködött abban. Naporcájú Ég- 
Isten atyánk, GÖNÜZ, akit TENGRI33-«e£ is szólítanak manapság fohász
ban, mióta Ezek34 szent nevét ÁRMÁN-ra ruházták35, megcsókolá UKKÓ 
istenanyánk szemét, száját, nyakát - mondván:

-Él a Föld, él a Víz! Mind a te virágod, a te gyümölcsöd!
Erre emlékeztetve híjják UKKÓ nevét mindmáig, vizet csorgatva, rögöt 

pörgetve.
GÖNÜZ apánk legeltette szemét a világon, UKKÓ anyánk meg fanyal- 

gott egy kicsinyt:
- Igaz, hogy szép e világ meg halad is, mert beléjük oltattak Első Lelkünk, 

Hét Szent lGÉ-t hordozó szellemünk Igéi, hogy helyüket lelhessék e világban, iva
dékról ivadékra. Isz túl kevés szorult beléjük, csak testet kormányzó lélek jutott

- Szusz. Esznek, isznak, szaporodnak, gondozzák ivadékaikat, ennyi, nem több.
Ezen majdnem hajba kaptak, mert GÖNÜZ apánk tudta, hogy annak 

idején, amikor Isz-t meg Szusz-t egyaránt osztogattak, UKKÓ anyánk fü
vekbe, fákba, virágokba lehelé az öregjét?6. A fehémép azóta is inkább von
zódik a virágoskerthez, mint a baromistállóhoz!

Dűlőre jutván egymással, így szálának:
- Teremtsünk magunkhoz hasonlatos eleven lelkű életet, ki tovább gon

dol ágyékán, gyomrán, kinek megsajdul a szíve virágzó körtefa láttán, csak 
azért, mert szép.
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- Alkossunk magunkhoz hasonlatosat e kézzelfogható világunk anyagá
ból, meg szitáló ködnél finomabb szellemanyagunkból. Legyen testben lélek 
meg szellem, Szusz meg Isz. Istenségünkből elvetett mag kertje legyen a test

- abban gyarapodjék, magába folyton folyvást tudást szíva, hogy a szellem se 
kárhozatra ne jusson37, se gazdátlanná vált préda ne lehessen!

Az Istenség pedig Egy személlyé, Egy akarattá Egyesülvén, szitá
ló ködnél finomabb szellemtestéből sugarakat bocsájta a föld öt égtájára

- vaktában, találomra, hogy érne akit ér, mert egyaránt böcsülék teremt
ményeiket, nem akarták egyikét, vagy másikát választottá dicsíteni. Azóta 
sincsen választott élőlény - és választott népek sincsenek. Csak kiválasz
tódott, fölemelkedett élőlények vannak, akiket igyekezetükért kedvelnek az 
Egek erői.

Sugaraik állatokat értek - Északon medvéket, Keleten lovakat, Nyugaton 
farkasokat, Délen disznókat, középütt szarvasokat.”

Jámbor János hagyatékában hét „ÁG”-ról, hét totem állatról esik szó (az 
előző fejezet végén olvashattuk). Az említettekhez társul a Kurul (a 
kara-ulu = fekete ölyvből alakult szó, a Turul38 eredetije, mely a latin 
szövegek cicomás „K"-jú Curul-jának helytelen olvasása révén került vol
na bele a kései, rekonstruált nemzeti mitológiába). A hetedik „ős” Jám
bor Jánosnál a „Karakatona”.

Hetyeiként,
„Görény is lehetett azok közt, azért van annyi büdös ember!"

Az Öreg Bagós-ként (aki a maglócai Farkas Sándor, sokáig bakter volt és 
sokat tudott),

„a hetedik állat-ős Róka volt, ez meg is látszik az embereken, a csalafin- 
tákon!“

„Az Istenség sugarai nem értek minden állatot egyformán. Kibe ennyi 
szorult, kibe annyi.

E különbözet mindmáig meglátszik az ember faj utódlásán, meg az is 
gyakran átüt, hogy minőnémű állat szorult bele. Hetvenhétszer tízezer esz
tendőbe tellett, míg nemzedékről-nemzedékre alakulván, második lelkűk, 
Isz-ük révén emberfélévé tekeredtek.

Az Istenek egymás közelébe irányíták őket, összekeverendő, mert nem 
ló-embert, farkas-embert, medveembert, disznó-embert, szarvas-embert 
akartak, hanem embert, ami értelemben meg érzelemben több, mint ezek 
együttvéve.
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Össze is keveredtek, de némelyik csakfelibe-harmadába.
Máig sok emberben ennek, vagy annak az állatnak természete 

hatalmaskodik39. Antul inkább, mentül jobban csak a föld javai érdeklik."

Hetyeiként,
„az embert az első Istenpár gyerekei, Tünár meg Tuna istenházaspár terem

tették. A «félvadakat» három leánygyerekük terelgette, őrizgette, «ajálgatta»40 
mert leány kezén minden jobban kezesül - a férfiember is! A három leánygyerek 
máig az Alpokban lakozik. Főföladatuk ma a gyógyítás, a vándor védelme, csak 
a teremtések elején voltfőföladatuk az ember emberrégyalulgatása"

„Az új teremtmények éltek, éldegéltek, de állatmód, csak a fészkek foszto
gatásához, halak fogásához értettek jobban, mint korábban.

Istenanyánk, Istenatyánk már szinte szontyolodának, úgy látván, 
mire sem jutottak, midőn egy nőstény az emberfélékből párját szólítá:

Lássad, amottan körtefa virágzik!
Méhek dongják körül,
de én nem a méhek mézére gondolok, nem is a körtére, 
hanem a virág gyönyörködtet, a méhek zümmögése andalít!

A férfi erre leborult nősténye előtt, mondván:

Szép bizony a körtevirág, 
a méhek döngicsélése is andalító, 
de te nekem szebb vagy a virágzó körtefánál, 
andalítóbb a méhek zümmögésénél!

Így beszélgettek, nő meg férfi, és a virágzó körtefához indultak.
Az Istenek pedig hallván és látván mindezt, összenéztek örvendezve:
- Íme, a vadból ember nemesedett - gyönyörködik a szépben!
A nő meg férfi eközben megérkeztek a fához és tanakodának, miképpeg 

leend virágból körte.
Hallák ezt az Istenek és még jobban örvendének, mondván:
- Valóban emberré tekeredett a vad! Tudást szomjazik - kedvünket lel

jük benne!”

Az Öreg Vitéz-ként (aki barbacsi volt, ezért Jámbor Jánossal lehetett 
kapcsolatban, de nem volt aszkéta, inkább humoráról, szertelenségéről 
volt nevezetes),
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„Ezek41 Atyaúristene, a vén kaporszakállas megorrolt Ádámra meg Év
ára, mert tudást szomjaztak. Pedig a Biblia szerint saját képmására teremté 
az embert. Hát ahhoz, hogy az ő képmása legyen, tudatlannak köll lennie? 
Nahát! Gondoljon ki mitakar, akineksütnivalója van, érti mit mondok!"

„Az IsTENEK-nek tetszett az ember, nőstény, hím egyaránt.
Ég-isten atyánk ködfátyol mögül nézte őket, mert tudta, tüze 

pusztíthat42. Később kékfátylával burkolá körbe a Földet, de ekkor csak ma
gára csapta, mint a nagykendőt szokás, vagy az ujjatlan subát.

Föld-isten anyánk, a homlokán Holddal ékes fejedelemasszony, Bol
dogasszony képében a körtefa lombja közül szóla hozzájuk:

- Férfi, tégedet Os-nak nevezlek, mert leginkább medvére emlékeztetsz!
- Asszony, sejtelmedben szellemem továbbvivője, tégedet pedig joi-nak, 

mert fürge vagy, kecses, mint gyík és hajlékony, mint kígyó.

Kedvesek vagy tok nekem, meg atyátoknak, az Ég Istenének.
Hatalmat adunk nektek e Földön, - 
a félig-meddig emberek hozzátok igazodjanak, 
hozzátok, kik sejtetek, éreztek, észleltekés tudtok!
Ezeket megelőző ember-erény nincsen IsTEN-től.
Amazok lábatok taposta ösvényeket járjanak,
hogy bennük is terebélyesedhessék Istenségünk csirája.
Elsők legyetek minden vadölő vad között, 
de irgalmasok legyetek a többi vadölő vadhoz, 
kíméletesek zsákmány-vadaitokhoz!
Vadölő vadaitokhoz irgalmasak legyetek, ne egyétek el azok részét, 
mert azoknak csak mancs, fog meg köröm adatott, 
nektek Ész is.
Nyájakat, csordákat, méneseket tereljetek!
Azok hulladékain erdők, mezők vadölő vadai éljenek, 
ti ne egyetek dögöt.
Nyájaitok, guláitok, méneseitek azok ölendő vadai elöl legelik 
a mezők füvét, ők meg testvéreitek.
Fű, fa, madár, állat, csúszómászó, a legkisebb bogár is testvéretek. 
Mindvalahányuk E Világ örököse - részük van benne!

Az első emberek megszeppenve kérdezék:
- Ki vagy te szitáló ködnél finomabb szellemanyagból körtefa lombja közt 

lebegő szépséges asszony?
- Teremtő anyátok vagyok, az Egy-Örök-Isten Asszony-Fele!
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GÖNÜZ atyánk a felhők mögül rájuk derülvén szála:
- Teremtő atyátok vagyok, az Egy-Örök-Isten Férfi-Fele. Tik is két fél

ből vagytok együtt Egy Ember. Ez bennetek, az Ős-Ikerörvény egyensúlya, 
mely a Nagy Kerék meglódíttatása óta a Létezés biztosítéka. Ez a Rend!

Ezért a férfi ne akarjon a nőfölé kerekedni erőszakkal, sanyargatással, a 
nő meg ne akarjon a férfi fölé kerekedni ügyeskedéssel, csalafintasággal!

Kinek ez osztatott szerepül, kinek az. Egyik föladat sem alábbvaló, nem 
följebb való.

Átkozott legyen, ki a nemek között ellenkezést szít, mert az az Elet ellen
sége, az Isten testét rongálja. Szennyet faljon, része ez legyen!"

(A monda töredékekben a Jó meg Rossz 
különválása már az „eleven élet" teremtése 
előtt megtörtént. Az ember teremtésének 
mondájában, ez a teremtés után következik. A 
mondahagyománynak ez a része a legősibbek 
egyike. A természeti katasztrófák emléke is 
fölfödözhető benne, melyek a Nagy Jégkorszak 
után következtek - tengerszint emelkedések, 
süllyedések, meleg-hideg periódusok gyors 
váltakozása, tüzek- áradások. Az elbeszélők 
kiszínező igénye is szerepet játszik. A Jó 
meg Rossz nem küzdhettek meg bika 
képében a teremtést megelőzőleg!)

A TEREMTÉSMONDA FOLYTATÓDIK

(a „TENGRIT" tizenharmadik „rovatában”)

„Így nekihevülvén dörge Isten-atyánk és - megfeledkezvén magáról, mi
ként férfiember hevében szokott, ha belemerül beszédébe, szónoklatába - vigyá
zatlanul alább szállá. A föld tüzet fogott, lángra lobbant. UKKÓ istenanyánk 
kit barlangba rejte sebtiben, kit vizek alá buktata, de sok élet ment kárba így is.

UKKÓ istenanyánk szíve megszomorodott, orcája is belesápadt és föl
kiáltván naporcájú GÖNÜZ istenatyánkhoz, akit még akkor TENGRlT-nek 
neveztek, így szála:

Elválunk! Benned sok Rossz lakozik.
Immáron másodszor43 ölöd gyerekeinket.

81



Bizony, sok Rossz lakozik benned!
Én nem szülök többé tőled életet!

A Naporcájú pedig - látván mit cselekedett, bárha nem akará - vizet 
szíva a tengerekből oltott, ahol csak tudott.

Ez az esők kezdete. Azóta is, ha sokat pörzsölt, mert szunyókált, vagy 
más járt eszében, ráriad e bajra és olt esőjével.

Öntöze nagy buzgalommal, vízben állt tőle a fél világ, hogy sarjadna fű, 
fa és szála nagy búvában:

Valóban még mindig sok Rossz lakozhat bennem.
Még nem vált külön a Jó a Rossz-tói, ám félek, 
ha bennem Jó meg Rossz ölre mennek, a Rossz győz, 
ha legyűri a Jó-t, akkor Isten irgalmazzon e világnak!

Erről eszébe jutott, hogy ő maga az Isten és nekibuzgólkodott. TENGRIT 
férfi része ketté vált.

Rossz része piros bikává változott, Jó része kékké.
Hét kört körözvén bömbölve összecsaptak, 
kilenc kört körözve ismét összecsaptak,
hét éjjen, hét nappalon át szakadatlan, de nem győzték egymást.
Szájuk habzott, szemeik forogtak, verőtték omla róluk.
Tavak meg folyók eredtek küzdő terükről,
forgó szemeikből villámok cikáztak körbe a Földön, erdők égtek.

UKKÓ anyánk csak nézte, nézte végetnemérő küzdelmüket, férje őrlődését.

Szitáló ködnél finomabb szellemanyagából 
vízirózsa kelyhében leánnyá testesült.
Aranyos hajából ostort fonván, csépölte,
ütötte, verte a piros bikát, mígnem annak térde megcsuklott.
A küzdelmet föladván, elvágtatott Nyugat felé.
Ez a hetedik nap utolsó órájában volt, Újhold idején.

Rossz tulajdonságait önmagából száműző Ég-Isten atyánk ráismervén 
feleségére, így udvarolt neki boldog szívvel:

Bizony, nagy az asszony ereje, 
minden rosszon erőt vesz ő,
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ha lelke harmatos, tiszta!
Övé a sors óráinak jogara,
akit kizár, kizáratik, az kívülmarad,
bejuthat, akit beenged!
Buzdít, lelkesít, osztozik bajainkon.
Áldás a jó asszony, 
a rossz asszony átok!"

A „TENGRIT" könyve tizennegyedik és 
tizenötödik rovatának egy része ennek az 

„udvarlásnak" variánsait tartalmazza. Ezek 
BoLDOGASszoNY-himnuszok. A „vízirózsa“ a 
lótusz megfelelője itt, ami más egyebek közt 
arra utal, hogy Boldogasszony alakja 
a nőnemű Buddhák egyike. „Vízirózsa 
virágából Égre pirkadó Hajnal ő".

„Tetsze az udvarlás UKKÓ istenanyánknak 
és megbékélt férjével.
A föld ismét virágba borult.
UKKO istenanyánk vízirózsa kelyhében
leánnyá született része pedig fölszálla férje mellé az ÉGEK-be.
Ott pihen, ott ragyog annak mellén, Hajnalcsillag képében.

Az első emberek, Os meg Jol, a férfi mega nő, kit Medvének meg Gyíknak 
nevezett istenanyjuk, láták, hogy az Ég Istene orcáján a Nappal ékeskedik, 
elnevezék őt ezért GÖN-ÜZ-nek, ami Nap-Szellem-et jelent a három ős egyi
kének nyelvén, hol GÖNÜZ, hol GÖNÜSZ vagy Gonosz ejtésben, kor és táj 
szerint váltakozón.

E nevet csúfolák meg Ezek midőn káromlások közé elegyíték.
A Három Ős másika meg !SZ-TlEN-«e£ nevezé őt, régiesen - ez most 

ISTEN-nek hangzik. Azért nevezék így, hogy a Szellem-Ege-í megkülön
böztessék a levegőégtől. Őseink harmadika, a hun féle, - a besenyő is 
TENGRl-nek mondá. Ez ugyanaz mint a TENGRIT, végtelent jelent.

Az acsalagi Bendes József- századunk derekán élt tudó - megjegyzése:
„A régiek hallották az Ég szavát. Hallották, mert ügyeltek rá. Ezért 

voltak erősek, hatalmasok, nem ilyen beszari nyomorultak, mint a mos
taniak".
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Az Öreg bagós-ként:
„Ezek az igazi Jó Isten nevét a sátánra ruházták, ezért mondják ma

napság is GoNosz-nak. Az ÖRDÖGÖK-ből - akik a régi hit Őrszellemei

- pokolbéli szörnyeket csináltak, az ó-hit nevéből a bűn szavat. Csak UKKÓ 
szent nevét hagyták békén, mert azt «annak a papseggnyaló rohadéknak a 
korában, aki mindent az uraknak, papoknak adott44» már általában Bol
dogasszony néven tisztölték. Őt egyesítették Máriával, Jézus anyjával. Ő 
a Mennyekben persze erről nem tehet, mert nem kérdezték. UKKÓ nevéért 
agulások, kanászok, kaszás parasztok közé köllett volna menniök, azok meg 
agyonverték volna őket".

AZ EMBER-TEREMTÉS MONDÁJÁNAK VÉGE

(a „TENGRIT" tizenhatodik „rovatában”)

Az első istenorcájú embernőstény,
kit UKKÓ istenanyánk, a Boldogaszony, JoL-nak nevezett,
mert kecses volt, mint az egek sárkánygyíkja,

férjéhez, a medvemozgású Os-hoz bújván az Égre mutatott:
Az Egek Királynője férje mellén nyugtatja fejét!
Az Istenek példája követendő!
Os, az első istenorcájú emberhím, érezte asszonya lehelletét, 
csábító, jó szagát és magához vonta őt, ott a körtefa alatt.

(Az elbeszélőt nem zavarja, hogy 
időközben istenek háborúi zajlottak, 
világégések, áradások!)

Ott, a hol Boldogasszony virágos lombok közül szála hozzájuk, 
ama szent körtefa alatt, ikrek fogantak szeretkezésükből.

A fiúk egyike szakasztott apja volt, ezért őt a medve másik nevével Bor- 
nak nevezték. Mackómozgású, vállban-erős, nagyalvó fiúgyerek volt.

Ikreik másikába Ló-ágról szorult izgés-mozgás. Ő lábban-erős, für
ge-mozgékony csikófiúcska volt, ezért őt a ménló akkori nevével MÁ-nak ne
vezték. Míg picinké volt, Maci-nak becézték, mint mifelénk manapság is a 
kiscsikót.

A népek egy része Bor-t vallja ősének, másik része MÁ-t. A lovasnépek 
MÁ-ra esküsznek. Mink, Három Ős utóda magyarok is.
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A magyar45 szó jelentése: Ló-Nép, Ló-Kötelék, -Szövetség. így magyaráz
ták híres tudók.

Mindkettejük utódai, meg azután született leány- meg fitestvéreiké 
is, összekeveredtek a felibe-harmadába emberré tekeredett fajzadékokkal, 
ezért minden ember atyafia a többinek, annak is, akit méltán lenéz.

A sokaság mindenütt holmi alig-alig istenképmás, tökéletlen, elszabott 
bocskor.

Ez az ember faj kezdete!"

A pocos Dombos-ként (tisztességes neve Dombos János Imre),
„Maglóca a legokosabb, legtisztességesebb falu, amiből csak száz közül 

egy, de innen is ki lehetne egy ganajzó targoncán tolni az összesei, akinek 
esze van. Két fordulóval, akiben méltóság, böcsület van. Mert az még mindig 
több van, mint kiben értelem."
(Dombos maglócai, művelt nagygazda volt, versei is jelentek meg. Igen jól 
ösmerte Jámbor János tanait, Hetyei mondásait, az „Öreg Vitézt".)

Hetyeiként,
„az észt, értelmet meg a gondviselés hajlamát leányágon adták tovább 

az ősök. A Három Ős meg amolyan «szentséges szám», voltak azok többen 
is - lehettek!“

„Tudós” Nagy Ferenc-ként,
„a Három Ős az a három nő, aki az emberi nem három első nősténye 

volt. Ők minden ember ősanyjai. Szellemeik az írottkő-n laknak.
Férfi ős több volt. Ha igaz, ez a három nő a Tündérek KiRÁLYÁ-nak 

a gyereke. A Tündérek márna mesék alakjai, de régesrégi hitekben Iste
nek lehettek. Talán azok istenei voltak, akik előttünk birtokolták Pannóniát, 
akik aztán a mi eleinkkel keveredtek. Talán gács46 istenasszonyok voltak.”

Teréz néni-ként,47

„a három szent asszony eredetileg a babóti hegyekről ügyelt, de a 
kolostor48 miatt átköltöztek az Írottkőre. Az szent hely. Ők Tündérek ős
időktől. Régesteien régen, amikor még az emberfajta vad volt, pártfogásba 
vettek három leányt. Azokat tündérségre tanították. Ezáltal azok megcsi
szolódtak, nem maradtak akkora barmok, mint a többi. Hajlamuk is volt a 
csiszolódásra, mert ugye a bugrist49 hiába gyalulják.

Ez a három nőszemély minden ember ősanyja. A szemfüles fehérnép az
óta is tündérséget tanul, ha teheti, mert a fehérnép ereje bűbájában van, 
meg eszében. EzEK-nek persze ez nem tetszik, annyira sem, mint hajdaná-
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ban Manónak50. Nem is oltalmazta BOLDOGASSZONY-unk, ezért fejezte be 
görbefán! Szentnek azért szent volt, ezért nem illendő karácsonykor száradó 
ruhát hagyni kötélen".

Bendes Józsefként51

„Hetyei Istenei, Tünár meg Tuna, a Banun-i52 szavarok istenei voltak, 
azon őseinké, akikről nyelvünk ránkmaradt.

Banun «kilenc fejedelemséget» jelent. Ennek fővárosa Szavar volt. A la
tinok ezért Savaria-nak53 nevezték. Valaha a mi fajtánk lakta keresztül Eu
rópát, Szibériától a Ligur-tengerig.

Aztán a «döglesők»54 szétrágtak bennünket, maradtunk is, nem is. Na
hát, a döglesőknek szállást adtak őseink, aztán ki is verték őket házaikból!

Tünár meg Tuna épp úgy «Forgószeles»55 istenpár voltak, mint a 
mi ősi isteneink. Ahol így volt, nem ettek embert, nem ettek dögöt, nem tar
tottak rabszolgát és nem áldoztak embert - de állatot sem - engesztelésül 
holmi rossz istennek.

A régiek, akik Kecöl főbán koráig, - őt a latinok «pribán»-nak nevezték 
-vagy azon túlra is emlékeztek száj-fül-száj úton, úgy tudták, úgy is me
sélték, hogy ezek az Istenek Tündér leányaikra bízták az erdők, mezők, 
barmok meg a hegyek ügyeletét.

Hittek bennük. Minden Isten eleven isten, akiben hisznek. Mentül töb
ben hisznek benne, antul erősebb. A régiek erdőn, mezőn szobrokat állítottak 
a táj oltalmazó szellemeinek. Ezeket ORU-nak nevezték".

Bors Terézia-ként (saját anyai öreganyám volt, kónyi születésű),
 „Na, tanuld meg! Most csak annyit: az, hogy Isten a férfi oldalbordájá- 
  ból teremtette volna az asszonyt, irtóztató baromság.

Az Istenség kettős, a mint minden, ami kettesével egy, mint a szem, fül, 
kéz, láb. Két félből van az ember, tehát anyja volt, apja volt. Az első emberek 
a Kettős Istenség gyerekei.

Figyelj oda a különös öregekre, akkor majd megszólítanak, és sokat meg
tudsz!"
(Öreganyám is ösmerte a régi hitet. Igen sokat tudott és sokat emlegetett 
egy kónyi táltost, akit „Hazug Gyuri”-nak neveztek, mert a régi vallást 
terjesztette. Főleg a helyi nagygazdák üldözték, - vagy üldözték volna, 
mert rontani is tudott, igen sikeresen.)
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BÖLCSELET ÉS HITTÉTELEK 
a rábaközi táltosok hagyatékában

A BÜÜN-nek nevezett ősmagyar vallás rendelkezett filozófiával, etikával, teoló
giával és liturgiával. A mondákkal ellentétben, a BÜÜN vallás hit tételei kevésbé 
töredékesen élték át a sok évszázados belső emigrációt.

A bölcselet és teológia nehezen választható el egymástól, mert a „tudók” kez
dettől, tehát már a hagyomány megalapozásakor is logikus magyarázatokra tö
rekedtek. A „Hit"-et nem fogadták el „üdvözítőnek”, csak ha az meggyőződésen 
alapult. Hittételeknek, tehát a teológia tartozékának tekinthetők - Isten miben
létének, akaratának és megnyilvánulásainak elemzésén-magyarázatán túlmenő
en - a világ keletkezéséről, az ember teremtéséről, vagy a tűzözönről, vízözönről 
szóló mondák is.

DUALISTA BÖLCSELET AZ URÁLI VILÁGKÉPBEN

Európa ősi kultúrájának filozófiája, vallásos és társadalmi világképe az volt, melyet 
ma uráli-nak nevezünk, mert az uráli nyelv-és népcsalád kultúrájában maradt meg 
legtisztábban. Ez a világkép jellemző - ezt nyomatékkai kell hangsúlyoznunk - az 
urálitól keletre lelhető ősi - eszkimó és északi indián - kultúrákra is.

A rábaközi „tudók” „bácsák” és „táltosok” hagyatéka ennek a világképnek 
tudatos átmentése a mai modern világba. Ebben a dualista világképben nős- 
ténység-hímség alkotják az egyensúlyt. Mindkét fél tartalmaz aktivitást és pasz- 
szivitást, mindegyik hat és mindegyikre lehet hatni, mert mindenik alakító és 
alakuló.

A föltehetően uráli bölcseletet tükröző rábaközi hagyaték e népek igen ősi ter
mészettudományos meggyőződésére épült föl, tudiillik arra, hogy a világ mozog, 
az anyag, a „lebegő szellemanyag” meg (amit ma a ridegebb tudomány kozmikus 
por-nak nevezhetne) égitestek alakjában, csigavonalú, spirális pályán mozog, ör
vénylik. Ezt az ÖRVÉNY-t egy Ellen-Örvény stabilizálja és tartja mozgásban, és 
viszont. Az örvények metszetei körpályák. (Ezek az obi-ugor mondák Világkö
rei, melyek mentén táltos lován a „Világügyelő Férfi” száguld.)

A Világörvény tana egy dualista világkép alapja. A rábaközi tudók hagya
tékának a legértékesebb része - a szellemkvantum-elmélet mellett - ez az elvont 
bölcselet, az őseurópainak tekinthető uráli dualitás legkifinomultabb bölcselete 
és az arra felépített pragmatikus társadalomfilozófia.
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Megmaradni „fertőzetlenül" azért tudott, mert nem néphagyományként ma
radt meg, hanem mert egy bezárkózott kultúra tudatosan ápolta és adta tovább.

Az „ősuráli“ mellett korábban ismertetett dualitások a zarathusztrizmus 
dualitása és a kínai Jin-Jang duális rendszere.

A judeo-kereszténységfilozófiája tovább viszi a zarathusztrista világné
zetet. Abban is, hogy a nősténység, annak következtében a nő a rossz, sötét 
princípiumok tartozéka, de abban is, hogy Jehova (Isten) erősebb mindenki
nél, a sátánnál is.

A Jin-Jang (nőstény-hím) dualitása eredetileg igen közel állt az urálinak 
nevezett ős-európai dualitáshoz. Mindegyik a kis egységekben élő, egymásra 
utalt északi ember mentalitását tükrözte, egyben annak szerteágazó tudá
sát, mely sok viszontagság közepette lehetővé tette fönnmaradását.

HITTÉTELEK A SZELLEMANYAGRÓL

A rábaközi hagyatékban természettudományos pillérű ama meggyőződés is, hogy 
anyag és szellem nem ellentétek, hanem a szellemanyag (ma úgy mondhatnók: 
energia) más-más megjelenési formái.

A BÜÜN szövegeiben minduntalan találkozunk a „szellemanyag” kifejezéssel. 
E tudományos feltevés nyomja rá bélyegét a hitvilágra és a bölcseletre. E kettő 
alkotó elemei egyúttal az etika létrehozói is.

A BÜÜN hitvilágában a „szellemanyag" Mennyiséggel és Minőséggel rendelke
zik, van Kvantuma és Kvalitása.

Kezdetben ez az egész az Ős-Istenség anyaga volt, a legkisebb Kvantumá
ban is az istenséget hordozó Értelemmel és Érzelemmel. Az Istenség ebből a 
szellemanyagból alkotta a világot, ebből manifesztálódott Nő- meg Férfi-Isten- 
né, ebből van - negatív minőségekkel telve - az ártó szellem, aki kívül rekedt az 
iKERÖRVÉNYLÉs-en és ellene hat, mint rontó, fékező erő.

Az emberekbe is ebből jutott és jut, közvetve, vagy közvetlenül. Ez a szel
lemanyag adagolható-szétosztható, összeadható, átadható. Például az elhunytak 
szelleme egyben, vagy több részben, több felé osztható szét, akárcsak az öröklött 
vagyon. Csak az a szellemkvantum veszik kárba, mely a sátánhoz jut (aki e hitvi
lágban ÜDAG, ÁRMÁN).

Ezáltal az Istenség anyaga fogy. A fogyást, végül is az Élet EGYENsÚLYÁ-nak 
fölborulását elkerülendő, az ISTENSÉG-nek épp úgy szüksége van az ember támoga
tására, mint az embernek Istenére. Ám nemcsak holmi újrahasznosítás révén nyer 
az istenség vissza anyagából - a szellemanyagból - hanem az emberi szellem csiszo- 
lódása, gyarapodása révén is. A teremtésmondák szerint a nem „eleven világ” tehát 
a fogható anyag teremtésére „ráment” az Istenek szellemanyagának harmada. E
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hitvilágban, vagy inkább filozófiai fölfogásban, a tanulás energiát igényel. Ez az ener
gia szellemkvantummá alakul át. Az egyén szellemi gazdagsága növekszik. Az ener
giát a szervezete étel-ital formájában pótolja, hogy annak egy része ismét tudássá vál
tozzék, és ilymódon visszakerüljön az istenség Érzelmi és Értelmi szellemanyagába.

A szellemkvantum elmélet lehetővé teszi - a BÜÜN vallás dogmáinak értel
mében - hogy az emberek ŐRSZELLEMEK-et, „KisiSTEN”-eket teremtsenek.

A közös célt követők - vallásos csoportosulások, eszmei társulások tagjai, 
nemzetségek, vagy törzsek, sőt népek, nemzetek - teremthetnek56 maguknak 

„KisiSTEN”-t, - SzELLEMLÉNY-t vagy eszmerendszert -, s hihetnek benne (mint a 
magyar nép a Szent Koronában).

E Hit által hozzájárulnak szellemanyag-mennyiséggel, melynek minősége is 
van, egy közös szellemi objektum megalkotásához. Mivel pedig ez a szellemi 
objektum nem csak kvantitás-kvantum, hanem kvalitás is, nem csak objektum, 
hanem szubjektum is - élő Szellemlény. Ha ezt eszmei céllal hozták létre, e 
Szellemlény nevében törvénykeznek, rá hivatkozva gondolnak ki előírásokat, 

„sugallatnak” minősítve - hasonlatosan, mint midőn törvényre, alkotmányra, 
Szent Koronára hivatkoznak. Mivel pedig ez a „Kisisten" értő és érző szellem
lény, tényleg hat az emberekre. Mint holmi „eszme-részvénytársaság”, melynek a 
részvényesei engedelmeskednek - vagy mint az Állam. Nincs és mégis van, ural
kodik. Ezek csak megközelítgető hasonlítgatások.

Nem csak „újalapítású” I<isiSTEN-ek lehetségesek a szellemkvantum-elmélet 
értelmében, de lehetséges a „szanált” Kisisten is. Ő úgy teremtetik, hogy a kö
zösség meghalt nagy ember szelleméhez ád megfelelő Mennyiséget a sajátjából. 
Az egyénből az ő gyarapítására adott szellemrész többé nem az egyéné, hanem 
a KisiSTEN-é, az ŐRSZELLEM-é, azon át a közösségé. (A ma gyakran emlegetett 
kifejezéssel élve: az egyén föladja „szuverenitása” egy részét, de részesévé válik 
mások szuverenitásának.)

Az Őrszellem, mint a szellemanyag terméke, ebben a fölfogásban informá
ció, sugallat forrása.

A szellemanyag legkisebb Mennyisége is rendelkezhet nagy, hatékony Minő
séggel. így például az ártó szellemlények, a „rossz, rontó Ördögök” betegségeket 
okoznak félrevezető sugallataikkal, melyek megkerülik a centrális Értelmet.

„ Tudós" Nagy Ferenc-ként (aki gyógyító „sámán" is volt),
„nem az Értelem ablakán kopogtatnak, hanem a porcikáknak duru

zsolnak."

Ma ezt talán úgy fogalmaznánk, hogy az ártó szellemek - a központi ellenőr
zést kijátszva - félrevezető információkat juttatnak a sejtekbe.

Az „Ős-Sejtés” is információs program, a „továbbvitelt” (evolúciót) szolgálja.
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HITTÉTELEK A MÁSVILÁGRÓL

Holta után az egyén szelleme, Isz-e fölszabadul a test korlátaiból és vagy önálló 
Szellem lény-ként él tovább, vagy újraszületik, - vagy visszatér az ISTENSÉG-be.

Az önálló szellemi léthez szellemanyag Mennyiségre és Minőségre van szük
ség. Ezt az állapotot csak azok érik el, akik gazdagították lelkűket, gyarapították 
tudásukat, finomították érzelemvilágukat és cselekedtek - lehetőleg jót.

Az újraszületés lehetséges egy születendő személy révén, de a szellemkvan
tum elmélet fogalmai szerint átörökítheti magát részletekben is. Miképpeg az 
örökséget osztják, a jó lélek szétoszthatja szellemét rokon utódokba, vagy bár
kibe, ha akarja. Az obi ugoroknál négy fiúba, vagy öt lányba, a rábaközi hagyo
mányban szintúgy. A lányba elegendő kevesebb, mert ő Ős-SEjTÉs-t is örököl 
az Ős-ISTENANYÁ-tól. A Mennyiség, a szellemkvantum azonban e „jobb” Minő
séggel együtt sem lehet több, mint a fiúban, ezt az Ikerörvény kizárja, mert 
fölborulna az egyensúly.

Az egyed, férfi, nő egyaránt, tényleges individuummá csak akkor fejlődik, ha 
a veleszületett szellemi alaptőkét kamatoztatja, ha fejlődik, csiszolja, tökéletesíti 
szellemét, tehát tudását és érzelemvilágát. Másként nem tud „megállni” - mint 
önálló egyéniség - holta után a szellemek világában.

Az „éretlen” szellem visszatér az IsTENSÉG-be, annak részévé válik. (Megtér 
az Úrba!)

A rossz ember szelleme „elkárhozik” - kárba veszik, mert az ártó szellemek 
táborát gyarapítja. Az ilyen szellem, ha elég erős, gyakran „letanyázik” egy-egy 
vidéken és ott garázdálkodik, bajok sorát okozza.

Jó szellemet pedig megtelepíteni lehet, azáltal, ha „ORu”-t57 emelnek neki. 
Az ártó szellem gyakran változtatja helyét, kujtorog. Azt gyanítom, az ugor ha
lál szavat találjuk a „kuj" szótagban. Az obi-ugoroknál az ártó szellem a duális 
IsTENPÁR-t zavaró külső tényező.

A másvilág - az uráli népeknél „tükörképvilág”. Az Ikerörvény, Iker for
gószél elv jegyében, a fogható ellentéte a foghatatlan, a láthatóé a láthatatlan, 
fénylőé a fénytelen (de nem a sötét!), az élők világának ellentéte a holtak világa. 
Ami itt alul, az ott fölül, ami itt bal, az ott jobb, stb.

A jó lelkek ott elidőznek, elfoglalatoskodnak és ügyelnek az élőkre - roko
naikra, utódaikra. Álomban intenek, néha meg is jelennek - maguktól, vagy ha 
fontos ügyekben idézik őket.

A rosszak szellemei rossz helyre jutnak - kujtorognak, vagy rosszul érzik ma
gukat. A „pokol” ebben a világképben inkább állapot, mint hely. Legrosszabb 
sorra nem is a rossz ember jut, hanem a közömbös, aki életében hidegen-ridegen 
elment mások baja, nyomorúsága mellett. A BÜÜN vallás erkölcstanában ez a 
legsúlyosabb vétek - mert nem korrigálható.
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A szellemi „tökéletesedés” a „megváltás” megfelelője, az önállósodás útja. Mint 
hangsúlyoztuk, sem az „engesztelő sámánizmus”, sem a kereszténység mintájára 
nincsen a BÜÜN vallásban „megváltás”, mert ki-ki maga felel cselekedeteiért.

A „megváltást" egyébként a táltosi logika - az iszlámhoz hasonlóan - me
reven elutasítja. „Értelmileg” (logikailag) indokolatlannak tartja, miért volna

- vagy lett volna - szükséges kínhalállal halnia egy kiváló ártatlannak csak azért, 
hogy aljasok üdvözülhessenek. Ilyent csak igen rossz isten kívánhat, aki a „lelke
ket szorongatja”.

Hetyeiként,
„az ilyen isten hasonlatos a zsarnokhoz, aki összetéveszti a kormányzást 

a sanyargatással.”
Jámbor János-ként,

„megváltás a tudatlanságból, érzéketlenségből csak önmagunk szellemi 
csiszolódása révén lehetséges, mely «kinek-kinek saját magaslatán megvilá
gosodáshoz vezet»."

Ebben az uráli, ős-európai eszmevilágban ösmeretlen az emberáldozat. Az állat
áldozatok karaktere is más. Nem hízelgés az Isteneknek a cél, hanem lakoma, mely
re tisztelettel meghívják az ősök szellemeit is, a legősibb ősöket, az Isteneket is.
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A dualista világszemlélet jegyében elképzelt univerzum képe. VILÁG-ELLENV1LÁG 
az ÖSKÖD-böl ÖRVÉNY-be csavarodván, egyensúlyban. Egy harmadik erő fékezi, „rontja“ őket.



BIRU-GUR, - az első könyv -

Az ős-európai világszemléletben nem volt helye dinasztikus törekvéseknek, pa
rancsuralomnak, és a bölcselet társadalomfilozófiai vetületében keletkezett etika 
tiltotta - mai szóval élve - a kizsákmányolást.

Száz meg ezer évekkel ezelőtt megalkottak Európa bölcsei egy duális gazdasá
gi tételt - a munkáltatás és munka „lKERÖRVÉNYÉ”-t. Ebben is a világkép ismét
lődik, a Kettős Istenség, melynek viszonyát az ártó szellem rombolja. Egyen
súlyban, egymást kiegészítendő, egymást nem nélkülözendő - mai szavakkal 
élve egyfelől tőke másfelől munka.

Ezek együtt alkotnak, teremtenek, azaz termelnek. Az ártó, fékező erő a ki
zsákmányolás, a parazitizmus - ma pl. a bürokrácia vagy a „bankokrácia". Ezek
nek érdeke, hogy „dialektikus” ellentét támadjon, örök feszültség legyen a két é 
gazdasági princípium között, hogy a hasznot lefölözhessék.

A rábaközi hagyomány etikájának értelmében mindent szabad, ami nem árt 
másnak. „Ez a Jó Szomszédság TÖRVÉNYÉ-nek alapköve”.

Az ősi, humánus társadalometika érdekében hangsúlyozták e hitvilág, s az 
arra fejlődött vallás mesterei, hogy „több (kis) «isten» van”, mindenből több van, 
nincs semmiből „egyedül üdvözítő" (a pluralizmus „talaján álltak”, ahogy ma 
mondanók).

(Ez a BÜÜN vallás hitvallása, a BIRU- 
GUR című könyv első „rovata”.)

Nem isten, - istenek, 
nem nemzet, - nemzetek, 
nem ország, - országok, 
nem hit, - hitek, 
nem szokás, - szokások, 
nem kötés, - kötések, 
nem oldás, - oldások, 
nem bölcsesség, - bölcsességek, 
nem út, - utak!

Egy csak ős-örök Egünk, 
ős-szellem ős-testben, 
ős-test ős-szellemben.
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Osztatlanul örök nyugalom, 
osztódottan töméntelen erő.

Sohasem nyugvó, folyvást változó,
Istenek bölcsője, 
szellemek vasöntő kohója.
Tenger szellem, 
tenger anyag, 
tengernyi teremtés, 
mindent magában rejtő Ős Ige.
Idők kezdetét megelőzően
vajúdását váró terhes asszony, -
homlokán Holddal ékes
UKKÓ FöLD-iSTEN-anyánkban,
tüzek őrében, B0LD0GASSZ0NYUNK-ban,
naporcájú GÖNÜZ, Ég-Isten atyánkban
szellem-nősténnyé, szellem-hímmé testesült.
Legeslegelső hajnal hasadása volt az, 
a Nagy Kerék lódíttatása, 
minden idők kezdete, 
a legeslegelső moccanás.

A Biru-Gur, az „Első könyv" második rovatában föllazítottabban, magyará- 
zóbban folytatódik a hittételek fölsorolása és magyarázata.

Ős-Ég hasadásából eszmélődött 
YOTENGRIT egy-örök ősünk 
hím részét nőstény ősrostjából alakítván, 
széltet, hosszat, mélységet, magasságot, 
létet, nem-létet, sötétséget, világosságot, 
nyugalmat, nyughatatlanságot különválasztván, 
nőstény Teremtő ISTEN-né, 
hím Teremtő IsTEN-né szellemtestesült.
Naporcájú GÖNÜZ Ég-isten atyánk, 
homlokán Holddal ékes 
UKKÓ Földisten anyánk 
együtt YOTENGRIT, ős-örök Egünk, 
mozdulatlan nyugalomban.
Külön-külön együtt-teremtő Istenek, 
soha nem csituló mozgásban,
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mint örvénybe csavarodó 
két nagy Vízáradat, 
mintforgószélbe forgódó 
két zabolátlan szélvihar.
Ölelkezésükből világokfogantak, 
töméntelen élet terebélyesedett 
élet meghálál kapuin át szüntelen újhodásban, 
egyre hibátlanabbul, 
egyre szebben.
Minden belőlük van,
mindenben ők vannak, minden őbennük,
ők ,ahétrétű, Örök EGY-ben.

Egy, Egyből Kettő, Kettő meg Egy.
Ez minden mérték alapja, 
minden élet csirája, 
számok, nevek építőköve.
Általuk jutunk hétről kilencre.
Lét szorzószáma Nemlét,
Nemlét szorzószáma Lét, 
láthatatlan parányitól, 
mérhetetlen nagyig.

Egy, Egyből Kettő, Kettő meg Egy.
Alapjában minden csak ennyi, 
mégis számlálhatatlanul sok.
Szélt, hossz, magas, mély magyarázata ez - hét világ 
kerítéséé. Hét világ van.
Az egyik világ szélte-hossza-mélye-magasa 
a másiknak csak széltét-hosszát, 
vagy mélyét-magasát képezi.
Egy-Örök-Ég szellemteste ez,
Istenek anyaméhe ez - 
senki egészen ésszel föl nem éri, 
csak bölcsek sejtik, nagy táltosok!

Az „Első könyv” harmadik rovatában tovább lazul az elvont elmélet, az élet 
gyakorlata felé.
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Születődés, szülés, születés, 
első moccanás, idő kezdete.
Múlhatatlan nősténységbőlfakadt 
múlandó hímség. 
örök bennünk mi nőstény, 
múlandó mi hím.
A virágpor elszáll, 
a bibe marad.
Nőstény részünk újandul bennünk, 
hím részünk egyszer él, elhal.
Nősténységünk életünk, 
hímségünk halálunk - 
kiben-kiben eredendő kettősség,
Két Kapu Bálványa.
Azért mondatik Nő, mert nőstény, 
azért mondatik Nő, mert növekedik.
Nősténység hímséget nevel magából, 
hímség nősténység híján kiveszik. 
Nőstény-erény, hím-erény kishíján gyerákss 
egyazon szövet színei-visszái, 
suba így fordítva, suba úgy fordítva. 
Értékük-mértékük nem több, nem kevesebb - 
rendeltetésük más.
Nem ellentéteik vonzzák egymást, 
hanem hiányaik-fölöslegeik.
Ez a Két Félből Eggyé 
kerekedés ős-törekvése, 
szerelemre gyulladás okozója.

Nőstény erény: nőstény gyöngédség, 
nőstény béketűrés, 
nőstény bátorság, virág-szépség, 
üres kancsó asztalra tétele, 
kotlós gondoskodása,
MOSOLY SZÉP SZAVAKÉRT.

Hím erény: hím gyöngédség, 
hím béketűrés, hím bátorság, 
dongó szorgalma virág kelyhében, 
üres kancsó megtöltése az asztalon,
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kakas ébersége,
SZÉP SZAVAK MOSOLYÉRT.

Nőstény erő hím erőt kíván, 
nőstény ész hím észt, 
a nő választ, ő fogad be.
Ő érzi, kitől kívánatos fogannia, 
ki magja méltó bele, 
mindig a KÜLÖNB-re vágyik.
Ahol a férfi válogat, 
elkorcsosul a nép.
A férfi meg mindig a szebbe, 
a kívánatosabba kívánkozik, 
abba hullatná magját, 
nem néz értelmet, észt, 
ha orrluka kitágul.
Ösztönök ezek, ősi elrendezések, 
hogy tökéletesedjék 
és szépüljön a teremtés.

A negyedik rovatban újra, immár konkrétan megfogalmaztatik a tétel, mely 
szerint a szellem is anyag és Isten nem a semmiből teremt. A hitvallás elvont 
bölcselete e fejezetben már a természethez való viszonyra is átterjed.

Semmiből semmi sem leend, 
minden mi van, látható, láthatatlan, 

fogható, foghatatlan,
Egek ŐSROSTfÁ-ból teremtetett.
Minden Istenek által van,
az örök EGY-ből két értő-érző
két IsTENFÉL-lé testesült szellem-anyagából.
Az ő, szitáló ködnélfinomabb, 
rozsda-nemmarta fényes anyagukból.
Fű, fa, állat, ember.
A Föld is, melyre helyeztettek, 
a Levegőég is, mely oltalmazón takar, 
mint fonott borító naposcsibéket.
Ezért nincsen Följebb való teremtmény, 
ezért nincsen Alább való teremtmény.
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Istenek megtestesülése mindvalahány.
Nincs Följebb való Nem, 
nincsen Alább való Nem!
Egyik az Ég nőstény felének megtestesülése, 
másik az ÉG hím felének megtestesülése.
A Nagy Kerék Küllői-h csobogó, 
örökké mozgó Élet-ben ember, ürge, juharfa, 
bojtorján, meg mind a többi gyerák59.
Gyera töméntelenszer töméntelen élet, 
egyike sem különb alapjaiban másikénál.
Egyazon Ige mozgatja valahányát:
Egy, Egyből Kettő, Kettő meg Egy.
Fontos is valahány élőlény,
Istenek porcikája.
Fontos, mint karikásostorban 
nyél, forgó, karika, sudár, csapó.
Ezek együtt a karikásostor, 
azok együtt a csorbítatlan élet.
Egyiküknek is ha írmagja veszik,
Egek orcája üttetik, Egek teste csonkíttatik.
Egyetlenegy élet írmagja vesztét 
megszámlálhatatlan fajok sora sínyli.
Testvérgyilkos, ki írmagig irt.
Ős-Bölcső szennyezője, örök teremtés 
kivetni való salakja.

Az „Első könyv" ötödik rovata társadalombölcselet.
A szöveg kevésbé analitikus, nem magyarázó, hanem kijelentő. Ebben a meg

fogalmazásban egyidős lehet az Aranybullával. Ezt valószínűsíti a célzás a „Né
met működésére” (ld. a Teuton Jánosról szóló fejezetet).

Nincsen úr, nincsen szolga!
Csak munkáltatás van, meg szolgálat.
Nem szolga a szolga, hol emberségében hagyják, 
nem úr az úr, ha emberséges.
DZSal-DZSalit - mondák az ősök!
Úr meg szolga - dolog kérője, dolog elvégzője, 
ugyanazon ködmön más-más gombjai, 
ráncok egy ingen, egy guba színe-visszái.
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(A rábaközi táltos-tudóknál a DZSal- 
DZSalit (munka-munkáltatás) bűvös ige, az 
Ikerörvény bűvöletének szava. Ótörök- 
ági őseink nyelvében gyökere a „munka” 
és „csel” - talán a „csal" - fogalmára 
fejlődött szavaknak, mint pl. a törökben: 
csalismak = dolgozni, csalmak = lopni. 
Cseléd szavunkban is ez leledzik.)

Nincsen szolga-nép meg úr-nép, 
csak rablók vannak és rablottak, 
csak nyúzok vannak, meg nyúzottak, 
csak megfélemlitők és megfélemlítettek 
Jó Köz-ben60 senki sincsen Fölül, 
jó Köz-ben senki sincsen Alul.
Ki-ki méltó helyén van tudása szerint, 
ki-ki helyén van bátorsága szerint.
Ki-ki gazdagabb, vagy szegényebb, 
szorgalma meg szerencséje szerint.

Aki Fölül van, tipor, 
tipor akkor is, ha nem akar, 
mert Fölül járás - Alul lapulás!
Jó Köz-ben a méltóbb 
nem Fölül van, hanem ELÖBB-re. 
Elöljáró, „Első Ember"- így mondják. 
Nem Alja meg Föle van, 
a böcsületes népnek 

Eleje van, meg Hátulja.
Ki Elöl jár bölcsességben, tudásban, 
bátorságban, ügyességben, gazdagságban, 
ki Hátul kullog vagy elmarad, 
mert gyarló, ÜGY-ben61 fogyatkozott.

Nincs Alább való Nem, 
nincsen Följebb való Nem, 
nincsen Följebb való Kor, 
nincsen Alább való Kor.



Újszülöttnek jövője van, 
elaggottnak múltja, 
javakorbelinek jelene.
Fontosabb-e pitvaraink lépcsőfokaiból 
egyike másikénál?
Nemzedékek az élet lépcsőfokai.
Van e család egyike, másika híján?

(A rovat zárósorai következnek, az 
Ikerörvény példázataival. Nem a 
megelőző gondolatmenet folytatása.)

Szeretkezés, szerelem, szeretet.
Van e, volna e Ősförgeteg híján?
Azt mondják luk, azt mondják rúd.
Mi teszi, melyik teszi a szekeret szekérré?
Kerék agyában luk, vagy tengely benne?
Mozsár e a mozsár törőtlenül?
Ikerörvény a világforgása, 
mérleg két serpenyővel!

Az „Első könyv” íratlan rovatai összefoglaló jelleggel BÜÜN- vallás minden 
lényeges tanítását tartalmazzák, de gyakran csak utalásokban.

A hatodik rovat, szintúgy a hetedik rovat nagy része más „künvek” tételeit is 
tárgyalja. Az ezt követő nyolcadik és kilencedik rovatban ismétlődnek ugyan a 
dogmák alapjait képező „Ikerörvény” magyarázatai, átvetítései az élet gyakor
latára, de ezekben Isten és ember viszonya, ember és ember viszonya és még sok 
más „Alapállás” is tárgyaltatik.

A nélkülözhető ismétléseket figyelmen kívül hagyjuk, a többihez pedig türel
met kérünk a nyájas Olvasótól. Következzenek tehát most a hatodik és a hetedik 
rovat egyes részei.

Jó Istenek nem várnak imádatot, 
csak cselekedetek Összhangját várják 
szitáló ködnél finomabb szellemanyagból 
teremtett világtestükkel.
Jó Istenek jót várnak, mert jót adnak.
Rossz Istenek rosszat várnak 
mert tőlük csak rosszra telik.
Jó Istenek részeink, mink részeik vagyunk,
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- még Ezek?2 is ezt mondják.
Ki dicsőítené önmagát tehát, 
orcáját nem pirítandó?
Mondja-e, ki dolgát jól végezte: 
ajnároljatok, dicsőítsetek?
A sikerében bizonytalannakfontos ez!
Jó uralkodók, Népek Elei, 
utálnak hízelkedést, talpnyalást.
Ezt jól végeztük, ezt gyarlón - így ítélnek, 
és intenek, okulnánk hibáinkból.
Rossz Istenek, gyarló Istenek 
hízelkedést, tömjénezést áhítanak.
Rontják a jót, hamisítják az igazat 
Haragjuknak sem urai, 
mérgüket világgá fújják, 
így támad káros kötés, káros oldás,
„kaz’63 helyett szolgaság, 
szeretet helyett gyűlölet, 
öröm helyett bánat.
Papjaik nem mondják bár, cselekedj rosszat!
Azt mondják: cselekedj jót, 
de az ő világuk kívül acsarkodik 
Ikerörvények, Iker forgószelek forgatagán, nincs 
Alja, nincs Föle,
ha akarom így, ha akarom úgy világ az,
a Jó rosszá válhat benne bármikor,
a Rossz meg jóvá -
lássad, a „Német”működését,
lássad, mintpusztíttat tűzzel
mint pusztíttat hamis tanúskodással,
mint pusztíttat az elmék éjbe burkoltatásával!
Bizony átkozott vallások, 
gyötrelmes hitek ezek!

Két ÖRVÉNY-ből fonódott ISTENSÉG-Ünk 
bennünk lakozik, közel van hozzánk, 
mégis messze.
Csak ki bölcsességre törekszik,
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meg jót cselekszik, 
az jut el hozzá önmaga belsejében, 
vándorolván lelke negyvenkilenc lépcsőfokán. 
Hosszú lépcső ez, ha kinyújtanánk, 
hétrét hajlanék levegőegünkön.
Istenségünk IsTENSÉG-et tépe magából,
kicsinyke IsTENCSÍRÁ-t belénk,
saját isten-orcánkká nevelendő palántát.
Ki jó úton jár, bölcsességre törekszik, tudásra, 
ki jó úton jár, szépre törekszik, nemesre.
Ki jó úton jár, alkot -
ereje mértékében maradandót,
ha nem többet, Jó Szomszédságot.
Azt mondják róla: híres jó ember volt 
Ez nagy érdem!

Ki jó úton jár, kétkedik, mérlegel, meggyőződik. 
Nem hiszi, ez így van maradandón, 
az úgy van kétségbevonhatatlanul, 
mert mondták, rótták, kötötték 
érte az ebet, vagy mert „írva vagyon", 
mint Ezek64 mondják.
Ami tegnap Jó volt, ma Rossz lehet, 
s mi ma Jó, tegnap Rossz, 
vagy nem korba való65.
Nem az alakzat számít, a tartalom.
A körte nem alakja miatt körte, 
hanem íze miatt.
A szép szavakba csomagolt hazugság 
hazugság, holott külseje andalít.
Nem a szavak alakja az Ige, 
hanem tartalmuk, jelentésük.

Tegnapelőtt azt mondták Köles - 
kövön őrölték
tegnap azt mondták Árpa - 
kézimalmon darálták, 
ma azt mondjuk Búza - 
vízimalomban őröltetjük.
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Közös nevük gabona, 
közös lényegük: eledel.

Az „Első könyv” nyolcadik rovatában adatik elő, hogy mi is a BÜÜN:

Mink ezt hisszük, mert így tudjuk:
BÜÜN - kinek hét, kinek kilenc,
kinek tíz Bűvölet, aszerint, kinek mi „kerek”.
Az ősök így hagyták ránk: kilenc,
mert a Három Ős egyikének nyelvén ezt jelentené.
Ez a „gyümölcs formája” de az íz a lényeg.
BÜÜN - kilenc Bűbáj, kilenc Bámulat, 
kilenc kérés, kilenc adás, 
kilenc kérdés, kilenc felelet, 
kilenc kétkedés, kilenc meggyőződés, 
kilenc Kapu befelé, kilenc Kapu kifelé.
Kinek kilenc, kinek hét, kinek tíz, mindegy mennyi - 
BÜÜN - szépség nyitott pitvara, 
bölcsesség nyílt háza, bekerítetlen szérűje, 
tudás soha be nem zárt műhelye.
BÜÜN - Bűbáj, Ige, út, útkeresés, úttalálás 
esendőknek, gyöngéknek, gyarlóknak, gyatráknak, 
oltalmat, gyámolítást keresőknek.
BÜÜN - sohasem Ez így VAN, hanem így LEHET!
BÜÜN - sohasem Ellenség csak Ellenfél, - 
vitában, megkülönbözésben, találgatásban.
Az Ellenség Ős-Ártalom, az kívül van.
BÜÜN - nem TOR66 hanem MEGGYŐZÉS.
BÜÜN - istáp betegeknek, -gyarlóknak ír.
Bölcseknek világosság, fény az Úton 
önmagunkban ISTEN-re találni.

A „künv” kilencedik rovata értelmileg és érzelmileg az előző folytatása. E ro
vatban a „Magyarok Istene” is említtetik, értelmeztetik.

Isten bennünk, mink Isten-ben.
Ki ha elfordul a Jó-tól,
naporcájú GONÜZ Ég-Isten atyánktól,
homlokán Holddal ékes UKKÓ Föld-Isten anyánktól,
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- ki BOLDOGASSZONYUNK-ban emberközelre testesült -, 
az ÁRMÁN-hoz, a kísértőhöz gyalulódik.

ÜDAG, vagy ÁRMÁN egyazon Örök-Rossz nevei 
Ezek67 G0N0SZ-nak mondják,
gyalázván Naporcájú GÖNÜZ Istenatyánk szent nevét.
A nevek mulandók -a név csak csizmatalp, 
ha elkopik, újat vernek a csizmára.
Egy, Egyből Kettő, Kettő meg Egy.
Ez az örök teremtés iGÉ-je, 
szövetek mintáinak terve.
ÁRMÁN minduntalan megkísérli 
a maga Láncszemei-t belefűzni, hogy rontson, 
hogy megrontsa az Ikerörvény egybesimulását68. 
Homlokán Holddal ékes UKKÓ anyánk, 
naporcájú GÖNÜZ Istenatyánk 
szerelmét irigyli, ölelkezésüket zaklatja.
Ha kit magához tántorít, a Kétharmad 
szellemanyagát lopja, rabolja. Ki jó úton jár, 
megtartja a Jó Szomszédság Törvényei-í, 
gyalulódik Észben, Érzelemben, 
az ISTEN-re talál önmagában - 
ISTENSÉG-re lelt, ki magára talált.
Azon nem fog rontás, átok.

Ki, ha gyalulódott, sgyalulódván elérte 
„Belátások’’Fényes Határköveit, 
nagy gondolatok megfogalmazója, 
nagy tettek véghezvivője,
IsTEN-né tisztul szellemében.

IsTEN-né tisztult szelleme népek, nemzetek, 
művészetek, mesterségek, bölcseletek, tudományok 
Védelmező Ördöge69 lehet, de 
hívhatják Oltalmazó Isten-ül is, ki népeket óv 
és ellenségek erejét rontja.
Ekként nyere nemzetünk is Isten-í -
Magyarok Istené-t!
Általa váltak, kik oltalma alá futottak,
Népek tarkaságából Egy Nemzetté.
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Ő a m i  Oltalmazó Istenünk, kinek körmenetekben 
Megáldozott70 fehér lovat vezetnek, 
veretes nyergű, szövött takarójú, 
ékköves szerszámú fehér mént.
Nevesembiztosfejedelemhős atyánk volt ő valaha.
Egyik így mondja MÁ, amazMAR-t mond, vagy MÉN-t. 
Nemzetünkre Ügyelő, a Kettős Világörvény Körein 
minket szemmel tartó Őrszellemünk 
EGEK-ből vigyáz ránk, 
mint kotlós csibéire.

Velünk van, ha hozzá szíttunk, 
értünk, ha érte vagyunk, 
erősít, ha összetartunk, 
hozzánk szítt, ha nem húzunk szétt.
Ereje erőnk, erőnk ereje.
Népek IsTENEi-nek titka ez,
Fajták IsTENEi-nek titka ez,
Füvek, Fák, állatok

IsTENEi-nek titka ez. Jóban támogat,
ellenségeink erejét rontja,
ha rossz forog hasunkban, elfordul tőlünk,
ha elhagyjuk, idegen Istenek igájában görnyedhetünk,
idegen Istenek kötőfékén zaboláztatunk.
írmagok istápolója,
írmagirtók ellensége -
döglesők ivadékai közé szorulva
egyetlen igaz támaszunk.
Nagy Isten a Mi Istenünk,
Magyarok Istene!
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IGA
- tiltások, parancsolatok, ajánlások -

A „BIRU-GUR" néven is emlegetett „Első Könyv”, meg a teremtésmondákat tar
talmazó, TENGRIT-nek nevezett „künv” mellett ez a BÜÜN vallás legfontosabb 
könyve. A földi halandó számára a legeslegfontosabb, mert konkrétan tilt, paran
csol - de főleg javasol.

A megnyilvánuló „tudók” némelyike a BIRU GUR rovatait „a regüsök által hir
detett törvénynek” nevezte, (rí tököm régi törvínt, hej, regü rejtem) E regüs szöveg 
jelentése mai nyelven: „zenél tököm71 énekelt72 törvényt, bizony énekké zenésítem".

A rejt ige eredeti jelentése ugyanis rí, zenél, ami zenébe-dalba költést jelentett. 
Átvitt értelme eldugás. Nagyon sok ősi szellemidéző dallamot is úgy mentettek 
meg, hogy gyerekmondókát költöttek hozzá.(gólya, gólya, gilice, stb.) Ez elhunyt 
szellemét idéző dallam furulya meg dob kíséretével.

A Jog, Iga szavak jelentése ugyanaz: kényszer, fegyelem. A szanszkrit nyelv
ből ismert szó. Az indiai nyelvekben Yoga alakban létezik.

A rábaközi hagyomány e népet szangir néven említi. Ez ősi kultúrnép utódai 
ma is megvannak a Himalája északnyugati lejtőin. Indiában már Kr. e. 600 körül 
kihalt e nyelv, de a kultúra - ha megtépázva is - tovább adatott.

Így kerülhettek India térségébe „északi gondolatok”. Például a Rig Veda te
remtéskoncepciója sok rokon vonást mutat az uráli eszmevilágéval. A teremtés 
abban is princípiumok hasadásával, rendeződésével kezdődik. Ezt a Rig Veda 

„SzÉTTEREMTŐDÉs”-nek nevezi.
Törvény alkotására, társadalmi fegyelemre egyrészt az élettér szűkülte mi

att volt szükség, másrészt e szűkülő élettérben a „fölülkerekedők" túlkapásainak 
megakadályozásához. A korábbinál szűkebb élettérben szabályozni kölle a „min
dent szabad, ami nem árt másnak” elvből eredő individuális korlátlanságot, A 
Jó Szomszédság Törvénye értelmében. Az eredetileg íratlan, magától értődő 
diszciplína volt.

A törzsfők, fejedelmek centralizáló törekvése ütközött az egyén, a család, a 
nemzetség érdekeivel és erkölcsi fölfogásával. A BÜÜN vallás etikájával különö
sen. Ez a vallás tiltja a hódító háborút, az avval járó öldöklés miatt.

Ez a magyarázata, hogy a mi „honalapító” őseink nem irtották ki a Kárpát
medencében talált népeket. Más, ún. „honfoglaló” népek mind irtották az eredeti 
lakosságot. A „szivárgók" nem, azok alattomosan terjeszkedtek.

A BÜÜN vallás korabeli mesterei „irgalmat”73 hirdettek. Megalkották a lova- 
gias hadakozás iGÁ-ját is.
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KÖZ - SZABADSÁG

(hol köz, hol kaz, többször gaz - lásd 
gazda - alakban jelenik meg a szövegekben 
szabadság szavunk eredetije.)

Mindent szabad, mi nem árt másnak!
Nem árt Földnek, Égnek, 
nem árt más embernek.
Erdők vadainak együttléte erdők törvénye.
Mezők vadainak együttléte mezők törvénye.
Vizek vadainak együttléte vizek törvénye.
Levegőég vadainak együttléte levegőég törvénye. 
Emberek együtt léte, létezése, ember törvénye.

NE BÁNTS, NE ÁRTS, 
ISTÁPOLJ, SEGÍTS!

Két tiltás, két buzdítás, 
nem több, nem kevesebb.
Töméntelentörvény 
négy ÍGÉ-ben.
A bölcs eztföl tudja váltani.
A törvény nem bölcsekért van, 
a balgák mankója az, mécsesük sötétben.
Ahol bölcsen országolnak74 ott értik ezt.
Ahol szabadság van, gyakorolják.
Hol van szolgaság?

(A BÜÜN-nek, a „kilenc bűvölet” vallásának 
a sarkalatos tétele következik. Az 
ősszövegek nem élnek a „törzs"szóval.
A Gur az eredeti megnevezés.)

Ahol szolgaság van a Családban, 
szolgaság van a Nemzetségben.
Ahol szolgaság van a Nemzetségben, 
szolgaság van a Törzsekben.
Ahol a Törzsekben szolgaság van, 
gúzsba kötve görnyednek Népek, Nemzetek!
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Ahol Zsarnokság van,
különválnak Vétek és Megtorlandó cselekedet!
Ott nem a Gaz emberre sújtanak le, 
hanem arra, aki valamiért nem tetszik!

(A rábaközi hagyomány minden szövege 
20. századbeli megfogalmazás. A 
nyilatkozók szájából, nyelvjárásban. A régi 
megnevezéseket az idők folyamán újak 
váltottákföl, s  e z  a  BÜÜN fölfogásában 
így jó, a „tegnapelőtt kölest mondtunk, 
tegnap árpát, ma búzát mondunk, de 
mindig gabonát gondoltunk, kenyeret”

- alapján. Az ősi nyőgér szavat már régen 
fölváltotta a kelta eredetű szolga például. 
Nem gondoltam célszerűnek e szövegeket 
fonetikus írással, Nyugat-dunántúli 
nyelvjárásban nyilvánosságra hozni.)

DZSal-DZSalit - mondák őseink, 
Munka-Munkáltatás.
ÍKERÖRVÉNY-ből eredő kettősség.
Ahol szabadság van, a cseléd nem szolga, 
a szolgálat nem szolgaság, 
az úr nem zsarnok.
Ott megböcsülik az útmutatást, 
az elvégzett munkát, 
ott egyfelől Javak, másfelől Munka 
a Két Serpenyő.
Egyik sem visz ötről hatra értelem híján. 
DZSal- vagyon megértelem együtt. 
DZSalit - munkaerő megértelem együtt. 
Az Ős-Ártalom ellenük dolgozik.

Munkáltatás-Munkálat, 
egy gatya két szára, 
egy dobon két kutyabőr.
A törvény kényszer, iga, kerítés.

A Jó Törvény nem Tégedet bánt -
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másokat oltalmaz Tőled!
A Rossz Törvény nem Tőled véd mást, 
Tégedet bánt.

Minden kakas úr a maga szemétdombján, 
ki-ki úr saját mezsgyéjéig, 
saját kapuján belül, 
saját házában, saját bőrében.
Senkinek nincs köze75 világod belsejéhez, 
neked sincs közöd mások életéhez, 
csak az Irgalom útján van közöd, 
IsTENEK-től rendelt kötelességed.

NE BÁNTS, NE ÁRTS,
ISTÁPOLj SEGÍTS!
Ez minden jó törvény alapja, 
a Jó Szomszédság Törvénye ez.
Bölcsek, írástudók ezt magyarázzák, 
regüsök ezt ríkatják, 
oktalannak okulásra, 
bölcsnek gyarapodásra.

(Az IGA harmadik rovatában a „két tiltás, 
két ajánlat” fejtetik ki bővebben. „Lére 
eresztve” - így mondák Rábaköz tudói.)

Boldogok az irgalmas szívüek, 
mert ÍSTEN-re lelnek önmagukban!
Boldogok a bölcsesség szomjazói, 
mert hasuk mélyétől szívük közepéig 
megteszik a Nagy Utat és egekfényében fúrödnek! 
Boldogok kik engednek,
mert beengedtetnek az ÉG Ötbálványú KAPUjÁ-n 
és Boldogasszony simogató tenyerébe lapulhatnak.

Boldogok, kik gyámolatlant gyámolítanak, 
mert Ős-Egünk Ölüje76 szegődik őrükül.
Boldogok, kik szabadságért, igazságért kockáztatják életüket, 
mert haláluk Istenné Születés leend.
Boldogok kik bölcseletet, tudást adnak tovább,
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meg szépet írnak77, ríkatnak78,
mert szellemük szárnyas juharmagja lelkek ezreiben csírázik.

Boldogok kik szeretnek,
mert ők egyek Isten színe-javával!

jóra törekedj ennek okáért!
Legyél könyörületes, gyaluld szellemed, 
légy engedékeny, ne kösd az ebet, 
mert minden lehet másként, mint hiszed, 
gyámolítsd a gyámolatlant, védelmezd a védtelent, 
a földönfutót, üldözöttet.
Szabadságért, igazságért ne sajnálj áldozatot.
Mások szabadságáért is küzdj.
A zsarnokság tűzvész, nem reked mega szomszéd portáján! 
Add tovább tudományodat, művészetedet 
és tartsd böcsben a képírókat, faragókat, 
szép szavak mestereit, hangszerek művészeit.
Főleg pedig és mindenek előtt Szeress!
Szeretet minden jó eredete.
Ez teszi a szeretkezést szerelemmé.
Még az oktalan barom is szeret, 
az is szerelmes, nem csak szeretkezik.
A megromlott ember nem szeret csak.
Önmagát sem szereti.
Légy óvatos ennek okáért a „laposigényu emberrel79, 
mert aki önmagát nem szereti, másokat sem szeret!

Három Ősök ránk hagyott Igája pedig ez:
Hét Javallat, Kilenc Tilalom!

legyen Tartásod80, melyért kiállsz!
Szeresd és Kíméld az ég minden teremtményét, 
a vágni való barmot, az elejtendő vadat is.
Oltalmazd az oltalmad alá futót!
Legyenek Ünnepnapjaid, melyeken istenekre és ősökre 
emlékezel, meg magadba szállsz elmélkedni a világfolyásán. 
Ne Vidd magaddal Sírba tudományodat!
Gondod Legyen házad népére, atyafiságodra, cselédségedre,
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minden Köz-re melynek tagja vagy.
Törekedj Békére!

Ne Gyilkolj!
Ne Gyújtogass!
Ne Erősködj!81 
Ne Hazudj!
Ne szeretkezz haszonlesésből!
Ne vendégeskedj Hívatlanul!
Ne Vess Ellenkezést szeretők, házastársak közé 
se hazug szóval, se bajt keverő igazmondással!
Ne Kívánd és el se fogadd zálogul, fizetségül, 
feled82 házastársát, szeretőjét, gyerekét, 
igavonó barmát, fegyverét, 
egyetlen hajlékát, „létszűke’’földjét!83 
Ne Sanyargasd a kényedre kerültet!84

Hét Javallat, Kilenc Tilalom!
Mindvalahány még apróbbra váltható.

(A negyedik rovat szövege egyrészt 
a teremtmények egyenlő jogának, 
létjogosultságának ismétlése. Más 
része a törvény „apróra váltása”. 
Ezúttal a természetet illetően.),

A legeslegelső embernek mondatott 
és Három Ős-től hagyatott ránk:
Ha fát vágsz ki, kövesd me/s 
és ültess helyette másikat.
Hagyj helyet giz-gaznak is, 
erdő-mezőből részesedést legelő vadaknak, 
vadölő vadaknak.
Segíts a bajbajutott állaton86, 
árvájára ha bukkantál, neveld föl.
Állataiddal, mindennémü barmaiddal jól bánj, 
Természetük Szerint Tartsd Őket!
Hét esztendőnként hagyd parlagra 
szántódat, legelődet, rétedet!
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Ültess fákat! Gyümölcsükért is, 
szép, meg jószagú virágukért is.
Hagyd tarlódat évente zöldbe szökni!
Ne ejts el párzó, vemhes, szoptatós állatot, 
kölkét se ragadd el!
Ne vágj ki fát, ha azon madár költ!
Ne halássz hálóval ívás idején!

Ne mérgezz kutakat, itató tócsákat!
Ne verd barmaidat, ne kínozz állatot!
Dúvadat se irtsál írmagostul!
Ne Vadássz, Ne Halássz Szórakozásból!

Ég és Föld intelmei ezek, Jog, a törvény szavai.

Az IGA, a törvény ötödik rovata az alapvető 
emberi jogok dogmává emelése. Az ős
európai ember szabadságszeretetének 
és humanizmusának eszmei talaja.

Ki-ki ura saját testének.
Nő teste nem a férfi tulajdona, 
a férfi teste nem a nőé.
A szülő nem gazdája gyerekének, 
a gyerek nem gazdája szüleinek. 
Mezőknek mezők törvényét adták az egek, 
embernek ember törvényét, 
békében béke törvényét,
BAj-ban87 hadak törvényét.
Más testén, más lelkén senki sem úr.
A szerető nem tulajdon, ő társ.
A szolga nem tulajdon, ő segítség, 
a gyerek nem tulajdon, ő utód, 
a szülő nem tulajdon, ő előd.

Ne dolgoztass fizetetlenül!
Ne dolgoztass senkit erején fölül.
Ne bízz férfi munkát nőre.
Ha nőszemély férfimunkát végez, 
neki azért több jár.
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Ne terhelj munkával gyereket - 
se nagy felelősséggel.
Ne árulj, ne vegyél és ne dolgoztass 
fogott ember t88 szolgádul!
Az embert fogó, azt adó-vevő népek 
utálatosak isten és ember előtt.
Ezek leányaival, ezek fiaival 
ne szűrd össze a levet,
nehogy utódlásod megfertőztessék ezek vérével. 
Ezekben ÁRMÁN Isz-e öröklődik.
Hajlamukat másfelé fordítani igen nehéz.
Ezek embert áldozó népségek ivadékai, 
az embert áldozok meg emberevőké.
Aki mást kihasznál, embert eszik részletekben!

Nem a Hit Teszi a népeket 
„illenné, ollanná, amollaná”.
Nem az ember szabatik a gúnyához, 
gúnya az emberhez.
A hiteket, meg azok isteneit, szentjeit 
az emberek adják össze saját Isz-ükből.
Istent teremtenek sajá t képmásukra,
hogy legyen istenük,
aki elgondolásaikban hozzájuk szítt.
Ártalmas emberek ártalmas égi világot 
teremtenek, az meg még ártalmasabbra 
formálja őket.

„Beléjük rökönyödik"az ostobaság, 
a lelketlenség, irgalmatlanság.
Veszett ebhez hasonlatosak ezek
kerüld őket, és ne tűrd meg szomszédságodban,
mert ők béketűrésedet gyávaságnak értelmezik.

Mindenkit, akinek családjában szabadság van, 
tűrj meg közeledben.
Akkor is ha más nyelvet beszél,
más színű szeme, haja, ha az
a Jó Szomszédság Törvényé-í nem csorbítja.



(Ez volt a békebeli Jog. A Baj, a hadakozás 
törvénye a hatodik rovatban fejtetik ki.
Ezt a fejezetet, vagy rovatot, némelyek 
Szerszám néven emlegették}9)

Hadba senki fia sem kényszeríttethetik,
Hon védelmére mindenki.
Ki hadban jár, hadakozik, öl, de nem gyilkol.
Aki gyilkol, épp úgy vétkezik, mint békében.
Hadat jártodban ne dúlj, ne gyújtogass, 
ne bánts gyereket, fehérnépet, aggot.
Homlokán Holddal ékes Földisten anyánk,
UKKÓ, a Boldogasszony átkoz meg, 
ha erőszakkal nyúlsz asszonyszemélyhez.
Megvert ellenséged házanépét ne hurcold el.
Foglyoddal emberséggel bánj!
Ha te támadtál, hetednapra bocsásd szabadon.
Ha ő támadott és a kár nagy, 
esztendeig dolgoztathatod cselédként, 
utána engedd szabadjára.

Aki andasággal csapódott hozzád, 
háromszor Él legyen, 
elöl járjon a küzdelemben.
Az új társ tetteiben bizonyosodik meg.
Aki társaira bajt hozfutással, halálfia, 
hacsak nem kölyök még.
Csatában mindenki fél, csak a vakmerő nem. 
A vakmerő hasznavehetetlen bajtárs. 
Eszetlenül rohan veszedelembe 
és másokat is abba ránthat.
A hős is fél, csak erőt veszfélelmén.

Ellenséged vajúdó asszonyának küszöbe elé 
őrt állíts, mert szüléskor küszöb szenteltetik. 
Ha szülő, meg gyerekágyas asszonyra 
viszöl veszedelmet,
nem állsz meg Boldogaszony színe előtt.
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Erre nincs bocsánat, nincs ölégtétel. 
A gyújtogatásra sincs!

A hadba vonuló felesége legyen hűséges, 
akkor is, ha egyébként hűtlen volna. 
Féltékeny szívvel hadba vonulni fél halál! 
jó asszony hű, ha férje hadban jár, 
jó menyasszony tartózkodó, 
hű szerető szintúgy.
Kócos hajjal járnak-kelnek.

Zendüléskor illő kitűzni a zendülés lobogóit.
Ló, meg ökörfarok, ezek a zendülés, a hadiállapot jelei. 
Bárki fia lássa messziről, itt baj van!
Sebesült bajtársadat ne hagyd ellenség kezére.
Az embertelenné csonkultat ne hagyd hosszan szenvedni, 
halóvá nyomorodott lovát se!
Seregedben küzdő asszony-bajtársaidat ne hagyd 
ellenség foglyául. Váltsd meg, bármit kérnek érte.
Nincs utálatosabb a megfutamodó férfinál, 
aki a nőt veti oda martalékul!
Nagy a hős harcos férfi böcse, a nőé még nagyobb! 
Tiszteld az agg, a béna harcfit.
Ahol az ősz harcost nem tarják böcsben, 
ifjak foga sem fűlik a hadakozáshoz.

Jó sereg titka a nyugodt vitéz.
Az meg akkor nyugodt, ha tudja, 
nem jutnak elestével koldusbotra szerettei. 
Gondoskodj ezért elesett bajtársad 
özvegyéről, árváiról, szüléiről.

AHOL NEM ÍGY JÁRJA,
A HON VESZIK EL!

Aki házasodott éppen, 
esztendeig ne vonuljon haddal, 
csak ha nemzetségére támadtak.
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Senki fia őt ne noszogassa.
Egy gyereket nemezni fontosabb, 
mint levágni kilenc ellenséget.
Akinek meg még nincsen menyasszonya, 
csak szeretettje, akihez még köze nem volt, 
boruljon le szerelmese előtt 
és kérje annak hűségét.

Ősanyáink ezt ekképp cselekvék: 
a leány szétbontá ruháit, ágyékához voná 
hadba induló szerelmese fejét és így szóla:

„szídd be szagomat,
mert tied leendek, rád várok!’’

(Hetyeiként: azok még nem ludak voltak!)

Ellenséges had, ha közeledik, 
béküljenek össze a haragosok!
Épp úgy kövessék meg egymást
és bocsássanak meg,
mint közeledő döghalál hírére!
A fehérnépet nem szabad prédára hagyni. 
Öregeket, gyerekeket, haddal nem vonuló 
nőket mind rejtőztetni illendő.
Menekvéskor a sorrend ez: 
először a fiatal fehérnép iramodjék.
Ö alájuk járnak a leghamarabb90 lovak.
Kicsiny gyerekeiket ők vigyék.
Kövessék őket jó lovakon a többi nők gyerekekkel, 
ha szekér van, szekéren.
Őket kövessék az öregek.
Végtére maradjanak a hadban járatos férfiak. 
Ők, ha a menekvők szoríttatnak, 
hadakozzanak hátrafelé, 
hogy a gyöngébbek időt nyerhessenek.

Az elrejtett lapítson,
ne mutatkozzék szép szóra,
mert az ellenség édes szavakkal tébolyít!
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(Anyai öreganyám, Bors Terézia úgy adta elő 
ezeket a regulákat és a családi eseményeket a 
Tatárjárás idejéből, mintha tegnap történtek 
volna. Az ellenség hírére békülést 1945-ben, az 
oroszok előrenyomulásakor is gyakorolták.)

A hadakozás utálatos, 
de harapós ebet bottal, 
rabló népeket karddal 
bírnak jobb belátásra.
Ha mindenki megtartaná 
a Jó Szomszédság Törvényeié, 
szokásból kopnék91 a hadakozás!

A JOG vagy IGA, mai szóval törvény hetedik, 
egyben utolsó rovata az emberi vétkeket és 
gyöngeségeket viszi terítékre, melyeket a 
keresztény vallások „fő-bűnöknek” neveznek.
A „bujálkodást” - amit mindkét Biblia 
rosszallással említ - a BÜÜN mesterei nem 
sorolják a vétkek közé. A szerelemre vonatkozó 

„rovatokban” inkább erény!E rovat egy igen 
lényeges hittételt is megfogalmaz, nevezetesen 
azt, hogy közvetlenül senki sem hivatkozhat 
IsTEN-re, mert „senki sem cseresznyézett” vele.

Jó ami használ, Rossz ami árt.
Ami nem árt, nem használ, 
az se nem Rossz, se nem Jó.
A langyos vizet kiköpik, 
legyen ezért tartásod.
Mindenki az istenek kegyelmével születik, 
mindenki és minden.
A rossz magvat ÜDAG, 
a szeredások ÁRMÁN-ja 
oltja az esendőkbe, 
akit Ezek sátánnak mondanak, 
meg GoNOSZ-nak,
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gyalázva naporcájú 
ÉG-ISTENATYÁNK nevét.

Ki-ki küzdjön magában rontás ellen, 
rossz sugallatok ellen.
Ne vétkezz, cselekedj jót!
Ne légy közömbös -
ez az út a te „bévülsőd” útja.
Te magad lépegetsz szívedben lakozó, 
elmédben ragyogó istenséged felé.
Nevezheted MEGVÁLTÁs-nak 
vagy inkább MEGVÁLTÓDÁs-nak.

A Megváltás Belátás, Megértés.
Keresd tetteid értelmét,
mi mire jó, hová vezet,
minek mi csínja,
miképpeg verázsolók, tudók
titkok zárait feszegetik. Amibe belelátsz,
aminek természetét megösmered,
attól nem köll félned, avval bánni tudsz.

(A Kalevala hőseinek is ez a fő problémája.
Amíg a „Fő-vasverő” nyitjára nem jut, 
hogy „mi volt a vaskó szülője, silány salak 
nevelője’’, addig nem ura szakmájának.)

A vétkek forrásai pedig ezek:
Gyávaság, fösvénység észérség, irigység, 
röstség, kevélység, gőg, konokság, közöny.
Ezek tesznek tolvajjá, rablóvá, gyilkossá, fondorlatossá, 
erőszakossá, sanyargatóvá, bakafántossá, erénycsősszé.

Ne vétkezz, cselekedj jót,
tartsd megaz Összekoccanatlan Együttlét Törvényé-t, 
tartsd mega Jó Szomszédság Törvényei-t!

Ki jár jó úton?
Jó úton jár, ki szereti önmagát és 
másoknak is a magához való jót kívánja.
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Jó úton jár, ki a természethez igazodik, 
mert az Isten teste, isten lelke.
Az Egek semmit sem alkottak értelmetlenül.

Aki természetes vágyait követi, 
ennek okáért jó úton jár.

Ne mondd soha, hogy ezt vagy azt 
az Istenek így, vagy úgy akarják!
Senki sem cseresznyézett Isten-nel egy tálból.
A szellemek sugallnak de tollba nem mondanak!
Akinek pedig sugallanak, az saját lelkén szűri azt át.
A maga korának, a maga eszének
és titkos vágyainak szűrőjén ereszti át a sugallatot.
Ezért minden kinyilatkoztatás annyit ér,
mint embernek ér a táltos,
vagy EzEK-nél a próféta.

A Mi Törvényünk is ember törvénye,
Istenek sugallatára.
Egek nevében alkotott Iga92 emberért,
állatért, erdőért, mezőért,
vizekért, szelekért, tüzekért, az öt égtájért.
Őseink hagyták ránk,
kik e törvénnyel békében éltek.
Régi Törvény ez,
Két Örvény malmán őrölt Rend!
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AJA 
- a Szeretet, a szerelem és a 

szeretkezés könyve -

Az Aja tizennégy (kétszer hét) rovatra osztott „künv”. Első rovata ismétli beveze
tőjében a BÜÜN vallás alapvető tanait, az Ikerörvény jegyében zajló teremtés 
tanát, a kétnemű szaporodás „evolúciós” tanát, valamint a tudás gyarapításának, 
lélek szépítésének tanát.

ELSŐ ROVAT -

Tengervégtelen Örök-Egy- Ősünk 
Mő-ISTEN-né meg FÉRFi-ISTEN-né testesülvén, 
szellemtestük anyagából, önnön ős-szövetükből 
világokat alkotott, életeket. Töméntelen életet, 
nemekké mégnem nemesülvén.
Kezdetben gyatrán halada e teremtés, 
kezdetben az utód hasonmása volt elődjének, 
mint nyúltojások, úgy hasonlítának egymásra.

„Mintha mit sem teremténk!’’ - 
így szálának az istenek és ráébredtek, hogy 
Egy, Egyből Kettő, Kettő meg Egy, 
ez a változásos Teremtés Igéje.
Hímségre, nősténységre különválván, 
szerelemben összeölelkezvén kezdték el 
teremteni változatos és váltakozó életek sorát.
Egyre ravaszabb, egyre okosabb, 
egyre szépülőbb megtestesülésekben.
Naporcájú GÖNÜZ Égisten atyánk, 
homlokán Holddal ékes UKKÓ Főldisten anyánk 
áhíták egymást, epekedének.
Az áhítás, az epekedés ennek okáért ISTEN-től van, 
szent vonzalom az, nem röstellni való!
Az Istenek ölelkezének és ölelkeznek mindmáig 
teremtményeik karjával,
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ágyékával, bibéjével, virágporával.
Szeretnek, szerelmeskednek, szeretkeznek 
virágban, rovarban, állatban, 
tüzes ménben, szépfarú kancában, 
szarvas ünőben, szarvas bikában, 
emberállat kecses asszonyában, 
emberállat dali férfijában, 
kik mind belőlük vannak, 
bennük vannak, ők meg őbennük.

Az Istenek kezdetben ügyetlenek voltak, 
mert előttük még nem gyűlt tapasztalat, 
őket nem okosította senki.

Akit szerelemre senki sem okít, 
az előrül kezdi a teremtést.
Mindent ő tapasztal, minden csínra maga jön rá - 
mire beletanul, kiöregszik belőle.

Szeretet - lélekből fakad,
már anyja méhében érzi a magzat,
ha áhítják, ha szeretik.
Szerelem - vér zuhataga, vihara 
erőt vesz testen-lelken, vágy szeretkezni. 
Szeretkezés - tudomány meg művészet, 
valóra váltani, mit lélek, szív áhítanak, 
önmagában csak megkönnyebbülés, 
duzzadó herék ürítése, 
pattanó húr lazulása
pőre párzás, melyhez a Mennyek nem zenélnek. 
Szeretetben, szerelemben kéjek kéje, 
gyönyörök gyönyöre - szent ima, üdvösség.

Szerelemre istápolást kívánnak 
szív meg lélek, 
szeretkezésre csínt-bínt, 
szív lélek, test egyaránt.
A Tapasztalás késő lehet ebben - 
hasznos a megbízható Tapasztalat!
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Bölcs elődök tudása aranyat ér!
Az ember elődeiben és utódaiban ember.
Az előd egyengesse utódai útját - 
a csöppségnek mondja és mutassa: Aja93!
Igen fontos sokat tudni szerelemben, 
melynek gyakorlata szeretkezés.
A lócsiszár lovat épít, 
szíjjártó kantárt, nyerget, 
fegyvert, patkót kovácsol a kovács, - 
sokáig inas, mire mestere szakmájának!
A szerelmesek embert teremtenek, 
a szerelmesek egymás testét-lelkét üdítik, 
a szerelmesek egyerekeik testét-lelkét ápolják.
Nem tudósabb mesterség-e ez kovácsénál, 
lócsiszárénál, szíjjártóénál?
Bizony a szerelem ösztön, 
bizony a szerelem tudomány, 
bizony a szerelem művészet!

MÁSODIK ROVAT -

Ki-ki nőnek születik, meg férfinak, 
ha nem sikerült félre, nem csira 
testileg, vagy lelkileg. - Ilyen is van és 
vannak testben, lélekben hibbant emberek.
Ezeket ne bántsd!
A bolondot ne ugrasd, a hibást ne csúfold, 
mert nem a te szórakozásodra bolond a bolond, 
nem a te szórakoztatásodra hibás a hibás.
Ha gyereked „hajt” a hibbanton, 
tudhatod, rossz hajlamú.
Ezt a hajlamot gyomláld ki belőle.
A jó hajlamú ember gyerekként is jó hajlamú.

Az ép ember: nő vagy férfi, 
a serdülő ember: évekig virágzó fa.
Ha virágai nem termékenyíttetnek meg, 
lehullnak magtalanul.

123



AjÁ-t94, ha nem tapasztal,
leveti magtalanul lelke ama virágait,
melyek megtermékenyülve
alkalmassá tennék jó szeretővé, jó élettárssá.
Okítsd ezért gyerekeidet, 
a körülötted élő gyerekeket, ifjakat.
Csöppségnek csöppséghez mérten, 

futkározónak futkározóhoz mérten, 
kamasznak kamaszhoz mérten 
gyarapítsd tudását.

A fi gyerek tanulja meg, a leány kincs, 
a leány gyerek tanulja meg, a fiú érték.
E szerint költs nekik meséket.
Akit érlelődő korában nem vezetnek rá, 
hogy a másik nem áhítandó, gyönyörűséges, 
abból nem leend jó feleség, jó férj, 
jó szerető még annyira se.
A fi gyerekből leginkább nem.
A nőn nem fog annyira a rontás, 
meg helyrepofozható mi ferdült benne.
A férfi, ha lelke megtermékenyítetlenül
hullatá el szirmát, helyrehozhatatlan kárt szenvedett.
A nőt védi az Ős-Sejtelem, melyet
homlokán Holddal ékes IstenANYÁNK-tól örököl.
Csak érdeklődőfiacsból tekeredik derék hím,
ezértfiadat neveld asszony iránt érdeklődővé,
neveld szeretetre, szerelem szeretetére,
meg hogy ő méltó leendjen szeretetre.
Őt pedig akkor szeretik, kívánják, 
ha nem csak derék kan, hanem 
szeretetreméltó szerető is, igaz ember, 
gyöngéd, megértő, áldozatkész, udvarias.
Az ilyen férfi nője szeméből olvassa álmait, vágyait.
Ha minden jó tulajdonságához, mely emberré teszi, 
hím erő és hím leleményesség is társul, 
azt mondják róla: leányálom!
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Mindezekért az öregek okítsák a fiatalokat!
Az ő botladozásaikból okulván 
az utódok ebbéli sorsa is könnyebb leend.

HARMADIK ROVAT -

(A harmadik rovatban a tudók a családetika 
szexuális vonatkozásait fejtegetik. Ez, mint 
itt előadatik, „Hetyeiként“ van. A hagyomány 
erotikára, szexualitásra vonatkozó tételeivel a 
19. század második felében törődtek behatóan 
a bácsák, azok a „tudók”, akik teóriákkal 
is foglalkoztak. Ekkortájt újrarendezték 
a tételeket, melyeket őseik többször is 
korszerűsítettek, ellenhatásként puritán 
hatásokra, mint például a manicheizmus 
és a protestantizmus. Utólján a múlt 
század másodikfelében, a „szeplőtelen 
fogantatás” néphitének dogmává tételekor 
látták szükségesnek hangsúlyozni, hogy a 
kétneműség és az avval járó gyönyörök isteni 
eredetűek. Ugyanis ez dogma a hívőket 
erkölcsi bizonytalanságba sodorta.)

Ahol gyöngédek a gyerekhez, 
apolgatják, simogatják, cirógatják, becézik, 
ott gyöngédségre, szeretetre nevelődik.
A gyerek csak lássa, hogy apja szemmel kíséri 
anyja szoknyájának libegését, fara mozgását.
Ha látja a gyerek, hogy szülei érdeklődnek, 
szeretik egymást, babusgatják, 
ott azt tanulja, ez így van rendjén.
Ő is ilyen életre készülődik.
Az anya vonja keblére gyerekeit, 
apjuk ültesse térdére.
Láttassák, éreztessék gyerekeikkel, 
hogy őket is szeretik, nemcsak egymást.
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Szeress, szerelmeskedj gyereked előtt, 
de ne szeretkezz!
Ne mutasd neki, ezt így, az úgy.
Ha kicsinké még, nem tudja, mire vélje 
apja szuszogását, anyja sikongatását, 
azt hiheti, ölik egymást, vagy eszük veszett.
A nagyobbnak meg ösztöne borzolódhat erre, vagy arra,
meg is émelyülhet, mert a rokon szaga taszít ilyenkor.
Korának megfelelően, ha kandikál,
leskelődik a gyerek, és érdeklődik,
világosítsd föl korának megfelelően, és
mondd neki, ha megnősz, neked is részed leend belőle,
mert az szép és jó.
Hagyd ezértfiadat lányok alá paslogni, ha adódik!
Hagyd ezért leányodat férfiakat kémlelni, ha úgy adódik.
Ha megértek gyerekeid, meg környezeted fiataljai, 
add át nekik tapasztalatodat.

Ne ugrasd a fiatalt, ha szerelmes!
Szerelmes örömében jó tanáccsal lásd el, 
szerelmes bánatában vigasszal!

NEGYEDIK ÉS ÖTÖDIK ROVAT -

(Az Aja negyedik és ötödik rovatát ebben 
a megfogalmazásban „Jámbor János“- 
nak tulajdoníthatjuk, mert kézzel írott 
könyvében -az „Immaculata conceptio’95 
ellentételezéseként - belemerült ebbe a 
témába, noha a rábaközi vándorborbélyok 

„szeriéhez tartozó aszkéta volt, tehát 
erősen manicheista beállítottságú.
Ezt ehelyütt csak az első mondat árulja 
el: „Legnemesebb a pünközsdi királyné 
magasztossága, de nem való mindenki szent 
életre”. A manicheisták sem várták el az 
emberek többségétől az aszkétizmust.)
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Legnemesebb a pünközsdi királyné magasztossága, 
de nem való mindenki szent életre.
Ezért leányzó, ha fölcsöpörödtél és nyiladozik szíved, 
csinoskodjál, csöngetyűzködjél, szépen nézz a legényre. 
Ha kedvedre való, beszéljen hozzá szemed, 
szóljon hozzá tested mozdulata.
Vezesd beszédre, szólaltasd meg!
Szavai elárulják, mennyit ér, minőnemű.
Ha pandúrkodva szól, tágíts mellőle - 
nem jó hím, bugris ember.

Te magad mosakodjál naponta, 
virágzásodkor naponta többször is.
Mindenekelőtt alfeledet tartsd tisztán.
Ha nem több, csak egy pofányi vized volna, 
azt mosnád meg vele!

Ez a férfira is érvényes.

Várd el a legénytől szép szavakkal udvarlását.
Keresse kedvedet.
Ha neked, leánynak nem gazsulál szép szavakkal, 
vagy csakfukarkodva, 
akkor neked, a feleségnek még annyira sem 
keresi kedvedet!
Ha csak nem máié, nem tud kinyögni semmit.
Az ilyen legény meg annak a leánynak való, 
aki könnyen szikrázik sok felé.
Az ilyen mamlasz férj mellett szikrázhat kedvire.

Az ékes szó magában nem sokat ér, 
ezért kísértsd mega legényt többizromban!
Mutassa meg, mennyire bátor,
mennyire szavahihető,
mennyire esendő szívű, könyörületes.

Ha a legény csak babrál rajtad, 
orcád ékességére, szemed ragyogására ügyet sem vet, 
nem kérdi, mint vagy evvel, mint vagy avval, 
óvakodj tőle, mert nem tégedet akar, csak testet.
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Ne feküdj füttyre!
Akkor se, ha már a fene esz érte,
mert kevés férfi érti fiatalon,
hogy mi szökteti kapubálványra a görgő macskát!

Csak akivel értelmesen váltod a szót,
annak mondhatod, gyere, mert nem bírom tovább!
Az ilyen legény értelmes és érzelmes. Ilyen kevés akad.

Vigyázz az anyámasszony-katonája legénnyel!
Akit az anyja ugráltat, nem sokat ér, 
az gyáva férfi.
Aki az anyja szavára házasodik, az nem feleséget vesz, 
hanem szolgálót az anyjának!

Minden rossz férjért egy anyát köllene eldöngetni!
A fiakat anyjaik, öreganyjaik rontják el.
Ezek azt hiszik a nőstény őértük teremtetett, 
hogy szolgálná őket.
Tedd ki a legény szűrét, ha nem vall meg tégedet 
apja-anyja előtt, fél-, meg egész világ előtt.
Aki igazán szeret, az körülötted sarkantyúzik éjt nap, 
az megvall és büszke rád!

Ne feküdj mosdatlan férfi alá!
Ha annyi fáradságot sem vesz, hogy tehozzád 
tisztán járuljon, 
méltatlan öled gyönyörére!
Ha meg rá se gondol, akkor mocskos család gyereke. 
A mocsokban sarjadtat pedig kerüld, mert 
a piszkos ember nem csak piszkos.
Annak lelke is sivár, 
esze járása pedig egyszerű.
Mocsokban sem érzelegni nem lehet, 
sem gondolkodni.
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A vihorászó férfi nem áhítattal nyúl hozzád.
Az vagy éretlen, vagy romlott, vagy barom.
Az ilyen neked esik érzéketlenül,
nem tud bánni testeddel, nem érti lelked óhaját.
Az efféle, ha a legelső volt,
kedvedet szegheti örökre!
A jóravaló férfi átgondolja, hogy te más vagy, 
nőstény, de ember, miképpegő hím, de ember.

Kerüld a buzgón templomozó legényt.
Templomos meg istenfélő nem ugyanaz.
A templom bújása gyanúra ad okot.
Rejtett gyöngeség vagy titkolt vétek gyanúja.
A jóravaló férfi benned keresi üdvösségét, 
általad és veled igyekszik Isten-hez!

Ezek templomaiba karddal terelték ősanyáidat, 
ez járjon eszedbe!
Azért terelték, hogy teleduruzsolhassákfejeiket 
szeredás hazugságokkal.
Ezek tégedet vétkek kútfejének mondanak, 
pedig az eleven élet virága vagy!
Ne ülj föl nekik!
Semminémü szent asszony nem sír-rí, 
ha ágyékod vágytól harmatosodik!
Boldogaszony Anyánk jeladása az, 
hogy megértél szerelemre.
Ő, ki UKKÓ istenanyánkból 
ÜNANÁ-vá színeváltozván 
szarvasünő képében bikájának megállt, 
ő oltá beléd a vágyat és adá hozzá 
a beteljesülés gyönyörűségét.

Ün-Ana vagy Inanna itt a „Három Ős”, 
a „Három Szentasszony" egyikének neve. 
Az Istenek sorában UKKÓ leánya, egyben 
a „Magyarok IsTENÉ”-nek, MÁ-TÜN-nek 
égi felesége. A földi halandónak szarvasünő
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képében jelenik meg, tehát totemállat-ős.
Neve „ünő-anyát” jelent mai nyelven.
Ünana tehát a közismert „Csodaszarvas” 
monda szent állata. Ő szerez feleségeket 
Hunor és Magor legényeinek, nekik 
maguknak is, nemzeteket alapítandó.
Az ő alakja országszerte azonosult 
Boldogasszony alakjával, nem úgy 
mint UKKO-é, akinek neve csak a Nyugat- 
Dunántúlon élt tovább - és a kultusza is.
Az Inota helynév arra enged következtetni 
hogy ott szentélye volt. Az „óta” szótag 

„szobát" jelent az altáji ágon velünk rokon 
népek nyelvében, pl., a török „oda” szóban.
A magyar „odú" is ennek a rokona.

Csalafinta Ös-Istenanyánk így csalta lépre teremtményeit! 
Fene eszi őket, így nemeznek.
Mert nem a gyerek iránti vágyért 
áll mega nőstény hímjének, 
hanem azért szaporodik, mert megáll!

Te is állj meg, ha hatalmába ejt az ősvarázslat.
Állj meg, de ne füttyre, nem akárhol, nem akárkinek!
A nőstény válogat -ez a fajta nemesülésének útja.

Ne részletekben add testedet szeretődnek!
Belédun, mire végtére megkap.
Hirtelen pedig ha megkap, lélegzete is eláll 
és életen átfűti a szép emlékezet.

Szüzességed nem vagyontárgy, 
nem is harmatos lelked bizonysága.
A fehércseléd szűzen is lehet kurva.
A szív meg lélek tisztaságán múlik, ez-e, az-e.

Ne csúfold legényedet, ha fölsül lábad közén!
Ha igen vágyott rád és végre megkap, 
torkában verhet szíve - bizony csúfra juthat!
Ügyetlenség, türelmetlenség is ebbe sodorhatják.
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Azt követően ha nekirugaszkodik, 
már előző kudarcánakfélsze is benne rág.
Légy ezért hozzá türelmes, 
nyugtatgasd szép ajálkodással.
Ha hetedik izromban sem jut bé,
az gondra ád okot. Beteg, hitvány, vagy máié.
A nagy mélák is lehet hitvány, 
a cingár is fenemód tehetős.

Hétszer kísértsd meg mindenképpen!
Ha egyre inkább szikrát hány belsőséged tőle, 
antul inkább bevált.

Ha sokszor ömlik rövid időn belül - nem jó jel.
Azért nem jó jel, mert ezek száma idővel apad 
és marad csak egy rövid sziporkázás, majd ritkul az is.

Nézd ezért a férfi lábát!
Ha izmos lábú, kemény, de nem nagyfarú, az jó jel.
Inkább másod-harmadmagaddal legyél
valódi férfi szeretője, felesége,
mint egyesegyedül valamiféle hitványé,
mert az nélkülözni tud, mint nőstényt,
ennek okáért nem tart sokra.
Csak dolgos kezed vonzza, mert tudja, az anyja 
nem él örökké. Ha mégis nemez, hitvány ivadékot.

Ha a jóravaló legénnyel mégsem tudtok összegyalulódni, 
menjetek széllé békével.
Ha közötök volt egymáshoz, tegye le büszkén 
lakodalmadkor a kúró-garast.

A kúrógaras intézményét Nyugat-Dunántúlon 
a katolikus egyház is megtűrte. Csak a 
19. század második felében tiltották ki a 
templomokból ezt a szokást, mely abból 
állt, hogy az eskető pap egy tálcát tartva 
kezében, fölszólította a férfinépet: „akinek 
köze volt hozzá (a menyasszonyhoz) az 
tegye le a kúrógarast”! A korábbi szeretőnek
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illett „letenni a garast”. Aki nem tette le, 
az nem állíthatta utólag, hogy viszonya 
lett volna a leánnyal. Ha senki sem tett le 
garast, akkor a leányt állhatatosságáért 
magasztalták, ha sokan, akkor meg azért, 
hogy milyen kapós. Mindenképpen jó volt.

Szerelemről, szeretkezésről kérdezősködj
náladnál korosabbaknál,
de csak jókedvű asszonyokat kérdezz.
A gyönyör nem siratóasszonyok tapasztalata, 
nem fancsali, „csakodatartó” ludaké.
Ünana mennyei lelkét, a Boldogaszony-í 
ők szomorítják, mert akiben nincs 
jókedv, nem hajlamos gyönyörűségre, 
hanem csak megszól, botránkozik, sápítozik, 
az IsTENANYÁNK-at káromolja szívében!

Ha csalódtál egy, két, vagy több férfiban, 
ne rökönyödj mega férfiállat gyűlöletében!
Ha elhagytak, gondold meg, mit hibáztál te magad, 
ha becsaptak, gondold meg, nem méltatlanokhoz ereszkedtél-e? 
Sohase általánosíts! Semmiben!
Előbb-utóbb minden zsák megtalálja a maga foltját,
csak ne kapaszkodj, ne csüngj,
mert akkor elfut tőled mindvalahány!

Az ötödik rovatban még Jámbor János 
szavaira ismerünk, amint az ifjakat látja 
el tanáccsal. A nyolcadik rovatig más 
mesterek által őrzött igék is belekerülnek 
az Aja szövegeibe. A gyakori ismétléseket 
mellőzve, ekkéntfolytatódik.

Ifjú, ha fölcsöpörödtél és hevesen ver szíved, 
lányra nézve ha úgy érzed, mintha 
zsákot szorítanának melledre, 
tudhatod, szerelembe estél!
Közeledj a leányhoz, de ne lüttyőn96, 
ne máién97,ne is kakaskodva, hanem szép szerrel.
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Keresd egyedüllétében, úgy szólítsd meg.
Közönséges szóbeszédből kerekíts az ő dicséretére.
Méltasd szép orcáját, kecses járását, szeme ragyogását, 
hanga csöngését.
Ne ugorj neki hatra vakra!
Inkább beszélj madarakról, virágokról.
Megláthatod mennyi lélek árad belőle.
Válaszaiból megtudod, hogy azok csak bűk meg bák e, 
vagy lelke nyitott kapuján fény árad e kifelé!
Nagy kincs ám a mesékben élő lelkű leány!
Abba sok szorult Boldogasszony Anyánk Isz-éből!
Ha tüzes leányra vágyói, aki alatt kiég a gyöp ha reá ül, 
ne hidd, hogy az ilyen, akit nyaggathatsz nyakló nélkül!
A forróvérű leány belebetegszik ha csak nyaggatják.
Ameddig nincs teljes bizalma, vagy fél a gyerektől, 
nem enged meg neked annyi mindent 
mint a hűvösebb vérű, vagy simogatásra, 
gyúrásra nyugalmat lelő nőszemély.
A járatlan férfi azt hiszi, húha, 
ezek aztán de hevesek! Épp nem azok, 
de könnyen játszanak a legénnyel.
Az ilyenek ráérnek kitárulkozni - 
azt mondják róluk: erkölcsösek!
Ez a fajta ritkán veszti el a fejét - 
az ilyen játszik a legénnyel 
és megfogja férjnek a legmegfelelőbbet.
Ne morcoskodj ezért, ha a leány mancsodra üt, 
s azt mondja: ne tapogass végnélkül!
Ha az ilyen leány bizalmát leli benned,
akkor tudod meg igazán, milyen a menny béli boldogság -
légy tehát türelemmel.

Ha már messzire jutottál vele, ne kapd el, ne csípd le, 
hanem mondd neki: igen kívánlak, engedd hogy kigomboljalak, 
megemeljem szoknyádat.
Mondd neki, szereted, vond magadhoz, csókold meg szemét, száját, 
orcáját, nyakát, gyöngéden, illetődötten.
Ha megemelheted szoknyáját, térdelj elébe, 
szídd magadba szagát, csókold meg ágyékát, 
mert virág az ő teste, „titkos értelmű rózsa’.
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Ne gyurmáid emlőit, nem kovász az!
Gyöngéden, értelmesen foglalatoskodj azokkal.
Mosakodj alaposan!
A büdös legényre azt mondják: rohatt répa.
Ennek okáért ne bűzölögjön pofád, lábad, alfeled!
Ne csábíts leányt szórakozásra!
Csábításból ha szerelmet hazudozol, 
boldogasszony átka ront meg, mintha gyújtogatnál!
Nem minden leány gyöngéd. Akad szép számmal durva is. 
Az ilyent hagyd mega hasonszőrű kannak.
Vicsorgassanak egymásra, mint a dühödt kutyák.
Az ilyennek ha szépet mondasz, röhög vihorászik.
Kerüld az idétlen nőszemélyt is.
Azt aki minden szavad után az anyjához, 
meg barátnéhoz szalad, 
amelyik nagydobra veri a viszonyt - 
sikítozik, ha hozzáértél.
Azért sikítozik, hogy ország-világ tudja meg, őt te kerülgeted. 
Ezek igen egyszerűre szabott lelkek.
Ha te magad valaki vagy, adsz magadra, 
igyekezzél gyalult családból házasodni, 
mert lehetsz tudó, bácsa, táltos, garabonc, 
kiváló bárminémű művességben, tudományban, 
családod feleséged magasságán reked98.
Amilyen az asszony, olyan a család!

Ha leány veled szerelembe esvén megadja magát, 
úgy térdelj elébe, mintha imádkoznál.
Mert istenek teremtő műhelye az ő teste!
Teremtés titkába vonatsz be az ő lába között.
Áhítattal, istenfélelemmel nyúlj ezért hozzá, 
ne gyöngén, nyavalyásan, hanem gyöngéden, 
mintha szirmát könnyen hullató virág volna, 
mintha magvát hullató búza volna kánikulában.

Előtte mosakodj meg, utána mosakodj meg, 
mondj köszönetét és másnap kedveskedj ajándékkal!
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a leány után koslató férfi mutatkozzék a lányos háznál! 
Kéredzkedjék bé, ha már biztosra veszik, 
hogy egymásnak valók volnának.

Ez jó út, az alapos ösmeretség útja. 
Így világosodik meg, minő ember is a férfi, 
így világosodik meg, minő család a leányé.
Ne szűrd össze a levet hozzád nem illővel.
Alkalomra se, mert az alkalomból keserves élet lehet! 
Ennek sok csínja-bínja van.
Semmiképpeg sem vezet jó házassághoz,
ha egyikük lassan lohad a szerelemben, a másik gyorsan,
ha egyikük korán-, másikuk későn kelő,
egyikük álmatlan, másikuk nagy alvó,
egyikük húsos, másikuk tésztás,
egyikük kuporgató, másikuk szertelen,
egyikük marhaétkű, másikuk madárétkű.

A háztűznézőbe járó férfit nem azért etetik, mertfognák! 
Hanem hogy megtudják, milyen evő.
A rossz evő, válogatós, turkálósférfi 
nehéz ember, rossz hím, 
nem állja helyét sem az asszony lába között, 
sem a kasza nyelén.

Mentül gyarlóbb a férfi, antul inkább 
kedvét köll keresni, mégis zsörtölődik, morog, 
mert estig viszályt akar, az asszony kedvét szegendő.

Ezért jó, ha a legény a leány családjába kéredzkedik. 
Megmutatja mit tud, milyen étkű, meg miegymás.
A leány is színt vall akaratlan, mégha 
fölcsöngetyűzetlenül is bolondító, akkor tényleg az. 
Lakva ösmerik meg egymást az emberek.
Mindettől még nem okvetlen jó szerető.
Csak ha hetedszerre is bevált, akkor az.
Annak bizonyítása pedig adassék meg neki!
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A szerelem virágokkal megrakott szekérhez hasonlatos, 
de ha nincsen rúdja, nem jut célba!"
Mert noha a lélek rezdülése igen fontos, 
meg minden abból következik, de következzék, 
és következzék alaposan, élvezetesen!
A szeretkezésben kezdő nő suta, 
a kezdő férfi ügyetlen.
Az igencsak fölajzott férfinál hamar vége van, 
az igencsak fölajzott nő bőre tágul.
Ezért ne ítélkezz a fölött,
kinek szeme szerelem éhségétől kopog!
Mert az elhamarkodott ítélet.
Ne mondd a nőnek, ej no, de kiadós vagy!
- Mert csak kiéhezett.
Ha nem az volna, talán belegebednél, míg bejutsz!
Ne mond a nyomban ömlő férfinak: hát ez az egész?!
Őt már feszítette a vágy.
Ha többször egymással - akkor mindenre fény derül.

A fehérnép épp úgy vágyakozik, mint a férfinép,
sőt alaposabban, csak másként melegszik, másként hűl,
ezért az öregebbek okítsák meg efelől a kislegényt.
Az ifjú ügyeljen a nő szeme rebbenésére,
ajka ívelésére, teste mozdulataira, hogy az Őt megelőzőleg
elérje a gyönyör tetejét. Ha meg utána ő elérte,
ne forduljon le róla, hanem babusgassa tovább
simogatással, kedves szóval!
A szerelem szeretkezésestül égi eredetű.
Homlokán Holddal ékes UKKÓ Földisten anyánk, 
naporcájú GÖNÜZ Égisten atyánk művelék így egymással, 

forrón, mozgékonyán, hogy csillagok hullának tőle, 
amint az Ég kazlában pajkoskodának!

Vonzalomban fontos a szem gyönyörűsége, 
vonzalomban fontos a tapintás gyönyörűsége, 
vonzalomban fontos a szavak gyönyörűsége, 
vonzalomban legfontosabb 
az orr gyönyörűsége, a szag.
A bika orra szagra tágul, az eb szagot követ.
Szaglásunk dönti el, kihez vonzódunk, kit kedvelünk.
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Szagra gerjed az ember hímje is.
A természetes szagba ha mocsok bomladéka elegyedik, taszít, 
a vágyakozó tiszta nő szaga vonz, bolondít.
Ezért a nő ne csutakolja szünös-szüntelen saját nedveit, 
ne szagtalanítsa ágyékát.

Ne vedd szájadra oktalanul, úton útfélen a 
szeretkezés szavait, de a szerelmesek egymás között 
nevezzenek mindent nevén: a pina az pina, a fasz az fasz. 
Nevezheted másnak, 
akkor az a másik szó jelenti ugyanezt.
Az érzelem számít - akiknek a szeretkezés nem vétek, 
azoknak szépek a hozzá való szavak.

Ezek100 romlottak ebben is,
bűntudattal művelik, ennek következtében siralmasan.

„Tik, kiket megkísért őseink 
Értelemben Igaz hite 
Sugalmakban Teljes hite, 
tik ne engedjétek magatokat lóvá tenni, 
tik élvezzétek e földi életet!”

Szeretkezésben mindent szabad, ami a feleknek megfelel. 
Ne tukmálj szerelembéli társadra ötletet, 
amitől ő fanyalog!
Semmit se művelj, amiről tudod, 
hogy egyiketeknek vagy másikatoknak nem jó, 
de ne zárkózz el semmitől, amiről még nem tudod, 
gyönyört okoz-e vagy sem.
Figyeld szerelembéli társad óhajait, 
tapasztald meg, mire zsong, mire nem.
A férfi, ha nem önmaga kéjét keresi,
hanem ha kéjt akar okozni, örömöt, gyönyört,
a nő gyönyörén át nyeri el önmagának a legszebbet.
Mert az visszahat rá a lélek szárnysuhogásával.



A férfinak dolga lehet, gondok járnak fejében. 
Az asszony ilyenkor ne nyaklassa, 
pofavágásokkal se, durcás mozdulatokkal se, 
nagy, lemondó sóhajokkal se, 
mert megutáltatik.
Kötelességből nehéz szeretkezni, 
szerelmeskedni még nehezebb, 
szeretni lehetetlen.

A nő, ha virágzik, - ez havonta esik - 
többnyire nem akar.
A férfi ilyenkor ne nyaklassa - 
akkor se, ha gondja van, bánata.
Két, vagy több feleség, szerető, erre nem orvosság, 
mert idővel ízük, szaguk kiegyenlítődik, és 
általában egy időben virágoznak.
A férfi ember ilyenkor maradjon parlagon.
Ereje így újhodik.
Az ember fajzat eképpen alkottatott.

A következő rovatok, bezárólag a 
tizennegyedikkel az együttélés és erotikus 
együttlét tapasztalatait adják tovább, 
az isteni eredet hangsúlyozásával.

Ha feleséged, vagy szeretőd teherbe esik tőled, 
és meglep ennek hírével, 
mutasd örömödet, vagy mutass örömöt, 
akkor is ha hidegfutkároz hátadon!
A férfi sohase morogjon, ne fanyalogjon, 
mert a nő leikéből szűre nyomban kitétetik.
Minden férfi felesége, szeretője elcsábítható,
- habár nem is mindenkor és mindenki által -, 
ha az nője terhességét örömtelenül vette hírül.
A nőnek az nagy élmény. Ha gyönyörén 
osztoztál vele, osztozz ebbéli örömén is!
A magzat közös magzat és nőd kitüntetett 
azáltal, hogy tőled fogant.
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Torkold le anyádat, ha feleséged ellen lázit!
Nem anyádnak, nem apádnak házasodsz!
Azt mondják: házasodik.
A férfi elmegy apjától-anyjától
saját nőstényéhez, hogy avval családot alapítson.

Ne vigyél asszonyt anyád-apád otthonába.
Ha nem költöznek saját udvarba, 
a nő családjába simuljon a férfi, ne fordítva.
Az anyja házánál örökös a leány, 
napa házánál cseléd.
Mentül butább a férfi anyja, antul inkább 
rajt hajt menyén, megkeserítené annak életét.
Meg ipa-napa házánál nem is igen meztelenkedhet, 
nem virgonckodhat a menyecske.

Meztelenkedni, virgonckodni pedig fontos.
Az asszony tegye magát, 
hogy a férfi szeme rajta legyen, 
mert csak akkor látják, ha nézik.
Ha nem nézik, nem látják, mintha nem is volna.
A férfi holtáig udvarolja körül a nőt, 
és ha az kegyes volt hozzá, 
kedveskedjék neki ajándékkal.

Aki gyerekágyas terhes nőt megbánt, vagy elhágy, 
azt Boldogasszony átka rontja meg, mintha gyújtogatna! 
Az ilyen férfi soha sem pillanthatja meg az Istenek ékességét! 
Az a nőszemély sem,
aki terhes, meg gyerekágyas nők férjeit csábítgatja.
A férfi ilyenkor igen esendő.
A nőszemély, aki ilyenkor csábítgat, 
nem tart össze az Istenasszony nevében 
nő-társával, ezért alantas.
Aki pedig egy dologban alantas, az alantas mindenben.

Hadban, munkában nyomorodott férjét 
ne hagyja el a nő. Ápolja, gondozza szeretettel.
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Három Hold elteltével a férjnek illendő megszólítani asszonyát, 
hogy tán nem válnék számára ártalmassá 
férfi ölelése, bárha csak szívességből tenné valaki.
Szívességből könnyíteni magukra hagyatottakon -
nem vétek. Az ISTENEK-nek tetsző, mert ha bár szívességből esik,
valakit boldogsághoz segít.

Háborúk után a régiek, 
ha a férfiak megfogyatkozának, 

feleségül vevék azok özvegyeit, 
a leányok meg kettesével-hármasával 
osztozkodtak a maradék harcfiakon.
A férfi tehát szólítsa ezirányba feleségét.
Hét Hold elteltéig a férfi ha nem szólította, 
az asszony sóhajtozzék, hogy bizony nehéz ez így, 
tehetné valaki, bárha csak jó szívvel.
A férfi ekkor nevezgessen atyafiságából mindaddig férfiakat, 
mígfeleségének foga fűlik valamelyikükhöz.
Ha ez nem vált be, a kilencedik hó elteltével
válasszon az asszony valakit magának, vagy megmutathatja
a férfit, akivel addig is titokban hált,
mintha most tett volna rá szert, hogy a férjet meg ne bántsák.
Mert nem maga a másikkal szeretkezés bántja legjobban,
hanem ha mindehhez még le is nézik,

félvállról veszik, gúnyolják.

A feleség sohase csinálja ezt úgy más férfival, 
hogy a férj annak idejét tudja, sőt hallja zajukat.
A férj se nyaggassa szeretőjét hasonló helyzetben úgy,
hogy annak sikongatását beteg, megnyomorodott felesége hallja.
Akkor se, ha az asszony választá azt szeretőnek és jóban vannak.
Az igaz szerelmesek azonban jóban-rosszban
örökre kitartanak egymás mellett,
mert szeretkezésük alapja szerelem,
szerelmük alapja szeretet.
A Törvény nem a jók, a kiválók miatt van.
Az Istenek Igája esendők útbaigazítása 
Jó meg Rossz határán.
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Fiatal korszerelme fiataloké 
meglett korszerelme megletteké, 
öreg kor szerelme öregeké.
Mind három szerelem szívet üdítő a maga módján.
Nagy korkülönbséggel ezért ne házasodj, ne menj férjhez. 
Vén fejjel ne szerezzfiatalfeleséget!
Még mindig jobb, ha az asszony öregebb.
Orcája megráncosodhat, de testefönséges maradhat.

Amaz is igaz, hogy a férfias öreg férfibb 
a férfiatlan ifjúnál.

A Világörvény mindenben ismétlődik, 
a Világkörök is. A Nő bévülsőjében is.
Érzékenysége csillagzatai, melyek szeretkezés közben 
szikrát hánynak, e Körökön helyezkednek el.
Ezért ne löködd, böködd, hanem keresd meg 
ezeket szerszámoddal. Mennyek Kapui nyílnak meg!
Fia van mivel azokat kinyitnod!

Szeretkezés előtt is, után is hideg vízben mosd meg, 
és ne járj szoros gatyákban.
Így tovább maradsz férfi.
Nőstényeddel beszéld meg, mi jó neki, mi nem.
Ezek hite szerint, kiket őseink „Nazár’-oknak neveztek 
és a „Szeredások”fattyai, mindezparáznaság.
Mi szerintünk Istenek ajándéka.
Ha az IsTENEK-nek ez nem volna így tetsző, 
rendezhették volna a szaporodást másképpen, 
példának okáért szaporíthatnák az ember a muskátlihoz 
hasonlatosan. De ez csak ÁRMÁN-nak tetszenék.
Ő a nemtelen szaporítás Rossz Istene.
Jó az muskátlinak, bodzafának,
de még azok is maguktól magból szaporodnak.
Ember, állat mindenképpen. Aki másként akarja vagy szeretné, 
az ÁRMÁN Megszállottja.

A teremtés első Harmadában nem valának nemek.
ÁRMÁN, akit eredetileg őseink
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ÜDAG-nak vagy UDAG-nak neveztek 
ama korból való. Mindebből is látszik, 
minő rossz szellem kormányozza EzEK-et.
Ő kívül van az iKERÖRVÉNYLÉs-en, nem érzi át 
mi a szerelem, s ezt irigyli. Ezért ront.

Akinek titkolt szeretője van, mert másként lehetetlen, 
tekintettel erre, tekintettel arra, 
ne verje nagydobra viszonyát.

Nefektess férjeddel közös ágyadba idegen férfit, 
ne fektess feleségeddel közös ágyadba idegen nőt!
Férjes asszony házában ne mulass, 
mert ha ottkapnak halálfia lehetsz.
Mert ha tudja, sejti is a kapcsolatot, 
más sejteni, tudni, mint megélni!
Aki házastársa ágyába szeretőt fektet, 
az nem csak csapodár szerető, 
hanem rossz élettárs is.
Ha már ennyire nem kedvelik egymást, 
váljanak el isten hírével!

Ha több nőhöz van közöd, 
ne akard őket úgy összeboronálni, 
hogy együtt szeretkezzenek veled.
Az csak szeretkezés, annak is csak te szerinted, 
mert ők talán viszolyognak 
egymás testétől, egymás szagától.
A nő méginkább ne vonjon magára egyszerre több férfit,
- az még természetellenesebb.
Sok tik101 kakast nevel soraiból, 
sok kakas nem nevel tikot.
Ha nőid ösztökélnek erre - csináld, 
de azt is tudhatod, hogy „legénymarcsákat"szeretsz. 
Mindent lehet, ami nem árt másnak, 
amit egyöntetűen mindannyian akarnak.
Mindez szeretkezés. Szerelem csak kettességben 
fakaszt virágokat.
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Ne ereszd széllé kettességtek titkait, 
akkor se, ha szétmennétek.
A következőnek se újságold, hogy az előző 
ezt meg azt csinálta, így meg úgy művelte.
Ha szép volt, zárd be szívedbe szép emlékként.
A szerető viselkedését kibeszélni súlyos vétek. 
Legrondább, amikorférfiak italozva 
nőkről vihorásznak, akik bizalommal voltak hozzájuk. 
Ha érdekesség adódott és nem bír megállni benned, 
mondd el, de senkit se nevezz meg!

Titkolt viszonyodat senkinek se áruld el, 
mert nagy bajt okozhatsz!
Akkor se hivatkozz vele töltött időre, 
ha az életedet menthetné,
mert gyanúsítanak valamivel, amit nem követhettél el, 
mert az ő karjaiban voltál!
Ilyenkor méltó, hogy az asszony jelentkezzék, 
akit szeretője így véd, így kímél!
Az ilyen asszonyt böcsben tartják és tisztelik,
még megcsalt férje is, mert lám,
oly nemes lelkű férfival csalta meg,
aki az asszony böcsületéért, jó híréért életét adná!
Ha így derül ki, nem válóok!

Ha asszonyszeretődet veri, kínozza 
„hites ura”, - miként Ezek mondják - 
avatkozz bé, történjék bármi.
Legjobb ha elviszed tőle az asszonyt.
Régen szöktették, az járta és az ősökként: 
nincsen jobb a szöktetett asszonynál!
Ha asszonyt viszel, vidd vele gyerekeit is, 
mert aki gyerekes asszonyt szeret, 
az gyerekestül, kölyköstül-verebestül szereti őt. 
Ha így nem szereti, meg nem így szereti, 
nem szereti sehogyan sem, csak kívánja!
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Lehetőleg ne sötétben szeretkezz!
Sötétben a férfi nem látja kedvese orcáját, 
ajka pirosodását, teste ívelését, 
nem tud szeméből olvasni!
A nő is látni akarja az ő szerelmese orcáját, 
látni mozdulatait.

A férfi figyelje kedvese, lélegzetét.
Tapasztaltférfiakként: ha a boldogított nő
negyedszeri magaslata összefolyik
élvezete ötödszöri magaslatával - és nem sikíthat,
megzavarodhat lélegzete, elájulhat, meg is halhat!
Segítsd ilyenkor könnyed mozgáshoz,
hogy teste ívbe emelkedhessék, -
ne csókold, hogy sikíthasson, mert ösztöne ez.
Teste hajlik, mint a szőlőkacs, sikongat.
A férfit ez fölöttébb serkenti.
A csöndesen élvező nőt hamar megunják, 
mert lelke faláról a visszhang nem hallatszik.

A nagyon forróvérű asszonyt,
aki alatt kiég a gyöp, ha ráül,
csak olyan helyen szeretgesd, ahol sikongathat.
Föltéve, ha képes vagy belőle sikolyt csiholni!
Ehhez nem ölögendő, hogy derék kan legyél,
figyelmes szeretőnek kell hozzá lenned!

Az erőszakoló, a kéjgyilkos azért kínozza a nőt, 
mert „szerszámával" képtelen kéjsikolyt hallatni. 
Ezt pótolja kegyetlenkedéssel, kínzással.
Az ilyen férfi már gyerek korában 
hajlamos kegyetlenkedésre - kutyát, macskát kínoz, 
cibálja a leányok haját, 
megparittyázza a fészkén ülő madarat.
Régente a táltosok ezeket megfojtották - 
kevesebb is volt az ocsú ember, mint manapság.
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Szeretkezés után a férfi kecmeregjék föl 
és kedveskedjék itallal. Ez ősi szokás.
Végezetül is mosakodjatok meg, külön-külön, 
vagy együtt, mert az is kéj lehet, 
öröm, boldogság
A férfi jól teszi, ha heréit hideg vízben mossa. 
Azoknak hideg köll - azért teremtettek csüngőre. 
A férfi így tovább férfi, s az jó, 
mert a vágy holtig kísért.

A szerelem nem csak ifiú népek jussa, 
öregeké is!
Szeress,
szerelmeskedj,
szeretkezz!
Mert istenektől van ez, az élet továbbviteléért, az 
Egy, Egyből Kettő, Kettő meg Egy 
Ős-Ige valóra váltása.
Ha szépen szerettél, szerelmeskedtél, szeretkeztél,
leend mi agg korodban lelkedet melengeti
és boldog leendesz avval, ki boldogsághoz segített.
Ez a boldog élet titka
gyerek kortól agg korig,
bölcsőtől koporsóig,
küszöbtől eresz aljáig.
Három Ősünk így hagyá ránk,
nagy táltosok, bölcs bácsák ekként taníták!





MONDÁK, EMLÉKEZÉSEK, 
GYÓGYMÓDOK





A „dulgán” monda

Dúl király nevét ismerjük a csodaszarvas mondából, melyet Arany János versbe 
költött. A Dúl, mint nemzetségnév, Ma-tun keleti hun uralkodó dinasztiájának 
neve. Bolgár-török uralkodóházak elődjükként tartották számon Má-tun-t, aki
nek alakja föltehetőleg a Magyarok Istene misztikus formálódásában is szere
pet játszott.

A csodaszarvas monda a Gesta Hungarorum-ban az Azovi-tenger táján ját
szódik, ahol is uráli eredetű törzsek bolgár-török eredetű törzsekkel egyesültek 
néppé, a későbbi magyarság fő alkotó elemévé. A nőrablás, azáltal a genetikai bő
vülés több ízben is megtörténhetett a magyarság történetében - például a szkí- 
ták és különféle indo-iráni elemek integrálásakor. A „rablás” bevett módszer volt. 
Többnyire a leánnyal egyetértésben, akinek semmi érdeke sem indokolta, hogy 
jövendő férje őérte a szülőknek fizessen.

A történteket megénekelték. Az esemény szinte sémaszerűen játszódott le. Az 
egyszer már megköltött mondában csak a szereplők neveit kellett kicserélni és a 
tájakat átalakítani. Valahol, valamikor azonban az első mondát is megköltötték

- és az nagyon fontos fordulat lehetett a népek alakulásának folyamatában.
Úgy tűnik, a „Dulgán monda" az első „csodaszarvas” monda. E mondában 

megjelenik a „kacsalábon forgó kastély” motívuma, de a „kastély nem kacsa-, ha
nem kacsú lábon forog, másszóval kacsba, ívbe hajlított szántalpon közlekedik. A 
rábaközi nyelvjárás nem ösmerte sem a réce mellett, sem helyette a kacsa szavat.

Kacsú-lábon „forgó” házak ma is léteznek még, például a Tajmir félszigeten, 
a dolgánok földjén102. A dolgán tunguz rokonságú nép. „Kastélyuk” szántalpra 
épített vityilló. Rénszarvasokkal húzatják. Ősi mondánk hozzájuk vezet, amit 
regüs-énekeinkben a szarvas agancsán égő „szövétnek”, a sarki fény szerepelte
tése is alátámaszt. Ez a „gyújtatlan gyulladó, oltatlan aludó” égi fény. A Tajmir 
félszigeten van ősi gyerekénekünk „fekete tava" is.

Arany János földolgozásában Hunor és Magor eltévednek, mert a Nap járása 
megzavarja őket. Nyugatról száll Kelet felé. Ez a mi „dulgán" mondánkban is 
hasonlóan zajlik. Oka az, hogy a nyári napfordulón a Nap nem bukik a látóhatár 
alá. Nyugatról Kelet felé száll, mielőtt fölkelne. Őseink még úgy tudhatták, hogy 
a Nap kering a Föld körül, de a jelenség valóban megtévesztő.

A Nap járása kapcsán két következtetést vonhatunk le:
a.) a monda nem az Azovi tenger táján keletkezett. Ott ez a jelenség 

ösmeretlen;
b.) a monda hősei délebbről származtak, ahol sarki éj, sarki nyár és sarki fény 

ösmeretlenek voltak.
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Mit kerestek elő-őseink a Tajmir félszigeten? A monda szerint szarvasünő 
csalta őket oda. A szarvasnak tényleg köze volt a nyugat-keleti vándorláshoz. Az 
Uráltól Nyugatra csapadékos a tél, Keletre aránylag csapadéktalan. A rénszarva
sok télre Kelet felé vándorolnak. Az ősi vadász a vadat követte, a pásztor a csordát. 
Valahol az Urál és Tajmir között találkozhattak tunguz törzsek ugor törzsekkel 
és váltak sógornépekké. Ez a magyar nyelv és nép kezdete, de az avaré is. A két 
népet ettől kezdve egymás szomszédságában találjuk, több helyütt, több hazában, 
végig a mai Oroszországon, Ukrajnán. Az avarok az első szomszédok, helyükre 
kerülnek a magyarok... A Kárpát-medencében is, ahol végül egybeolvadnak.

Ám lássuk a mondát!

(Nekem az „Öreg bagós", Farkas Sándor „árulta el" mint titkos történe
tet); Igen régen volt. Elárulom neked, aztán ha szóba kerülhet úribb né
pek között, gyaluld át nekik,103 hogy értsenek a szóból.

„Nahát, valamikor messzi Keleten, ahonnan a Három Ős egyike ered, élt 
egy feketehajú leány. Kimén a mezőre, ahol meg összebotlott egy aranyhajú 
legénnyel, aki a nyugvó Napból lépett ki. Egymásba szerettek, összeboroná- 
lódtak. A leány teherbe esett. Örültek mindketten, boldogan jártak-keltek, 
kéz a kézben.

Amint egy szép napon így andalogtak az erdőszélen, rájuk támadt kilenc 
siláng. Fuss, ahogyan csak tudsz! - mondá az aranyhajú hős a leánynak. A 
leány futott, a legény meg állta a silángokat. Hetet leterített, a maradék ket
tő meg rajta ejtett halálos sebet, akik aztán a leány nyomába eredtek.

Ő meg szorongattatásában UKKÓ istenanyánkhoz fohászkodott. UKKÓ 
oltalmába vette. Fehér kancává rejtette. Ló képében élt tovább. Az anyja 
megösmerte - így, lóként is, és nagy volt az öröme, amikor a fehér ló arany
hajú emberfiókát szült. Fi gyereket, akit Mandi-nak neveztek, ami a régiek 
nyelvén Maci-t, csikót jelentett.

Mandi derék legénnyé tekeredett. A népe halászott, vadászott, leginkább 
gimbelár szarvast104 vadásztak. Ám egyszer csak úgy esett, hogy a szarvasok
- illa berek, nádak erek - fölkerekedtek és eltűntek Keletfelé.

Nincsenek-e derék legényfiaink, akik a vadak nyomába szegődhetné
nek?- mondák az emberek. Sereggé is csapódott hetedhét105 legény. Mandit 
választották vezérükké. Nyomra jutván, egyetlen egy szarvast pillantottak 
meg, egy ünőt106. Elejteni semiképpeg sem tudták. Nem is tudhatták, mert 
bűvös-bájos szarvas ünő volt. Egyre messzebbre csalta őket, be a sötétség 
országába. Éjente tüzek gyúltak agancsain, megvilágították a fél eget.

A tél ott kapta őket a vadidegen idegenben. Táborba szálltak egy nagy 
folyó partján. Halásztak legalább. Mandi egyszer megfogott egy szép arany-

150



halat. A halak királyának leányát. Eressz el, - könyörgött a hal -, meghálá
lom. Mandi elengedte. Ekkor a hal ekképpen nyilvánult:

- Már nincsen innen messze a Fekete tó. Tavasszal ha nyergeitek, nyárig 
oda juttok. A Sarkcsillag két csizmafej híján ott már majdnem a fejetek fö
lött ragyog. A Fekete tó Dúl király birodalmában van. E tóra hattyú képében 
tündérek járnak, meg a dulgánok leányai fürödni. Tik, ha kapkodjátok őket, 
ne nyúlj leányért, hanem kapd el a köztük uszkározó barna récét. Mert az 
Dúl király elvarázsolt leánya. Vidd haza, csókold meg háromszor. Először 
az orcáját, másodszor a nyakát, harmadszor a szemét. Akkor megtörik a 
bűbáj, leánnyá változik.

A legények alig várták a tavaszt. Elindultak, mentek árkon bokron. A 
nappalok egyre hosszabbodtak, már-már elfogytak az éjszakák. A Sark
csillag is egyre meredekebbről ragyogott rájuk. Mert ugye a Hudak útján 
jártak107.

Egy szép napon látják ám, hogy a Nap Nyugatról száll Keletnek, aztán 
megint vissza. A fölkelő Nap felől Durul-madár108 tárta feléjük szárnyát.

- Égi jel ez, - mondá Mandi -, születést, megújhodást jelez! Alig szállt 
el a jelenet, ott állt előttük egy halmon a szarvasünő, aki Keletre csalta őket. 
Szemük láttára színeváltozott asszonyszeméllyé, gyönyörű nővé, aztán el- 
foszlott szemeik elől.

- UKKÓ! Rebegték a legények, eltelve istenfélelemmel, aztán vizet locs- 
csantottak tiszteletére.

Mandi fölcserkelt az «egyes109 halomra», melyen az imént UKKO 
színeváltozott. Uram fia, mi tárult elé! A Fekete tó! Fiaikra intette legénypaj
tásait. Csöndben cserkeltek. Egyszer látják ám, hogy hattyúk húznak Délről 
és leereszkednek egy füzekkel jól takart öbölbe. Ott lubickoltak a dulgán leá
nyok, a hattyúból színeváltozott tündérek, meg egy kis barna réce.

Le a gatyát, be a vízbe! Ki-ki elkapott egy leányt. Mandi meg elcsípte a 
barna kis récét. A tündérek elröpültek.

A leányok karmoltak, haraptak, tépték a füleket, mígnem a legokosabb 
meginté őket:

- Nemde Durul-madár tárta-e ma reggel a fölkelő napból felénk szár
nyát? Ez égi jel. Születést jelez.

Aztán a legényekre ripakodott:
- Tik meg ki fia borjai vagytok? Így köll udvarolni, mi?
Mandi egyik kezében a récét tartva, szívére tette keze másikát:
- Szépségetek tett ennyire figyelmetlenné bennünket. Bocsássatok meg, de 

nélkületek immár nem élhetünk!
- Te nem élhetsz? - nevetett a csörfös fehérnép - te, aki nem is leányt, 

hanem récét szorongatsz?
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Mandinak eszébe jutottak az aranyhal szavai, melyeket a sok meztelen le
ány között majdnem elfelejtett. Végigcsókolta a kis récét. Orcáját, nyakát, sze
mét - és lássátok a varázslatot! Leánnyá változott! A leányok megösmerték 
nyomban, hogy ő Dúl király elveszettnek hitt gyereke. Lett öröm. Bévonultak 
mindvalahányan Dúl király udvarába, aki is kacsú lábon forgó kastélyban la
kott. Huszonegy gimbelár szarvas húzta-vonta a kastélyt télen havon, nyáron 
vízen, sáron. Királyék alig tudtak hová lenni a boldogságtól. Csak a király fiának 
nem tetszett, hogy egy szuszra elkelt a környék valahány szemre való lánya.

Pajtás, meg sem küzdöttetek a leányokért, te Aranyhajú, te sem az én hú
gomért - szóla a király fia, kit Handi-nak neveztek, ami férfiúcskát jelentene, 
ha az öreg Hetyei jól magyarázta nekem.

Dúl király is úgy gondolta, hogy mindennek megvan a maga folyása. A 
két herceg, Mandi meg Handi küzdjenek meg hészában.

A hésza, gyerekem, az olyan ének, amiben az egyikfölád valamit, a má
siknak pedig folytatni köll. Ez dalverseny, melyben hajszolják egymást. Ezért 
hésza a neve110.

Ez egy hésza - Mandi meg Handi párviadalából:

«Messzi földről jöttem lányért, 
nagyhangú legény húgáért.»

«Veszendőbe ment a 
napod,
mert a leányt meg 
nem kapod!»

«Ha nem adják, loppal viszem, 
árkon, bokron, tűzön, vízen»...

így felelgettek egymásnak, se vége, se hossza hészában. Aztán mikor 
Mandi azt dalolta, hogy az ő népének leányai most mind árván maradtak, 
Handi észbe kapott, hogy no, lám! Tik viszitek a mi leányainkat, mink meg 
visszük a tieiteket!

- Aztán szépek-e a ti leányaitok? - kérdezte Handi.
- A Napra lehet nézni, rájuk nem, mert megvakulsz, ha sokáig nézed 

őket!
A dulgán legények feleségül vették Mandi népének szabir nőit. Mandiék 

meg népet alapítottak a dulgán leányokkal. Ez a nemzet kezdete, melyet ma 
magyarnak nevezünk és ez az avar nép kezdete is. Nekünk ősünk mind a 
kettő. Isten nyugosztalja őket haló porukban!“
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Száva-topluk megvétele

(Nekem a maglócai Dombos János Imre, 
az acsalagi Bendes József nagyjából 
egyformán adták elő. Bendes József 
Kusán, Dombos J. Imre Kurszán néven 
emlegette a „valós” honfoglaló vezért.)

„Gyerekem, ezt tudd meg! Szvatopluk fejedelem, akit az iskolában taní
tanak, nem élt sehol és soha. Tótország az volt, de nem ott, ahonnan a dró
tostótok jönnek, hanem a Szerémségben, a Dráva meg Száva között. Tótok 
lakták, akikről a kutya sem kovedált, mígnem a török elől el nem futottak. 
Bé ide, mihozzánk menekültek. Sok gond volt velük, azért támadt a szólás
mondás: «adj szállást a tótnak, kiver a házadból!». Hát ez rájuk vonatko
zott, nem a Fölvidék totocskáira, akik manapság szlováknak nevezkednek. A 
tótok sarjai nem ők, hanem a szlavónok. Mert azért maradtak ott tótok is, 
meg magyarok is.

Szvatopluknak ama Tótországhoz sincsen köze. Létezett pedig ám a Drá- 
va-Száva-Mura szegletében egy gács111 fejedelemség. Ennek a hírmondója 
Göcsej. Ehhez van köze, mert a mi eleink, akik besenyővel ütöttek112 vol
tak, ezt a tartományt Száva-topluknak nevezték. Topluk az avarok, besnyők 
nyelvén vidéket, tájat, körzetet jelentett. Így mondta el az Öreg Istók aki 
tudta ezeket. Könnyid volt Száva-toplukfejedelméből Szvatopluk fejedelmet 
ferdítem. Rossz szándék sem köll ehhez, csak meglazult figyelem.

Száva-topluk fejedelmének nevét nem tudjuk. A vén Kecöl avval büszkél
kedett, hogy a Kecöl család őse lett volna ama gács fejedelem, aki Zalavárból 
igazgatta volna Száva-toplukot, meg hogy ő szövetkezett volna Kurszán 
kündével.

Kündének mondták eleink a fölkent fejedelmet, aki címerébe írhatta a 
Napot. Kurszán szerezte vissza avar őseink örökségét és hozta bé a kilenc 
kívülső törzset. Ezekből hetet szoktak emlegetni, de kilencen voltak. Ez így 
igaz.

Kurszán mellett Árpád lóti-futi inas volt, de étvágya támadt minden 
magyart, beleértve hun, kunt, avart, gácsot, besenyőt talpa alá szorítani. 
Nem csak az ivadéka, Taksony fújt egy követ a németekkel, hanem már ő is. 
Bugrisok113 kényére játszotta Kurszánt az összes főemberével együtt. Ám ez 
később esett, Banun114 kisöprése után.
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Mert avar eleink hazáját a német császár bitorolta, aki akkoriban jene 
rosszban volt a taljánok Borongó nevű királyával115. Igencsak gazsulált ezért 
Kurszánnak, hogy pártfogolná őt Borongó király ellen. Ő meg rá is állt erre. 
Leverte Borongó királyt, de utána nyomban ebrúdon vetette ki a német csá
szárt Banunból.

A németek ezért vesztét akarták. A bugrisok a német császárt nyögték, 
sokat berzenkedtek ellene. Kurszán ezért elhitte nekik, hogy szövetséget 
akarnak ővele. Átkelt főembereivel a Lajtán, hogy egy Füzág nevű tanyán 
találkozzanak. Ám azok orvul megölték őket. Ekkor virradt jó nap Árpád 
pereputtyára. Árpád tudta mi a terv, nem mén Kurszánnal.

Mindez később esett. Megelőzőleg Kurszán útra kelt hadával Vason, Zalán 
át Borongó király ellen. Ekképpen botlott Száva-toplukba, a gácsok országába.

A nevesembiztos gács király Zalavárott lakott. Kurszán vezér béköszönt 
hozzá. Ott megtudta, hogy a gács bán a német császár talpa alatt kushad. 
Ezért fehér lovat ajándékozott neki, aranyos nyereggel, kantárral, mondván: 
«Vesd le a szolgaságot, legyünk andák»116 A fehér ló aranyos nyereggel, kan
tárral azt jelenti, hogy a Magyarok IsTENÉ-nek oltalmában szabad bán 
vagy, andám és andám andája, mintha vérbeli volnál.

Ama fehér lovat pedig nem azért adta Kurszán vezér a gácsok fejének, 
hogy eke elé fogja, vagy nyergelje. Az megáldozott ló volt, aminőt Má-tun- 
nak, Magyarok oltalmazó IsTENÉ-nek nyergeinek és körmenetekben vezet
nek. Akkortájt nyilvánosan, manapság titokban a Hanyak mélyén.

Így iktatták be a gácsokat a nemzetbe. A gács bán pedig füvet, földet és 
vizet nyújtott át Kurszánnak, ilyenfélét mondván: földem földünk, füvem 
füvünk, vizem vizünk. Két ház egy haza!

A testvérülést elrendezvén Kurszán Borongó király ellen vonult Olaszor
szágba. Borongó király meglegyintése után haza felé fordítá lovát. Gondolta, 
útközben azért egy adjistent mond a gács fejedelemnek. Ám az már deszkát 
árult Földváron. A német császár megorrolt rá és eltetette láb alól.

Kurszán künde haragra lobbant. Kisöpörte Banunból a németeket. A 
gácsok nyakára rakott új helytartót is, egy morvát. Néhány esztendejére rá 
az Árpád pereputty segédletével tőrbe csalták a bugrisok, a főembereivel 
együtt és meggyilkolták. Utódai mégis megszerezték Baján kagán örökségét 
egészen a Keremez117 vizéig.

Így vétetett meg118 az egész Száva-topluk is. Sőt, még több táj, mert a 
Mura mentét is megszerezték, mélyen béfelé, ameddig csak lap119 környülte.

Kurszán künde meggyilkoltatása után szétesett a magyar vérszövetség. 
Négy-öt Magyarország támadt. Ezek egymással is torzsalkodtak, de főleg Ár
pád perzsával ütött120 háza mesterkedett, hogy saját talpa alá szorítsa az egész 
nemzetet. Taksony nagy árulása Bulcsú meg Level121 rovására már ezért volt.
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Az, gyerekem, már más lapra tartozik. Ez Száva-topluk története volt. 
Kicsinykét másképpen, mint azt az iskolákban tanítják. Az iskolákban nem 
okvetlen az igazat tanítják, hanem amit el akarnak hitetni. Miránk így 
hagyták az ősök. Áldás poraikra!”

A „Budai Krónika” meg a „Képes Krónika” Fehér Ló történetében Kiind fia 
Kusid rendezte meg 894-ben a jelképes földvásárlást Szvatopluk országában, 
szinte színműszerűen. Esztendejére rá, 895-ben pedig a magyarok legyőzték 
Lombardiában Berengár királyt, 900-ig pedig - miután Arnulf keleti frank csá
szár halála után fölbomlott a magyar-frank katonai szövetség - elfoglalták ko
rábbi szövetségeseiktől Pannóniát.

A magyarok 902-ben megsemmisítették azt a „morva birodaloménak nevezett 
két-három megyényi fejedelemséget, mely Pozsonyt is magába foglalva Nagy-Ma- 
gyarország északnyugati szegletében lapult. 904-ben a bajorok lépre csalták - a 
krónikák szerint - Kusán magyar fejedelmet kíséretével együtt és meggyilkolták. A 
krónikákban a Fischa folyó mellett. Füzág helynév a Fischa megfelelője lehet.

A krónikák Kusid-ja azonos a rábaközi mondákban szereplő Kusán, Kurszán 
néven megjelenített fejedelemmel, méghozzá kündé-ve 1, napcímeres uralkodó
val. Az Árpádház-centrikus krónikákban a Künd (méltóságnév) személynévvé 
alakult. Nem Kusán, Kusid, vagy Kurszán künde122 a hős, hanem már Árpád 
Künd nevű „alattvalójának" a fia, Kusid.

A rábaközi mondákban a történelmi események sorrendje is hitelt érdemlő. 
A krónikákban Árpád küldte volna a fehér lovat, de ugyanezen krónikák szerint 
904-ig Kusán volt a fejedelem! A történet színtere is egyértelműen a Dráva-Száva 
tája lehetett, amint azt a rábaközi hagyomány állítja. Az ún. „Morva birodalmat”

- melyet a szlovákok szívesen hisznek Szvatopluk birodalmának - először 902- 
ben szállták meg a magyarok, Száva-toplukot viszont már 894-ben.

A krónikák Fehér Ló mondájában a magyarok szimbolikus ajándékcserével 
rászedik Szvatoplukot. Utólag döbben rá, hogy valójában eladta országát. A kró
nikák keresztény szerzői nem értették már a díszesen fölszerszámozott fehér ló 
jelentését.

A „táltos ló”, a „megáldozott’’, azaz megáldott ló rituális ajándékozása többet 
jelentett barátságnál, szövetségnél. Fölvételt jelentett a törzsszövetségbe. A felek 
ugyanazon „isten”, a Magyarok Istene oltalmába kerültek. A gács fejedelmet 
tehát nem tették bolonddá a rábaközi hagyomány szerint, hanem - mai szóval 
élve - „integrálták”.

A gácsok kelták voltak. Nyugat-Magyarországon sokfelé lelhető nyomuk. 
Ugyanezeken a területeken a megalitikus kultúra nyomai is kimutathatók123.A 
magyar nyelv sok „ismeretlen” vagy szláv eredetűnek tartott szava (pl. a szolga) 
kelta eredetű örökség, tehát nem „jövevény” szó.
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Bulászló a Lech mezején

(A Lech-mezei „vereség" minden más 
hagyománynál elevenebben élt Rábaköz 
tudóinak, bűvöseinek, bácsáinak 
emlékezetében. A rábapatonai„Tudós”Nagy 
Ferenctől, a barbacsi „Jámbor János”-ig, az 
acsalagi Bendes József-ig mindvalahány 
tudta - méghozzá igen egybehangzóan.
Mindkét Öreganyám is tudta, ezért Szent 
István ünnepét „nem illették áhítattal".)

„Banun124 visszaszerzése után előbbre léphettek a magyar nemzetek 
Baján örökségébe, egészen a Keremez vizéig, noha Kurszán tücsköstül-ve- 
rebestül, minden bánjával egyetemben tőrbe csalatott és odaveszett. A hon 
eredetire bíjült125 de fővezér híján «széllé lazult»126.

Akkortájt ezért még nem volt egy-kerek Magyarország, sem Bajánhoz 
mérhető uralkodó nem volt. Eleink több birodalomban éltek, más-más belső 
jogban. Ám mert vérrel léptek nemzeteik127 andaságra128, kettőben közös
ködtek: baj129 esetére választott fővezérben, békében meg a «Jó Szomszéd
ság TÖRVÉNYÉ»-nek megtartásában, hogy gyöpü ide, gyöpü oda, nehogy 
egymásra hatalmaskodjanak.

Erre a horka ügyelt, aki annak idején130 Bulcsú vala, a matyók bánja. 
Bulcsút pedig azért választák e tisztre, mert apjának nagy része volt Banun, 
az avar örökség megszabadításában. Már az apja Vas-ba szállt Borsod-ból, 
nemzete felével.

Árpád perzsa pereputtya csak a maga nemzetét uralta, meg egynémely 
olasz várost, mely kezükre került Banunban. Ők maguk szeredások131 voltak, 
de népeik közt Manó hitét is tűrték, mert e hitek egektől valónak hirdetik az 
úrságot, szolgaságot, ellentétben a mi132 hitünkkel. Árpád nemzetén akkor
tájt Fajszál bán uralkodott, ki meg magát horzemi133 módon Zoltán-nak 
nevezé és a világ felé úgy tőn, mintha minden magyarok uralkodója volna. 
Egyöngéjére koppintának rá Ezek134papjai. Bolhát dugtakfülébe, adták alá 
a lovat, hogy «egy Isten az Égben, egy Úr a Földön». S ez az Úr ő leendjen! 
Ám a németek egyik fejedelmének is bolhát dugánakfülébe ezirányba, mert 
a papok nagy birodalmakat akartak, melyekben övék a végső szó.

A népek, nemzetek pedig mást áhítottak. Azok is, akik már nem élhették 
a Jó Szomszédság Törvényé-t. A mi eleink - a szeredásokat kivéve - esze
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rint éltek és eszébe hozták a környékező világuknak, hogy talp alá rendelte
tés nélkül méltóbban lehet élni. Ki-ki a maga módján békében, sokféleségben, 
de összegyalult akaratban! Akkoriban arra mén, hogy nagy birodalmak ke
rekedj enek-e urakkal, papokkal, nyomorult szolgákkal, vagy szabad népek 
sok szabad országa támadjon-e létre.

Öt vezérek pedig, név szerint Bulcsú, Level135, Kecöl, Súr meg Vajta, a 
Három Ős136 kardforgató vezérei meghányták-vetették a világ folyását, 
mert német követek jövének és támaszt kértek bizonyos Ottó király ellen, aki

- Fajszál fiához, Taksonyhoz hasonlatosan - papok palástja alól vicsorga- 
tott a többire. Taksony követte Fajszál Zoltánt az ő maga nemzetefölött. Még 
csak titokban szövődött Rómához, azok istenét nem akarta, mert Manót137 
hitte - perzsa módon - inkább.

A bugrisok138 meg szászok ismét oltalmazóul hitták bé eleinket, kik
nek hazája keleten a Bakonyra dőli?39, délen Somodországig ért, északon 
a Moraváig, az ongurok140, végföldjéig, nyugaton pedig a Keremez141 vizéig, 
mely a Dunába árad.

A vezérek láták, hogy most végleg nem babra megy, szövetségre léptek (a 
bajorokkal, szászokkal) és a zöld ár lehúzódtával (a Duna tavaszi áradását 
követően) hadba vonultak, Ottó császárságának elejét veendő. Ez az Ottó 
király is nagyra vágyott, mert tüzelték is rá. Császár akart lenni, de ehhez 
még saját fiának sem fűlt a foga, mert nem akart úgy örökölni császárságot, 
hogy Rómából pelenkáztassák papokkal. A mieink ezt tudták, de azt nem 
tudták, hogy Taksony a római papokkal is, meg evvel az Ottóval is egy követ 
fúj! Mert effélére a vérszövetség részei - a Magyarok Istene föléjük nyúj
tott karja alatt - még nem vetemedtek. Taksony, az ő szívében, azonban 
szeredás volt és ő is császár akart lenni.

A legfontosabb város Németföldön - ezt, ugye, máma már tudjuk, de 
eleink is tudták - Augsburg volt. Úgy tűnt, hogy akié e város, azé Németor
szág. A mieink, velük a bugrisok meg szászok, akik között sok siláng142 volt, 
ostrom alá vették a várost. A bugrisokba meg szászokba, akik között igen 
sok siláng volt, félsz költözött és megszökének. Mert ők igen hamar megszi
matolták kilenc sereg közeledtét. Pedig a császár városának megvétele már 
igen közel volt.

Ekkor jelenték a strázsák kilenc had közeledtét. Ezek két napos hézaggal 
következtek egymásra Nyugat felől. A mieink mögéjük kerültek és hátulról 
előre haladva öt hadat lenyiszáltak a kilencből, anélkül, hogy az előttük 
járók erre ügyeltek volna143. Éppen a hatodik német seregbe szándékoztak 
belécsorbítani, midőn oldalba kapta őket egy váratlan támadás.

Ez Bulászló hada volt. Bulászló seregének törzsét morvák «tették»144. 
Azokat oroszok145 vezették, a sereg élét pedig Taksony adá Bulászló alá sa
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ját vitézeiből. A mieink ezért e hadat segítőnek vélték, meg «bámulónak»146. 
Azért vélték segítőnek e hadat, mert annak élén elhangzott a huly-huly!147

Ám ez nekik szólt! Mire észbe kaptak, késő volt.
Level mosoni hadában igen sok kölök harcolt. Ezeket igen féltette, noha 

még így, Taksony árulása dacára is győztek volna, ha nem ered el az eső. 
íjaik hasznavehetetlenné váltak, a kölkökpedig nem állták erővel az erősebb 
karok csapásait. Taksony meg csupa izmos vitézt adott Bulászló alá.

Level, a véget érezvén, Kecöl hadnagyra148 bízá az ifiakat. Az átvágá ma
gát velük a morávok során. Meg sem álla velük a Bugris tengerig149. Azon a 
tájon jó emlékezetben voltak a mieink. A nép elrejté őket. Sebeiből sok ifiú 
vitéz ott állt lábra és ott is ragadt a bugris leányok szoknyájához.

Nemelyek később hazaszállingóztak, bár elveszettnek hitték őket. Ők az
tán új hitelt adtak a gyalázat hírének. Ezek között voltak bugris vitézek is, 
akik állhatatosak maradtak, nem futottak meg. Ezek maradékának hazát 
adott Level családja a Mosoni lapon150, Ezek ott a németek elei!

Végtére is, hadaink megadák magukat. A vezérek Taksony hadnagyai
nak, de azok gyalázatra átengedték őket Ottó királynak. Ez volt az egyezség 
közte meg Taksony között. Az megfölkötteté őket, mintha nem hadvezérek 
lettek volna, hanem haramiák. Level - így hírlik - Taksony seregének vezé
rét még másvilágra küldte, mielőtt gúzsba kötötték volna.

Ám Taksony vitézei is mind odavesztek, mert Ottó vitézei fölkoncolták 
őket. Nehogy híre keljen ennek a gyalázatos árulásnak. Csak hetet hagytak 
életben. Azokat megcsonkították, kitépték nyelvüket, hogy a mieink itthon 
láthassák, micsoda csúfság esett. Meg ez lett volna a jel Taksonynak, hogy 
minden sikerült. Mert ők ezt így tervelték.

Jóban is maradtak, akkora nyalom-falom barátságban, hogy a két pere- 
putty össze is boronálódott, amikor ama gyereksanyarító Gizellát a rokon
gyilkos Istvánnal összeházasították.”

Bors Terézia, kónyi születésű Öreganyám151 szerint:
„Magunk közt szólva haramiák voltak. A szent 
István is, meg a Gizella is. Az István megölette 
saját nagybátyját is, Koppán horkát, hogy 
elörökölje, meg hogy ne legyen gaztetteinek 
bírája. A Gizi nálánál is elvetemültebb volt.
Kisgyereket sanyarított vakká forró ecettel, 
nehogy az lehessen a király152. A «kutyafejő 
tatárok» «irgalmasabb szívűek» voltak!”
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A «kutyafejő tatárt» „kutyafejű’’ alakban 
ismerjük. Ez értelmi és hangtani elcsúszás.
Kutyafejőnek a kecsketartó népeket csúfolták, 
mint a Rábaközben a szegény Dör-ieket 
például (döriek, nemesek, kutyát fejnek, úgy 
élnek). A fejőből fejű lett, miképpen a „kacsú 
lábon forgó”-ból „kacsa-lábon forgó” kastély.

... «irgalmasabb szívűek»: ismeretes, hogy a 
mongolok, tatárok nem bántották a gyerekeket.
Kisgyereknek számított a „kerékszegnél 
alacsonyabb”gyerek. Őket - gyakran 
iszonyatos pusztításaik következményeként
- magukhoz vették és tisztességesen fölnevelték.

„Volt pedig köztük153 egy Dömös nevű vitéz, aki kölletlen vala Taksony 
seregében. Átkele a Hányon154 és Csépfaluban összecsődíté a népet. Beszélni 
bár nem tudott, de tudott írni. Rovással, mint akkor a régiek. Ezt a néme
tek nem gondolták róla. Agyagot kentek elé, ő meg leírá, mi esett és hogyan. 
Ezért tudjuk. Dömös vitéz nem gyanúsító volt, hanem tudta, miért rendelte 
Taksony a maga legjobb zászlait155 Bulászló alá: Level meg Bulcsú országát 
megingatni.

Támadt is gyász! Főleg a fehérnép szíve szomorodott meg. Nem csak a 
sok dali férfi veszte miatt, hanem mert tudták, hogy Ezek156 hite vesz erőt 
a nemzeten. Ezek hitében pedig a nőszemély bűnös állat és úgy is bánnak 
vele.

Azért átéltünk minden rosszat mindmáig, dicsértessék UKKÓ isten- 
anyánk, a homlokán Holddal ékes Boldogasszony!”

A Bulászló mondát érdemes alaposan megvizsgálnunk és értesítéseit a Lech- 
mezei eseményről összevetnünk egyrészt a tudományos tényekkel, másrészt az 
iskolákban belénk nevelt meggyőződésekkel.

Az iskolákban azt tanultuk, hogy a magyarokra, őseinkre 955. augusztus 10- 
én Ottó német király döntő csapást mért. Ettől az ősök jobb belátásra jutottak, 
nem kalandoztak, és hogy a keresztény Európa meg ne semmisítse őket, hanyatt- 
homlok fölvették a kereszténységet, Lajtától a Hargitáig. A hivatalos történelem
írás is úgy tünteti fel, mintha a Lech mezején Magyarország vívott volna párvia
dalt Németországgal, holott ennek a tények ellentmondanak.

A rábaközi hagyomány szerint több Magyarország volt és több Németország. 
A konfliktus, mely Augsburg ostromához, majd a Lech-mezei csatához vezetett,
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belső német konfliktus volt, melybe egy akkori, a Bakonytól az Enns folyóig te
rülő állam hadereje beavatkozott. A központosító Ottó ellenfeleit támogatandó. 
Egy másik magyar államképződmény - nevezetesen az Árpád-ház állama - szin
tén beavatkozott Ottó oldalán, mert szintén egyeduralomra törekedett - a ma
gyar törzsek fölött.

Mi igazolható ebből? Szövetségesek voltak-e - a többi magyar ellen - Ottó és 
Taksony? Mindenesetre föltűnik, hogy Ottó a győzelmet nem aknázta ki. Nem tört 
be magyar területre, de a magyarok által megszállt területekre sem. Ezekre a terüle
tekre az Árpád-ház tette rá kezét. A Mura völgyét és Felső-Ausztriát csak 970 körül 
ürítették ki, a Lajta és Enns közötti területeket pedig 996-ban ajándékozta Géza fe
jedelem II. Henrik bajor királynak nászajándékként, Gizella és István eljegyzésekor.

E fejlemények kapcsán nem derül fény megtorlásra, mely az összmagyarságnak 
szólt volna. S hol maradt a megsemmisítés, az elsöprés a keresztény Európa részé
ről?

A Lech-mezei vereség és a kereszténység fölvétele között fél évszázad telt el. 
Ami a magyarság és a kereszténység viszonyát illeti, nem födözhető föl kénysze
rítő összefüggés a csatavesztéssel. Más történt!

Taksonynak sikerült Bulcsút fölakasztatni. Bizánci forrásokból is tudjuk, hogy 
közte és az „Árpád-ház” között súrlódás volt. Bulcsú szerint az Árpád-háznak 
nem lett volna akkora érdeme a Honfoglalásban, mint azt utólag állította.

A Lech-mezei vereség a nyugati magyar törzseket gyöngítette meg. Lehel is 
odaveszett, Sár, az avar-besenyő vezér is. A Súr törzsön belül az Osli nemzetség 
került élre. Az Osliak-at megnyerte-e, vagy megfélemlítette-e István király, nem 
tudjuk. Mindenesetre beadták a derekukat és bőkezűen támogatták az Egyházat.

Bulcsú kabar népével, a Borsán törzzsel nem mert István ujjat húzni.

Dombos János szerint:
... „házassággal kötötte bé őket birodalmába. Húgát adta feleségül Aba

Sámuelhez, aki mózsiás volt. Mózsiás is maradt. Király korában is. Ő ren
delte el Esztergomban a zsinagóga építését.’’157

Ám mi haszna volt Ottó királynak Lech-mezei győzelméből? Megszűnt - ak
kor is, ha az Árpádok kezére került - a nyugati magyar törzsek függetlensége. A 
központosítás ellen kapálódzó német törzseknek nem maradt katonai támasza 
Ottó ellen. Hét esztendővel a Lech-mezei csata után a pápa császárrá koronázta. 
Megújult a német-római császárság, megerősödött az urak-papok szimbiózisa

A magyaroknál is egyközpontú, feudális hatalom jött létre, mely keresztvíz 
alá terelte a népet. A „pogány” magyarok által visszahozott liberális ős-európai 
etika, és a dualista filozófia is vereséget szenvedett: visszaszorult belső emigráci
óba. Nem veszélyeztette a feudális berendezkedést.
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A német és magyar új dinasztia összeházasodott! Ha Ottó olyan csúfosan 
verte volna meg a magyarokat, - méghozzá az összmagyar állam hadseregét! -, 
benyomult volna magyar földre és a két „ház” nem házassággal pöcsételte volna 
meg Ottó és Taksony szövetségét!

Ami a Lech-mezei csata leírását illeti, a magyar tudók emlékezetében kis híján 
megegyezik a történelmi kutatások eredményével. A hagyomány kilenc, a törté
nelem nyolc fölmentő hadról tud. „Bulászló" pedig Boleszláv morva fejedelem. 
A krónikák szerint az ő serege támadta meg - derült égből, meglepetésszerűen
- Lech mezején a magyarokat. Miért nem vették észre ezt a sereget is időben a 
magyarok, épp úgy mint a többi nyolcat, vagy kilencet?

Észre vették, csak nem azonosították ellenségnek. A „sereg élét” alkotó ma
gyarok miatt! A hagyomány szerint - s ez igencsak hitelesnek tűnik. A seregben

- Bulászló-Boleszláv seregéről van szó - a rábaközi értesítés szerint morvák és 
normannok is voltak. Nem lehet véletlen, hogy István koronázási kardja nor
mann kard.

Az Árpádok idegen harcosokra támaszkodtak. István uralkodása alatt ez a 
fejlődés csak erősödött. Miért nem tettük föl eddig a kérdést, hogy ki ellen?! Saját 
népük ellen!

A történészek e fölött elsiklottak. Az Öreganyáim nem. Ezért nem „illették 
áhítattal” István király ünnepét.

Ahol a népet foglalkoztatta a múlt és ismert szóbeli hagyományt, sehol sem 
lelkesedtek István királyért, feleségéért még annyira sem. Szívből talán csak a 
nemzetiségek, főleg a szlávok és a szlávval „ütött” palócok ünnepelték.

A földre éhes szegény parasztság őket okolta szegénységéért, mert „ők ad
ták papoknak meg uraknak a földet”. Ma Istvánt és nejét könnyebb elfogadtatni, 
mint nagy államalapítót.
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A FENE

Fene a rák, mármint a rákos seb, rákos daganat régi neve. „Egye meg a fene” azt 
jelenti, hogy eméssze meg a rák.

A fen (nyílt e-vel) gyantát jelent. Fény alakban is. Innen a fenyü (modern ma
gyarban fenyő) fa neve is.

A fene tehát gyantásodást jelent. Föltehetőleg a rákos daganatok nedvedzése 
miatt. Az elnevezésbe bejátszhatott a gyógyításában fontos szerepet játszó méh- 
gyanta, a propolisz alkalmazása is.

Rábaköz tudói (ma helytelenül sámán-nak mondják őket) de talán az egész 
Nyugat-Magyarország „tudói”, javasai is ismerték és sikeresen gyógyították a rá
kos megbetegedéseket. A 20. század legsikeresebb rábaközi gyógyító „tudósa” a 
rábapatonai Nagy Ferenc volt. Szerinte a fene, a rák rontás következménye. Ez 
összhangban van a „magyar ősvallásnak” elfogadható, rábaközi szubkultúrákban 
fönnmaradt dualista hitvilág tanításával.

Az évszázadokon átmentett vallás szerint a világot Isten-pár, nő isten meg 
férfi isten igazgatja „egységben”, egyensúlyban, harmóniában. Az egyensúly, a 
harmónia megbontására törekszik ellenségük, a nemtelen, kívülálló rontó szel
lem, ÁRMÁN.

Ő és rossz Ördögei158 sugallják a kórokat. Sugallatuknak csak akkor van 
foganatja, ha az ember teste meggyöngül, de méginkább, ha lelkén csorba esik, 
csorbát ejt valaki, másszóval, ha rontás történik. Ilyen állapotban hallgatnak a 
porcikák megtévesztő sugallatokra. A „porcikák” mai szóval a sejtek vagy sejt
részek.

E régi vallás tanítása szerint a szellemnek Mennyisége és Minősége van (ez a 
BÜÜN vallás szellemkvantum elmélete). A szellem osztható, összeadható. Az 
ember szelleme „porcikáinak” szellemanyagából tevődik össze. Az egyes „por- 
cika” magában hordozza az összesség tulajdonságait és ki is válhat az egységből, 
sőt föl is lázadhat.

Például, ha ártó szellemek sugallata „megfogan”. Mai szóval, ha „félrevezető 
információt kap a sejt” és ahhoz igazodik. Ma tudjuk, hogy a vírusos megbetege
dések is félrevezető, megtévesztő információk eredményei. Az ősök tehát megle
pően jól megközelítették a tudományos igazságot.

A félrevezetett porcika, azaz sejt, nem engedelmeskedik az agyból küldött in
telemnek és el kezd külön életet élni. Gyorsan elhatalmasodik, főleg, ha a fölté
telek ehhez kedvezők.

A föltételek pedig akkor kedveznek, ha a megrontott porcika „fészket” talál. Ez 
a rábaközi tudók „test-mocsár" elmélete.
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„ Tudós” Nagy Ferenc-ként:
A testben vér- meg nyirokerek csordogálnak, szerteszét ágazva. Ezek egyi- 

ke-másika eldugulhat. Holtág, pocsolya keletkezik. Az ilyen mocsarakban 
tenyészik és fejlődik a fészkes fene, a rákos daganat. A holtág, a pocsolya le
het belső keletkezésű, a vérbe került szennyező anyagok révén, de keletkezhet 
külső hatásra is, ha meglőnek a boszorkányok!

A „boszorkánylövést’’, melyen ma derékzsábát értenek, más népek, pl. a 
németek is ismerik. A boszorkány-lövedék szappan, hamu és szurok egyve
legéből készül. Ilymódon nem csak rákos daganatot, hanem más rossebet159 
vagy hibásodást is elő lehet idézni.

A rontáson kívül megbetegedéshez vezet a romlás is, például helytelen táp
lálkozás révén. Például, ha „örömtelen éltű, nemükben csorbult” állatok húsát 
esszük, vagy tojását.

„Ha nem tartassz kokast tikjaidhoz, megesz húsuktól, tojásuktól a fene.’’

Az acsalagi Bendes József intett a mesterséges megtermékenyítés veszé
lyeire is:

„A nemi örömeikben megcsorbított állatok teje, húsa még terméketlen
séghez is vezet, de gyöngüléshez bizonnyal! Az örökkön istállóban szenvedő
ké ugyancsak."

A rontás főleg a lélek megrontásában történik. Gyakran akaratlanul. Például 
helytelen neveléssel.

Lápkumánja táltosnak tulajdonított „meglátás":
„Ha a gyerekbe félelmet nevelnek, mert vétek volna vágyódása sze

relemre, léket ütnek lelkén ARMAN sugallatainak. Elvetik benne a fene 
csiráját."

„ Tudós“ Nagy Ferenc-ként:
(a rákot szenvedő nőket) „Szűzmária könnyeivel meg pokollal riogatták 

leány korukban, az uruk160 meg bosztihó161 volt, még a rívást is beléjük foj
totta".
Rontani lehet szuggesztióval is.

Hetyei-ként162:
„Az irigyek távolból is rontanak ronda sóvárgásaikkal, rossz kívánságaik

kal, melyekbe maguk majdnem belebetegednek. Ha lepörög163 lűvöldözésük 
az irigyelt felé, gyakran magukat gyilkolják."
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A gyógyító „tudók” mindenekelőtt annak jártak utána, hogy a beteget ki ron
totta meg és mi módon. Ez igen fontos lépés volt, mert ha már nem élt a rontó, 
nehéz volt gyógyítani.

„Tudós” Nagy Ferenc-ként:
„Ha a káros rögeszméket, bebeszéléseket el lehet oszlatni, az már fél

gyógyulás. Ahhoz fontos előszedni az akarva, vagy akaratlanul rontó sze
mélyt. Ő hatni tudott a betegre, ezért benne gúzsba köll kötni a rosszat."

A rontás fő faktorai tehát a belső szorongás, félelem, az indulatok, vágyak el
fojtása. Az így előállt lelki állapotban elősegítik a rákcsira keletkezését a testbe 
kerülő káros anyagok, vagy bizonyos anyagok hiánya.

„A fenének leginkább az örömtelenség kedvez"
- mondá Jámbor János, a barbacsi aszkéta.

A betegbe tehát mindenekelőtt életkedvet igyekeztek önteni a „tudók”. En
nek érdekében a beteg környezetét is alaposan „megszólították”164: a szülőket, 
házastarsat, ipát, napát. Ellátták őket tanáccsal is, hogy miként táplálják a jóked
vet.

A beteg fekhelyét megvizsgálták. Megesett, hogy elhelyeztették, mondván, 
betegítő helyen van. Beteg marhákat, lovakat is átköttettek gyakran máshová. 
Azok többnyire meg is gyógyultak.

A rákos beteget mindig úgy fektették, hogy feje Északnak legyen, a lába Dél
nek. A Kelet-Nyugati fekvést károsnak tartották.

Az Öreg Bagós (a maglócai Farkas Sándor) szerint, aki sírásó is volt, 
a „Keresztsor’’ életkora hat-hét évvel rövidebb a többinél.

(Falun az ágyak a fal mellett voltak. A szóban forgó „Keresztsoron’’Kelet-
Nyugat irányban!)

A gyógyítás evvel kezdetét vette. A nedvedző daganatot, ha az áttört a bőrön, 
méhgyanta porral hintették be. A beteggel igen sok folyadékot itattak. Többek 
között egy teát, melyet fagyöngy, mályva és fiatal nyírfakéreg főzetéből állítottak 
elő. Belső rák gyanúja esetén ebbe méhgyantát (propoliszt) is kevertek.

Ezt az italt váltogatták lótej savójával és lótejborral.
A fő orvosság a szalados volt. Ezt helyenként csiribizli, csiripiszli néven isme

rik. A gyógyszaladost tönkölyből készítették.
A tönköly a búza őstípusa. A magot deszkán csíráztatták, aztán péppé törték 

és tálban megsütötték. Lekvárállagú édes anyag állt így elő. Volt a tönkölycsira 
fölhasználásának egy hatásosabb módja is.
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A „dagadó Holddal lépést tartva tönkölyt csíráztatni, Holdtöltekor meg
szárítani és porrá törni, aztán vízbe oldva adni a betegnek heteken át. A 
tönköly csirájában életet védő anyagok vannak."

„Tudós” Nagy Ferenc a tönkölycsíra-porhoz még kendermagot is darált. Bár a 
kendert elsősorban ő is asztma gyógyítására használta, igen eredményesen, szá
rított kenderlevelek füstölését is javasolta a rákos betegeknek.

Ő maga, ha „megverázsolta” a beteget, egy oldalán lukas ibrik tetejére fém
szűrőt tett, abba száraz leveleket rakott, az ibrik, vagy köcsögféleségbe pedig 
gyertyát. Azt meggyújtotta. A kenderlevelek nem lobbantak lángra, csak füstö
lögtek, igen jó illatot árasztva. Egy csészéből pedig vizet loccsintgatott a földre, 
így áldozott „Naporcájú GONUZ Istenapánk”-nak”, meg „homlokán Holddal 
ékes UKKO Istenanyánknak, a B0LD0GASSZ0NY”-nak. A beteget oltalmukba 
ajánlotta.

A beteget ez a ceremónia hozzásegítette a gyógyuláshoz. Egyrészt a híres tu
dóba vetett bizalom miatt, de azért is, mert részt vett egy - keresztény szemszög
ből nézve tiltott - pogány szertartásban. Ez közelebb hozta a „bűnös” szertartás 
többi résztvevőihez, akik hétköznapjaiban is jelen voltak. Agresszió, depresszió 
így könnyebben leépültek.

„Tudós” Nagy Ferenc sikeres gyógyító volt, de mindenkit ő sem tudott meg
gyógyítani. Megnézte a beteget és megmondta, tud-e segíteni. Megesett, hogy 
öklömnyi daganatok növekedését megállította.

„A megtorpantottfenével lehet vígan élni!"
- ez volt a hozzáállása.

„Ki meg, ha sárga irigységbe, vagy fekete dühbe betegedett bele, azon nem 
lehet segíteni."

A sír széléről sem tudta visszahozni a beteget, ha az már képtelen volt a gyógyu
lásért küzdeni. Mert a rákból gyógyulás - így mondák a nagy tudók - csak akkor 
sikeres, ha a beteg nem mond le az életről.

A kérdésre, mivel táplálkozzunk, 
hogy meg ne betegedjünk, a tudók 
egyöntetűen azt válaszolják:

„avval, ami ízlik, de kerüljük a sanyargatott állatok húsát, tejét, tojását".

Fene ellen - azt megelőzendő - egynémely táplálék „bevált”. Ilyenek (ma
napság) a fokhagyma, paradicsom, spárga, paprika, vörösbor, virágpor, méz és 
mindenfajta hal, - és különféle csimaszok -, ezek rossz kedély ellen! Például a 

fakéregbogár hernyója. A jó kedély elengedhetetlen a fenéből gyógyuláshoz. 
Ezért szükséges - a tudók szerint - a betegséget a beteg „élettükrében” nézni,
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másszóval élete összefüggéseiben vizsgálni. Ezt a nézetet átvehetné a modern 
gyógyászat!

A tudók rákgyógyászatában különféle receptek szerepelnek, különféle össze
állításban. Például a disznótücs - a madárberkenye (Sorbus aucuparia) - gyümöl
cséből nyert ecet. Kenderlevél teába keverve itatták.

A tudók arra intenek, hogy ne „etessünk” senkit könnyelműen fenével, mert 
az rossz szellem és tényleg belé állhat!
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„Kenderes” gyógymódok

A kender ősi gyógynövény, de rostja alkalmas textil előállítására is. A kender- és 
len-félék ezért útjába kerültek az USÁ-ból terjedő műanyagszálnak.

A versenyt a műanyagszál csak úgy bírta velük, hogy a Cannabis növény egész 
rokonságát átokkal sújtották, veszélyesnek nyilvánították, „belépőnek” a nehéz 
drogok világába. A függvény-világ (Magyarország is, a megszokott szolgaiság- 
gal) követte őket és üldözőbe vették a kendert, az ötezer éve ismert és sokrétűen, 
eredményesen használható gyógynövényt. Mióta nincs kenderből készült aszt- 
ma-cigaretta, nem is inhalálható, nem főzhető teának, mert nincs szárított ken
derlevél a patikában, megsokszorozódott az asztmások és allergiások száma.

A rábaközi „tudók” eredményesen alkalmazták a fene (rák) gyógyításában, 
fájdalomcsillapítóként, bőr-allergiák ellen, sőt, görcsök, hányinger ellen is. „Tu
dós” Nagy Ferenc kezelt kender, lótej-savó és fűzcsíra ázatából készült étellel 

„sorvadóbénult” (föltehetőleg szklerózis multiplexes) beteget. Sikerült a rosszab
bodást megállítania. Kenderlevél füstöt is inhaláltatott. A tudók, javasok kenő
csöket is készítettek allergiás kiütések és egyéb „rossebek” ellen kenderből és 
méhgyantából (propolisz).

A kendert a „bögyöllőrenyheség” (impotencia) ellen is bevetették. Füst for
májában idegnyugtatóként, tea formában a belső - gyomor és bél - idegesség 
leküzdésére.

A férfiúi elgyöngülésről vallott „táltosi” nézetet a sokat emlegetett Hetyei
eképpegfogalmazta meg:

„A fölsülés vagy az asszonyból ered, vagy magából a férfiból. Ha 
az asszony nem kívánja a férfit, vagy nem azt a férfit kívánja, aki 
körülötte sarkantyúzik, nem áraszt hívó szagot, mozdulatai sem csa
logatnak, szeme sem beszél huncutul. Megette a fene az egészet. Ha 
ágaskodott is, lelankad.

Ám, ha az asszony majdnem kapufélfára szökik, mint tavasszal 
a görgő macska, a férfi gatyája meg nem is rebben, akkor baj van! Ez 
lehet attól, hogy fáradt, beteg, vagy sűrű neki az asszony béhevülése.
Ám attól kezdve, hogy fölsült, még nehezebb a sora, mert félsz költö
zik belé a fölsüléstől. Különösen, ha az asszony ilyenkor türelmetlen, 
csúfondáros, veszekedős."

Más tudóktól összegezve pedig:
Az okos asszony ilyenkor nagy kincs! Mestere a szerelemnek is.

Ezért a férfi okosan teszi, ha nőstényét a szerelemben, szeretkezésben
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gyarapodni, teljesedni engedi, mert gyöngeségében csak az ilyen asz- 
szony tudja bajából kihúzni.

A mulya asszony csak vár ilyenkor, mert rászokott, hogy minden 
ügyet-bajt a férfi old meg. A férfi pedig tehet ez ügyben magáért! Sze
retkezés előtt meg utána is, mossa meg heréit hideg vízben. Ne éljen 
nemiségükben csorbított állatok húsán, ne igya tejüket, ne egye tojá
sukat.

Igyék kender leveléből, meg disznótücs szárított bogyójából főzött 
teákat, méhgyantás mézzel édesítve.

Igyék kanca tejet. Ha van, és jut maradék, ihatja szoptatós asz- 
szony tejét is. Az is jót tesz.

Legjobban használ, ha nőstényében keresi az addig meg nem lá
tott szépet. Ha mosdatlan az asszony, mosdassa meg, mert az is lehet, 
hogy annak hívó, jó szaga belefullad a bűzbe.

A szeretkező felek között bizalomra, megértésre van szükség egymás mezte
len látásában, érintésében, szerelmi igényében. Ez a boldog szerelem, a sikeres 
szeretkezés biztosítéka. Tehát, szeretet nélkül nincsen igaz szerelem, nincs tar
tósan sikeres szeretkezés. Az öregedés kíméletlen, de jó ápolással azon is erőt ve
hetünk, ha nem mondjuk: már megöregedtünk. Erre sohasem öregszünk meg, ha 
bátran nekivesélkedünk! Csak nem köll félni az élettől, mert így vagy úgy - holtig

- megélünk!
Táltosaink a kendert étvágytalanság ellen is alkalmazták, súlyban leromlott 

betegeiknél. Gyomorfekély ellen is használták, és nem csak főzet formájában, 
hanem egy gyantaszerű kenderkivonattal. Ezt a zöld vadkenderből nyerték. Úgy 
vélték, ez a kenődő anyag a fekélyre tapad, nem megy át olyan gyorsan a gyomron, 
mint a tea. Torokbántalmak ellen pedig szopogatták ezt a kenderből készített pé
pet. Láz esetében még fűz vagy nyír kérgéből nyert főzettel kombinálták. A tüdőt 
érintő bajok esetében a juhar levét keverték hozzá.
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„Csillagos” bűvölés

A gyógyszerek hatását ún. „csillagos bűvöléssel” fokozták tudóink, táltosaink. 
Fémből készítettek egy hatágú csillagot. Voltak „zseb’’-csillagaik, „asztali” mére
tűek, de nagyobbak is, attól függően, mit bűvöltek vele.

Leginkább arra használták, hogy a gyógyszeres edényt a közepébe állították, 
megtisztítandó szennyeződéstől, káros anyagoktól. A változásra nincsen tudo
mányos magyarázat, de pl. a baktériumokkal szennyezett vízből másnapra eltűn
nek a baktériumok. Hasonló a jelenség, mint a piramisokban (a piramis alakza
tok bizonyos pontjain nem romlik el a hús vagy a gyümölcs).

Nagyméretű csillagok közepébe betegeket is helyeztek, a rontástól megtisztí
tandó. A csillagok „szarvával” nehezen gyógyuló sebeket érintettek, hogy gyor
sabban gyógyuljanak. Természetesen varázsigék és imák sem hiányozhattak a 

„csillagos bűvölésből”.

Mindezek csupán kiragadott szemelvények voltak a rábaközi tudók gyógy
módjairól. A YOTENGRIT II. kötetében remélhetőleg részletesebben is „árul
kodhatunk” a mesterek tudományáról...
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Jegyzetek

1.) E könyv anyagának jelentős hányadát 1986-87-ben a Szabad Európa Rádió 
sorozatban sugározta, „Magyar Ősvallás” címen. A SZER szerkesztésében isme
retterjesztő szándékkal hoztuk nyilvánosságra a rábaközi tudók (sámánok) szel
lemi hagyatékát. A hallgatók részéről igény támadt, a hallottakat könyv alakban 
kézhez kapni.

A könyv más szerkesztést igényel és fölmerült a kérdés, hogy a könyvet tudo
mányos értekezésnek írjam-e meg, vagy ismeretterjesztő szinten. Végül is úgy 
döntöttem, hogy tudományos igénnyel, de közérthetően írom meg, szőrszálha
sogató elemzések nélkül. Ezért a szövegidézeteket sem körmöltem le fonetikus 
írással, de nagyon jellemző kifejezésmódokat, nyelvfordulatokat meghagytam és 
amennyire lehetséges volt, a Nyugat-Dunántúli hangízlés kereteiben maradtam.

2.) A könyv címe lehetne YOTENGRIT helyett JOTENGRIT. Két okból dön
töttem az Y mellett: A tényleg tudó „tudók” egy i és j között képzett hangot ejtettek; 
másodszor, a magyarok/ó-nak értelmezhetnék, más nyelveken pedig a Jo-t „zso”- 
nak olvashatnák.

3.) A gyógyászatnak nincs „künve”. A gyógyításhoz tartozó varázsigék a „Vas- 
Oru" tartozékai. A gyógyító anyagokat illetően nem akartak ősi tudóink szabá
lyokat fölállítani, nehogy a gyógymódok megmerevedjenek, dogmatizálódjanak.

„A jót addig hisszük jónak, amíg mégjobba nem botlunk“
- mondá „Tudós”Nagy Ferenc.

„Nem mondhatom, ezt ikkő, azt ukkő. Kinél-kinél máskíppeg kAő.
Nincs elsőre rájjo szabál

(„Javas Sára néni” Bősárkányban, 1948-ban.)

4.) Adatközlőim nem voltak egy szálig tudók, bácsák. Némelyikük jámbor, 
hívő keresztény volt, de érdekelték a „régiségek”.
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Lábjegyzetek

1 A „Magyar Népköztársaság" 
hírhedt Államvédelmi Hatósága

2 nem tudjuk, kik érintkezhettek a tatárokkal 
(elképzelhető, hogy muzulmánok is voltak 
köztük, akiket akkor böszörményeknek vagy 
izmaelitáknak neveztek, és akiket az okiratok 
a tatárjárás után már alig említenek)

3 Ujgurisztán jelenleg Kelet-Turkesztánban 
található (a Sinkiang-nak nevezett területen,
Ili, Bor és Dzsungária szomszédságában)

4 akad, aki a magyarság méd vagy szkíta 
gyökerű pártos (parthus) kapcsolatait 
sejti a perzsa kapcsolatok mögött

5 http://www.kitalaltkozepkor.hu/ 
hihun_mimaradakozepkorbol.html

6 http://www.lib.uni-miskolc. 
hu/lib/archive/tp/montl.htm

7 megáldozandó

8 no Mikoto = aki felhív, (meg)szólít

9 ilyenek lehetnek pl. a galaxisok és a 
magjukat alkotó, ún. „fekete lyukak"

10 a kvantum szavat a rábaköziek nem 
használták. Itt én „szétosztható szellemanyag- 
mennyíség" értelemben használom

11 Fodor István nyomán a kettős 
lélekhitben a testből kiszabadulni képes 
„szabad lélek" vagy „árnyéklélek”

12 a kettős lélekhitben a testet 
elhagyni képtelen „testlélek"

13 Ennek ellenére sem nevezhetjük őseink hitét 
sokisten-hitnek. Náluk, hitükben „egy istenben 
két személy van”. Megtévesztő az, - ez más 
vallásokra is érvényes lehet hogy „istennek" 
nevezik azokat a nagy szellemeket is, akiket mi 
szent-nek neveznénk. A tibetieknél hasonló a 
helyzet. Ez talán magyarázza Körösi Csorna 
Sándor Távol-Kelet felé irányuló kíváncsiságát

14 tanítói, „atyamesterei”

15 gur = (törzsi) kötelék, szövetség (mint 
a magyar jelentésű MÁ-GUR szóban, ami 
egyben a BÜÜN egyik profán könyve is)

16 Szellem-Ég és ember, Isten és ember

17 A témáról, illetve az idevágó anyagról 
a 70-es években eszmecserét folytattam 
egy-két íróval és tudóssal. Költözködéskor 
jól eltettem az anyagot, - azóta sem lelem. 
Idézni fejből csak töredékesen tudom.

18 A mesélőtől ne várjuk el, hogy 
tudományosan (térelmélettel) igazolja állítását!

19 gyera: mennyiségben és minőségben 
egyenértékű (gyerák: egyenértékűek)

20 karakatona: kormorán (kara = fekete)

21 (régies): hogy röptében láthassa

22 kara-ölü: fekete ölyv, karvaly, 
talán kerecsensólyom

23 avagy az egyből két félen át az 
egységre, amint az a LÁNC-metaforából 
itt és később is megsejthető

24 a „Három Ős” - amint az a TENGRIT 
14-15-ik rovatából kitűnik - a magyar 
(az adatközlő mesélőknél a besenyő),
az avar és a hun. „Tudós” Nagy Ferenc- 
ként viszont „az emberi nem három első 
nősténye”. A „Három Ős” fogalma tehát 
önmagában többértelmű: jelentheti a magyar 
nép őseit, de jelentheti az őrszellemek 
világának három „isten”-asszonyát is

25 tízezrekkel sem mérhető

26 egyenértékűek

27 a keresztények

28 princípiumokat

29 ösztön (a kettős lélekhitben 
testiélek, testhez kötött lélek)

30 eszme, szellem (a kettős lélekhitben 
árnyéklélek, szabad lélek)

31 formációban, variációban

32 rovarokat

33 itt az első Isten nevének másik 
alakjával találkozunk

34 itt: a keresztény papok
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35 mióta az Egyház a Napisten nevéből 
a - mai hangalakban - Gonosz -
t, a sátán magyar nevét kreálta

36 az Isz javarészét

37 ne menjen veszendőbe

38 meglehet, Jámbor János tévedett. A Turul 
lehet a Durul (daru) nyelvi változata is. Egyik
másik mondában Durul alakban fordul elő.
A Daru szent madár volt, a termékenység 
hírnöke. Mint ilyennek „Emese álmában” 
inkább volna helye, mint a sasnak!

39 dominál

40 szeretgette

41 az Egyház, a papság, a hívő keresztények

42 GÖNÜZ ezt egy korábbi, itt nem említett 
pusztítása alapján tudhatta önmagáról

43 ismételt utalás GÖNÜZ egy korábbi, 
itt nem említett pusztítására

441. István király

45 Má = lovas, Gur = (nép) törzs,
(törzsi) szövetség, kötelék

46 göcseji kelta

47 Egyik maglócai Dombos felesége volt, 
talán Bodonhelyről. Századunk derekán halt 
meg igen öregen. Sokat tudott, különösen a 
rábaközi vándorborbélyok „pogányságáról”. 
Ami valójában a besenyők „cucurbita” 
manicheizmusának továbbvitele volt.

48 Pannonhalma

49 eredetileg bajor, átvitt értelemben 
csiszolhatatlan, pallérozhatatlan 
rosszmodorú ember

50 Manó a perzsiai káldeus vallásalapító, Marti 
(ld. a manicheizmusról szóló fejezetet).

51 acsalagi „tudó” volt, 1956 
után még leveleztünk.

52 Pannonia-i

53 Szombathely

54 a „dögleső" népekről már esett szó

55 iKERÖRVÉNY-eS

56 az első Isten a BÜÜN szerint (is) a 
Teremtő, tehát Ő nem teremthető

57 szobrot

58 ugyanazok

59 egyenértékűek

60 szabadságban, átvitt értelemben 
szabad társadalomban

61 malasztban, isteni szikrában, észben

62 a keresztény papság

63 szabadság

64 a keresztények

65 nem időszerű

66 győzelem

67 a keresztények

68 harmóniáját

69 védőszelleme

70 megáldott, fölszentelt

71 tökduda

72 recitált

73 mai, újmagyar dadogással irgalmasság, 
jó ha nem irgalmasságosság!

74 kormányoznak

75 nincs szabadsága, beleszólása

76 ölyve, sasmadara

77 föstenek

78 zenélnek

79 puritánnal

80 eszméd, istened

81 ne erőszakoskodj

82 felebarátod, üzletfeled

83 az élet minimumát (még 
jelzálogjogként” se!)

84 a neked kiszolgáltatottat, a 
tőled függésben lévőt

85 kérj tőle bocsánatot

86 számtalan magyar mesében ezen 
múlik a főhős boldogulása!

87 háborúban
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88 rabszolgát

89 szer = rangsor, felsorakoztatott, rendszerezett 
sokaság. A szám szó jelentése a csuvas 
nyelvben tisztelet, tekintély (mint az oszmánli 
törökben a sarí). Szer-szám tehát jelentheti a 
hadi rend, a rangsor tiszteletben tartását, a
„se szeri, se száma" ellenség megjelenésekor

90 leggyorsabb

91 kimenne a divatból

92 fegyelem

93 gyöngéd szeretet, a „künv” címe

94 itt és a továbbiakban az aja: szerelem

95 szeplőtelen fogantatás

96 ne sután, bambán

97 ne ügyefegyottan

98 Nem jut a feleség szellemi 
szintjénél magasabbra

99 Pocos Dombosként

100 a keresztény hívők

101 tyúk

102 ma Tajmiri Dolgan-Nyenyec Autonóm 
Körzet (Északnyugat-Szibéria)

103 mondd el nekik számukra 
érthetőbb, laposabb köznyelven

lf>4 / rénszarvast

105 negyvenkilenc

106 tehenet

107 a csillagok segítségével tájékozódtak. A 
Hűd a csillag régi magyar neve. A „Hadak útja” 
kifejezés félreértés a „Hudak útja” nyomán.

108 daru

109 szent

110 ma úgy mondanák, „rap”

111 (göcseji) kelta

112

113

kevertek

bajorok

114 Pannónia

115 Berengár, lombard királyról lehet szó

fogadott testvérek 

Enns

116

117

118 foglaltatott el

119 síkság, „láp”

120

121

házasodott, keveredett 

Lehel

122 fejedelem

123 Irottkő, Hegykő, Hegyeshalom

124 Pannónia

125 bővült

126 széjjel hullott

127 törzseik

128 szövetségre,testvérségre

129 háború

130 Augsburg ostromának idején

131 zarathusztristák

132 ősi

133 Khorezm-i, muzulmán arab

134 a keresztények

135 Lehel

136 a mesélőknél avar, besenyő, hun. A „hun” 
magában foglalta a kabar Borsán törzset,
a hansági bolgár maradványokat is.

137 Mani a zarathusztrizmus reformátora

138 bajorok

139 az volt a határ

140 az ún. második avar hullám maradványairól 
van szó, a Morva folyó táján

141 Enns

142 siláng-nak őseink a száli-frankot, sziléziait 
nevezték. Silány szavunk őrzi emléküket

143 észrevették volna

144 morvák tették ki, alkották, képezték

145 normannok

146 Német források szerint is sok 
kíváncsiskodót is odacsalt Augsburg ostroma.
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147 Ez a „huj-huj hajrá" eredete. A hűl, 
őseinknél lágy 1-lel, mely már eltűnt 
nyelvünkből, elhullást, halált jelentett.

148 tábornokra

149 Föltehetőleg a Chiemsee

150 a Mosoni síkságon

151 nagyanyám

152 meglehet, a mondái emlékezet itt 
csalatkozik. Ismeretes, hogy Szent László 
unokaöccse, Könyves Kálmán király volt az, 
aki 1115 körül megvakítatta saját öccsét, 
Álmost és annak gyermekfiát, a trónon 
utóbb II. Istvánt követő II. (Vak) Bélát.

A történelmi emlékező összetéveszthette 
Vazul megvakíttatását - 1031-32 táján - Vak 
Béláéval. Az sem volt szent királyi párhoz illő 
cselekedet. A tudományos kutatás etikájával 
ellenkeznék, ha a gyűjtő korrigálná adatközlői 
tévedését. A népi emlékezetben a fő gyanúsított 
Gizella, mert Imre herceg halála után német 
érdek volt, hogy ne Vazul, a jogos utód kerüljön 
a trónra, hanem a „velencei" (Orseolo) Péter.

153 a megcsonkítottak között

154 Hanságon

155 csapatait

156 a keresztények

157 Nincs adatunk arról, hogy ő maga még 
mózsiás volt-e. A hagyomány két bencés 
monostor, az abasári és a feldebrői apátság 
alapítását köti nevéhez. Az esztergomi 
zsinagóga egyébként három-négy évvel 
Aba halála után készült el. Mint tény, azért 
jelentős, mert nagy létszámú izraelita 
jelenlétét dokumentálja 1050 körül 
Esztergomban (10 felnőtt férfi szükségeltetik 
pl. istentiszteletük celebrálásához).

158 őrszellemei, segítői

159 rossz sebet

160 férjük

161 ostoba, durva

162 Hetyei szerint

163 nem eredményes

164 kérdőre vonták, kikérdezték
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