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Írástörténet

A szerzõ honlapja http://www.varga.hu/.

AZ ABC 30.000 ÉVES TÖRTÉNETE

Az õsi írásleletek idõben igen elszórtak, ugyanakkor a rajtuk fennmaradt betûk 
rajzi világa igen egységes, mi több, rendre ismétlõdnek ugyanazok a jelek tízezer 
éveken át. Akad olyan eset is, hogy 5-10.000 éves különbséggel ugyanaz a három 
betûbõl álló felirat jelenik meg - egyaránt lóra írva. Mindebbõl eleve 
gyanakodhatunk arra, hogy ugyanarról az egyetlenegy ABC-rõl, jelkészletrõl lehet 
szó.

Különösen azért is erre kell gondolnunk, mert - egy grafikus a megmondhatója -, 
végtelen számú, egymástól rajzilag teljesen eltérõ formavilágú jelsorozat állítható 
elõ. (Ma is nagyon sok, grafikai ötletében gyökeresen eltérõ betûkészlet található 
a Földön.) Tehát ha mindig ugyanazon rajzi elv szerinti jeleket találunk a messzi 
múltban és ami még ennél is fontosabb: nem találunk másfélét is, akkor azonos 
jelkészletrõl lehet csak szó. Márpedig a végtelen lehetõség ellenére sem kerültek 
elõ "másféle" formájú írásjelek. Kerültek elõ, igaz, de azok viszont egyetlen 
módszer szerint és ugyanazokkal a jelekkel írt számok. Tehát nem "másfélék" 
ezek sem, hanem éppenhogy az írásbeliség másik oldalának a bizonyítékai: az 
íráshoz szükségszerûen társuló számírásé.

Ennyi megfigyelés tulajdonképpen elegendõ annak tudomásul vételére, hogy 
létezett egykor egy jelkészlet, melyet még ma is használunk írásra. (Lehet, hogy 
volt másféle jelsor is, de nem került elõ eddig. EZ a jelsor azonban elõkerült, 
ennek egyik kései változata például a mai nagybetûs ABC-nk.) Mindez látható. 
Hogyan lehet azonban matematikai eszközökkel is egzaktul igazolni, beláttatni, 
hogy a leletek valóban a fent leírtak bizonyítékai? 

A JEL JEL JEL címû könyvemben a biztonság kedvéért minden állítást legalább két 
módon is igazoltam. A fenti észrevételem beláttatására pedig többek között a 
következõ logika csapdát találtam ki. (Itt most csak ezt mutatom be.)

Kiválasztottam jónéhány régi, 3-2.000 évvel ezelõtt használt ABC-változatot, az 
ókori latin, az ógörög, az arámi és még néhány más ABC-t. Bõséges a választék, 
mert meghökkentõen egyöntetûek voltak mindig is az ABC-változatok. Az említett 
ABC-kbõl kiválasztottam mindazokat a jeleket, amelyek ezen ABC-k közül 
legalább kettõben megtalálhatók. Így megkaptam az akkoriban legelterjedtebb 
betûkbõl álló jelsorozatot:
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Ezt a legelterjedtebb betûkbõl álló átlag jelsort elneveztem hipotetikus 
ABC-nek, röviden jelölve hABC-nak. (Az "A" betûnek két változata volt 
ekkoriban. E kettõsséget a bal alsó szár szürkére festésével jelöltem, 

azaz az "A" két változata rejlik ebben az egyetlen betûben.

Fent tehát az általam hABC-nak elnevezett jelsorozat látható. Ezt a jelsort 
céltáblának tekintem. A célbadobálás pedig nem más, mint az, hogy a leteteken 
talált jeleket - bármi legyen is az - megpróbáljuk beledobni a céltáblába, azaz 
megnézzük van-e ott párja, avagy nincs. 

Minden egyes "lövésnél" két kimenet lehetséges:

1. A talált jelnek van megfelelõje a céltáblában. Ekkor a megfelelõ helyen 
találatunk van, azaz ez a talált betû beolvad a hABC-ba, a céltáblába.

2. A talált jelnek nincsen megfelelõje a céltáblában, ekkor tehát nincs találatunk. 
A célbalövésnek megfelelõen ezek a jelek a céltábla mellett gyülekeznek.

A következõ végeredmények várhatók:

A. Legvárhatóbb végeredménynek az tûnik, hogy lesz néhány találat ugyan, de a 
"lövések" java része a céltábla mellé megy. Ekkor három eset lehetséges:

●     

A céltábla mellé került jelek között sem található rend. Ez esetben azt kell 
mondanunk majd, hogy az emberek a vizsgált tízezer évek alatt hol ilyen, 
hol olyan jelekkel írtak, s a nagy szórás, valamint a kevés lelet miatt nem 
különíthetõk értelmes kisebb csoportokra a valaha is írásra alkalmazott és 
elõkerült jelek halmaza.

●     A céltábla mellé került jelek között összefüggést találunk. Ekkor azt kell 
mondanunk, hogy nem a céltábla jeleire, hanem egy másféle grafikájú 
jelkészletre találtunk. Sikerült ugyan elválasztani az ocsút a búzától, de ki 
kell jelenteni, hogy volt ugyan írásbeliség, ám a 3-2.000 évvel ezelõtti ABC-
változatoknak semmi köze az õsi írásbeliséghez. Ekkor a célbalövés helyett 
hatékonyabb elemzõ módszert kell keresni.

●     Többféle jelcsoportot is elkülöníthetünk a céltábla mellett. Ez nem várható 
eredmény, mert kevés a lelet. 

B. A kisérlet másik végeredménye az lehet, hogy rendre beletalálunk a céltáblába, 
ám mellette is jócskán gyûlnek a jelek, a "mellé ment" találatok.

●     Mivel kevés a lelet, ezért ha a "mellé ment" jelek között nem találunk 
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valamilyen rendet, akkor a találati hibák miatt erõsen megfogyatkozott 
számú találatokat más módon kell értékelni. A célbalövõsdi tehát ez esetben 
sem hoz eredményt.

●     Lehetséges, hogy a céltábla mellé hullott jelek között mély rend lesz 
található. Ekkor 1. vagy egy másik független jelsorra (jelkészlet töredékre) 
is rátaláltunk, avagy 2. a találatok és a mellé ment találatok által alkotott 
két jelcsoport között mély összefüggés van, tehát egyetlen írásbeliség két 
arca válik láthatóvá.

C. A többi lehetõséget nem kell vizsgálni, mert minden további lehetséges 
kimenetel a módszer biztos kudarca.

Itt elõre elárulom, hogy miközben a jelek jó része - függetlenül a koruktól - 
rendre a céltáblába csapódik, a céltábla mellé ment jelek szintén összefüggõ 
rendszert alkotnak és a bennük rejlõ rendszer könnyen észrevehetõ. Végül 
könnyû lesz megállapítani, hogy a céltáblába csapódott és a mellé ment lövések 
két csoportja egyetlen fajta írásbeliség két arca, az írásé és a számírásé. 
(Lascauxban felrémlik egy másféle számírási mód is, tehát kétféle számírás is 
gyûlik a céltábla mellett, de e másik számírásnak nem lelni még az elõzményeit. 
Ám amiatt, hogy e jelhalmaz egy további zárt rendet alkot, méginkább igazolódik 
a "célbalövés" valóságos eredményessége, sikeressége.)

Nézzük tehát a "célbalövést" leletrõl-leletre haladva. Elõtte azonban megjegyzem, 
hogy a hABC nem lehet állandó, hiszen az ABC is élõlény, tehát változhat 
némiképpen. Emiatt ha valamilyen új jel elõbukkan az idõ messzeségébõl a ma 
felé haladva, ezt az új jelet a hABC jelei közé emelem. A hABC ereje nem hogy 
gyengül ezáltal, hanem épp ellenkezõleg, erõsödik, ha ezeket a bõvítmények 
végül a hABC-ot összeadó, vagy más korabeli ABC-változatokban is megtalálhatók.

Ha ez következik be, akkor az mondható, hogy az õsi ABC változásai, vagyis 
életjelenségei is láthatóvá váltak .

CÉLBALÖVÉS

Jobb oldalon látjuk a "céltáblát", a hABC-ot. Maga a hABC szürke színû, s az adott leleten 
található betûk feketék, s a hABC megfelelõ betûje alá helyeztem õket.
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35-30.000 
évvel ezelõtti 
írott kõ Pont 
d'Arcból, s 

néhány 
egyéb 

korabeli 
elszórt lelet 

A pontosan azonosítható jelek:

29-19.000 
évvel ezelõtti 

két felirat, 
egyaránt 
Grotte 

Cosquer 
barlangban

 

 

 

Figyeljük meg, hogy az alábbi, jóval 
fiatalabb képen, s ugyancsak lovon, 
ugyanez a három betûs felirat látható:

 

14.000 éves, 
felirat Les 
Eyzles-bõl

20.000 éves 
felira, Pech 

Merle 
barlangjában Itt most nem térek ki a "kéz" jelre. 

Különösen nagy és hosszú története 
van, de ennek nincs most jelentõsége.
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20-10.000 
éves 

írásjelek, 
Mas d'Azil

Néhány a sok leletbõl

10-15.000 
éves 

résfuvola
A furulya jelei:

6.000 éves 
lelet Alvaoból

6.500 éves 
lelet a 
Kárpát-

medencébõl

A Kárpát-
medencében 
és Balkánba 

nyúló 
részeken 
talált 6-

4.000 éves 
írástöredékek 

jelei.

Részlet.

S ezzel megérkeztünk némi bõvülés után 
pontosan ahhoz az ABC-hez, melyet 
szkíta-hun-székely-magyar ABC-nek 

neveznek
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Kb. 5.000 
éve, Scara 

Brae

Közbevetés. Íme két 6-4.000 évvel 
ezelõtti ligatúra a Kárpát medencébõl. 
Alattuk a felbontásuk látható. A jobb 
oldali ligatúra olvasata: "levegõég 

madara", vagy "égi madár". Sikerült 
pontosan bizonyítanom, hogy nem 

tévedés az a sejtés, hogy itt a 
"lélekmadárról" van szó, ismertebb 

nevén a Turulról. Tehát Turul népe írt 
akkoriban ezekkel a betûkkel a Kárpátok 

környékén. 

A fenti utolsó elõtti összehasonlítás jobb oldalán látható ABC-változat tehát a Kárpát-
medencében 6-4.000 évvel ezelõtt használt ABC.

S itt kezdõdik az írástörténeti nagy kaland második igazi meglepetése. Ez a fenti õsi ABC ma is 
létezik és él a Kárpát-medencében. Van ugyan kevéske eltérés közöttük, de nem több annál, 
mint amennyi változás igazán megengedhetõ 4-5.000 esztendõ alatt egy ABC életében. Ezzel 
szemben igen sok kultúra-függõ részletben azonosak. (Például számos állandósult ligatúrájuk 

azonos.) Az alábbi ábrán a felsõ sorban a 6-4.000 éves, alatta pedig a még ma is használatban 
lévõ szkíta-hun-székely-magyar ABC látható. E két ABC azonosságát el kell fogadnunk. A 

meggyõzés érdekében még néhány állandósult ligatúrát is beillesztettem a sorba. (Figyeljük 
meg például az "X" alapú jeleket és a kettõs vonalú "C"-t.) Megjegyzem még, mivel a régi 

leletek töredékesek, nem valószínû, hogy minden egyes akkor használt jel elõkerült a 
cserépdarabokkal. Ám emiatt csakis hiányos lehet a felsõ sor, mert ami betû elõkerült, az volt:

A szkíta-hun-székely-magyar ABC-t nem hozta tehát senki sem a Kárpát-medencébe, itt volt az 
mindig is. Ennek másféle igazolásául itt most csak azt említem meg, hogy ehhez hasonló ABC 
nem volt sehol máshol sem, erre semmi sem utal. Sok irányba eltávozott ez az ABC a Kárpát 

medencébõl, megtermékenyítve sok-sok népet, de a távolsággal arányosan el is "torzult", 
kivétel nélkül minden egyes esetben. (Ilyen torzult változatok az arámi, a föníciai, a türk stb. 
ABC-változatok is.) Következõleg EZ az ABC a 6-4.000 évvel ezelõtti idõk után biztosan nem 
kerülhetett ide máshonnan. El kell hát fogadni azt a szokatlan gondolatot, hogy e fent látható, 

Kárpát medencei ABC õsidõk óta folyamatosan használatban volt a Kárpát-medencében, 
mindmáig. Ha nem lett volna folyamatosan használatban, nem maradhatott volna fenn, mert 

feledésbe merült volna. S hogyan lehet összekötni két ilyen távoli idõpontot? Nos, ha leteszem 
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este a nadrágomat, s reggel felébredvén még mindig ott van, felesleges azon gondolkodnom, 
hogy mi történt vele "idõközben", míg nem láttam. Láthatóan semmi. Értelmetlenség az efféle 

álproblémába belebonyolódni. Természetesen sokminden történhetett idõközben, de ezek 
végösszege zéró, mert ugyanaz késõbb is ugyanott van, s ennyi bizonyosság tökéletesen 

elegendõ is. Nem csak egy nadrág, hanem egy ABC esetében is. (Ennek egyenes 
következménye az, hogy e hosszú idõ alatt mindig volt magyar szó a Kárpát medencében. Kik 

azok, akik töretlenül itt éltek évezredeken át. Sõt, ha megvan még az ABC-jük, akkor õk is 
megvannak még. Persze nehéz rájuk találni, mert az õ nyelvüket beszéljük /jobbára/.)

A fentiek értékét nem csökkenti, mi több, lényegesen erõsíti az, hogy mégiscsak volt egy, de 
csak egyetlenegy olyan távoli ABC, amely kisértetiesen hasonlított a Kárpát medencei ABC-re, 

mondhatni ugyanaz volt. Ez pedig az egyiptomi démotikus ABC. Felsõ sorban a szkíta-hun-
székely-magyar, az alsó sorban az egyiptomi démotikus ABC látható. A magyar ABC-ben lévõ 

hieroglif jeleket itt most nem mutatom:

Épp e sorok írása közben hívott Lépõ Zoltán barátom, ki hosszú ideig élt Japánban. Mesélte, 
hogy itt megismerkedett egy japán egyiptológus professzorral, akinek az az elmélete, hogy a 

hükszoszok a Kárpát medencébõl mentek Egyiptomba. Nos, ehhez azt tudom hozzátenni, hogy 
az egykori Kárpát medencei ABC-vel azonos démotikus ABC nagyjából akkoriban jelent meg 
Egyiptomban, amikor a hükszoszok. De ezt a gondolatot még vizsgálni kell. Senki sem tudja, 

honnan kerültek Egyiptomba a hükszoszok, azaz mindenki másként tudja, ami egyre megy. Az 
ABC lenne az elsõ olyan adalék, mellyel talán azonosítható ez a hódító nép. Az ABC segítségével 

nem csak a hükszoszok kilétének titka oldódna meg, hanem az is, hogy miért azonos az 
egyiptomi démotikus ABC az õsi Kárpát medencei ABC-vel. Ugyanis sokkal nagyobb az 

azonosság köztük, mint ami fenti ábrán látszik. Ezt már máshol többször kifejtettem, s itt csak 
annyit említek, hogy a démotikus betükkel írt szövegek magánhangzóugratással vannak tele, s 
a hangugratás szabályait mondanom sem kell a magyaroknak: pontosan ugyanazok, amit mi is 

használunk, ha régi betûinkkel írunk magyarul. Például: Kloptr, Alkszntrsz, Amn Rmszsz, stb.

(E témához ajánlom még a kezdõlapon található IDÕ ÉS ABC címû tanulmányomat.)

Napóleon szavait kissé eltorzítva ugyan, de méltán mondhatom tehát: 35.000 esztendõ néz le 
rátok.

A TOVÁBBIAK MÉG KIDOLGOZÁS ALATT ÁLLNAK.
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A fentiek bõségesen elégségesek annak bizonyítására, hogy 
valóban létezett legalább egy jelkészlet az õsi idõkben és 
éppen az, amelyik még ma is megvan, használatban van a 

Kárpát medencében. Változott ugyan de a lények tlejesen ép 
maradt. Ezt méginkább belátjuk, ha észrevesszük, hogy 

nemcsak az összehasonlításra került jeleknek van bizonyító 
erejük, hanem ugyanennyire fontos, bizonyító erejû adalék 

az is, hogy mi maradt ki. Nos, a számjelek kivételével 
egyetlen hABC-on kívüli jel sem került elõ a vizsgált 

õskorból. Mindegyik talált írásjel úgy illeszkedik a hABC-ba, 
mint kulcs a zárba. Tehát biztosan létezett egy ABC, éspedig 
az az ABC, amelynek jeleibõl áll maga a hABC is. S ez az ABC 

legtisztábban a szkíta-hun-székely-magyar ABC-ben 
õrzõdött meg. 

A másfajta jelek, azaz a számjelek tovább erõsítik a hABC 
magányosságát, zártságát és egyedülállóságát. Ennek okai a 
következõk:

1. A "másfajta jelek" azaz a hABC-on kívüli jelek egyik csoportját a pötty-
vonal jelek alkotják. Ám láttuk, ezek szintén önálló és zárt szellemi 
egységet alkotnak, mivel egyetlen számjelölési ötlet elemei. (Mint 
említettem, egy további jelcsoport is található Lascauxban, de ezek a 
jelek ismétcsak másféle számjelölési mód elemei.) Szó sincs tehát arról, 
hogy ezek a jelek "felhigítanák", avagy "elmosnák" a hABC határait. Sõt, 
tökéletesen kiemelik az írásjelek egységességét, egyedülállóságát és 
zártságát.

EGY SEJTÉS

Egy ABC-t csakis kitalálni lehet. Tehát a fent elemzett jelsort is kitalálta 
valaki. A jelsor formarendje (mégha az nem is látszik töretlennek) 
visszavezethetõ néhány alapelemre, hiszen láthatóan pár alapelem 
variálásáról van szó. Ebbõl következõen elegendõ támpont esetében 
kitalálható, hogy mi volt a feltaláló alapötlete, milyen jeleket rajzolt fel 
elõször maga elé munkája kezdetekor. Vajon elképzelhetetlen-e, hogy az 
õsi jelsor feltalálója a következõ jelekbõl indult ki:

Tudom, ez az ötletem eléggé meglepõ. De ne ítéljünk túl korán. Van 
néhány érvem, melyek a gondolat azonnali kidobása ellen szólnak.

1. A fenti négy alapelemmel elõállítható az õs-ABC jeleinek 3/5 része. 
Csak azok a jelek tûnnek a négy alapelembõl nehezen levezethetõnek, 
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amelyek látványra is kilógnak a sorból, azaz megtörik az esztétikai 
rendet. Ezek lehetnek késõbbi toldalékok, vagy torzulások. Az ABC 
minden bizonnyal jóval a legelsõ lelet elõkerülése elõtt készült. (Tehát 
jóval 35.000 évvel ezelõtt.) E hosszú idõ alatt sokszorosan torzulhatott.

3. Kétség sem férhet ahhoz, hogy az õs-ABC feltalálója geometriai rend 
elõállítására törekedett. Egyébként nem ilyen lenne a jelsor. A kérdés 
tehát csak az lehet, hogy üzenetként rejtette-e a jelsorba a geometriai 
alapformákat, avagy jelek szükségszerûen vezethetõk vissza ezekre az 
elemi formákra, mert elemi geometriai eszmény vezérelte a szerzõt. Akár 
így, akár úgy, a jelsor kitalálójának agyában eszményképként voltak meg 
a geometriai alapformák. Egyébként össze-vissza ábrákból állnának ezek 
a betûk.

Két megállapításban biztosak lehetünk. 1. Az õsi jelsor kitalálója 
tudatosan tartotta a geometria világában a jeleket. Aki vésett már kõbe, 
fába jeleket, az tudja, hogy legtanácsosabb elkerülni a köríves vonalakat, 
különösképp a kört. Ennek ellenélre az õs-ABC legjellegzetesebb 
jelformája a kör. 2. A jelsor tervezõje tudta, hogy mit csinál. Akármi volt 
az alapötlet, megállapítható, hogy tudta mi a kör, a háromszög, a 
négyzet és a szakasz. 

Az esztétikai érvek, az egyensúly léte is sokmindenrõl árulkodik. Az 
alábbi ábrán egymás mellé tettem azt, ami összetartozik: a 35-30.000 
esztendõvel ezelõtt használt számjelek és írásjelek legjellemzõbb 
szeletét. Ezek együtt a teljes õskori írásbeliség képét, szellemiségét és 
esztétikai világát vetítik elénk, egy teljes körû, érett, világos szellemiségû 
kultúrát. Nem túlzás azt mondani, hogy 35-30.000 éve halott õsök 
szellemével lép érintkezésbe az, aki rátekint az alábbi ábrára:

A fenti ábrát szemlélve megállapíthatjuk, hogy a magasfokú 
emberi kultúra minden bizonnyal nem 35.000 évvel ezelõtt 
kezdõdött, mert ez már egy kész jelvilág. A számok és az 
írásjelek összetartoznak, érettek, letisztult gondolkodás 

termékei, nyoma sincs rajtuk valamiféle bizonytalan 
kezdetnek. Sõt, biztosak lehetünk abban, hogy e korban már 
kész volt minden szellemi büszkeségünk lényege, azaz a mai 
írásbeliségünk, festészetünk, szobrászatunk, geometriánk, 
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racionalitásunk e kor gyermekei. 

AZ ÕSI SZÁMÍRÁS (Kidolgozás alatt.) 

1. 35-
30.000 
éves 

számok.

Lelõhely: 
Pont 
d'Arc

E jelek természetesen bármik 
lehetnek, elsõsorban játékos 
pöttyögetéseknek vélhetnénk õket. 
(Lásd az elõbb látott pöttyözött 
bölényt.) Azonban a felsõ kép jobb 
felsõ részén a hat pötty mellet 
három kis párhuzamos vonal is 
van: ez a jelegyüttes 
mindenképpen és egyértelmûen 
szám. Ez a szám megfejthetõ, de 
ehhez célszerû elõbb áttekinteni a 
sokkal bõségesebb, s e számokkal 
teljesen azonos formavilágú 
17.000 éves lassauxi leleteteket és 
ezek összevetését a maja 
számírással.. 

 

E képen 
rajzon 
két 
szám 
van.
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FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK

A JEL JEL JEL kiadója: ITT
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Néhány ABC-változat összehasonlítása:

Hogy mi olvasható ki egyébként ebbõl az összehasonlításból, azt e honlap ÍRÁSTÖRTÉNET 
nyitólapján található, IDÕ és ABC címû cikkben foglaltam össze.

VISSZA
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Írástörténet

Tájékoztató a JEL JEL JEL avagy az ABC 30.000 éves története címû könyvemrõl. (Könyvem 1.000 
ábrát tartalmaz!).

Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható, terjeszthetõ, de csak 
saját célokra, nem-kereskedelmi jellegû alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a 

forrásra való megfelelõ hivatkozással használható. Minden más terjesztési és 
felhasználási forma esetében a szerzõ/tulajdonos engedélyét kell kérni. Ennek a 

copyright szövegnek a dokumentumban mindig benne kell maradnia.

A betû: rajz. Bármelyik ABC(-változat) pedig nem egyéb, mint: rajzsorozat. Az ABC 
története tehát nem más, mint egyetlenegy rajzsorozat története. Vannak más 

rajzolatú betûkészletek (például az ogham, a maja, a khmer stb.), ezeknek 
természetesen más a történetük. Ám a ma ABC-nek nevezett rajzsorozat a pont-vonal 
rendszerû számírással együtt 35.000 évvel ezelõtt már készen volt. Ennek igazolására 

elegendõ bizonyítékot sikerült összegyûjtenem.

 

Alább a 35.000 évvel ezelõtti írásbeliség grafikai arculata látható, balra néhány betû, jobbra 
különbözõ számok. Nagyon érdekes, hogy a betûvetõk kb. 5-3.000 évvel ezelõttig általában 

ragaszkodtak a betûk (és a számok) eredeti, szigorúan mértani formáihoz

.

Az ABC eredete:

1. A LELETEK BEMUTATÁSA

2. A LELETEK ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK 
BIZONYÍTÁSA

Más írások:

1. ÚJ! Tanulmány: Idõ és ABC

2. Az írástörténet magyar vonatkozásairól 
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3. Az ABC latin változatának eredetérõl

VISSZA
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Itt láthatók azok az õsi írástöredékek, amelyeket felfedeztem kutatásaim 
közben. Nem magukat a tárgyakat fedeztem fel, hanem csupán észrevettem, 

hogy írás van rajtuk, s ami igazán meglepõ: e szövegek mindig ugyanahhoz az 
egyetlenegy ABC-hez tartozó betûkkel íródtak tízezer éveken át. Ám ehhez a 
betûkészlethez számjelek is tartoztak, s ezek a pont-vonal rendszerû számok 

rendere elõkerültek a betûkkel együtt. Ez így természetes, mert aki ír, az számot 
is ír. Mi több, ez a számírási mód és a számok efféle jelölése épp olyan 

maradandónak bizonyult, mint a betûsor - a XIX. század végén még írtak így 
számokat Erdély némely sóbányájában. Az õsi betûkészlet is itt maradt fenn 

legtovább: mindmáig. Eme õsi ABC sok-sok régi változatának egyike a latin ABC, 
s ennek további változatai az angol, a német, a spanyol stb. ABC-k, és 

természetesen a mai "hivatalos" magyar ABC, pontosabban: az õs-ABC latin 
változatának a magyar változata is. Az õsi számírási mód a XX. század 

fordulójára végeleg kihalt, de tovább él tárgyiasult formája a keleti országokban 
ma is használatos számoló eszközben, az abakuszban. 

●     kb. 30.000 évvel ezelõtt
●     Lelõhely: Pont d'Arc barlang

Egyéb felirat leletek e tájról

●     Számok, szintén Pont d'Arc barlangjából

(Egyik axiómám: "Aki ír, az számot is ír.")

●     29-19.000 évvel ezelõtt
●     Lelõhely: Grotte Cosquer

Ugyanebbõl a barlangból származik az alábbi 
feliratos festmény is.
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●     29-19.000 évvel ezelõtt
●     Lelõhely: Grotte Cosque, mint elõbb

Figyeljük meg: ezen és az alábbi festményen 
ugyanaz a felirat van

 

●     kb.14.000 évvel ezelõtt.
●     Lelõhely: Les Eyzles 

●     kb.17.000 évvel ezelõtt.
●     Lelõhely: Lascaux barlang

A bivaly orra elõtt szám van

Néhány más számlelet Lascauxban

●     kb.17.000 évvel ezelõtt.
●     Lelõhely: Lascaux barlang

A bot jobb oldalán a második és a harmadik írásjel 
pontosan azonosítható. (Az X és a jellegzetes ferde 
vonal. Lásd a kettõvel feljebb lévõ képet.)

●     15.000 évvel ezelõtti rajz.

Csaknem biztosnak tartom, hogy "esõ" (sok víz) 
jelentésû mindkét jel. (A suméroknál a hegyén álló 
rombusz jelentése "sok", a függõleges vonalé "víz", 
s együttes jelentésük az itt is látható ismert 
elrendezésben "sok víz" = "öntöz" volt. 
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●     

Résfuvola, kb 10-15.000 éves
●     

A lelõhelyet nem sikerült 
megtudnom, egy régi könyvben 
bukkantam rá, unokaöcsém, Hajdú 
Sándor jóvoltából.

  

●     

10.000 évvel ezelõtti szám a Tigris 
és Eufrátesz völgyébõl. Egy 
kõoszlopon maradt meg.

E számjelek (pont és vonal) azonosak 
ugyan a fent is látottakkal (Lascaux), de 
maga a számírás módja nem az, hanem a 
számírásnak ahhoz az ágához tartozik, 
amelyet a jóval késõbbi idõkbõl olmék és 
maja számírásként ismerünk.

  

●     

Talán 5.000 évvel ezelõtti bagoly az 
Alpokból.

  

●     

Néhány szám a XIX. század 
végérõl, két Erdélyi sóbányából. 
(Vízakana és Aknasuhatag.) E 
jeleket Sebestyén Gyula jegyezte 
fel és közölte a "Rovás és 
rovásírás" címû könyvében (1909), 
de nem tudta, mi értelmük lehet. 
Kétségtelen, hogy e számírás teljes 
mértékben azonos a Lascauxban 
megmaradt számírással. (Lásd 
fent.)
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VISSZA
TOVÁBB: MÁR ISMERT ÕSKORI 

ÍRÁSLELETEK  
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30.000 évvel ezelõtti, mai spanyol területen fennmaradt jelek. Felbontásuk alább látható:

 

E kép szintén Pont d'Arc barlangjából való. Az erotikusan domborodó sziklára festett, sok széttartó 
vonal bizonnyal nõi nemiszervet ábrázol. Ekkor lehetséges, hogy a kereszt jelentése: ÉLET. Ez nem 

lehetetlen, a kép lényegébõl következik, s például 5-6.000 évvel ezelõtt már biztosan ezt jelentette ez a 
jel. Látható az is, hogy a Pont d'Arc-i leleteken igen gyakran szerepel ez az írásjel, tehát fogalomjelként 

fontos jelentésû volt.

VISSZA
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17.000 évvel ezelõtt írt számok némelyike, melyeket Lascaux barlang falán találtam:
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 Néhány további számjel Lascauxból:

 

VISSZA

 

 

 

 

 

 

 

http://www.varga.hu/IRASTORTENET/LASCAUX_szamok/LASCAUX_SZAMOK.htm (2 of 2)2004.08.26. 21:56:28



FRIG Könyvkiadó.html

 

Ügyvezetõ igazgató: Baranyi 
Krisztina

Cím: Fríg Kft. 2084. 
Pilisszentiván, Pf.: 28.

E-mail: kbaranyi@freemail.hu

 

 

 

 

Postai megrendelés esetén 20% kedvezményt adunk. 

Alább e kedvezményes árak láthatók. Megrendelés e-mailen: 
KLIKK IDE

 

 

 

Varga Csaba
HAR, avagy 

Európa 45.000 
éves nyelvi és 

szellemi 
öröksége
2272 Ft + 

postaköltség

 

 

Varga Csaba
ID• ÉS ABC
1480 Ft + 

postaköltség

 

 

Harsányi Ildikó 
KOSTÉRÍT•, 

avagy a 
birkanyáj 
nyomában 
2200 Ft + 

postaköltség

 

 

Varga Csaba
JEL JEL JEL, 

avagy az ABC 
30.000 éves 

története
2640 Ft + 

postaköltség
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Varga Csaba
A KÕKOR ÉLÕ 

NYELVE
2640 Ft + 

postaköltség

 

 

Varga Csaba
AZ ÕSI ÍRÁS 

KÖNYVE
1480 Ft + 

postaköltség

 

 

Bíró Béla 
VÉGES VÉGTELEN

2000 Ft + 
postaköltség

 

 

Varga Csaba
FILM ÉS STORY 

BOARD
2000 Ft + 

postaköltség

 

 

Varga Csaba
A 8. MÛVÉSZET

1584 Ft + 
postaköltség

 

 

Varga Csaba
LÁNYTÁR
1024 Ft + 

postaköltség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megrendelés e-mailen: KLIKK IDE 
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IDÕ ÉS ABC 

A Demokrata 2002. augusztus 29.-i (6. évf. 35.) számának 30. oldalán vastagon szedett alcímként, s 
idézõjelbe foglalva ez áll: "A székely rovásírás is részben héber betûkbõl áll." Sajnos nem derül ki a 
szövegbõl, az idézõjel ellenére sem, hogy e szokatlan állítás mögött mennyi a valóság. Ez késztetett arra, 
hogy az írástörténetben nem jártas olvasóknak bemutassam, miként értékelhetõ ez a feldobott és 
mindenki agyában délibábként lebegtetve otthagyott kijelentés. Magával a cikk tartalmával nem 
foglalkozom.

Elõször is pontosítsuk az idézett kijelentés néhány szavát.

A. AZ IDÉZETT MONDAT MEGTISZTÍTÁSA

1. A "székely" jelzõ nem pontos, mi több, kirekesztõ. A régi feljegyzésekben ugyanis hol "szkíta-hun", 
hol "hun-székely-magyar", hol "hun-székely", hol "szkíta-hun-magyar" stb. ABC néven szerepel. Tehát 
logikusan "szkíta-hun-székely-magyar" ez az ABC. Ebbõl következõen a kizárólagosan "székely" ABC-
ként való meghatározása megfosztja a szkítákat, a hunokat és a magyarokat szellemi tulajdonuktól, a 
saját ABC-jüktõl, ugyanis így törlõdik az olvasók agyából az, hogy nekik is volt írásbeliségük, nem csak 
a székelyeknek. Igaz - mert a feljegyzések épp ezt árulják el - ugyanazzal az egyetlenegy ABC-vel írtak 
mindahányan. Azonban illett volna utalni erre.

2. Mi az, hogy "rovásírás"? Ezzel ugyanis csak az írásjelek rögzítési módját határozzuk meg. A 
"rovásírás" pontosan ugyanolyan "nesze semmi, fogd meg jól" kifejezés, mint az "iskolai táblakrétaírás", 
a "lúdtollírás", a "palatáblaírás", a "nyomtatottírás", a "filctollírás", "vizelettelhóbaírás", stb. A jelzõk 
eltûntetik a szellemi tartalmat: az írást, és az írtóeszközt, a nyomhagyás módját tolják elõtérbe. Mert mit 
is rónak, ha éppen rónak? Betûket. Sorjában, egymás után. Azaz írtak-írnak annak rendje-módja szerint 
a "szkíta-hun-székely-magyar" ABC-vel, mint bárki más bármikor az õ saját ABC-jével. Másik oldaláról 
nézve a nyomhagyás módját: mai sírköveink vésett feliratait nézegetve azt kellene-e mondanunk, hogy 
mai írásunk is "rovásírás"? Hiszen sírköveinken rovott betûk vannak! (Honnan e szokás?) Egyébként ha 
ragaszkodunk ahhoz, hogy azonos kategóriájú fogalmak álljanak egymással szembe, vagyis ne körtét 
hasonlítsunk össze televízióval, akkor az idézett mondatnak így kellene hangzania: "A székely rovásírás 
is részben héber lúdtollírásból áll." Érezzük, hogy itt valami nem stimmel? De ez a bakugrás az eredeti 
mondatban van benne.

Elsõ lépésben tehát ekként kell módosítani az idézett mondatot: "A szkíta-hun-székely-magyar ABC is 
részben héber betûkbõl áll."

3. De mi lehet a talányos "is" szócska mögött? Lennének tehát más ABC-k is, melyek részben héber 
betûkbõl állnak? Mivel a mondat fogalmazója nem említ más, hasonló sorsú ABC-t, azaz nem bizonyít, 
nem hoz példát (mint írástörténettel is foglalkozó ember, izgatottan várok akár csak egyetlenegy példát 
is), ezért az "is"-t már puszta óvatosságból is vegyük ki a szövegbõl. (Alighanem "ha lúd, legyen kövér" 
alapon került a mondatba, a "minél hihetetlenebb, annál hihetõbb" lélektani törvényre építve.) Az "is" 
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hiánya amúgy sem változtatja meg a mondat eredeti ABC-nkre vonatkozó értelmét, miáltal nyugodtan 
mellõzhetjük a továbbiakban az "is"-t.

A kijelentés tehát így olvasandó a gondolatok zeg-zúgos útjának sarától megtisztítván: "A szkíta-hun-
székely-magyar ABC részben héber betûkbõl áll." (Az odavetett "részben" szó is megérdemelne pár 
szót, de átugorhatunk rajta, mert kihullik magától is, ha eljön az ideje.)

S ezek után kezdjük el viszgálni a mondat tartalmát. 

Ha két ABC viszonyáról van szó, mi okosabbat tehetnénk annál, mint hogy összehasonlítjuk õket.

B. A SZKÍTA-HUN-SZÉKELY-MAGYAR ABC ÉS A HÉBER ABC-VÁLTOZAT 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA

1. Itt most már nem sokat segít a szó, mert a betû: rajz. Bármelyik ABC(-változat) pedig nem egyéb, 
mint: rajzsorozat. Az ABC története tehát nem más, mint egyetlenegy rajzsorozat története. Ebbõl 
következõen csak látva látván, mégpedig az idõbeli változásokat (mint valóságos rajzfilmet) is látván 
lehet tisztázni az egyes ABC-k közötti viszonyokat. S csakis így. Ennek köszönhetõen az ABC-
változatok összehasonlításakor még azt sem kell tudni, milyen hangok tartoznak az egyes ABC-
változatok betûihez. Tiszta rajzsorozatot kell tiszta rajzsorozattal szembeállítani, ugyanis még a leírt 
teljes mondatokat, szavakat is nézzük, ha olvassuk, nem? S aztán vagy felismerjük a betûket, vagy nem. 
Ha nem, akkor azt mondjuk, például, hogy a manóba, véletlenül török újságot vettünk.

S ezután pedig "lássuk a medvét". Íme a héber ABC:

1. ábra. Ezt a jelsorozatot más néven "kvadrát (négyzet)" ABC-nek is nevezik, mert szép betûi mintha négyzetbe 
lennének szorítva.

Hasonlítsuk össze a fenti jelsort az alábbi, 2. ábrán látható szkíta-hun-székely-magyar ABC-vel:
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2. ábra. E jelsor csak alap jelsora a szkíta-hun-székely-magyar ABC-nek. A hozzá tartozó 
sok-sok állandósult ligatúrát (betûösszetételt, melyek némelyike 6-7.000 év óta biztosan 

megvan már) itt nem szerepeltetem, hiszen ezek is az alap ABC betûibõl állnak. 
Megjegyzem még, hogy az alsó sorban nem egyszerû betûk, hanem hieroglif jelek 
sorakoznak, melyek a szkíta-hun-székely-magyar ABC szerves tartozékai. S aligha 
gondolhatunk másra, mint arra, hogy egy teljeskörû hieroglif jelkészlet töredéke, 

maradványa ez a pár jel. 

Ha mai pillanatképként összevetjük az 1. és a 2. ábrán látható ABC-ket, tévedhetetlenül 
megállapíthatjuk, hogy a szkíta-hun-székely-magyar ABC-ben egyetlenegy héber betû sincs. Ha lenne, 
azonnal észrevennénk, miként egyetlen kínai betû is elegendõ ahhoz, hogy megállapítsuk: kínai étterem 
elõtt állunk.

De ez a kijelentés nem tehetõ kizárólagossá, ugyanis jól tudjuk, a héber ABC betûi hosszú ideig tartó 
átalakulás után váltak ennyire egyedülálló formájúvá. 

2. Az alábbi ábrán a héber ABC-változat és elõzményei láthatók:

3. ábra. Alulról fölfelé haladva szemmel követhetõ az õsi betûk "kvadráttá" alakulása. (A 
föníciai, az arámi és a héber ABC-k összevetése a szakirodalom szerinti.) Érdekes, hogy a 
föníciai-arámi ABC-ben több olyan jel is van, melyek ugyanannak az egyetlen betûnek a 
változatai. Ezért van néhány ismétlõdés a legalsó sorban, melyben a megfelelõ szkíta-hun-

székely-magyar betûk sorakoznak összehasonlítási alapként.

A fenti ábra ékesen mutatja, hogy a héber ABC-változat semmilyen hatással sem lehetett a szkíta-hun-
székely-magyar ABC-re, hanen a héber ABC lett a szkíta-hun-székely-magyar ABC-b•l. Ez azzal 
igazolható egészen pontosan, hogy a fenti ábrán az idõ alulról felfelé halad elõre, s ekként pedig azt 
látjuk, hogy a héber ABC formavilága nem hogy közeledne, hanem éppenhogy távolodik a szkíta ABC-
tõl. Tehát az a hír, hogy "a székely rovásírás is részben héber betûkbõl áll" pontosan fordítva igaz: a 
héber ABC a szkíta-hun-székely-magyar ABC-b•l lett.

Azaz a héber ABC a szkíta-hun-székely-magyar ABC átvétele, másolata, pontosabban 
kivonata. A kivonatolás oka, a beszédben felhasznált kevesebb hang és még néhány, a 

beszédmód nagyon is meghatározott jellegzetessége. 
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Az átalakulást szemlélve csak is az mondható, hogy a héber ABC legfeljebb unokatestvére, vagy még 
távolabbi rokona a szkíta-hun-székely-magyar ABC-nek. De semmiképp sem "oka" annak, mert mint 
látjuk: csupán az utódok egyike. 

A héber ABC-változatot idõben jóval megelõzõ föníciai ABC-változat azonban csaknem azonosnak 
tûnik a szkíta-hun-székely-magyar ABC-vel. Erre a kapcsolatra gondolt volna az idézett mondat 
szerzõje, csak csalafintán megfordította titkon az idõ irányát, gondolván, az emberek úgysem néznek 
utána?

A fenti ábrából megállapíthatjuk, hogy a föníciai ABC-változat és a szkíta-hun-székely-magyar ABC 
teljességgel azonos egymással. Csak a föníciait kézírással írtan mutatom, a magyart pedig gépiesen 
rajzolva.

Ám az ábra nem árul el valamit, ami pedig igencsak dönt• itt is!

A föníciai ABC ugyanis teljes egészében látható a fenti összehasonlításban, a szkíta-hun-székely-magyar 
ABC-nek azonban csak a felét kellett felsorakoztatni vele szemben. Ugyanis a szkíta-hun-székely-
magyar ABC kétszer annyi betût tartalmaz, mint a föníciai ABC. Ez viszont döntõ különbség közöttük. 
Mirõl árulkodik ez, s miként kötõdik végül is a héber ABC-változat, mint mellékág az ABC történetének 
fõ vonulatához?

Hasonlítsunk össze egyszerre sok korabeli ABC-t, hogy tágabb összefüggéseket is felismerhessünk. 

C. RÉGI ABC-VÁLTOZATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Az alábbi régi ABC-ket úgy válogattam össze, hogy igen nagy földrajzi területet képviseljenek 
együttesen. S hogy az általunk megszokott betû-sorrend ne zavarja meg józan ítélõképességünket, azaz 
rákényszerüljünk a részletek megfigyelésére is, a megszokottól eltérõ sorrendbe - ám koránt sem 
önkényes, hanem rajzilag logikus sorrendbe - raktam a betûket:
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4. ábra. Egyetlen régi ABC sem lehet egészen pontos, ugyanis régen az egyazon nyelvhez 
tartozó ABC-változatok városonként, sokszor kis területenként is eltértek valamennyire 

egymástól. Ám ha ezeket a helyi változatokat is mind bemutatnám, még meghökkentõbb 
lenne a fenti összehasonlítás. A változatok ugyanis kivétel nélkül a táblázaton belül 

maradnak, mert a felsõ két sortól idegen betû egyetlenegy sincs bennük. (Ezt 
szemléltetendõ mutattam be az egyaránt ógörög nyelvet szolgáló, s egyazon korú krétai és 

athéni ABC-t. Hasonlítsuk csak össze õket egymással, majd mindkettõt a felsõ két jelsorral. 
A kettõ együtt világosan elárulja, hogy a felsõ két ABC-bõl származnak, bármilyen úton-

módon is.) Megjegyzem még, hogy 1. az egyetlen ABC-n belül különbözõ módon 
ismétlõdõ betûket nem jelöltem kétszer, 2. az egyiptomi démotikus ABC két különös 

betûjét elhagytam, azokat, amelyek a hierartikus jelkészletbõl kerülhettek át, feltehetõleg 
fontos funkciót képviselve. 3. a "hármaskereszt" ma már hiányzik a szkíta-hun-székely-

magyar ABC-bõl, de 3-5.000 évvel ezelõtt még biztosan megvolt benne. (Lásd a JEL JEL 
JEL címû könyvem 193-199. oldalain.) Ám az is lehet, hogy a föníciai hármaskereszt a 
kettõskereszt módosított változata. E kétség miatt nem kell új fejezetet nyitni itt, mert 

mindkét lehetséges változat "házon belül" van, s nekünk most elég ennyi. 4. A latin ABC 
bizony ilyen volt eredetileg, s csak csodálkozni tudok, hogy ezt miért nem így tanuljuk. 

Például a középen kettéosztott négyzet alsó és felsõ vonalának elhagyásával született meg a 
mai "H" betûforma.

A továbbiakban az egyszerûség kevéért a felsõ két sorban szereplõ ABC-t "vonal fölötti", a többi ABC-t 
pedig "vonal alatti" ABC-nek nevezem.

A fenti ábrát szemlélve megállapíthatjuk, hogy a vonal alatti ABC-k mindannyian a vonal fölötti ABC-k 
rövidített (kivonatolt) változatai. Ez a törvényszerûség nehezen lenne észrevehetõ, ha külön-külön 
vizsgálnánk õket, és leginkább akkor tûnne el a vonal alatti ABC-k közötti egybeesések és 
különbözõségek valódi oka, ha összehasonlításuk közben nem vetnénk össze õket egyben a vonal fölötti 
ABC-kkel is. A 4. ábra egészét szemlélve a következõket állapíthatjuk meg: 1. a vonal fölötti ABC-k 
egységesen igen hosszúak, a vonal alatti ABC-k pedig egyaránt és egységesen igen rövidek (feleannyi 
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betût tartalmaznak.) 2. a vonal alatti ABC-k, s ezek egyetlenegy egyéb variációi sem tartalmaznak 
másféle betût (pedig végtelen a lehetõség), csak olyant, amelyik megvan a vonal fölött is. 3. Pusztán a 
fenti látvány is elég tehát annak belátására, hogy a vonal alatti ABC-kbõl nem jöhettek létre a vonal 
fölötti ABC-k. Ez logikai szükségszerûség. Csak az lehetséges, hogy a vonal fölötti ABC-kbõl jöttek 
létre a vonal alatti ABC-változatok. (Ezt a két, vonal fölötti ABC viszonyának tisztázása nélkül is 
megállapíthatjuk.) 

Annak megértésére, hogy a vonal feletti ABC-k miért különböznek ennyire egyöntetûen és ilyen nagy 
mértékben a vonal alatti ABC-ktõl, s mi titkokat sugall a köztük lévõ vonal, tenni kell egy kitérõt.

C. AZ ABC-VÁLTOZATOK A NYELVEK HÛ TÜKREI

A különbözõ nyelvûek eltérõ számú hangot használnak fel. Ez természetes, hiszen az ember igen sokféle 
hangot képes kiejteni, ám e sok-sok hangnak mindig csak a töredéke kell a beszédhez. Így aztán ki így, 
ki úgy válogat a természet adta lehetõségek közül, vagyis az lenne az igazi meglepetés, ha mindig 
ugyanannyi hang és csakis ugyanazok a hangok tartoznának mindegyik nyelvhez. Ebbõl következõen 
természeti törvénynek kell tekinteni azt, hogy a különbözõ nyelvek ABC-változatai eltérnek egymástól 
jelszámban is, de az azonos jelekhez tartozó hangok kisebb-nagyobb részében is. Gósy Mária egy 
interjúban említ két szélsõséges példát. Eszerint a hawaii nyelvben 14, az egyik afrikai nyelvben pedig 
141 hang van. Egyiküknek tehát 14, másikuknak pedig 141 betûbõl álló ABC kell. A latin és a sémi 
nyelveknek, eltérõ okból ugyan, de egyaránt rövid, 18-22-24 betûs ABC-re volt és van szükségük. (Az 
ABC latin változata eredetileg 18, az athéni ógörög pedig 16 betûbõl állt.) Így aztán amikor a vonal 
alattiak átvették a vonal felettiek ABC-jét, egyszerûen elhagyták a számukra fölösleges betûket - 
szükségszerûen a betûk felét. Mivel ezt nem is tehették volna összehangoltan, következõleg ki ezeket a 
betûket, ki azokat a betûket hagyta el. (Ezért olyan a 4. ábra, mint egy sokféleképp kitöltött 
lottószelvény.) Emiatt különböznek egymástól maguk a vonal alatti ABC-változatok is, és emiatt adják 
össze együtt a vonal fölött lévõ ABC csaknem egészét. Csakhogy ebbõl az is következik, hogy a vonal 
fölötti ABC-k a régebbiek. S hogy a vonal alatti ABC-k a vonal feletti ABC-k kivonatai, s nem saját 
ABC-k, abból az is megállapítható, hogy a vonal alatti kultúrák a vonal feletti kultúrák utód-kultúrái. (Itt 
most csak azt hozom fel eme észrevétel melletti másik érvnek, hogy ha nem utód-kultúrák lennének, 
akkor nem vették volna át a vonal felettiek ABC-jét, hanem tovább használták volna a sajátjukat. 
Például a csomóírást.) Így tehát egy további, független bizonyítékot is kaptunk arra, hogy semmilyen 
hatással sem lehetett a szkíta-hun-székely-magyar ABC-re a héber ABC, de ennek nagyszülõje, a 
föníciai ABC sem.

D. A VONAL FELETT LÉVÕ VILÁG

A 3. ábrán látható vonal tehát az ABC történetében bekövetkezett nagy törésrõl, egykori drámai 
változásról árulkodik. Arról, hogy gyökeres fordulat következett be az egyszerûbb irányába. Újfajta 
népek jelentek meg a történelem színpadán, s a régi kutúra bûvöletébe kerülve utánozni kezdték azt, 
például az írásukat. Ám hogy a vonal alatti ABC-változatok uralkodtak el mára, a vonal fölöttiek pedig 
tulajdonképpen eltûntek, az azt jelzi, hogy e népek a számukra fontos szellemi kincsek átvétele közben 
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az átadók ellen fordultak. Pap Gábor találó héj-mag képével élve: a héj a mag megsemmisítésére tört. Ez 
a hol kimondott, hol takargatott tendencia pontosan kiolvasható a fenti, 4. ábrából. S figyelmesnek kell 
lennünk, mert ez a játszma még ma sem ért véget. A nyelvünk, a kultúránk, s benne az eredeti, õsi ABC-
nk a veszélyeztetett, a nem kívánatos, vonal fölötti világba tartozik.

S hogy mióta létezik a vonal fölötti ABC? Nos, nem tudom, senki sem tudhatja pontosan. De hogy 
nagyon régóta létezik, arra egyetlen példát mutatok itt, azt, amelyet nemrég fedeztem fel egy barlang 
faláról készült felvételen. E felirat nagyjából 24.000, óvatos becsléssel 29-19.000 éves (a többi, becses 
õsi írásleletet lásd az említett könyvemben, vagy a honlapomon):

5. ábra. Ez a felirat a Grotte Cosquer nevû barlangban maradt fenn, melynek bejárata a 
jégkorszak végén mélyen a tenger alá került, búvárok fedezték fel nemrégen. (A jobb oldali 

két függõleges betûhöz tartozhat még más vonal is, de csak jó felbontású képen lehetne 
pontosan azonosítani õket.) A kép a barlang honlapján is könnyen elérhetõ, 

tanulmányozható. Mi több, van másik felirat is ebben a barlangban, és ennek betûi is az õsi 
ABC-bõl valók. A fenti képre vonatkozóan megjegyzem még, hogy a négy részre osztott 

négyzet mindig azonos a négy részre osztott körrel, általában karcolásnál, vésésnél 
alkalmazták a szögletes változatot, érthetõ okokból.

A fenti képen nem a héber ABC-változatból látunk részletet, hanem a szkíta-hun-székely-magyar ABC-
b•l. A kett•skereszt és a sátor alakú jel ma is a magyar címerben található. 

A rendelkezésünkre álló leletek összessége alapján már elmondható, hogy az az ABC, amelyrõl eddig 
szó volt, 35-30.000 évvel ezelõtt már biztosan létezett. Keletkezése bizonnyal jóval ezelõttre tehetõ. 
Héber ABC-r•l pedig csak legfeljebb 2.500 évvel ezel•tt•l beszélhetünk. 

E. BEFEJEZÉS
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Egy másik dolgozat témája lehet csak a vonal fölötti két ABC, az egyiptomi démotikus és a szkíta-hun-
székely-magyar ABC lényegileg tökéletes egybeesése fölötti merengés. Nem részletezem tehát, csak 
felhívom a figyelmet itt arra, hogy nem csak abban azonosak, amit a 4. (és a 2.) ábra láttat. Aprócska, 
mondhatni kultúrafüggõ szokásokban, apróságokban is azonosak, de még az írásmódban is 
megegyeznek. Például ugyanaz az erõsen nyelvfüggõ "magánhangzó ugratás" is közös jellegzetességeik 
közé tartozik. Természetesen e két ABC kapcsolatát már eleve sem kell túl bonyolultnak elképzelni, 
hiszen a nagyfokú hasonlóság miatt csakis háromféle összefüggés lehetséges közöttük: 1. E két ABC 
egy és ugyanaz az ABC. (Mert gondoljuk csak meg: ha két ABC-t egyformának látunk, akkor nem két 
ABC-t látunk, hanem egyetlenegy ABC-t látunk két példányban leírva.) 2. Egyaránt egy közös elõdtõl 
származnak (a szülõjük azonos, tehát édes testvérek). 3. Egyik a másik közvetlen leszármazottja (egyik a 
szülõ, másikuk a gyerek). Több lehetõség nincs. Ám közülük csakis a fenti 3. lehetõség esetében merül 
fel az a kérdés, hogy melyikük volt meg elõbb. További támpontért az írásbeliség másik oldalához lehet 
fordulni, a számírás õstörténetéhez, mely az egyiptomi démotikus ABC-vel szemben a szkíta-hun-
székely-magyar ABC õsisége felé billenti a mérleg nyelvét, mégpedig jelentõs súllyal. Ez esetben pedig 
az egyiptomi démotikus ABC a szkíta ABC gyereke, annak egyik leszármazottja. (A számírás 
õstörténetérõl itt már nem lehet szó, e témával kapcsolatban lásd a JEL JEL JEL címû könyvem 141-
155. oldalait, de még ennél is bõvebb anyag található a www.csaba.varga.hu címû internet honlap 
"Írástörténet" fejezetében.) Ha pedig ezek után még a kínai írás eredetét is figyelembe vesszük, akkor a 
3. pontban megadott lehetõségrõl átbillen a mérleg nyelve a fenti 1. pontra, vagyis az egyetlenegy õsi 
ABC-re, melynek eredeti formavilága (és a hozzá tartozó többféle elmés írásmód) egyedül a ma 
magyarnak nevezett nyelv szolgálatában õrzõdött meg napjainkig. Ám ekkor a ma magyarnak mondott 
nyelvnek jelen kellett lennie egykor Egyiptomban. Természetesen elõkerülhetnek még más leletek is, a 
mérleg nyelve még mozdulhat ide-oda, de a fenti 1., 2. és 3. pont bûvös körébõl nem lehet kitörni. 

Amennyiben egy m•veltség fokmér•jének az írásbeliségét tekintjük, kijelenthetjük: 

A héber ABC, írásbeliség a szkíta-hun-székely-magyar szellemi hatásra jött létre. 

A bet•k, a jelkészlet története ezt cáfolhatatlanná teszi.

 

FÜGGELÉK:

Megfontolásra javaslok egy gondolatot, mely az elõzõek olvasása közben talán már felvetõdött az 
olvasóban is.

Mint már említettem, az írástörténet akár természeti törvénynek is tekinthetõ egyik tétele szerint az 
azonos nyelvûek azonos jelkészlettel írnak. (Ez a tétel a betûkészletek rajzi formavilága fölött áll, s nem 
szól az azonos nyelvhez tartozó jelkészletek számáról.) A fenti, C. pontban leírtak alapján könnyû 
belátni, hogy ABC-t átvenni csak oly módon lehet, ha az átvevõ átigazítja azt a saját nyelvére. S a betû 
még koránt sem minden, legalább ilyen körülményes az írásbeli, írásmódbeli szokások, eljárások 
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átvétele is, s akkor még nem is beszéltünk az átvett, egyes betûformákhoz tartozó hangok és a valóban 
ejtett hangok összecsiszolásáról, az egyedi jelek funkciójáról stb. (Senki sem ír fonetikusan. Ez csak 
hiedelem. Az angolok pedig éppeneséggel a szóírásnál tartanak, ugyanis ritkán olvassák azt, amit 
látnak.) Sok évszázados küzdelmnek néz elébe az, aki más nyelv ABC-jét átveszi. Lásd példának a 
"hivatalos" mai magyar ABC és eredetije, az õsi ABC latin változata közötti viszonyt. A latin ABC-
változat (és a hozzá tartozó írásmód) átigazítása a magyar nyelvhez 1.000 (1.400!) év óta zajlik, de még 
mindig nem lehetünk elégedettek az eredménnyel. Vagyis bármelyik ABC csak ahhoz a nyelvhez 
használható, amelyikhez formálódott, avagy amelyikhez kitalálták. (Ha valaki kételkedik ebben, 
javaslom próbálja meg leírni az angol ABC-vel ezt a mondatot: "szunnyadj el gyönyörûségem". Az 
ABC-k között - bármannyire is e hitben ringatjuk magunkat - nincsen átjárás, mint ahogyan a nyelvek 
között sincsen.) Mindebbõl következõen a szkíták, a hunok, a székelyek és a magyarok akkor és csakis 
akkor írhattak egyaránt pontosan ugyanazzal az egyetlenegy ABC-vel, ha a szkíták és a hunok között (a 
székelyeket említenem sem kell) volt egy olyan meghatározó, bõvérû írásbeliséggel is rendelkezõ réteg, 
amelyhez tartozók egyaránt a ma magyarnak mondott nyelvet beszélték. Mert EZ az ABC csak ehhez a 
nyelvhez jó. Másféle nyelvû ember semmit sem tud kezdeni vele! Ez pedig elegendõ érvnek tûnik. 
Másodrangú kérdés e szempontból az, hogy milyen nevei vannak-voltak ennek a nyelvnek, avagy 
milyen neveket viseltek azok a népek, akik ezt a nyelvet beszélték. Az ABC történeténetének egésze arra 
int, hogy nem szabad belesodródni a "névmisztikába".

Varga Csaba

2002, szeptember 9.
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A Brassói Lapok felkérésére készült ez a cikk, a "JEL JEL JEL, avagy az ABC 30.000 éves 
története" címû könyvem megjelenésekor.

A kérdezõ: Bíró Béla irodalomtörténész, egyetemi tanár, a válaszoló: Varga Csaba.

1.Ön ismert filmes szakember, eddig fõként az animáció és a társmûvészetek témakörébe 
vágó dolgozatokat jelentetett meg, hogyan került kapcsolatba az írástörténettel?

Egy alkalommal írnom illett pár sort többek között az irodalomról is. Úgy döntöttem azonban, 
hogy ehelyett elmesélem pár oldalon a latin ABC történetét. Nekiláttam, s két nap múlva már 
nem is létezett más számomra. Rájöttem ugyanis, hogy az írásjelek sorsa szükségszerûen más 
volt, mint ahogyan azt tanuljuk. Elfogott a vadászösztön. Felvásároltam a világ szinte 
valamennyi szakkönyvét, elmerültem az internetben is, gyûjtöttem az anyagot. Ekkor még 
fogalmam sem volt arról, mi lesz a munkám végeredménye. Nem volt munkatervem, nem volt 
bizonyítandó célom, csak azt tudtam, hogy képes leszek átlátni ezt a rengeteget. Ám minden 
úgy ment napról-napra, lépésrõl lépésre, mintha kézenfogva vezetne valaki a világosság felé, 
s ez furcsa érzés volt mindvégig. Például elképesztõ szerencsém volt anyaggyûjtés közben. 
Mindig rátaláltam arra, amire szükségem volt. Igaz, meg is kellett látni, mi van a leleteken. És 
ez nem is olyan könnyû, mint gondolnánk. Viszonylag sok írástöredéket ismerünk már, de 
számos esetben én vettem észre, hogy az õsi tárgyi, vagy festészeti leletek némelyikén írás is 
van. Ezeket már számtalan ember látta, de egyikük sem vette észre, mivel áll szemben. Nézni 
és meglátni ugyanis nem ugyanaz. Mondok példát erre. Lascaux barlangjának falait 17.000 
évvel ezelõtt festették tele állatokkal. Naponta sokan megfordulnak a barlangban, turisták, 
tudósok egyaránt, immár 120 éve, de még senki sem vette észre, hogy nem csak festmények, 
hanem egy sereg szám is van a falakon. Persze nem a mi mai "arab" számjegyeinkkel. Ezek 
pontok és vonalak. Elõször csak gyanakodtam szám voltukra (a matematika felkent tanára is 
vagyok), de egy reggelen, ki tudja miért, egyik pillanatról a másikra már olvastam is a 17.000 
éves számokat. Megrázó pillanat volt. Vagy például a 30.000 évvel ezelõtt telefestett pont 
d'arci barlangban van egy kõlap, tele tenyérnyi piros pöttyökkel. Ezt is tömegek látták már. 
Nem tehetek róla, hogy megláttam: ez bizony pontokból "kirakott" bölény. Igazi pointilista 
festmény, 30.000 esztendõvel az impresszionisták elõtt készült! 

Munkámat nagymértékben megkönnyítõ felfedezéseimet talán animátori szememnek 
köszönhetem. Az animáció ugyanis feltételezi, hogy az alkotó a grafikák legrejtetteb zugait, 
legkisebb részleteit is tudatosan nézze és értelmezze. Ez tehát évtizedek alatt kifejlesztett 
szakmai képességem. Úgy vélem, hogy az animált rajzok bensõséges világának ismerete 
nyitotta meg elõttem az írástörténet világát, ez ugyanis szintén vonalak és változások világa. 
A betûk is grafikák. És ugyanúgy rajzoljuk õket, mint a fákat, házakat. Nem én kerestem az 
írástörténetet, hanem odanézve észrevettem ezt-azt, ami izgalomba hozott.

2.Az alapfeltevés az, hogy a magyar rovásírás, nyelv és kultúra egyike az indoeurópaiak 
megjelenését megelõzõ õsi európai írásmódoknak, nyelveknek és kultúráknak. És kisugárzási 
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pontja éppen a Kárpát-medence. Nem lesz ebbõl botrány? 

Ugyanezt kérdezte Kaposvárott élõ nõvérem is, mikor a kéziratba beleolvasva látta, hogy jót 
írok a múltunkról: "- Nem lesz ebbõl baj?" 

Mint említettem, semmiféle alapfeltevésem sem volt munkám kezdetén. Engem hirtelen 
zavarni kezdett a rendetlenség. Kivasaltam hát és rendbe raktam a szétszórt holmikat. Ez 
körülbelül olyan, mint amikor valaki összerak egy darabokra szaggatott térképet. Hogy aztán 
a jól összeillesztgetett térképen milyen útak, hegyek, folyók ismerhetõk fel, nos a térkép 
összeillesztõje nem tehet errõl, nem okolható a térképen látható területért. Lehet, hogy 
sokaknak jobb volt addig, amíg a térképnek csak egyes, kívánatos részletei voltak 
azonosíthatók. De én nem tehetek arról, ami kiolvasható az írásjelek összerakott földrajzi 
térképébõl. Ez az emberiség mûve, nem az enyém. Én amúgyis csak írástudományi mûvet 
írtam, s csupán kitérõként hívtam fel a figyelmet néha az érdekesebb történelmi 
következményekre. Ezek egyikére, magyar vonatkozásaira kérdeztél rá, illik hát beszélnem 
róla röviden.

Az ABC története sok minden más mellett azt is elárulja, hogy a magyar nyelv õse 
(óvatosabban fogalmazva: a magyar nyelv igényeinek és hangkészletének tökéletesen 
megfelelõ ABC-hez, és az ezt kiegészítõ úgynevezett kultúrafüggõ jelek garmadájához 
tartozó nyelv) volt "a" nyelv teljes Európában (és Ázsia nagy részén) a kõkorszak óta egészen 
addig, amíg a semmibõl elõkerülõ és gyorsan gyarapodó indoeurópai faj el nem foglalta ezt a 
hatalmas területet. És átvették az itteni kultúrát, az ABC-t mindenképp. S hogy 10.000-tõl 
4.000-ig a Kárpát-medencébõl sugároztak ki szerteszét az írás jelei és az írásmód? Még az 
írásjelek közelebbi szemlélése nélkül is meghökkentõen tiszta a kép: az ABC a leleteken a 
Kárpát-medencétõl távolodva, a távolsággal arányosan egyre torzabb. Mintha a földrengés 
epicentrumától egyre távolodó és romló lökéshullámokat látna az ember. De ezt támasztja alá 
az is, hogy a kínai, a sumér, az egyiptomi hieroglif és hieratikus írás, majd jóval késõbbi 
lökéshullámként az egyiptomi démotikus ABC is, és még oly sok más írásrendszer is az õsi 
kárpát-medencei ABC gyermeke. E mûveltségek mindegyike ugyanis a jellegzetes kárpát-
medencei jelsort használta, kezdeteiknél ez és csakis ez a jelsor található. Olyan a kép, igaz 
nagyon homályosan, mintha misszonáriusok rajzottak volna szét idõnként a szélrózsa minden 
irányába a kárpát-medencébõl. Hogy valójában mi, s hogyan történt, nos errõl fogalmam 
sincs. Nem nekem kell ezt kideríteni. De felismerésemmel nem állok egyedül. Nemrégen 
Grover S. Krantz amerika nyelvész a földmûvelés és az állattenyésztés 8-10.000 éves útját 
rekonstruálva pontosan ugyanarra az eredményre jutott, mint amire én a betûkészlet sorsát 
megfigyelve. Grover S. Krantz azt állapította meg, hogy az európai nyelvek mai földrajzi 
elhelyezkedése egészen más lenne, ha a magyar nyelv nem lett volna jelen folyamatosan a 
Kárpát-medencében legalább 10.000 esztendõ óta. Nem lehet meglepõ, hogy az emberek és az 
írásjelek helybenmaradása, avagy földrajzi elmozdulása között tökéletes szinkron 
tapasztalható. De ez még nem minden. S. Krantz tett még egy fontos megállapítást. Azt, hogy 
a magyar nyelv szükségszerûen nagyon lassan változó nyelv kell, hogy legyen. Pontosan 
ugyanezt feltételezi az ABC sorsa is! A kárpát-medencei ABC ugyanis csak úgy lehetett 
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szinte változatlan 6-8.000 éven keresztül, ha az általa szolgált nyelv alig-alig változott ez idõ 
alatt. Ismét csak két tökéletesen összecsengõ következmény! S ennek bizonyítása a magyar 
nyelv ismeretében nem okozhat gondot.

A bizonyítást bevezetendõ, kontrasztként megemlítem azt a közismert tényt, hogy a mai olasz 
már semmit sem tud kezdeni a Dante elõtti olasz nyelvvel. Shakespeare mûveit 
tulajdonképpen már le kell fordítani mai angolra. Ugyanakkor íme egy 1.200 körül készült 
gyûrû magyar nyelvû felirata: "Édes nemes jó kis uram, Gyónyi Rüasz.". Avagy szolganevek 
a Kõrös vidékérõl 1.200-ban: Tagadó, Ravaszdi, Unoka, Látomás, Madaras, Szopós, Viadal 
stb. Avagy a szintén 1.100-1.200 körül lejegyzett Miatyánk: "Mi atyánk, ki vagy a 
mennyekben, szenteltessék meg a te neved..." és így tovább. (Egyedül a magánhangzók 
kiejtési módjában nem lehetünk biztosak. Például zártan, nyitottan stb. módon ejtették-e ki 
õket.) Még messzebbre tekintve: egy 600 körüli avar tûtartóra felírt vers utolsó két sora: 
"Üngür ne egyen / Ûzd le, emészd el õt én Istenem." Avagy egy 3.000 éves kárpát-medencei 
baltatok felirata. "Segesít es üt es ró es" (sebesít is üt is ró is). De van további, mégpedig teljes 
körû bizonyíték is a magyar nyelv lassú változása mellett. E bizonyíték a csángók nyelve. 
Csak csodálkozni lehet azon, hogy senki sem gondolta még át a csángó-magyar és a székely-
magyar nyelv viszonyát. A moldvai csángók körülbelül 1.000 évvel ezelõtt különültek el. 
(Száz év ide, vagy oda most nem számít.) A csángók nyelve is, és a magyarok nyelve is külön 
életet él azóta. Csakhogy: a különbségek összeadódnak! Ebbõl következik, hogy az 1.000 
évvel ezelõtti magyar nyelv csak fele annyira tér el a mai magyar nyelvtõl, mint amennyire 
különbözik egymástól ma a mai magyar nyelv és a mai csángó nyelv. Azaz, ha ma értem a 
mai csángók szavát, méginkább érteném az 1.000 évvel ezelõtti magyar nyelvet! Ebbõl 
következõen a 2.000 évvel ezelõtti magyar nyelv és a mai magyar nyelv közötti eltérés pedig 
épp akkora (ám nem ugyanolyan), mint a mai magyar és a mai csángó beszéd közötti 
különbség. Tehát a mai csángóval való beszélgetés egyenértékû egy 2.000 évvel ezelõtti 
magyarral való beszélgetéssel. Ebbõl viszont az következik, hogy a 4.000 évvel ezelõtti 
magyar nyelv még csak közepes nyeljárásnak tûnne a mai fülünknek. Aki ezt nem látja át, 
olvasgassa el ismét általános iskolai tankönyveit különös tekintettel a logika és a geometria 
alapjaira. Ezzel viszont eltûnt a finn-ugor rokonítás minden alapja is, mert láthatóan egész 
másként kell értelmezni a nyelvi hatásokat, mint ahogyan azt eddig véltük. Egyszerûen meg 
kell fordítanunk az eddig vélt földrajzi haladási irányokat. S a központnak, kisugárzási 
központnak ekként is a Kárpát-medence adódik. (Itt nyelvrõl és nem az egyaránt magyar 
nyelvet beszélõ, legkülönbözõbb népcsoportokról van szó. Sok magyarul beszélõ ország, nép 
volt egykoron, hasonlatosan a mai, sokféle indoeurópai nyelvet beszélõ népekhez. Ez az 
egykori nyelvi sokszínûség az oka annak, hogy régi írásaink mai érthetõsége egyetlen 
korszakon belül sem egységes. Mára már eltûntek például a szókincsbeli különbségek.) A fent 
említettekre van további bizonyíték is. Ez pedig az õsi íráshoz tartozó szellemes írásmód. 
Ennek jellegzetessége a "ligatúra", vagyis a betûk grafikus összeépítése fonetikus írás közben. 
Egy ligatúrát nem lehet átteni másik nyelvre, mert ugyanannak a neve másik nyelven másként 
hangzik (ezért nevezzük másik nyelvnek), s ezt a másféle szót csak másféle betûkkel lehet 
leírni. Ugyanaz a ligatúra másik nyelven tehát értelmetlen. Ebbõl következõen azonos 
ligatúrák használata nyelvi azonosság bizonyítéka. Márpedig számtalan ligatúra élt át 6-8.000 
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esztendõt mindmáig tartóan a Kárpát-medencében. De tudnék további bizonyítékokkal is 
szolgálni (és még fogok is e dolgozatban). A legdöntõbb bizonyíték azonban az, hogy az ABC 
változatlanul maradt meg ilyen hosszú idõn keresztül a Kárpát-medence keleti részén. Ez csak 
úgy lehetséges, ha változatlan mûveltségû és nyelvû emberek ápolgatták, használták és adták 
kézrõl-kézre. Ez a maradandóság pedig csak úgy képzelhetõ el, hogy az ABC mindig is olyan 
volt az itteni emberek számára, mint a varrókészlet, a szerszámkészlet, vagy a pásztorkészség. 
S épp ezt bizonyítja, hogy a legrégebbi felírások szinte kivétel nélkül egyszerû emberek 
kezeírásai. Közkincs volt tehát az ABC. A napi élet szükséges eleme, olyan mint a leves 
receptje, vagy a cséplés, vagy az állattartás módja. Így maradhatott fenn sértetlenül ilyen 
hosszú ideig. A tudás szeretete és tisztelete éltette. Így függ össze a történelem azzal a pár 
geometrikus jellel, melyek együttesét ABC-nek nevezzük.

Visszatérek még a kérdésben elhangzott egyik szóra. Mi az, hogy rovásírás? Ez a szó a köréje 
épített fogalomrendszerrel együtt zavaros és értelmezhetetlen. Elködösíti, összezavarja az 
emberek agyában azt, hogy a fába, kõbe vésett, kutyabõrre, selyemre, papírra, tojásra stb.-re 
írt õsi jelek egy tökéletes ABC elemei. Márpedig az ABC szellemi nagyszerûségét kell 
méltányolni, nem az íróeszközt, a lúdtollat, a bicskát, vagy a táblakrétát. Ugyanis ha van 
rovásírás (s a mai temetõi sírfeliratok is azok, ugye), akkor beszélnünk kell iskolai 
táblakrétaírásról is... Vagyis láthatóan butaságról van szó, aminek elterjesztése mögött 
szándékosság is állhat, ugyanis ha az ember a régi ABC-re, mint szellemi teljesítményre 
figyel fel, eleve "deheroizáló", meghökkentõ felismerésre jut. Bemutatom alább, hogy mire 
gondolok.

Még senki sem méltatta figyelemre, hogy milyen is volt régebben a mai "latin" ABC. Én 
vettem a fáradtságot. Alább 2.500 esztendõs dísztûn lévõ latin feliratot mutatok. Felül a dísztû 
látható, a rá karcolt írással. A középsõ sorban a dísztû feliratának formahû másolata, ez alatt 
pedig ugyanezeknek a betûknek mai formában használt alakja látható. A felirat jobbról balra 
olvasandó, maga a szöveg pedig latinból magyarra fordítva így hangzik: "MARIOS 
CSINÁLT ENGEM RUMASIOSNAK". Nézzük tehát a dísztût:

 

A feliratos tárgy:y:

A felirat formahûen:

A régi jelek mai 
dizájnnal:

1. ábra

A székely-magyar ABC ismerõi bizonnyal egy pillanat alatt észrevették, hogy az eredeti latin 
ABC semmiben sem különbözött a mai is használt székely-magyar, vagyis õsi kárpát-
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medencei ABC-tõl. Van különbség persze, de ezek csak apróságok. Ilyen apróság például az, 
hogy az õsi jelek iránya megfordult idõközben. Ez természetszerû következménye az írási 
irány megfordításának. (Mi több, az is az õsi írásmód jellegzetes törvénye, hogy mindig az 
írás irányába kell fordítani a betûket. A sorvezetés iránya ugyanis soha sem volt köztelezõen 
elõírva, a betûvetõ ezt a betûk irányával jelezte.) A mai, az eredeti "latin" és az õsi ABC tehát 
- ahogyan ma mondják - csak dizájnban különböztek egymástól. (Lásd például az "S" egykori 
szögletes és mai kerekded formáját.) Vagyis egy és ugyanaz az ABC. Nagy különbség van 
azonban az õsi ABC és a latin ABC jelszámában. Az õsi ABC 35, a latinoké azonban csak 19 
jelbõl állt eredetileg. Ennek az az oka, hogy a latinul beszélõk csak 19 hangot használtak, 
emiatt a számukra fölösleges 16 jelet egész egyszerûen kidobták, amikor átvették a kárpát-
medencei ABC-t. Egy-egy ABC-változat jelszáma ismét csak nyomós érv az eddig leírtak 
mellett. A jelszámból ugyanis már eleve következtethetünk az adott ABC-t használók 
nyelvének jellegére! Könnyû belátni, hogy a sok jelbõl álló õsi ABC-t csakis azok 
használhatták, akiknek az átlagosnál, tehát a latinénál is kétszer több írásjelre volt szükségük. 
Kevés ilyen nyelv volt akkoriban, tehát eleve sem kellene a sötétben tapogatóznunk, ha a 
legalább 8-4.000 éves kárpát-medencei ABC használóinak a nyelvét szeretnénk kitalálni.) 
Nézzük csak meg az alábbi ábrán a 8-4.000 évvel ezelõtti kárpát-medencei és a ma is ismert 
székely-magyar ABC összevetését. (Alájuk írtam a régebbi idõkre talán nem mérvadó mai 
hangzást, valamint nem a megszokott latin, hanem a geometriai logika szerinti sorrendbe 
raktam a jeleket). Mindkét kornak csak a legszûkebb értelemben vett jelkészletét 
sorakoztattam fel, de az egyéb jelek is ugyanígy megegyeznek:

2. ábra. Az õsi kárpát-medencei és a székely-magyar ABC összehasonlítása.

A kevés különbség nyugodtan írható a minimálisan 6-4.000 esztendõ számlájára. (Csakhogy a 
pár eltérés is indokolható természetes logikával. Például a "c" hang csak kései jövevény a 
magyar nyelvben. Ez tükrözõdik abban, hogy a mai ABC-ben van "nyíl", a régiben pedig 
nincs; a nyíl ugyanis a "c" hang jele.) Mint említettem, nem csak a szûk ABC egyezik 
(néhány jel esetében még ezek "kultúrafüggõ" változatai is, például a "r" jelének háromféle 
kárpát-medencei változata), hanem az állandósult ligatúrák is azonosak, melyek bemutatásától 
eltekintek itt. Nem foglalkoztam ugyan a jelek hangi értékével, de van értelme megjegyezni, 
hogy néhány jel-hang viszony biztosan megváltozott némiképp a 6.000 év alatt. Errõl 
árulkodik például az "nd" jele, mely a mai "b (X)" és "d (+)" jelek összetétele. Ma tehát "bd"-
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nek kellene lennie, de az "nd" hangi érték õrzõdött meg. Eszerint az "X" az "n" hang jele 
lehetett valamikor, míg a "+" jel régen is a "d" hang jele volt. Az õsi kárpát-medencei és a mai 
székely-magyar ABC közötti teljes formai azonossághoz még valamit: tessék mutatni a két 
távoli kor között egyetlenegy teljesen ugyanilyen harmadik ABC-t, amely a két ABC közé 
állítható lenne, mint összekötõ kapocs. Nekem nincs ilyenrõl tudomásom. 

3.Az ilyen jellegû munkákat a szakma általában délibábosnak, tudománytalannak, a nemzeti 
önérzet túltengésének szokta bélyegezni. Ön a legszigorúbb logikával, hogy úgy mondjam, 
more geometrico, építi fel elméletét. Megkérhetném, hogy röviden vázolja fel a 
gondolatmenetet?

Fogalmam sincs, mi következik, hiszen a könyv csak pár napja kapható. De nem elmélkedem 
a könyvemben, hanem állítok és bizonyítok. S ez más. Persze néha szükségét éreztem, hogy 
néhány sejtésemrõl is szóljak, mint további kutatás témájáról, de e megjegyzéseimet könyvem 
fejezeteinek függelékeibe szorítottam ki, mindig megjegyezve, hogy ez kitérõ, ez csak 
elmélkedés. 

Persze a szokásostól kissé eltérõ szemszögbõl nézem az írásbeliség történetét. Például 
lényegesen leszûkítettem a kört és csakis a betûk sorsát figyeltem. De ezen belül is nem az 
egyes betûket hasonlítgattam össze, hanem csakis a jelkészletek egységes egészét figyeltem. 
Ráadásul kizárólag a grafikus szemszögébõl. A jelek hangi értékei ugyanis nyelvenként és 
városonként, még rövid korszakonként is roppant változékonyak. (Az ógörögöknél látható 
legjobban, hogy városonként lényegesen eltért az ABC-jük. De csak a jelekhez tartozó 
hangok különböztek, a grafika azonban mindegyik helyen ugyanaz volt. Évezredek alatt 
mindvégig hihetetlen hang-"tüzijáték" folyt az ABC rendületlen formájú jelei körül. A 
változás ma is zajlik. Például a grafikailag tökéletesen azonos angol és mai magyar ABC-nek 
már szinte semmi köze egymáshoz a jelölt hangok szempontjából. S a különbség csak 
növekedni fog, míg maguk a jelformák aligha fognak megváltozni. Itt jegyzem meg, hogy az 
a hit, hogy manapság fonetikusan írunk, valóban délibáb.) A jelek hangi megfelelõinek 
vizsgálatát mulatságos igyekezetnek találtam tehát, s szakítottam az írástörténet eme legfobb 
hagyományával. E szemléletváltás mellett bevezettem egy pofon egyszeru vizsgálati 
alapgondolatot is. Ez pedig a következõ:

Ha odaadok egy nyolc éves gyereknek egy baszk újságból kitépett fél oldalt, ez a gyerek egy 
perc alatt kiböngészi a baszkok ABC-jét, holott egy szót sem tud baszkul. Ha ezt az 
újságdarabot aztán még ezer apró fecnire is tépem, s odaadom másnak, õ is kiböngészi a 
baszk ABC-t, bármily töredékes is már az "írásmutatvány". S pontosan ugyanazt az 
eredményt kapja, mint az elõzõ vállalkozó. Vagyis bármilyen töredékekbõl, s bármiféle 
nyelvtudás nélkül is könnyedén összeállítható az adott íráslelet íróinak az ABC-je. A 
végeredményhez semmiféle nyelvtudás és magyarázkodás sem kell. Sem homlokráncolás, 
sem tudósi fontoskodás: ez gyerekeknek szánt rejtvényújság szintû feladat. Tehát elvetettem a 
nyelvi háttér elemzését is. Teljesen fölösleges nehezék. (Figyeljük meg milyen nyelvi 
kavalkád van ma is: egyetlen ABC körül zsong Európa összes nyelve.) Kijelentettem tehát, 
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hogy ha az ABC éltetét akarjuk kideríteni, akkor az ABC-t folyónak, az általa szolgált 
nyelveket pedig csak fölötte döngicsélõ tiszavirágoknak kell tekintenünk. Természetesen ha 
néha-néha mégicsak ráakadunk valami különös állandóságra, arra fel kell hívni a figyelmet, 
de nem ezzel kell foglalkoznia az írás történetét kutatónak. 

E szemléletbeli módosítások mellett axiómákat is bevezettem. Az axiómák nagyon erõs 
fogódzók. Kizárják a mellébeszélést. Egyik fontos axiómám a matematikából származik: ha 
a=b, b=c, c=d, akkor a=d. Aligha vitatható megállapítás. Egy másik axiómám: nem lehet 
kétszer ugyanabba a folyóba lépni, vagyis nem lehet kétszer kitalálni ugyanazt az ABC-t. 
Avagy ismét egy másik axiómám: az írás történetében sincs visszaút, azaz egy megváltozott 
grafikájú ABC nem fog visszaalakulni kezdeti formájába soha többé. E megállapításokon nem 
lehet vitatkozni, legfeljebb bosszankodni lehet a következményeiken. Hogyan lehetne mindez 
tudománytalan? Ez a vád nem érhet.

Sõt. Mindvégig nem egy, hanem két különbözõ módon is bizonyítottam állításaimat. 
Létrehoztam például egy "céltáblát" egy különálló bizonyítási eljárás eszközének. A 
grafikailag azonos ógörög, arámi, régi székely-magyar és eredeti latin ABC-bõl kiválogattam 
azokat a jeleket, amelyek e négy õsi ABC közül legalább kettõben szerepelnek. Ezt a jelsort 
elneveztem hipotetikus ABC-nek, röviden hABC-nak. S aztán mindegyik lelet mindegyik 
elemét összevetettem vele, a következõket gondolva:

1. Bármilyen rövid írástöredéket találunk, a rajta lévõ jelek vagy beleillenek a hABC-ba, vagy 
nem. 2. Ha az összes õsi leletrõl szép sorjában kiemelt jelek nem illenek bele a hABC-ba, 
akkor azok a hABC mellett fognak gyülekezni a gyûjtögetés közben. 3. Ha végigbogarászom 
az utóbbi 30.000 év jelmaradványait, és a hABC-ba nem kerülnek jelek, akkor azt kell 
kijelenteni, hogy az ABC-nek nincsen ilyen hosszú története. 4. Ha kerülnek jelek a hABC-
ba, de mellette is növekszik a gyûjtemény, akkor azt kell mondani, hogy többféle jelsor volt 
használatban egykor, s ezeknek egyike volt csak az ABC. 5. Ha pedig mindegyik talált jel 
kivétel nélkül a hABC eleme, akkor azt kell kijelenteni, hogy az õsi idõkben egyetlen írásjel 
készlet volt használatban, és ez nem más, mint éppen a hABC, vagyis az az ABC, amelyik 
azonos többek között a mai nagybetûs ABC-nkkel is. A végeredmény meghökkentõ és 
egyértelmû volt: csakis az ABC jeleit használták az õskorban. Elrajzolása, formai burjánzása 
csak 4-5.000 évvel ezelõtt kezdõdött el egyes mûveltségekben. Másokban azonban mindmáig 
változatlan maradt. 

Felállított "logikai csapdáim" segítségével létrejött eredmény számomra is meglepetés volt: 
feketén-fehéren kiderült, hogy 30.000 évvel ezelõtt már létezett az ABC, s õshazája a mai dél-
francia terület volt. A leletek szerint kb. 6-8.000 évvel ezelõtt végleg eltûnt innen, ám 
ekkortájt bukkant fel a Kárpát-medencében. Mint egy kukac: itt eltûnik a felszínrõl, amott 
elõbukkan. (A dátum nem lehet pontos, mert egy lelet kora nyilván nem a leletet létrehozó 
mûveltség kezdetét jelzi. Mindent figyelembe véve nagyjából Kr. e. 10.000 körülre tehetõ a 
helyszínváltás, legalábbis a súlypont áthelyezõdése.) Az ABC itt jó hosszú idõre ismét 
megpihent, majd ki tudja mi okból, ismét útra kelt és elment Kínába, valamint 
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Mezopotámiába és Egyiptomba, a Földközi tenger szigetvilágába, és még oly sok más 
területre is. De megmaradt helyben is, s ezt nevezzük ma székely-magyar ABC-nek.De ne 
feledjük: a mûveltségeket nem a szél sodorja erre-arra, azt emberek viszik magukkal.

Érdekes lehet tehát, milyen volt az ABC a kárpát-medencei kora elõtt, vagyis míg a dél-
francia és az északi spanyol, portugál területeken virágzott. Az alább látható jelsor 
természetesen nem tekinthetõ teljesnek, mert egyetlen legõsibb lelet sem bõséges annyira, 
hogy nagy valószínûséggel tartalmazná használóik ABC-jének összes jelét. Emiatt nem 
tudhatjuk, voltak-e további jeleik is az elõkerülteken kívül. De ami elõkerült, az volt, tehát 
gyûjteményem csakis bõvebb lehetett a valóságban, rövidebb nem.

Az alábbi ábrán tehát az ABC 30-10.000 évvel ezelõtti átlagos állapotát látjuk:

Ez a jelsor 30-10.000 évvel ezelõtt még a mai francia-spanyol területeken volt otthonos.

3. Ábra

Ismétlem, a fenti ABC-t csak átlagosnak lehet nevezni. Ám koránt sincs akkora 
bizonytalanság benne, mint hinnénk. A legkorábbi, 30.000 éves leleten, azaz egyetlenegy 
kövön, egyetlen kéz által írottan, együtt láthatók az ABC mindvégig állandóan elõbukkanó, 
legjellemzõbb jelei, melyeket az alábbi képen láthatunk:

4. Ábra

De nem csak a jelek fontosak. A jelek mellett különállóan maga az írásmód is perdöntõ. 
Márpedig azt látjuk, hogy a legrégebbi írásokban jelen van már a ligatúra, s ez éppen a kárpát-
megencei írásmód legjellegzetesebb sajátossága. Épp innen tudjuk például azt is, hogy a 
ligatúra soha sem volt kötelezõ, használata a betûvetõ fantáziájára volt bízva. Ez ad 
magyarázatot arra, hogy a ligatúrák miért ötletszerûen helyezkednek el a régi írásokban. S épp 
ez az oka annak, hogy egy-egy szellemes ligatúra nagy területeken elterjedt, hosszú ideig 
használták, hogy voltak sikeres ligatúrák. (A sikeres ligatúrák léte is nyom: csak rendszeres, 
teljeskörû írásbeliségben terjedhet el egy-egy ligatúra.) Íme néhány 30.000 éves ligatúra dél-
francia tájékról:
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5. Ábra

Alább pedig egy 10-15.000 éves csontfurulyát láthatunk. Ezen is található ligatúra, mégpedig 
a felirat középsõ jele, mely a "+" alakú és a kereszt alakú jel összeillesztése. Ez a lelet 
önmagában is igazolja a kárpát-medencei írásmód igen õsi eredetét, még úgy is, hogy nem 
sikerült megtudnom a lelet megtalálási helyét. Ugyanis ezen a nagyon régi feliraton 
megtalálhatjuk a székely-magyar ABC és írásmód jellegzetes vonásait és betûformálási 
stílusát, ízét: 

6. Ábra

A ligatúrák lassú elhagyása talán 3-5.000 esztendõvel ezelõtt kezdõdött egyes "újmódi" 
mûveltségekben. (A ligatúra leszegényedve bár, de máig is él a monogramokban.) De a 
ligatúrák túlhangsúlyozása is megjelent, ebbõl kerekedett ki például a kínai írásjelek különös 
világa. (Könyvemben ezt is bizonyítom.)

Sok-sok tényt lehetne még felsorolni, de fontosabbnak tartom, hogy az írás mellett mindig 
jelenlévõ számírásról is szóljak néhány szót. S ez a nyomvonal pontosan párhuzamosan fut az 
õs-ABC nyomvonalával.

A számjelek formája, s a számírás elve szinte címere egy-egy mûveltségnek. (Például abból, 
hogy arab számjeleket használunk, egyenesen következik az arab kultúra erõs hatása az 
egykori Európára, habár errõl nem sokat tanulunk, mert árnyékot vet a latin kultúra mindenek 
felettiségére.) Nos, az írásjelek mellett mindig voltak számjelek is, ugyanis aki ír, az számol is 
és számokat is ír. És ez most már nem csak logikus feltételezés, mivel sikerült rátalálnom 
ennek minden szükséges bizonyítékra, vagyis egész egyszerûen: sok õskori számot találtam.

Eredményeimbõl csak három példát mutatok. Olvasatuk bizonyítását sem részletezem, úgy 
érzem puszta látványuk is meghökkentõ erejõvel bizonyítja mindazt, amit eddig elmeséltem. 
Az alább látható néhány számjel három korszak egységes, jellegzetes számjelírását és 
egységes számírási módját példázza:
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30.000 éves számjel 
Pont d'Arc 

barlangjában

Két 17.000 éves 
számjel Lascauxból

Két számjel Erdélyi 
sóbányából, az 1.900-as 

évek fordulójáról

7. Ábra

Mégis egy szó a számok olvasatáról: a 30.000 éves szám értéke 5463, avagy 1875, attól függõen, 
hogy jobbról balra, vagy balról jobbra olvassuk a jeleket. A csak pöttyökbõl álló lascauxi szám pedig 
vagy 82, vagy 44. (A késõbb közkedvelt húszas számrendszerben számoltam, de lehetséges, hogy itt 
6-os számrendszerrõl van szó. Ekkor a fenti értékeket egyszerûen át kell tenni 6-os számrendszerre.) 

Csak érdekességként említem meg még, hogy a fenti látványból és e számírási mód késõbbi 
fejleményeibõl könnyen bizonyítható, hogy a keleten ma is igen elterjedt "abakusz" ötlete legalább 

30.000 esztendõs. Belátható az is, hogy a négy vonal, ötödik áthúzva, négy vonal, ötödik áthúzva stb. 
számírás ötlete jóval elõbb volt meg, mint a fent látható legõsibb számjelírás ötlete.

Ez a jellegzetes, minden mással összetéveszthetetlen számírás tehát a dél-francia vidékrõl 
került át a székelyföldre, s itt még a múlt század elején is használatban volt. (Lásd: Sebestyén 
Gyula "Rovás és rovásírás", 136-137 o. Püski, 1999.) Kell-e csodálkozni azon, hogy a 
szellemileg szorosan összetartozó és "együttjáró" írás és számírás valóban együtt járta az útját?

Remélem, hogy az eddigiekkel bármilyen röviden is, de átfogó képet sikerült adnom õseink 
írásbeliségérõl. S itt érdemes megállni egy pillanatra. Megrendítõ ugyanis együtt szemlélni a 
30.000 éves írásjeleket és a számjeleket. (A következõ képen elsõként láthatja az olvasó 
együtt a 30.000 évvel ezelõtti emberek írásjeleinek és számjeleinek legjellemzõbb elemeit, 
ugyanis csak könyvem befejezése után találtam rá az összeállításához szükséges legdöntõbb 
leletekre.) Íme tehát a 30.000 évvel ezelõtt élt emberek írásbeliségének vizuális arculata:

Néhány jellemzõ 30.000 évvel ezelõtti írásjel (balra) és számjel (jobbra).

8. Ábra

Megállapíthatjuk, hogy a 30.000 esztendõvel ezelõtti emberek írásának és számírásának 
grafikai világa szellemileg teljesen egységes. Tehát ez a kor még koránt sem az írásbeliség 
kezdetének kora, bizonytalanságnak nyomát sem láthatjuk a jelek összességét szemlélve. Sõt, 
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a tiszta gondolatiság árad belõle. Messzirõl jöttünk. Messzebbrõl tán, mint gondolni mernénk.

4. Mi az, amit már most bizonyosnak tart?

Csak ezekbõl meséltem részleteket eddig. De sok minden mást is biztosnak tartok Ezekbõl is 
azt válogatom ki most, melyek összefüggnek a magyar nyelvvel.

Mikor az egyiptomi írással is foglalkozni kezdtem, többen óvtak, fõleg a "démotikától", azaz 
a démotikus írásjelek világától, mondván nagyon iszapos, iszalagos terület az. De ekkor már 
tudtam az õs-ABC-rõl, az õsi jelsorról, s ez nagy segítségemre volt. De csak a jó vizsgálati 
módszer megtalálásában. Ugyanis az elsõ felismerések után azonnal kiderült, hogy elõzetes 
felfedezéseim nélkül is bárki rájöhetett volna a titok nyitjára, csak az eddigieknél egy kicsit 
messzebbrõl és elõítéletek nélkül kellett volna rátekinteni a démotikus írásra.

A démotikus ABC egyszerû ABC, s egyszerû "betûírás". Csakhogy kézzel írták a szövegeket, 
s az egyes betûket nézve semmi sem jut az ember eszébe. De én eleve csak a teljes 
betûkészletekkel, mint grafikai egységgel foglalkoztam, s összeraktam hát a démotikus ABC-
t, s megnéztem milyen ez nem kézírással, azaz geometriai szemmel nézve. Pillanatok alatt 
helyére került minden. Alább csak egy részletet mutatok a démotikus jelek és ezek ideális 
alakjainak összehasonlításából, ám már ennyi is elég ahhoz, hogy láthatóvá váljon az 
azonosság:

A két betûsor közötti különbség nem több, mint amennyi a kézírás torzító hatásától eleve várható.

9. Ábra 

Aligha lehet kételkedni abban, hogy a fenti betûk egy és ugyanazon betûk. Csakhogy a a 
démotikus ABC hosszú ABC, ezért játékból megpróbáltam összehasonlítani a hosszúság 
miatt egyetlen lehetséges korabeli jelölttel, a kárpát-medencei ABC-vel. Az egyezés csaknem 
hibátlan, egyedül a "csokornyakkendõ" (a magyar "u") hiányzik a démotikus ABC-bõl. Ezzel 
szemben perdöntõ egyezések találhatók. A kárpát-medencei ABC-ben ugyanis külön jele van 
az "s"-nek és külön jele az "as"-nak, de ez a két jel ugyancsak az "s" és az "as" jele a 
démotikus ABC-ben is. Továbbá mindkét ABC-ben két különbözõ jele van az "r"-nek (a "H"-
szerû jel és a csupasz ferde vonal), s mindkét ABC-ben szabadon választhatott közülük a 
betûvetõ. Akár egy szón belül is. De például a félkör "kultúrafüggõ" változatai is tökéletesen 
egybevágnak. Az ilyen mértékû egyezés arról árulkodik, hogy azonos nyelvrõl, legalábbis két 
igen közeli nyelvrõl van szó. Könnyû ellenõrizni, s én megtettem: nem létezik két, minden 
részletében azonos ABC, mert a nyelvi különbségek az ABC-ben is tükrözõdnek. Például ki 
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ne tudná megkülönböztetni a német ABC-t az angol ABC-tõl, pedig igen közeli rokon 
nyelvekrõl van szó, hiába ugyanaz az ABC. A kettévált nyelv ABC-je is kettéválik, s 
mindegyik a másiktól függetlenül változik. s egyedül csak távolodni tudnak egymástól. Ez 
valóságos fizikai törvény, efölött vitatkozni tehát értelmetlen. 

Az egyiptomi és a kárpát-medencei ABC összehasonlítása az alábbi ábrán látható. A felsõ 
sorban vannak a magyar, alatta pedig az egyiptomi démotikus betûk:

10. Ábra

A fenti összehasonlítás alapján azt kell mondani, hogy ott kellett lennie a magyar nyelv 
nyomainak a piramisok közelében, tessék csak keresni, meglesz az. Ezt nem csak a betûk 
mesélik. Tóth Margit zenetudós több évtizedig gyûjtötte az õsi egyiptomi (kopt) énekeket, 
dallamokat. Õ mondta egy interjúban roppant óvatosan fogalmazva, hogy “Egyiptom 
zenéjérõl keveset tud a világ. Nekifogtunk a lejegyzetelésüknek a bölcsõdaloktól a halotti 
siratókig. Sohag megye zenei örökségének dallamai már le vannak jegyezve, s nagy 
meglepetésemre olyan dallamokat is találtunk, amelyek az erdélyi siratóénekekre 
hasonlítanak.” De van ennél is meglepõbb bizonyíték. Borbola János sikerrel olvasta el 
magyarul a 4.000 éves úgynevezett "moszkvai papiruszt". (Olvassuk együtt magyarul, 
Írástörténeti Kutatóintézet, Budapest, 2000.) Egy matematika tanár e papiruszra írta 
feladványait, többek között a csonka kúp térfogatának a kiszámítását. E feladat tökéletesen 
érthetõvé vált akkor, amikor Borbola komolyan vette a szöveg magyar hangzásvilágát. Eddig 
egyetlen nyelvi aspektusból sem lehetett megérteni a matematikai feladatok megoldásainak a 
menetét. A magyar szavak azonban azonnal helyére tettek mindent. Ismétlem, mindegyik más 
nyelvû kísérletnél zagyva szöveg kerekedett ki, holott matematikáról lévén szó, a szöveg 
kristálytiszta útbaigazítást kell, hogy adjon az egymás után elvégzendõ számítási 
mûveletekrõl. Magyarul olvasva hirtelen fény derült arra, hogy akkoriban miként végezték a 
térfogatszámítást. Maguk a matematikailag szükséges mûveletek döntik el, hogy helyesek a 
magyarul olvasott és a magyar szókincs szerint értelmezett "vezényszavak". Csak példaként 
mutatva a következõ matematikai vezényszavakat: "harmadolni 6, kapol 2", vagy "28 szapora 
2, kapol 56". (A szavak valóban csak rövid, eligazító szavak, az elvégzendõ mûveletre 
koncentrálnak.) S ha az egyik jelcsoportban a két szélsõ hieroglif jel fej és kosár rajza, s a 
magyar olvasat a két rajz közötti jelekkel együtt: "fejen számít kosarat", s a feladat valóban 
az, hogy hogyan kell fejben kiszámítani a kosár térfogatát, akkor meg kell, hogy adjuk 
magunkat: magyar nyelvûek jártak ott. Ugyanez a hangcsoport más nyelven egészen biztosan 
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mást jelent, tehát kizárható, hogy olyan más nyelvû olvasat lenne a helyes, a melyrõl még 
nincs tudomásunk, ugyanis a számításba vett nyelvek egyikével sem sikerült kideríteni, hogy 
melyik számmal mit kell csinálni és miért. S nem lényegtelen az sem, hogy Borbola János 
további sikereket elért ezen a téren. Mûködik a felismerése.

Természetesen szó sincs arról, hogy most aztán teljesen fel kellene forgatni az egyiptológusok 
eddigi eredményeit. Mert érdekes a helyzet. Habár az egyiptomi nyelvvel foglalkozók maguk 
sem tudják, hogy milyen nyelvet kutatnak, ennek ellenére a fordítások lehetnek többé-kevésbé 
pontosak. Ugyanis a nyelvet kikerülve logikai úton is ki lehet következtetni, mit tartalmaznak 
a mondatok, nagyjából mit jelentenek a szavak, s a valahol elért eredményeket más szövegben 
is lehet alkalmazni, vagyis minden eddigi eredmény elfogadható lehet. Csak pontos nem. E 
félsiker az oka annak, hogy a szövegek fordításai nem igazik, hanem csak költõi fordítások. 
(Így érthetõ meg, hogy miért a XIX. századbeli irodalom, és az ekkori irodalmiasság íze 
sugárzik a 4.000 évvel ezelõtti egyiptomi szüvegek "fordításaiból".) Természetes, hogy a 
nyelv ismerete nélkül sohasem derülhet ki, hogy hogyan hangzott pontosan a betûk által 
rögzített szöveg. Még azt sem sikerült eldönteni eddig, hogy milyen nyelvcsaládba 
tartozhatott az egyiptomiak nyelve. (Az persze nem biztos, hogy minden szöveg ezen a 
nyelven íródott. Sõt, biztosan nem.) Így aztán ha van megoldás, az jó megoldás, mert csak 
egyetlen megoldás lehetséges, bár nyilván kevesen fognak ugrálni örömükben, mert megvan. 
Mint ahogy például nekem sem kell tartanom attól, hogy egyszerre túl sok üdvrivalgó ember 
ugrik majd a nyakamba eredményeim hallatán.)

S épp az egyiptomi szövegek elolvasási nehézségeivel kapcsolatban van még egy 
bizonyítékom a netán továbbra is kételkedõk számára.

Az egyiptomi nyelv titkát kutatók legnagyobb nehézségét az okozza, hogy a régi egyiptomiak 
igen ritkán írták ki a magánhangzókat. Sokáig az volt az egymás után sorakozó 
mássalhangzók tömegétõl elborzadó szakmabeliek véleménye, hogy ez nem is lehetett beszélt 
nyelv, hanem valamilyen kitalált rejtjelsorozat volt csak. Aztán rájöttek, hogy ez az ötlet 
mégiscsak balgaság, de a magánhangzók mindmáig nincsenek meg, anélkül pedig 
felolvashatatlan a leírt szöveg. Jobb híján azt teszik manapság, hogy a mássalhangzók közé 
kivétel nélkül mindenhova beszúrják az e hangot (ahol van, azt természetesen meghagyják), 
de e mûvelet eredménye persze ugyancsak rémálom. E titkon töprengve, s a démotikus és a 
kárpát-medencei ABC azonosságát már felismerve a legkülönbözõbb démotikus szövegekbõl 
kiválogattam számos szó különbözõ módon leírt változatait. Ezek összehasonlításából kiderült 
számomra, hogy nem lustaságból hagyták el írás közben a magánhangzók java részét, hanem 
nagyon is pontos szabályokat követve írták, vagy nem írták ki õket. Tehát beszélhetõ az írott 
szöveg. Úgy mûködik a szabály, mint egy természeti törvény. S az egyiptomi írásmód 
alaptörvénye nem más, mint a kárpát-medencei írásmód jellegzetessége: a magánhangzó 
ugratás szabályrendszere. A magyar hangugratás törvényeit követve mindenhol megtaláltam a 
magánhangzókat. A szabály érvényességén nem lehet vitatkozni, mert egy szabály vagy 
mûködik, vagy nem. Ez mûködik. Tessék csak kipróbálni az egyiptomi írásokra a 
magánhangzó ugratás szabályait. Mint esõ után a földbõl a kukacok, úgy bukkanak elõ az 
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egyiptomi írásokból a láthatatlan magánhangzók. Nincs ott hiány belõlük. S a hangugratás 
törvénye egyaránt mûködik a hieratikus és a hieroglif jelekkel írt szövegekben is. Sõt az õsi 
szokásnak megfelelõen egyaránt írtak jobbról balra és balról jobbra is, betartva eközben azt a 
szintén õsi szokást, hogy a jeleket mindig a sorvezetés irányába kell fordítani.

Bemutatok négy példát az egyiptomi hangugratás bizonyításául, bár tudom, hogy az õsi 
magyar ABC és írásmód ismerõi tudják csak igazán értékelni azt, amirõl itt szó van. Az 
átugrott, azaz a ki nem írt, de olvasandó hangokat kisbetûvel írtam, s a szavakat latin 
betûformákkal mutatom be, hogy az egyiptomi jelformákhoz nem szokott olvasó is könnyen 
kiértékelhesse a törvényszerûség módját és érvényesülését:

AMN RMSZSZ, olvasva: AMoN ReMSZeSZ. KLOPTR, olvasva: KLeOPaTRa. AUTKRTR, 
olvasva: AUToKRaToR, PTAMN olvasva: PeTAMoN. NFRT, olvasva: NeFReT. PSMTK, 
olvasva: PSeMeTiK. És így tovább a végtelenségig. Megkerültek tehát az elveszett egyiptomi 
magánhangzók. S csak a kárpát-medencei õsi írásbeliség ismeretében lehetett megtalálni õket. 
(Arról most ne is beszéljünk, hogy a székely-magyar ABC-be "beleragadt" valamikor hat 
hieroglif jel, s ezek egyike éppen a szkarabeusz.)

Az egyiptomi írásokra vonatkozó végsõ eredményem az, hogy mindhárom egyiptomi 
jelkészlet egyaránt az õs-ABC gyermeke, mert még a hieroglif jelkészlet sem más, mint maga 
az õs-ABC, csak valamikor feldíszítették, rajzokká módosították az õsi betûket. 

A magyar nyelv és a pontosan rászabott, ma is élõ ABC és írásmód tehát egy õspark, egy 
Jurasic Park. Ismerete olyan lehetõségeket ad a múlt kutatásához, mintha élõ dinoszauruszt 
tanulmányozhatnánk, s nem kellene néhány csontöredéket bámulva találgatni egykori valóját. 
A múlt itt van, él és virágzik bennünk. A világ õsparkjainak egyike az, ami a fejünkben van. 
Szellemi génbank.

5.Melyek a nyitott kérdések?

Én csak egy lézersugarat bocsátottam a múlt sötétjébe, nem pedig verõfényt, tehát koránt sem 
vált láthatóvá minden. Sok ötletem van a részletek vizsgálati módjaira is, de engem most egy 
további nagy kérdés izgat: miként mûködik az ismeretek átadása. Felfedeztem, hogy 
kvantumosan is és hullámszerûen is mûködik az ismeret terjedése. Az ismeretek hullámszerû 
átadása a nap, mint nap folyó, minden irányban állandó és folyamatos ismeretterjedés. A 
másik ismeretátadó mód nem folyamatos, hanem igen távoli idõközönként mintegy 
"csomagba zártan" ugrik át egyik agyból a másikba. Könnyen megértjük a kétféle 
ismeretátadási módot, ha a pletykára és vele szemben a féltve õrzött családi titokra 
gondolunk, melyet a viccekben mindig az épp haldokló nagypapa súg a legfiatalabb unoka 
fülébe, megesketve, hogy õ is így tegyen, ha eljõ a végsõ órája, s közben soha senkinek se 
mondja el azt, amit most megtudott. Így az ismeret 60-70 éves ugrásokkal közelít a mához. 
Az ilyen kvantumos ugrásokat kulturális lépcsõfokoknak neveztem el. Egy ilyen lépcsõfok 
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óvatosan számolva ötven esztendõ. (Valószínûbb a 60-65 év.) Ez pedig annyit jelent, hogy ha 
egy kétezer évvel ezelõtti hír eljut hozzánk, és kinézünk az ablakon, csupán negyven 
hírtovábbító embert látunk egymás mögött állva az idõ országútján. Hogy az ismeret 10.000 
esztendõ messzeségbõl eljusson hozzánk, még mindig csak 200 emberbõl álló hírláncot kell 
felállítanunk. Nem sok ugye? S hogy témánkra visszakanyarodjak: az ABC formavilága még 
csak 600 (de talán csak 460) kézen ment keresztül azalatt, míg 30.000 év távolságából indulva 
eljutott az olvasóhoz és hozzám. Értelmetlenség több átadót-átvevõt, s a lehetséges zegzúgos 
utak is elemezgetni, egyedül csak a leghatékonyabb útvonal (a lehetõ legkevesebb közvetítõ) 
a mérvadó. Az ismeret, a tudás ugyanis bármelyik pillanatban, egyetlen fejbõl is gyorsabban 
szétterjed, mint a búbópestis.

E gondolatok alapján teljes joggal feltételezhetõ, hogy nem csak az ABC ismerete, hanem sok-
sok minden más ismerete, tudása is sértetlenül vészelt át 30-40-50.000 esztendõt, vagy még 
ennél is többet. Azaz tudásunk jelentõs része e távoli korokból indulva jár kézrõl kézre. 
Nyitott kérdés: melyek ezek. De az is érdekes probléma, hogy miért akadnak el egyes 
ismeretek az idõ országútján, mások pedig miért képesek százezer évekig száguldozni 
sértetlenül. Úgy tûnik számomra, hogy a régebbi korokban egészen más volt a világrendszer. 
Talán nem volt szolga, csak segítõ. Nem tudom. Egy írástörténeti példát mutatok alább a 
maradandóságra:

A fenti két ábra közötti fehér sávban a két ló azonos felirata látható.

10. Ábra

A fenti két lovon ugyanaz a felirat van (ugyanaz az ABC, ugyanazok a betûk - és ismerõsek, 
ugye? -, valamint egyaránt lovon vannak), holott a két felirat készülte között legkevesebb 5-
7.000, de legvalószínûbben 10-15.000 esztendõ van. Nem lehetett túlzottan harcos, véresen 
forgandó élet akkoriban. A kérdés az, hogyan valósították meg ezt? Tanulságos lehet.
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Általában véve is izgalmas kérdés, milyen lehetett az élet a 10-20-30.000 évvel ezelõtti, vagy 
még régebbi nagy korszakokban. Most már kijelenthetõ, biztosan nem olyan volt, mint 
ahogyan azt Európában tanuljuk. Nem latolgatások, hanem tárgyak bizonyítják, hogy biztosan 
volt földmûvelés, szövõszék (tehát asztalos stb.) 27.000 évvel ezelõtt is, ekkor már biztosan 
lobogtak az égetõkemencék tüzei is, s mint láttuk, írtak-olvastak, számoltak az emberek... Sõt. 
Hogy most egy másikfajta embert is említsek: a neandervölgyi embereknek két nagy 
kézmûipari telephelyét tárták fel eddig, elõkerült egy neandervölgyi ember által készített 
furulya (rafinált mol hangskálára van hangolva), van rajz, melyet neandervölgyi ember 
készített, vagy róla rajzolta valaki. Az eddig talált legrégebbi felirat 240.000, a legrégebbi 
szobor 800.000 éves... De oldalakon keresztül tudnám sorolni azokat a tárgyi bizonyítékokat, 
melyek nevetségessé teszik az õseinkrõl alkotott, õket lealacsonyító, európában közkedvelt 
közhelyeinket.

Úgy érzem, sutba kell dobni a múlt elemzéséhez alkalmazott szemléletmódunkat. Szétnézünk 
a világban és kitöltve látjuk az állatias állapotban tengõdõk és a lehetõ legkifinomultabb életet 
élõk közötti teljes skálát. Általunk vélt fejlettségi szint szerint rangsoroljuk a mai népeket, s 
azt mondjuk, hogy íme, ezzel az emberi kultúra kialakulásának idõrendi sorrendjét határoztuk 
meg. Hogy ebben a mai egymásmellettiségben az egykori egymásutániság tükrözõdik. Nagy 
tévedés. Én azt hiszem, hogy a ma is látható fejlettségi sokszínûség nem idõbeli rangsor, 
hanem mindig is ennyire sokszínû életet élt az emberiség, egyszerre, együtt, egymás mellett! 
(Hiszen mi sem idõben egymás után, hanem egyidõben látjuk a teljes skálát.) Csak azt tartom 
elképzelhetõnek, hogy a legnagyszerûbb és a legalacsonyabbrendûbb élet közötti skála 
lehetett egyre szûkebb visszafelé haladva a messzi múltban. A mûveltség-olló csak két-három-
ötszázezer évvel ezelõtt kezdõdhetett lassan, igen lassan bezárulni, hiszen ekkor is és jóval 
ezelõtt is voltak velünk mindenben szempontból tökéletesen azonos emberek. De ki tudja 
megmondani, hogy mikor kezdõdött záródni a mûveltség-olló? (Nem lehetett-e olyan kor is, 
melyben nyitottabb volt egy idõre, mint ma? Erre még gondolni is felháborítónak 
rendeltetett.) S ezzel hirtelen millió évekig tolhatjuk vissza a magasrendû szellemi élet 
kezdetét. A "zavaró" leletek egyre szaporodnak. (Hogy ismét a Kárpát-medence múltjából 
idézzek: a Kõrös partján elõkerült egy 6-7.000 évvel ezelõtti ötszobás lakóház, hatalmas 
gazdasági épületekkel. A lakóház mindegyik szobájában cserépkályha volt, s a mennyezet 
gerendáit mûvészi faragások díszítették...)

Egyszóval van itt kérdés bõven. Õseink kopogtatnak az ajtón: "- Mi is ugyanolyanok voltunk, 
mint ti vagytok." A szellemi élet csak evolúciós léptékekkel mérve változhat, következésképp 
mindig volt jó és anyagiakban, szellemiekben gazdag élet is.

6. Ezek szerint folytatni fogja. Mik a tervei?

Elõször az õsi számírás történetét szeretném feldolgozni. Aztán kiegészítem mindazt, amit 
ilyen-olyan megfontolásokból kihagytam a könyvembõl. E részek egyike a Hegyek népének 
története. Úgy tûnik, hogy volt egy önmagát Hegyek népének nevezõ nép, mely átvészelt 
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10.000 éveket és mindvégig a hegyekhez ragaszkodott. Éltek a Pireneusokban, aztán a 
Kárpátokban, majd az Ararát körüli hegyvidéken is gyökeret vertek. Errõl árulkodó 
nyomaikat fel tudom sorakoztatni. Kihagytam a könyvembõl ezt a részt, mert ez már igazán 
provokációnak hatott volna, épp elég a bentmaradtakat megemészteni együltõben.

VISSZA
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Néhány szó az ABC latin változatáról

A szakirodalom legnagyobbrészt az ABC ógörög változatból származtatja 
az ABC latin változatát. Ám alapvetõ hiba rejtõzködik ebben a 
származtatásban. Mégpedig az, hogy a szerzõk a latin ABC-nek nem a 
legkorábbi, hanem csak egy késõbbi, jócskán módosult változatával 
végzik el az összehasonlításokat. Vajon miért? A választ keresve még az 
is felmerülhet, hogy itt egy hallgatólagos, közmegegyezéses csúsztatásról 
van szó. (Ha így van, akkor aligha lehet másról szó, mint arról, hogy az 
ABC latin változatát védelmezik, nehogy "rossz" társaságból származzék.)

Példát a jó emlékû mester, Szántó Tibor "A betû" címû könyvébõl hozok 
itt. E könyv 28. oldalán található az alábbi szokásos levezetés, melynek 
felsõ sorában az ABC ógörög változata, legalsó sorában pedig az ABC latin 
változata van. A két középsõ sor pedig a kettõ közötti átmenet - a 
"hagyományos" elképzelés szerint:

Pár jelforma azonosítása téves, de ez itt most nem változtat a lényegen.

Figyelmesen szemlélõdve rá kell döbbennünk: a fenti ábra nem azt 
igazolja, hogy a felsõ sorból származik a legalsó sor, hanem azt, hogy 
mindkettõnek egyaránt a felülrõl számított harmadik sor a szülõje, az 
elõdje. Itt és csakis itt sorakoznak ugyanis a legrégebbi - az ógörög és a 
latin idõket jóval megelõzõ - betûformák. A fenti ábra tehát azt igazolja, 
hogy az ógörög és a latin ABC-változatok egyaránt egy harmadik, náluk 
régebbi ABC (3. sor) leszármazottai. Csak példaként emlitem az ide 
szükségszerûen alkalmazandó, az idõ dimenzióját is magába foglaló 
logikai menetet: nõvérem és közöttem genetikai kapcsolat, mégpedig igen 
mély genetikai kapcsolat mutatható ki. (Mint a fenti, legfelsõ és legalsó 
sor között). Ám szarvashiba arra következtetni ebbõl, hogy nõvéremtõl 
származom. Szembeötlõ, közeli rokonságunk oka abban van, hogy azonos 
szülõtõl származunk. Ez a fenti ábrán is egyértelmûen kiderül abból, hogy 
a harmadik sorban lévõ betûformák lényegesen régebbiek, mégpedig 
egységesen, mint a többi sorban lévõ betûformák.
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Mivel a fenti ábra nem ad igazán pontos útbaigazítást, mert a betûformák 
magukon viselik a többszörös átírás torzító hatását, nézzünk meg egy 
eredeti feliratot. 

Az alábbi dísztû i. e. 700 körül készült, s egész biztosan latin nyelvû a 
rajta lévõ felirat. A dísztû alatta a felirat tiszta másolatát, legalul pedig 
ugyanezen szöveget a betûk mai formáival látjuk:

A felirat jobbról-balra olvasandó: "Marios med fhe fhaked Rumasioi", azaz 
"Mariosz készített engem Rumasziosznak". 

A feliraton bizonyára nem szerepel az összes betû. Más írásmaradványok 
is rövidek, töredékesek, emiatt nem mondhatjuk, hogy teljes egészében 
rekonstruálható a legkorábbi latin ABC-változat, hiszen lehettek olyan 
betûk is használatban, melyek nem maradtak fenn. Azok a betûk azonban, 
amelyek elõkerültek: vannak. S nekünk most ennyi is elég. Több, 
legkorábbi írásmaradvány alapján pedig a következõ kezdeti latin jelsor 
adódik (a betûk alatt a mai abc szerinti megfelelõ hangok láthatók):

A jobb oldalán farkincával ellátott "W" (=m) pontosan követhetõen az õsi 
szögletes "B" betûforma egyik változata.

S itt már meg is állhatunk. Ez a betûsor, ezek a betûk egyedül csak az õsi 
Kárpát medencei ABC-ben szerepelnek így együtt, következésképp 
lehetetlen, hogy az ógörög ABC-változatból kerültek az ABC latin 
változatába. Már csak azért sem, mert a latin kor a kései ógörög korban 
kezdõdött, s ekkorra az ógörög betûk már olyanná formálódtak, 
amelyekbõl aztán már végképp nem származhatott latin ABC, 
különösképp nem a kezdeti formavilága.

Tehát a latin és az ógörög ABC-változat rokonsága - mint már említettem 

http://www.varga.hu/IRASTORTENET/A_LATIN_ABC_valtozat_eredete.htm (2 of 3)2004.08.26. 21:56:47



Untitled Document

- idõben mindkettõt jóval megelõzõ betûkészletben található meg. S ezt a 
következõ, az idõt is érzékeltetõ ábra pontosan érzékelteti:

A fenti ábra egésze pontosan szemlélteti az ógörög és a latin ABC-
változatok eredetét, azt, hogy testvérei egymásnak, egy közös õsbõl 

külön-külön kiválva közelednek a mához..

És végül, íme a régi Kárpát medencei ABC és a legkorábbi latin ABC-
változat összevetése: 

 

Lehet, hogy az M és a Z betûformák a legrégebbi idõkben is szerepeltek az 
ABC latin változatában is, de ez nem derül ki a legrégebbi latin nyelvû 

írásbeli leletekbõl. 

E fenti összehasonlításból látszik, hogy az ABC latin változata nem más, 
mint az õsi Kárpát medencei ABC kivonatolása. Azért kellett a latin 
nyelvûeknek fele husszúságú ABC, mert beszédükben csak ennyi hang 
szerepelt. Az ABC átvételekor a számukra felesleges jeleket egyszerûen 
elhagyták.
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A FRIG Kiadó és terjeszt• új könyvei: 

 
 

Varga Csaba: HAR, 
avagy Európa 45.000 

éves szellemi és nyelvi 
öröksége I. kötet 

EL•KÉSZÜLETBEN 

II. kötet

A GONDOLA CIKKE A 
KÖNYVBEMUTATÓRÓL 

A szerz•vel Erd•s Miklós (HÍR 
Tv) beszélgetett a NAPKAPU 

könyvesboltban 

Részlet a könyv 
bevezet•jéb•l 

 

A szerz• többi könyve

 

Vitairat az •si írásbeliségünk elleni támadásról  
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Érdekl•d•knek: a Czuczor-Fogarasi szótár CD-n megrendelhet•:

Arcanum Adatbázis, 1115 Budapest, Fejér Lipót u. 12.Telefon: 481-0900, 
Internet: www.arcanum.hu, e-mail: arcadat@axelero.hu

 

 

 

 

http://www.varga.hu/CenterStart.html (2 of 2)2004.08.26. 21:56:51



Untitled Document

Werner Eszter 2004. június 16. 11:28 

 Európa k•kori nyelve a magyar? 
Varga Csaba: HAR - könyvbemutató

A napokban jelent meg Varga Csaba, a k•kori m•veltség 
kutatójának legújabb könyve: HAR avagy Európa 45 ezer 
éves szellemi és nyelvi öröksége címmel. A m• szerint a 
messzi k•korban kitaláltak egy nyelvet, amely még ma is él, 
és amelyb•l a magyar nyelv •rzött meg a legtöbbet.

Fotó: gondola - we

Erd•s Miklós és Varga Csaba 

Egy hihetetlenül sokoldalú szerz• 
különös látásmódját ismerhette 
meg mindaz, aki tegnap délután 
ellátogatott a Napkapu 
Könyvesboltba, ahol Varga 
Csaba legújabb szerzeményét 
mutatta be. A dedikálással 
egybekötött oldott hangulatú 
beszélgetést a Hír Televízióból is 
jólismert Erd•s Miklós vezette. 

"A szavak nem hangok, hanem 
mind-mind valamilyen képet 
közölnek" - kezdte el•adását a 
szerz•, aki grafikusként a látást tartja legfontosabbnak. "Szavaink legmélyebb 
lényegér•l, legalapvet•bb részeir•l szól könyvem." A matematikusi végzettséggel is 
rendelkez• író a "beláttatás m•vészetének" segítségével próbál sakk-matt helyzeteket 
teremteni m•vében, hogy állításait ne lehessen megcáfolni. Kutatásait ezúttal 
egységes alapra építi: a Cuczor Gergely - Fogarasi János által 1862-ben írt magyar 
nyelv szótárra. 

A m• nem érthetetlen nyelvészkedés. Izgalmas olvasmány, amely mindenki épülésére 
szolgál. Egy rejtélyes fantázia világot, képi látásmódot tár elénk, amelynek 
felfedezését segíti a könyvben található számtalan rajzos illusztráció. 

A messzi k•korban kitaláltak egy nyelvet, amely még ma is él: sok nyelv bel•le vált 
kultúrnyelvvé. Alapja húsznál is kevesebb olyan szó, amelyek mindegyike képet 
jelöl. Önmagában már az is izgalmas, hogy ezt a nyelvet tudományos célokra 
alkották meg akkoron. 
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Fotó: gondola - we

 

A könyv borítója 

Varga Csabának ez a legújabb m•ve az 
•snyelv kitalálásáig vezet vissza 
bennünket. A m•b•l megtudható, hogy 
Európa mai nyelvei milyen sokat •riznek 
még ebb•l a legalább 45 ezer évvel ezel•tt 
megalkotott nyelvb•l. Bizonyára 
megdobogtatja a magyar olvasó szívét, 
hogy bel•le a mi nyelvünk •rzött meg a 
legtöbbet. Olyannyira, hogy a szerz• 
szerint a magyar nyelvet lényegében 
azonosnak kell tekintenünk Európa k•kori 
nyelvével. Kontinensünk nyelveinek 
összehasonlítása pedig meger•síti azt az 
egyre többször hallott felismerést, hogy 
Európa minden titka és varázsa csakis a 
k•korból érthet• meg. Ekkor alkották meg 
mindazt, ami mai szellemi és anyagi 
világunk alapja: nemcsak azt a rendkívül 
sikeressé vált nyelvet, amelynek eredetér•l 
ez a könyv szól, hanem 
haszonnövényeinket, háziállatainkat, 

írásbeliségünket is. A m• ezekbe a nagy id•kbe segít bepillantani. 

Fotó: gondola - we

 

A szerz• 

Varga Csaba 1945-
ben született 
Mez•csokonyán. 
Rendkívül sokoldalú, 
hiszen amellett, hogy 
íróként a k•kori 
látásmódot, 
írásbeliséget, 
m•vészetet és az 
•snyelvet kutatja, 
filmrendez•, 
filmproducer, 
fest•m•vész, 
matematikus, grafikus 
és zeneszerz• is. 1972-
t•l rendez filmeket, 
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m•veivel több mint 50 fesztiváldíjat nyert. 1991-ben megalapította a Varga Stúdiót. 
1999-t•l foglalkozik az írás eredetével és az •skori m•veltséggel. 2000-ben létre hozta 
a FRÍG Könyvkiadót. 

Kitüntetései: 

- Balázs Béla-díj (1985)
- Életm•-díj (Chicago, 1988) 
- Tiszteletbeli Aranykopjás táltos (2002) 
- Szül•falujának, Mez•csokonyának díszpolgára (2002) 
- Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (2003) 
- 1998-ban, Krakkóban a "filmtörténet legjobb tíz animációs filmje" közé sorolták A 
szél cím• filmjét. Ugyanebben az évben Hollywoodban a világ 40, majd 2000-ben a 
világ 15 legbefolyásosabb animációs filmrendez•je közé választották. 

Könyvei: 

- A 8. m•vészet felfedezése (1999) 
- Film és story board (1998) 
- Jel, jel, jel avagy az ABC 30 ezer éves története (2001)
- Az •si írás könyve (2002) 
- A k•kor él• nyelve (2003) 
- Id• és ABC (2003) 
- HAR avagy Európa 45 ezer éves szellemi és nyelvi öröksége (2004) 

F•bb animációs filmjei: 

- Id•ben elmosódva (1972) 
- Ebéd (1980) 
- Auguszta (1983-1984) 
- Valcer (1984) 
- Gyurmatek (1985) 
- A szél (1985) 
- Szekrénymesék (1987) 
- Bestiák (1993)
- Ablak (1999) 
- Don Quiote (1999)
- Bogár (2001) 

VISSZA
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Varga Csaba most készülõ könyve.

HAR, avagy Európa 40.000 éves nyelvi és szellemi öröksége 

 

Részlet a könyv elejébõl:

2. fejezet 

Mit állít és bizonyít ez a könyv?

E könyvemben a következõt állítom és bizonyítom:

1. Egy nép 40.000 esztendõvel ezelõtt már széltében-hosszában belakta Európát. 
Sok nyomuk maradt a legrégebbi idõkbõl is. Például írások, számjelek, és az 
önmagukban is nagy mûveltséget sejtetõ, remekbe sikerült festmények, grafikák. (1)

2. Több mint 32.000 évvel késõbb, azaz 8-6.000 évvel ezelõtt új nép jelent meg 
Európa földén. E késõn jövõ telepesek a ma összefoglaló néven indoeurópaiaknak 
nevezettek kisebb-nagyobb foltokban az õsnépre, vagy azok mellé telepedtek. 
Szükségszerûen sokat átvettek Európa akkori egységes nyelvébõl, és nyilván 
mûveltségébõl is. Ebbõl következik, hogy az indoeurópainak nevezett nyelvek közös 
rétegének legalább egy része onnan ered, hogy úgyan abból a nyelvbõl merítettek 
mind. Még a latin áttétel is ide sorolandó, mert a latin is az európai õsnyelvet 
magába szíva terebélyesedett ki, mint ahogy az ógörög is. (2)

3. Semmiképp sem lehet meglepõ ezek után, hogy Európa õslakóinak nyelve nem 
csak véletlenszerû, részbeni, ám mindenképp jelentõs indoeurópai átvételként, 
hanem emellett egyenes ági folytatásként érintetlen állapotában is fennmaradt 
mindmáig. 
Európa lényegileg nem változott, legalább 40.000 év óta itt lévõ õsnyelvét ma 
magyar nyelvnek nevezzük. (3) (Magyarnak talán csak az 1.200-as évek óta nevezik. 
Súlyos logikai hiba tehát ezen összegzõ elnevezés általános kivetítése ennél régebbi 
idõkre, habár akkor is voltak magyarok.)

1. 29.000 éves nagy nõi ruhatár is maradt fenn, megtalálója 
szerint a ruhák némelyike valóságos „ruhaköltemény“. (Olga 
Schäffer régész, Chicago.)
2. Az indoeurópaiak az õsnyelv részeinek átvételével tettek szert 
a szanszkríttal közös rétegre is, tehát nem közvetlen és szerves 
örökség az. Úgy találom továbbá, hogy az õsnyelv egységes 
befogadása keltette régebben azt a látszatot, hogy létezne 
egységes „indoeurópai nyelvcsalád“.
3. Ezt a nyelvet beszélték az etruszkok, és a kelták is (a szkíták és 
a hunok is), de az õ történetük nem az örökkön helyben maradók, 
hanem az eltávozók-visszatérõk bõvérû történetéhez tartozik.

 

 

 

 

4. Állítom továbbá és 
széles körûen bizonyítom is e könyv lapjain, hogy az az õsnyelv, amelyet ma 
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magyarnak nevezünk, kitalált nyelv, s 40.000 évvel ezelõtt már készen volt. 
A kezdeti teljes szókincs jelentõs részét sikerült is feltárnom. Ezen nem kell 
meghökkenni, mert koránt sem olyan lehetetlen, mint elsõ pillanatban látszik: 
ugyanis kitalálásának pillanatában aligha indult 40-nél több szóval ez a nyelv, 
jómagam 20-30-ra teszem a kezdeti alapszavak számát. Vagyis nem kellett szavak 
százezreivel reménytelen harcba bocsátkozni. Elegendõ csak e pár szó nyomába 
eredni. Tehát az általam már azonosított 16 alapszó ekként valóban a szókincs 
jelentõs részének mondható. Nagyjából a fele.
A 40, mint felsõ határ jól igazolható, és a Szógyökök száma címû fejezetben be is 
mutatom a szinte pofon egyszerû, meghökkentõen kézen fekvõ bizonyítást. Tulajdon 
képpen nem is értem, miért nem jött már rá erre valaki.
Ami pedig a nyelvek kitalálását illeti: nyelvek kitalálása Ázsiában ma is szokásos. 
Feltételezhetjük, hogy régebben ez még inkább így volt. Ekként tehát ezt 
mondhatjuk: mindig is találtak ki nyelveket, ám egyszer az egyik olyan jól sikerült, 
hogy már legalább 40.000 esztendõt is túlélt: még ma is beszélik. 
Pontosabban: beszéljük még mindig a Kárpát-medencében.

5. Állítom, hogy ezt az õsi nyelvet nem csak úgy, hanem az írásbeliségével együtt 
találták ki. Tehát nem levegõben lógó nyelv, hanem nagyon mélyen átgondolt 
rendszer véglegesült egykoron egy adott napon, legalább 40.000 évvel ezelõtt. 
Az írásjeleket és az alapszavakat oly módon találták ki egyszerre, hogy minden 
egyes kitalált írásjelhez egy-egy fogalmat jelölõ szót (gyököt) rendeltek. Ekként a 
rendszer eleve nem lehetett parttalan, hanem csak annyi szó és jel született meg, 
amennyi feltétlenül szükséges és elégséges. S a "minden a legegyszerûbb állapotból 
fejlõdik ki" axiómára támaszkodva eleve azt kell gondolnunk, hogy csakis néhány 
szó és jel lehetett az alapkõ, semmiképp sem megjegyezhetetlenül, kezelhetetlenül 
sok. 
A rövidséghez, az általánosan használhatósághoz pedig egy alapelv, pontosan 
meghatározott igény és cél szükségeltetik. Nem sikerült még kitalálnom, mi lehetett 
ez. A megoldáshoz a teljes nyelvünket át kell majd fésülni. Hogy mennyire nem 
reménytelen a kezdet kutatása, e könyvbõl kiderül.
Kovács Imre Barnának (a Titkos tanítások társszerzõjének, a kõkori szellemi világ 
kutatójának) köszönhetõ a fenti felismeréseim lényegét érintõ azon észrevétel, mely 
szerint e nyelvet akkor bizonyára a tudomány nyelvéül találták ki. S valóban, 
apránként kiderült, hogy az írásjelekhez rendelt szavak a lehetséges legrövidebb 
axiómáknak tekinthetõk. S ami még ennél is fontosabb: mindegyik alapszó 
közvetlenül ellenõrizhetõ KÉPet, látványt fogalmaz meg. (4)

4. Erre igyekeztem felhívni a figyelmet már a A kõkor élõ nyelve 
címû könyvemben is, ezt ismételve rendszeresen: "a kõkor szava: 
kép".

 

Tehát ezek az alapszavak 
olyan igazságokat foglalnak magukba, amelyek valóságossága nem lehet vita tárgya. 
Például 

HAR minden, ami erõteljesen kiemelkedik, legyen az hegy, vagy illat, testrész vagy 
akár hang is. 
MOR (<mál-vál) minden, ami részekre válik, vagy éppen rész, vagy elválik, elvált 
valami valamitõl. Lehet az málna is, válasz is, vagy akár gyerek is. 
GUR minden, ami kör alakú, vagy ilyen pályát ír le, vagy legelvontabb lényege a 
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körrel kifejezhetõ. És így tovább. 

Egy ilyen alapokon nyugvó, eleve axiómákra, mégpedig elvont képi axiómákra épülõ 
nyelv csakis a valóságot fejezheti ki (belõle a legelvontabb részeket is), s aligha 
készülhetett másra, mint a világ lényegének kutatására és kifejezésére. Az igazság 
keresésére, közvetítésére és megtartására.
Következés képpen már elsõ lépésben sem mondható okosabb, mint hogy nyelvünk 
tudományos célok szolgálatára teremtett nyelv.

Nem képezik e könyv témáját, de szükséges az elõzõek alátámasztásához 
megemlítenem az alábbiakat is, hogy láthatóvá váljon a teljes rendszer:

6. Úgy tûnik, az írásjelek illesztési lehetõségei szabták meg, hogy milyenné 
terebélyesedhetett ez a pár szóra épülõ nyelv. Nyelvünk legsajátabb jellemzõje, a 
gyökökbõl való építkezés tehát innen indult, s az írásbeliség szabta módszer ez. 
Az úgynevezett "ligatúra" betûk rajzi egybeépítése a legkorábbi leleten is bõségesen 
megtalálható. Feltételezhetõ tehát, hogy az õsi jelkészlet azért vonalas, hogy 
ligatúrák legyenek építhetõk. (5) Ismétlem: a ligatúra 40.000 évvel ezelõtt már (6) 
létezett. 

7. A kõkor nyelvével, szellemi világával való közvetlen köteléket igazolja a 
számokkal kapcsolatos magyar jel és fogalomrendszer is.
A számok életbevágó fontosságának kifejezõdése ugyanaz, mint a 17.000 évvel 
ezelõtti és a még régebbi idõkben. (Pl. számûzött, számkivetett, számbeliek, 
számomra stb.)
A legalább 10.000, ám bizonyos szempontból 17.000 évig visszavezethetõ 
számneveink is nyelvünk kitalálásának tudományos célját igazolják a nagy idõhézag 
ellenére is: számneveink a számírással foglalkozók elmés szakzsargonjai, s nem 
pedig "igazi" számnevek: nem a számot, hanem a szám felírásának módját, avagy 
két számnév esetében (nyolc és kilenc) e két számnak a körrel kapcsolatos 
számolásokban betöltött szerepét fejezik ki. 

8. A feltételezhetõen az alapszavakkal és a betûkkel együtt kitalált, de 40.000 évvel 
ezelõtt már mindenképp alkalmazott, s általam "pont-pont-vesszõcské"-nek 
elnevezett számírás a XX. század elején még ismert volt Erdélyben. (7)
Úgyan akkor ez a számírás Egyiptom írásbeliségének is része volt a belátható 
kezdetek óta Egyiptom megszüntéig változatlanul. Mielõtt azonban ide eljutott volna, 
némi átalakuláson esett át. Kb. 10.000 évvel ezelõtt 10-es számrendszerre tették át, 
egy új jel (a 10-es) bevezetésével. Számneveink sora az Egyiptomban fennmaradt 
számírás pontos, mégpedig egészen pontos tükörképe. (8)
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5. További írásbeli szabályok is felismerhetõk. Ezek egyike a jel 
ismétlésével való fokozás. Bár igaz, még nem sikerült 
megállapítanom, hogy mikor vezették be például, hogy bármelyik 
jel kettõzése többes szám, háromszorozása pedig "minden az" 
értelmû természetesen az adott jelre vonatkozóan. Csak annyi 
állapítható meg az eddigi leletek alapján, hogy ez az eljárás 
12.000 évvel ezelõtt már biztosan létezett.
6. A "már" szokásos tudományos fordulat, de roppant félrevezetõ, 
hamis útra vezet komolyan vétele. Múltkor hallottam a rádióban, 
hogy "az emberek MÁR több ezer évvel ezelõtt is használták a 
mézet". Vajon nem maflaság-e egy ilyen mondat: "a medvék már 
több ezer évvel ezelõtt is ették a mézet". Nem, a medvék azóta 
kedvelik a mézet, amióta léteznek. S vajon nem ez mondható-e az 
emberre is? A hamis fejlõdéselmélet fõ támasza ez a MÁR. Vele 
teremthetõ meg legegyszerûbben a felsõbbrendûség látszata. 
Hogy egy mai kultúrkör lenne a világegyetem célja és csúcspontja.
7. Sebestyén Gyula: Rovás és rovásírás, 136-137. o. 
8. Borbola János: Királykörök, 205-212 o., Varga Csaba A kõkor 
élõ nyelve, 75-116. o.

 

 

 

 

Emiatt bizonyítottnak kell 
tekintenünk, hogy 
nyelvünkön zajlott a 
számírásnak még a némi 
átalakítása is akkoron. De 
figyelemre méltó, hogy e 
számírás változatlan, 
eredeti formáját is mi 
õriztük meg a XX. század elejéig. (Ez azt sejteti, hogy 10.000 évvel ezelõtt több, 
egyaránt nyelvünket beszélõ kultúrkör élt egymás mellett.)

9. Nem csak a számírás és a számnevek maradtak fenn. 
A nyelvvel együtt kitalált legalább 40.000 éves írásjel sor ugyancsak él. 
Alig változott állapotában szkíta-hun-székely-magyar ABC-ként, s az ebbõl kiemelt 
egyik részlet a nagybetûs latin ABC-ként ismert és használatos. 
S vajon meglepõ-e, hogy ez az együtt kitalált: nyelv, számírás és jelsor (legalább is 
40.000 éve már együtt vannak) ott maradt fenn együtt mindmáig, ahol maga a nyelv 
is: a Kárpát-medencében. 
A mindenkori nagy szellemi hármasság:

betû, szám, nyelv.

S visszatérve arra, hogy tudományos céllal kitalált nyelvrõl van szó, íme Ove 
Berglund svéd orvos és mûfordító véleménye: 

,,Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar 
nyelv az emberi logika csúcsterméke."(9) 

9. Magyar Nemzet 2003.XII.2.5. o. Köszönet Harsányi Ildikónak 
(a remekbe szabott Kostérítõ szerzõjének), hogy felhívta 
figyelmemet erre a mondatra.

 

 

Ez a tömör megállapítás esetleg csak annyival finomítható, hogy a benne rejlõ 
értelmesség nem "terméke" a logikának, hanem a logika mûködésének hû 
tükrözõdése. Persze születését tekintve e nyelv valóban a logika szülötte, hiszen 
nyilván egy megelõzõ nagy tudás összegzése. 
Nagy tudás azonban csakis igen sokrétû nyelven születhet meg. Ha már megvolt, 
amin meg is fogalmazódott a tudás, akkor miért kellett egy másik nyelv? E kérdésre 
nem tudom a választ.
Ám ez gyanúsan tyúk-tojás problémának tûnik. Melyik volt elõbb: a tyúk, vagy a 
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tojás? Azért megválaszolhatatlan ez a kérdés, mert az egymással szembe állított 
tyúk és tojás nem kettõ, hanem egy és ugyanaz a valami, csak két különbözõ 
idõpontban tekintettünk rá. Azt hiszem ez a feloldása a nyelvvel kapcsolatban 
felmerült elõzõ kérdésnek is. Ez azonban további zavarba ejtõ kérdéseket vet fel. 
Mint lenni szokott, egy titok megoldása sok további titkot hoz felszínre. De ez a 
"mellékhatás" egyetlen, már megtalált és bizonyított megoldás értékét sem 
csorbíthatja.

Mindezt összegezve azt állítom tehát, hogy 

a. A ma magyarnak nevezett nyelv kitalált nyelv.
b. Legalább 40.000 éve találták ki.
c. Negyvennél kevesebb szóból és betûbõl építették fel. 
d. Ez Európa õsnyelve, s benne, mint bölcsõben nevelkedtek fel, váltak kultúrnyelvvé 
az úgynevezett indoeurópai nyelvek, beleértve az ógörögöt és a latint is.
c. A ma magyarnak nevezett nyelv csaknem teljesen tisztán õrzi eredetét, belõle 
visszafejthetõ a kezdet.

Nem tartozik e könyv témájához, de a teljes körkép felvázolásához szükséges 
megemlítenem még a következõket is.
Az õsi írásmódok és jelrendszer útját követve alapos okkal gyanítható, hogy az 
utóbbi 12.000 évben nagy kirajzások történtek a Kárpát-medencébõl. A talán 8-
7.000 évvel ezelõtti eltávozók hozták létre az un. sumér és egyiptomi birodalmat. A 
késõbbiek, az 5-4.000 évvel ezelõttiek, de vélhetõen az elõzõek is, döntõ hatással 
voltak a kínai mûveltségre (és írásbeliségre). (Kb. 2.800 évvel ezelõtt is távozott egy 
néprész, s Egyiptomban kötöttek ki. Õket nevezik hykszoszoknak.) Írástörténeti 
megfontolások alapján szükséges feltételezni egy közbeesõ, Egyiptom, Sumer, Kína 
és Kárpát-medence közé esõ, és naggyá virágzott mûveltséget is. Nagyon-nagyon 
bizonytalanul ezt a helyet az Ararát környékére teszem. (Erre sok a közvetett 
bizonyíték, ám közvetlen egy sincs.) Lehetséges, hogy valamelyik, már sivatagos 
ázsiai területen volt ez a hely, a "másik pólus", vagy itt is volt másodlagos szellemi 
központ.
Úgy tûnik, hogy a legmérvadóbb szellemi központ mindig hegyen, hegyvidéken volt. 
A sûrû, õsi ködbõl lassacskán kibomló, végtelenül õsi - s 2.000 évvel ezelõtt még 
mindig e néven létezett - Hegyek Népe még sok meglepetést tartogat. Kinek 
kellemest, kinek kellemetlent. 

http://www.varga.hu/IRASTORTENET/HAR.htm (5 of 5)2004.08.26. 21:57:01



Varga Csaba könyvei

 

Varga Csaba könyvei

Érdekl•dés a kiadónál: FRÍG Kiadó honlapja 

 

ismertet•  tartalom

 

tartalom  ismertet•

 

http://www.varga.hu/Books/KONYVEK_KEPEK/KONYVEK_kepek.htm (1 of 2)2004.08.26. 21:57:02



Varga Csaba könyvei

ismertet•  ismertet•

mozgó címlap   

ismertet•

 

 

http://www.varga.hu/Books/KONYVEK_KEPEK/KONYVEK_kepek.htm (2 of 2)2004.08.26. 21:57:02

http://www.varga.hu/Books/Flash/FILMesSTORY.swf


BookABC.html

http://www.varga.hu/Books/BookABC.html (1 of 2)2004.08.26. 21:57:05

A könyv részletes bemutatása a baloldalon látható 
ÍRÁSTÖRTÉNET rovatban található.

Ugrás a könyv kiadójához xxxÉrdeklõdni

AJÁNLÁSOK A KIADÓHOZ: 

  "Varga Csaba...mostani, eretnek munkája az írás történetérõl 
föltehetõleg háborgást okoz a részletek kutatásában elmerültek 
csapatában, s azokéban is, akik boldog rajongói a tárgykörrõl kialakult 
képzeteknek. Ám azt könnyû belátnom, hogy Varga Csaba mûve: 
forradalom. Ha igaza van, (és nagyon úgy fest!), az írás története 
gyökeresen megváltozik, fölismert kezdetei pedig a mostani néhány 
ezer évrõl több tízezer évvel korábbra tehetõk. Ha ismét könyvkiadót 
vezetnék, azonnal "megvenném" Varga Csaba mûvét, és 
elõkészíteném megjelentetését világnyelveken." (Bodor Pál (Diurnus)) 

  "Varga Csaba könyve évszázados állóvízbe dob követ. A 
konstrukció, az elmélet olyan erejû, hogy mihamarabbi bekerülése a 
kérdéssel foglalkozók szellemi vérkeringésébe több, mint indokolt. 
Bizonyítja, hogy nemcsak a nyelvészkedõ-eredetkutató dilettánsok 
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nyúlhatnak formabontó módon olyan alapkérdésekhez, amelyeket 
valódi megoldás híján félretett a  hivatalos tudomány, hanem érkezhet 
izgalmat keltõ válasz máshonnan is. Talán éppen a kiadás esélye lehet 
a döntõ mozzanat, hogy egy utolsó átdolgozással a helyére kerüljön 
benne minden. Attól kezdve pedignyílt a játéktér: tessék megoldani a 
sok-sok nyitva hagyott kérdést, ha feltételük nyugtalanságot okoz!" (Z.
Karvalics László, a történettudomány kandidátusa, egyetemi docens, 
BME Információmenedzsment Tanszék.) 

*

Az Olvasás Évét ez a könyv az Írás Esztendejévé is avatja. 
Varga Csaba e meglepetõ mûvérõl sok szó esik majd az egész XXI. 
században -- és azután is, sokáig.
Ahogy más új földrészeket - õ a szellem régi, elfeledett világrészeit 
tárja fel. És megmutatja, hogy egyetlen szempillantás alatt megértjük 
õket, mintha visszaébrednénk egy régi álomba. Értjük a hatezer, a 
tízezer éves betûket és számokat is - gyorsabban, könnyebben, mint 
az elsõ elemiben az elsõ O betût. Meglepõ logikával ránk bizonyítja, 
hogy tudtunk írni már 30.000 évvel ezelõtt. S nincs abban semmi 
"gõzfejû ómagyar romantika", hogy minden írások alapja az õsi 
rovásírás, és azok közül is mindenekefelett a kárpátmedencei. 
Amelyet öreg székelyek úgy olvasnak el, mint egy friss levelet.
Kedélyes éleselméjûséggel kimutatja, hogy még az "egyszerûbb", az 
egyiptomi demotikus és hieroglíf is ebbõl alakul ki, akárcsak a 
legrégibb kínai írás. 
Mindehhez egyszerû mértani logika és szellemi szigorúság kellett, 
mély lelemény és a jelek olyan értése, amelyhez csak a vérbeli 
grafikus ért, fõként az olyan, aki ma már világhírû animációfilmes. És 
évõdõ kedély, logikus áhítat. 
(BODOR PÁL)
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Érdeklõdni

A JEL JEL JEL címû könyvemben bemutattam az õs-ABC mindmáig tartó 35.000 éves útját. E 
könyvemben pedig – melyet az olvasó most kezében tart – azt mutatom be, miként is írtak az emberek e 

végtelenül õsi ABC betûivel, mióta világ a világ. Ám koránt sem kell tartani attól, hogy távoli, 
ismeretlen vizekre hajózunk. Hiszen már az elsõ elemiben is 35.000 éves jeleket – a harmadára 

zsugorodott, s jobbról balra átfordított õs-ABC betûit körmölgetjük, amikor a NAGYBETÛINKET 
tanuljuk. Mi több, ma is aszerint írunk e betûkkel, ahogyan azt legalább 35.000 évvel ezelõtt valakik 

kitalálták. A változás csupán annyi, hogy az ehhez az ABC-hez tartozó négyféle õsi írásmód közül ma 
már csak egyetlenegyet tanulunk meg – a legegyszerûbbet. E könyvben tehát a további három 
varázslatos, s egyre mélyülõ szellemiségû írásmóddal ismerkedhetünk meg. Persze nem csak 

olvashatunk róluk, hanem gyakorolhatjuk is õket a feladatok segítségével, mint egy tankönyvben – ha 
úgy hozza a kedvünk. Ez a könyv tehát nem csak mûvelõdéstörténeti kalandregény, hanem tanulásra is 

és tanításra is egyaránt alkalmas.
Összegezve: nem egy-két ezer, hanem több tízezer éves idõutazásra indulunk akkor, amikor olvasni 

kezdjük ezt a könyvet. Rég meghalt, távoli õsök szólnak belõle hozzánk – s ígérem, könnyedén meg is 
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értjük a szavukat.

A könyv bevezetõje:

1. BEVEZETÕ

Úgy gondolom, a JEL JEL JEL címû könyvemben leírtakkal tanúbizonyságát 
adtam annak, hogy elfogadhatóan tájékozott vagyok az írás mérhetetlenül õsi 
történetét és a legújabb felfedezéseket illetõen mindabban, ami az eredmények 
frissessége miatt hiányzik még a történelem könyvekbõl. Lévén a ma ismert 
legõsibb írásleleteket jómagam fedeztem fel, s foglaltam rendszerbe. Ha pedig ez 
így van – gondoltam –, akkor kötelességem is megírni egy olyan könyvet, 
amelyben bemutatom, hogy a betûvetésnek milyen útjai-módjai voltak 10.000-
20.000-30.000 évvel ezelõtt, s eme írásmódokat hogyan lehet ma is elsajátítani.
Eldöntöttem tehát, hogy leírom, miként írtak az emberek, mióta világ a világ. 
Egyféleképpen. Az emberek kiötöltek persze (különösen az utóbbi 3.000 évben) 
sok másféle írásmódot, jelkészletet is, de az az egy, az az egyetlenegy ABC, 
valamint a hozzá tartozó, vele elválaszthatatlanul összefonódó négyféle írásmód, 
amelyet e könyv bemutat, 35.000 év óta mindmáig töretlenül állja a sarat. 
Ugyanis, ma is aszerint írunk, ahogyan azt legalább 35.000 évvel ezelõtt valakik 
kitalálták. A változás csupán annyi, hogy az egykori írásmódok közül már csak 
egyetlenegyet ismerünk – a legegyszerûbbet, az egykor a legkevésbé mûveltek 
írásmódját. Az ugyane betûkhöz tar-tozó másik három írásmódot pedig az 
európaiak többsége elfelejtette. De magával az õsi ABC-vel sem történt más, mint 
harmadára zsugorodott, s ez az az ABC, amelyet ma nagybetûs ABC-nek 
nevezzük.
Tehát már az elsõ elemiben 35.000 éves jeleket körmölgetünk, ami-kor 
nagybetûinket tanuljuk. S 35.000 éves szabályokat tanulunk, amikor elsajátítjuk e 
betûk használati módját is. Mivel már csak egy írásmódot tanulunk meg, azt 
hisszük, csak ez az egy lehetséges, vagyis fel sem tûnik, hogy van írásmód, s az már 
végképp nem, hogy lehet többféle írásmód szerint is írni ugyanezekkel a betûkkel.
E könyvben tehát azt mutatom be, hogy e betûkkel – a NAGY-BETÛKKEL – 
miként lehet írni a másik három írásmód szerint is.
De vajon milyen korosztály számára írjam meg ezt a könyvet, az „Õsi írás 
tankönyvét“? Végül úgy döntöttem, olyan könyvet írok, amely tanulásra is és 
tanításra is egyaránt alkalmas. Továbbá úgy írom meg, hogy mindenféle tanulási, 
vagy tanítási szándék nélkül is izgalmas, tanulságos olvasmány legyen. Tehát 
mindenkinek írom ezt a könyvet, s még az sem aggaszt, ha szép színes borítója 
miatt netán játéknak tekintik az olvasni még nem tudók – mindegyik könyv arról 
álmodik, hogy kézbeveszik. Ez a könyv nem történelem könyv. Mert nem a 
változásokról szól, hanem épp ellenkezõleg: az emberi szellem végtelen 
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maradandóságá-ról. Az ABC ugyanis nem a külvilágban létezik, hanem bennünk 
van. 
Csak akkor kerül kivûlre, s akkor is csak az árnyéka, ha írunk. Ha nem írunk, az 
ABC nem szûnik meg, változatlanul tovább létezik, lélegzik – lélek-zik(!) – 
bennünk. Emiatt az ABC az emberi értelem, szellem vég-telen állandóságának 
emlékmûve, s egyben bizonyítéka is.
Ha pedig az ABC teljeskörû megismerése közben mégiscsak kirajzolódik némi, 
eddig nem megszokott történelmi háttér az olvasóban, nos, errõl én nem tehetek. 
A betûk nem hazudnak. 
A velük készített írásokról azonban ez nem mindig mondható el.
S épp azért, mert az ABC az emberi agyakban örök és változatlan, az olvasó nem 
egy-két ezer, hanem több tízezer éves szellemi utazásra indul akkor, amikor 
kezébe veszi ezt a könyvet. Általa rég meghalt, távoli õsök szellemével elegyedhet 
szóba. Vagyis mégiscsak történelem könyv, s nem akármilyen történelem könyv ez 
a javából: történelem fölötti történelem, vagyis a tudás maradandóságának a 
könyve.HOGYAN HASZNÁLJUK EZT A KÖNYVET? Ez a könyv tehát 
történelmi kalandregényként is, az ABC regénye-ként is, és regényes 
tankönyvként is olvasható. Vannak benne feladatok is, amelyek elvégzése nem 
csak a tanulni vágyókat, hanem azokat is segítheti, akik pusztán az emberi szellem 
történetére kíváncsiak. A feladott írásleckék elvégzésével ugyanis több megérthetõ 
az õsidõkben élt emberek gondolkodásából, mint öt ilyen könyv olvasása által.
Természetesen nem mindegy, milyen szemmel, elõzetes tudással olvassuk a 
továbbiakat. A múltról alkotott képünk hamiskás, azaz a múltat erõsen torzító 
szemüveggel nézzük. Tehát le kell venni ezt a szemüveget.
Csakhogy a tehetetlenség törvénye miatt a szemüveg levétele után sem nyerjük 
vissza azonnal tiszta látásunkat. Ám ha nem cáfolható apró igazságokba 
kapaszkodunk, máris bátran lehet lépdelni azon az úton, amelyen ez a könyv 
kirándulni viszi olvasóját.
Mik lehetnek ezek az apró igazságok, melyekkel mérhetõ minden állítás igazsága? 
Az efféle végsõ, egyszerû megállapításokat a tudományokban axiómáknak 
nevezik. 
A JEL JEL JEL címû könyvemben hét axiómával igyekeztem segíteni az 
olvasókat. Azóta a további új felismeréseim hatására módosítottam az V. axiómát, 
ezáltal sokkal mélyebb segítõeszközzé vált, továbbá egy új, VIII. axiómát is 
bevezettem. E módosításokkal az axiómák most már átfogják az írásbeliség 
egészét. Tiszta szívvel ajánlom tehát az olvasónak az alább látható nyolc axióma 
ízlelgetését, tanulmányozását. Nagy hasznára lehetnek a könyv olvasása közben.
Hogy együtt szemlélhessük az axiómákat, a következõ oldalon, teljes oldalas 
illusztrációként mutatom be õket.
Az axiómákat a JEL JEL JEL címû könyvemben bõven tárgyaltam, ennek 
ismétlését nem találom szükségesnek itt.
Összességében ennyit mondhatok jótanácsként: ha e könyv olvasása közben 
kételkedünk valamiben, mert túlzottan szokatlan eddigi ismereteinkhez 
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viszonyítva, érdemes megnézni, mit mondanak errõl az axiómák. Ugyanis egyetlen 
megállapításunk sem mondhat ellent a axiómáknak, vagy az axiómák 
valamelyikének. Az axiómák tehát mintegy terelgetnek bennünket az igazság felé 
vezetõ zegzúgos úton.
Az axiómák olyan szûrõk, melyek kiszûrik az igazságba nem illõ, attól idegen 
hordalékokat.

 

 

AZ ÍRÁSTÖRTÉNET AXIÓMÁI:

I. AXIÓMA: Mindegyik jelkészlet: találmány.

II. AXIÓMA: Nem lehet kétszer feltalálni ugyanazt a 
jelkészletet. (Nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni.)

III. AXIÓMA: Ez nem más, mint egy alapvetõ és nagyon 
egyszerû matematikai tétel:

Ha xa = b = c yigaz,
akkor ya = cy is igaz.

IV. AXIÓMA: Egy hiányossá vált betûkészletbõl nem lehet 
rekonstruálni a feledésbe merült betûket. (Az írástörténetben 
sincs visszaút.)

V. AXIÓMA: Ha két ABC-t azonosnak látunk, akkor nem két 
ABC-t, hanem egyetlenegy ABC-t látunk két példányban leírva.

VI. AXIÓMA: Minden a legegyszerûbb állapotból fejlõdik ki.

VII. azaz a Mars-lakó AXIÓMA: A múltban történtek 
megismerését célzó kutatás eredménytelensége semmit sem 
igazol. (Általánosan: a jelen idejû megfigyelés eredményét nem 
vetíthetjük ki a múltra.) 

VIII. AXIÓMA: Aki ír, az számokat is ír.
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">"Nincs szakmunka, amelynek segítségével szemléletesebben magyarázható lenne a 
különbözõ plánok jelentése, egymásra vágásuk szabályai, a tengely átlépésébõl adódó 
blikkzûrök, a nézésirányok betartásának fontossága, vagy a film idõsíkjai, mint e különös 
mûfajú könyvbõl. Ha oktatásügyi fõhivatalnok lennék, minden középiskolába, humán 
egyetemre elküldeném e könyvet, tanulják meg belõle a mozgókép nyelvét, természetét, s 
nem mellékesen azt a reneszánsz szellemiséget, mellyel szerzõje a világ dolgait 
szemléli." (Báron György)

Báron György humoros könyvbemutató beszéde

Érdeklõdni, s egyben a könyv ITT szerezhetõ be.
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A könyv alapján készülõ FILMISKOLA kezdõknek: ITT

VISSZA a többi könyvhöz 
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Báron György: 

Ócsárló

(A könyvbemutató megnyitó beszéde. Elhangzott: Írók boltja, 
Budapest, 1999.)

Hölgyeim és Uraim! Helyreigazítási kérelemmel vagyok kénytelen 
kezdeni, a meghívó szövegébe ugyanis apró hiba csúszott. A szerzõ, 
bizonyára nem találván a helyes kifejezést, azzal csalogatta Önöket e 
helyre, hogy én a könyvét - úgymond - "dicsõítem". Ez így nem 
egészen pontos, ezért kérek mindenkit, vegyen elõ tollat, húzza át jó 
vastagon a "dicsõíti" igét, s írja fölé az ennél alig hosszabb ócsárolja 
szót, apróbb betûkkel ki fog férni. Köszönöm. Most, hogy a meghívó 
rendben volna, áttérhetünk a könyvvel kapcsolatos problémák 
taglalására. A gondok, mint látnivaló, az alakjával kezdõdnek. Túl nagy 
és enyhén négyzet formájú. A szokásosnál mélyebb könyvespolcra 
tehetõ csak, ráadásul magas, s ha már, akkor nem eléggé. Még ha 
volna is odahaza kellõ mélységû polc (nincs), vertikálisan akkor sem 
férne be. Próbálkozhatunk az albumok sorával, közvetlenül a plafon 
alatt, de oda meg túlságosan tömzsi, jobbról és balról fölötte egymásra 
dõl a Csontváry meg a Van Gogh, mintha a feje fölött sugdolóznának. 
Ha ezt valahogy megoldottuk (nem oldottuk meg) - jön a gond, hogy 
milyen mûfajhoz rakjuk, mert nálunk rend van, illetve volt eddig. A 
címe alapján tudomány volna, ám nincsenek precíz 
forrásmegjelölések, utalások, tömérdek számmal, csupa kisbetûvel, 
lent vagy hátul, hogy õrülten ide-oda forgathassuk, nincs olyan, hogy 
ibid, meg pp - ejtsd: pépé -, a kedvenceim, helyette röhincsélõ lapalji 
lábjegyzetek zavarják meg az elmélyülést. A szerzõ többet citálja a 
görög bölcselõket, a reneszánsz festõket, meg Einsteint, mint Derridát, 
Gadamert, Bordwellt, vagyis fogalma sincs róla, mi a korszerû 
mûveltség, szaktudományos konferenciákon egyszerûen 
körberöhögnék. (Képzeljük csak el, komoly tudósok, rengeteg pépével 
meg ibiddel, amint dõlnek a röhögéstõl.) A tankönyvekhez is 
rakhatnánk, de ahhoz pofátlanul pajkos és harsány, mintha direkt a 
szamárpadnak írták volna. Besorolni próbálhatjuk végül - legkisebb 
közös többszörös - a filmkönyvekhez, ám szerzõje rendre mellékutakra 
téved, festészetrõl fecseg, mechanikáról, fizikáról, relativitáselméletrõl 
- a természettudományos mûvek polcára meg, lássák be, mégsem 
tehetjük! Szóval: hová? Szerintem: sehova. Tartsuk az asszony, a 
gyerekek és magunk elõl jól elzárva, a legokosabb, ha haza sem 
visszük. Mert az ilyen könyvek nehézzé teszik a város levegõjét, s 
tovább csökkentik a népesség egészséges reprodukcióját. Ha mégis 
arra vetemednénk, hogy a kezünkbe vegyük, a kockázatok és 
mellékhatások tekintetében - igen: tekintetében - kérdezzük meg 
kezelõorvosunkat, gyógyszerészünket. E munka annak a szellemi 
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hanyatlásnak kései, rothadó gyümölcse, mely a reneszánsszal 
kezdõdött, a felvilágosodással érte el mélypontját, s a századelõ 
avantgárd mozgalmaiban - mindenekelõtt a szürrealizmusban - öltötte 
fel ama torz formát, mely mindenki számára nyilvánvalóvá tette 
istenkísértõ természetét. A blaszfémia szerzõnknél oly szemérmetlen, 
hogy a meghívó szövegében nem átallotta azt állítani - idézni 
önmagától -, Istennek humora van, ehhez elég, ha belenézünk a 
tükörbe. Eme orcátlanság alól az sem ad felmentést, ha rápillantunk a 
kötet borítójára, melyen - vélhet•en a fenti, ingatag tézist illusztrálandó 
- a nárcizmus bûnében feredõ szerzõ portréja látható, egyszerre 
mindjárt négy változatban! S ha már a meghívónál tartunk, a 
bensejében, a lapocskákat széthajtva, fontos részlet található a mûbõl, 
ideidézem teljes terjedelmében: "Ah...". Ám ne hagyjuk elcsábíttatni 
magunkat a citátum szépségétõl, tudjuk, a leggyengébb film 
kedvcsináló klipje is vonzó tud lenni, elvégre minden mûbõl 
kibúvárkodható elragadó rész. Az idézett szöveg a könyv szellemi 
csúcspontja, ha esetünkben ilyenrõl egyáltalán beszélhetünk, ám 
ehelyt szeretném egyszer és mindenkorra leszögezni: nem az író 
agyszüleménye, filológiailag kimutatható, hogy szó szerint ebben a 
formában olvasható a Bánk bánban, vagyis V. Cs. mûvének egyetlen 
értékelhetõeszmefuttatása merõ plágium. De ne adjuk fel a reményt. 
Miközben az Andrássy úton e bevezetõt mondom, a közeli Hõsök terén 
"Az ideges szép" feliratú táblák alatt több egyesület, köztük a 
Gazdátlan Körök, az Egy mindenkiért! és a Mindenki egyetért! tüntet, 
hogy felnyissa az emberek szemét és felhívja a hatóságok figyelmét a 
szerzõ tevékenységére. A Bakonyban õrtüzek gyúlnak, melyekre e 
könyv példányait hajigálják, a nagyobb repülõtársaságok hajózó 
személyzete leszállás elõtt hangosbemondón inti óva a városunkba 
érkezõket a mû elolvasásától. Hölgyeim és Uraim! Ha mindennek 
ellenére Varga Csaba baljósan sötét küllemû kötetének megvásárlása 
mellett döntenek, azt kizárólag a saját felelõsségükre teszik. Én 
szóltam. (Varga Csaba: Film és story board, 1989) 

VISSZA
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FILMISKOLA

Az érdeklõdõknek ajánlani tudom a FILM ÉS STORY BOARD címû könyvemet, melyben a 
filmkészítés mindenféle alapvetõ alkotói és szakmai problémájáról szó esik, bár nem épp a kezdõk 

számára. Ugrás a könyv címlapjára és bemutatójára.

EZ A TANULMÁNY FEJLESZTÉS ALATT ÁLL. MINDEN RÉSZLETÉBEN RENDSZERESEN 
VÁLTOZIK, AHOGYAN HALADOK ELÕRE A MUNKÁBAN.

 

A FILM VELEJE

ALAPVETÕ GONDOLATOK:

 1. Megállapítás:    

 

A nézõt az elsõ 
képtõl az utolsóig 
kézen fogva kell 

vezetni.
 

Semmi értelme sincs akár csak egy 5 perces filmet is 
mozdulatlan kamerával egyvégtében felvenni. A tapasztalat 
szerint elkalandozik a nézõ figyelme, ha egy beállítás 
túlszalad 5-7 másodpercen. Ennek igen egyszerû oka van: a 
nézõ nem tudhatja, hogy a kép állandóan változó ezer 
motívuma közül mi lényeges és mi lényegtelen a történet 
szempontjából. Õ még nem ismeri a teljes történetet. 
Honnan tudhatná hát, hogy a filmkép állandó 
hangsúlytalansággal változó ezernyi motívumából mi 
módon kell összerakni a szerzõ mondandóját. Márpedig a 
nézõ "nyomolvasó indiánként" nézi a filmet: árgus 
szemekkel várakozik a szerzõ jelenlétének árulkodó jeleire. 
Csak ebbõl tud olvasni.
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 2. Megállapítás:    

 

Mindig csak annyit 
kell mutatni, 

amennyi a film 
megértéséhez 

feltétlenül 
szükséges.

 

Az egyszerre zajló túl sok, s egyformán hangsúlyos esemény 
megtéveszti, félrevezeti a nézõt. Ha több van a képen, mint 
amennyi szükséges, vége mindennek. A nézõ nem a képet, 
nem a színészeket, rajzokat, nem is magát a mozgást, 
hanem a különbségeket figyeli. Ha nem tudja, hogy mik 
közötti különbségeket kövessen nyomon, megzavarodik és 
például a képernyõre szállt legyet kezdi figyelni.

 

 3. Megállapítás:    

 
Az ember egyszerre 

csak egyetlen 
eseményt vesz észre.

 

A látott képbõl egyszerre csak egyetlen esemény jut el a 
tudatba. Mégpedig a legbonyolultabb változás. (Ezt 
használják ki az animációs film készítõi. A nézõknek fel sem 
tûnik - mert nem jut el a tudatukig -, hogy már hosszú ideje 
csak az egyik szereplõ szája mozog. A közlekedési balesetek 
egy részének is ez a lélektani jelenség az oka.) Így aztán a 
szerzõ hiába szeretné, hogy egy kis rebbenésre figyeljen fel 
a nézõ, miközben bonyolultabb változás is történik a képen. 
Az agy könyörtelenül válogat, s mindig a legösszetettebb 
változásra koncentrál, s minden mást kizár közben. Nem 
lehet eltántorítani ettõl a tulajdonságától. A figyelõ agyat 
csak a hangsúlyok váltakoztatásával lehet irányítani. 

 

 4. Megállapítás:   
 

 A nézõ kíváncsi.  

Gondoljuk meg:

Ha valaki nagytotálban látszik (azaz szinte már nem is 
nagyon látszik) és babrál valamit, a nézõ nem is veszi észre, 
hogy mi zajlik ott. Ha pedig kistotálban látja ezt, akkor már 
láthat valamit, de továbbra sem derítheti ki, hogy a szereplõ 
tevékenységének mi a lényege. Márpedig a nézõ roppant 
kíváncsi erre. Csalódni fog, ha nem mutatjuk meg a 
lényeget egy közelebbi képben is. De a képernyõn egy 2 cm-
es síró nõ egészen másként hat, mint a képet teljességgel 
betöltõ arca. A nézõ mindig a leglényegesebbre kíváncsi. A 
részletek nem érdeklik. A lényeg azonban változó. Hol az 
egész táj a leglényegesebb, hol pedig a katicabogár 
szárnybontogatása. Ezek között a fontosság dönt. A 
fontosság világában végigkalauzolni az érdeklõdõt: ez a 
rendezõ (és minden mûvész) mestersége. 
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 5. Megállapítás:    

 
Plánozás nélkül 

értelmetlen a film.  

Mozdulatlan, egy helyben álló kamerával felvett 5 perccel 
nem lehet lekötni a nézõt.* Önmagától adódik hát, hogy 
idõnkét váltogatni kell a kamera helyzetét. A kamera 
helyzetének megváltoztatása szükségszerûen a plán 
megváltoztatásával jár együtt.

*Megjegyzés: Természetesen elmés módon nagyon hosszú 
beállításokkal is le lehet kötni a nézõt. (Errõl a "Belsõ vágás" 
címszó alatt majd bõven beszélek.) De ehhez már magasabb fokú 
rendezõi szakmai tudás kell. Plánt váltani (váltogatni) ugyanis 
vágás nélkül is lehet. 

 

 6. Megállapítás:    

 

Csakis célratörõ 
plánozás vezethet 

eredményre.
 

Ha a zeneszerzõ, a költõ stb. hetet-havat összehord, s nem 
uralja a legapróbb részletekig a mûvét, munkájából bizony 
semmi sem lesz, csak bosszantás. A plánozás értelme az, 
hogy a szerzõ folyamatosan a "célkeresztben" tartsa a nézõ 
tekintetét. Állandóan és könyörtelenül a lényegre kell törni.

S ami eközben kimarad? 

Tudni kell:

Legalább olyan fontos az, amit elhallgatunk, mint 
az, amit elárulunk.

 

 7. Megállapítás:    

 
Minél kevesbbel 

minél többet 
mondani.

 
Egy élet programja.

 

MEGFORMÁLTSÁG 
XÉRTHETÕSÉG 

XIDÕFELETTISÉG
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A folytatás témái láthatók alább (Az aláhúzott témákra már érdemes kattintani):

 A PLÁNOK A PLÁNOZÁS A TENGELY
A FILM 

SZERKEZETE

 
A HANGSKÁLA 
ÉS A PLÁNOK 

SKÁLÁJA 

A JELENET 
FELPLÁNOZÁSA

A "TENGELY" 
JELENTÉSE

BEÁLLÍTÁS

 
A PLÁNOK 
SKÁLÁJA TÖBB PLÁN EGY 

KÉPBEN
A NÉZÉSI 

IRÁNY
JELENET

  
AZ ANIMÁCIÓ 
KÜLÖNLEGES 

KETTÕS PLÁNJA
A BLIKKZÛR FELVONÁS

 

 
A 

JELENET
A JELENETEK 

ELVÁLASZTÁSA
AZ IDÕ 

TÖRDELÉSE
A FILM 

IDÕMÉRTÉKEI
AZ IDÕ 

MÓDOSÍTÁSA

  A FEKETE BLANK IDÕUGRÁS A FILMIDÕ A "FLASH 
BACK"

   IDÕKIVONAT A VETÍTÉS IDEJE
AZ IDÕ 

NYÚJTÁSA ÉS 
ZSUGORÍTÁSA

    
A TÖRTÉNET 

IDEJE
AZ IDÕ 

MEGÁLLÍTÁSA

    
RÉSZESEMÉNYEK 

IDEJE
AZ IDÕ 

VÉGTELENÍTÉSE

 

 
A 

TÖMÖRÍTÉS 
MÛVÉSZETE

A VÁGÁS A RITMUS
A 

ZÖREJ
A 

FILMKÉP

 
A PLÁNOZÁS ÉS A 

VÁGÁS
A ZENE 

RITMUSA
STÍLUS A SÍK KÉP

http://www.varga.hu/FILMISKOLA/FILMISKOLA.htm (4 of 5)2004.08.26. 21:57:12



FILMISKOLA.htm

 
A "MEGÉRTÉS" 

LÉLEKTANA AZ IDÕK 
ÖSSZEHANGOLÁSA

A MOZGÁS 
RITMUSA

A 
HANG 
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A HANGSKÁLA ÉS A PLÁNOK SKÁLÁJA 

 

A hangok skálájának és a plánok sklálájának belsõ elosztása egyazon elvre épül. Tehát 
egyikük megértése segíti a másikuk megértését. Hasznos lehet tehát, ha szólunk 
néhány szót a zenérõl. Annál is inkább, mert kissé behatóbb zenei ismeretek nélkül 
senki sem válhat teljes értékû filmrendezõvé, márpedig ez a honlap leendõ rendezõk 
elsõ lépéseit próbálja segíteni. 

 

Mit jelent a hangskála?

Semmi többet, mint azt, hogy egy tetszõleges rezgésszám és ennek kétszerese közötti 
tartományt valamilyen elv szerint felosztjuk, s csakis az e beosztás szerinti hangokat 
(rezgéseket) használjuk egy adott zenén belül. A következõ zenében más beosztást is 
használhatunk, aztán megint másikat és így tovább. Az Európában ma használatos 
skálabeosztás, a "diatonikus skála" csak egyike a sok lehetséges beosztásnak. (Lásd 
késõbb.)

 

Miért az adott rezgésszám és annak kétszerese közötti tartományt 
tekintjük beosztandónak?

Ennek oka egyszerû. 

Csalhatatlanul és azonnal meg tudjuk állapítani, ha két, három, vagy még ennél is több 
különbözõ hang szól egyszerre. Kivéve egyetlen esetet. 

1. Nem vesszük észre, hogy két hang szól egyidõben, ha az egyik hang a másik 
hullámhosszának pontosan a kétszerese, vagy a fele. Fülünk ekkor becsapódik: azt 
hiszi, csak egyetlen hangot hall. Tehát ha egyszerre hallunk 400 és (2x400=) 800, 
vagy 423 és (2x423=) 846, vagy 571 és (2x571=) 1142 , vagy 2132 és 4264 stb. 
rezgésszámokat, nem érzékelünk két különbözõ hangot.* Ám ha a két, egyszerre szóló 
és egyetlennek tûnõ hang valamelyikének a rezgésszámát egy picit is 
megváltoztatjuk, fülünk azonnal jelzi, hogy két hangot hall. Például a 405 és 810 
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rezgésszám egy hangnak tûnik, de a 405 és 800 már szétválik a fülünkben. 2. Így van 
ez akkor is, ha három hang szól egyszerre. Például a 400-800-1.600, 511-1022-2044 
stb. rezgésszámok ugyancsak egyetlen hangnak tûnnek. Négy, öt stb. hang esetében is 
pontosan a fent leírt hatás érvényesül, ha ezek mindegyike az elõtte lévõ hang 
hullámhosszának a kétszerese (vagy az utána következõnek a fele).** Például, ha 
egyszerre lenyomjuk az orgona összes "d" hangját, csak egyetlen egy hangot hallunk, 
nem pedig sok hang összjátékát. Szó sincs olyan hatásról, mint ami elõáll például a e-g-
h hangok egyidõben való megszólaltatásakor. Ez adja az "akkordnak" nevezett hármas, 
négyes, vagy akár ötös összhangzásokat. Az oktávnyi távolságra lévõ hangok együttes 
leütése nem mond többet az agyunknak, mint amennyit egyetlen hang leütése mond.

Így tehát megállapíthatjuk, hogy lélektani, fiziológiai jelenség áll amögött, hogy egy 
kiválaszott hang rezgésszáma és annak kétszeres rezgésszáma közötti részt osztjuk fel 
valami módon. Nem tehetünk mást, mert csak ezek a pontok állnak tökéletesen tiszta 
viszonyban egymással a lehetséges hangok végtelen óceánjában.

Azt a hangtávot pedig, melyet egy tetszõlegesen kiválasztott rezgésszám (hang) és e 
rezgésszám kétszerese közre zár, oktávnak nevezték el. Lehetne más neve is, de ez 
terjedt el. Az oktáv bárhol kezdõdhet, hiszen bármelyik rezgésszámnak megtalálható a 
kétszerese, vagy a fele.

Az egyik oktávhoz a következõ oktáv hiánytalanul kapcsolódik. Ha 50-es 
rezgésszámmal indulunk, akkor az oktávok sorozatát a következõ lépések adják össze 
(az 50-es rezgésszám alatti és a 15000 rezgészám fölötti hangokat már nem nagyon 
érzékeljük):

- 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400 - 12800 stb.

Ha 42-es rezgésszámmal indulunk, akkor az oktávok sorozata:

- 42 - 84 - 168 - 336 - 672 - 1344 - 2688 - 5376 - 10752 stb.

Ez az egyre kétszerezõdõ értékekbõl álló sorozat akármelyik számról indítható, tehát a 
lehetséges hangok teljes egészében lefedhetõk az egymásból származó oktávok 
sorozatával. Pusztán az korlátozza a legkisebb, kezdõ értéket, hogy az 50 herz alatti 
hangokat nem halljuk. De érzékeljük õket, csupán a fülünk süket rájuk. A hangokat 
egész testünkkel érzékeljük, mindegyik porcikánk "fülel", a fül tehát nem az egyetlen 
hangfogónk, habár kétségtelenül a legkiválóbb közülük. (A fényt sem csak a szemünk 
érzékeli.) Például az 5-7 rezgésszámú hangok félelmet váltanak ki, bár a fülünk semmit 
sem jelez. Ez az alacsony hangtartomány tehát a zenében aligha jöhet számításba. 
20000 (általában 15000) herz feletti hangokra ismét csak süketek vagyunk. Ez így 
nagyon jó, mert ha hallanánk a denevérek hangját, fülsiketítõ éjszakáink lennének.
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Miképpen lehet részekre osztani az egy oktávnyi terjedelmet?

Itt említem meg, hogy a hang nem látható számunkra, tehát a rezgése sem. De a húros 
hangszerek sajátossága miatt a különbözõ hulláhosszak közötti különbségeket egyszerû 
hosszúságokként (húrként, azaz vonalként) "látjuk" lelki szemeink elõtt. (Például a trombita 
esetében a hangok közötti különbségeknek semmiféle hosszúságára sem asszociálhatunk.) A 
továbbiakban úgy értelmezzük a hang hosszúságát, hogy az csak hasonlat, ám nagyon 
szerencsés hasonlat.

Egyetlen hangmagasságú hangot hallgatni állandóan idegfeszítõ, s egy idõn túl taszító 
érzés.

Kétféle beosztással eleve találkozunk a napi életben. Ugyanaz a hangtávolság, 
melyet általában hét részre osztva használunk (pl.: cdefgah), öt részre osztva a 
pentatonnak nevezett skálát adja. Kevésbé tudatosult, de a blues zene is pentaton 
skálát használ, de nem ugyanazt a pentaton hangskálát, mint például a magyar 
népzene, mert a blueshoz ugyanazt az oktávot másként osztották öt részre. Ráadásul 
a blueshoz többféle pentaton skálát is használnak. A mai európai zenében hétfokú 
skálát használunk, de keleten használatos tizenkétfokú (tizenkét részre osztott oktávú) 
skála is. Használatos hat hangból álló skála is. Nevezetes Pythagorasz hangskálája. Õ 
hét részre osztotta az oktávot, de másként, mint mi manapság. 

Természetesen ha a különbözõ hangskálákkal elõadjuk ugyanazt a zenét, nem 
ugyanazt halljuk. Néha észre sem vennénk, hogy általunk jól ismert zene szól, akkora 
hatásbeli különbséget ad a másként beosztott oktáv.

Könnyû belátni, s a fenti példák is sugallják, hogy az oktáv által megszabott "szakaszt" 
tetszõleges elv alapján, tetszõleges számú részre oszthatjuk fel. Ez annál is inkább így 
van, mert semmi olyant sem tudunk mondani, ami akadályozhatná, hogy kedvünk 
szerinti beosztást készítsünk magunknak. Ám koránt sem jó mindegyik lehetséges 
(végtelenül sok lehetséges) beosztás.

Csak akkor jó egy oktávbeosztás, ha logikai (számtani) rend szerint osztjuk be az 
oktávot. Ha ez nincs így, akkor totális káoszt hallunk csak. Ha van matematikai rend a 
hangsor hangjainak hullámhosszai között, azért találjuk jónak a beosztást, mert 
megértjük! A hangok közötti matematika rendet értjük meg! 

Ezt a nagy élvezetet nyújtó matematikai rendet zavarja meg, teszi tönkre a rosszul 
felhangolt hangszer. Egy ilyen hangszeren elõadott zene sokszor egyenesen 
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borzasztónak tûnik, pedig csak arról van szó, hogy "szétmosódott" a skálabeosztás 
tiszta, matematika rendje. (Emlékezzünk a rosszul hangolt mozizongorákra. Avagy 
tönkre lehet tenni egy elõadást a lassacskán elhangolódó hangszerrel.) Egy soha sem 
hallott skála beosztáson meghökkenünk elõször, de lassacskán megértjük (a benne 
meghúzódó összefüggést), s aztán már élvezettel halgatjuk ez eme skálával elõadott 
zenét. Sõt maga a zene sem más, mint a skálába tartozó hangok közötti számtani rend 
egyre bonyolultabb összefüggéseinek a bemutatása. (Ez persze nem elégséges ahhoz, 
hogy remekmûvet alkossunk, de a remekmû szükségszerûen maga a tiszta rend.) Ezért 
van köze a zenének a matematikához.***

 

Miért nem osztjuk hétnél több részre az oktávot egy-egy hangsálához?

Elõször is: a leggyakrabban használt oktávnyi hangsorunk valóban hét hangból áll, ám 
a zongorán szemmel is látható, hogy mégsem hét, hanem tizenkét részre osztottuk az 
oktávot. Miért tettük ezt, ha többnyire továbbra is hét hangból álló skálát használunk? 
A tizenkét részre való felosztás azért nagyon elõnyös ötlet, mert így nagyon sokféle hét 
hangból álló hangsor állítható elõ. Ugyanis a tizenkét hangból nagyon sokféle öt, vagy 
hat, vagy hét hangból álló skála hozható létre. Ha nem tizenkettõ, hanem csak hét 
részre osztottuk volna fel az oktávot, akkor például nem lehetne dúr és moll változat 
sem. És ezek szûkített, vagy bõvített változata sem, és még oly sok színesítõ módosulat 
sem. 

Azt hihetnénk e kevés ismertetõbõl, hogy minél több részre osztjuk az oktávot, annál 
színesebb zenéket lehet komponálni. Nos ez nem igaz. Mégpedig egy egyszerû ok miatt 
nem igaz. Ugyanis ha túl sok részre osztjuk az oktávot, akkor az egymás melletti 
hangok közötti különbségek olyan kicsikké válnak, hogy észre sem vennénk a 
hangváltást. Tehát értelmetlenség nagyon sok részre osztani az oktávot és nagyon sok 
hangból álló skálát használni, habár semmi sem korlátozza ezeket a számokat. (Egyes 
keleti zenék 12 fokú hangsorra épülnek (azaz egy hangsorhoz tizenkét hangot 
használnak, szemben például a mi dúr skálánk hét hangjával), de ezeket a zenéket 
"nyávogósnak" érezzük, mert az egymás melletti hangok már túl közel vannak az 
európai zenéhez szokott fülünk számára. Meg lehet szokni és szeretni természetesen az 
ilyen zenét is, de például egy 24 fokú hangskála már teljesen követhetetlenné tenné a 
zenét minden átlagos hallású ember számára. Megállapíthatjuk tehát, hogy a hét 
hangú skálák és a tizenkét részre osztott oktáv elegendõ, az ennél sokkal több hangból 
álló hangsor és sokkal több részre osztott oktáv pedig már zavaróan részletes.

S itt kapcsolódik egymáshoz a hangskála és a plánok skálájának felosztási elve.

A FOLYTATÁST LÁSD A PLÁNOK SKÁLÁJA CÍMÛ RÉSZBEN
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vissza

* Figyelem: nincs kitüntetett rezgésszám, nincs kitüntetett hang. A számok helyébe 
akármilyen számot beírhatunk, ugyanis mindegyik rezgésszámnak van kétszerese, vagy fele. 
Így aztán eleve nem is lehet egyetlen kitüntetett rezgésszám! 

** Itt jegyzem meg, hogy a fenti hatást használják fel a zenészek hangszerük hangolásához. 
Úgy hangolják fel például a húros hangszereket, hogy addig nyújtják, eresztik vissza a húrt, 
míg az alapnak vett hang és annak kétszerese össze nem mosódik egyetlen hanggá. Azaz 
megpendítik valamelyik hangot az egyik húron és egy másik, szintén megpendített húron 
addig húzzák az ujjukat, míg össze nem folyik a két hang a fülünkben. Ekkor rátaláltak a 
kiválasztott hang oktávjára. Gyakorlottabb zenész persze már "emlékszik" a hullámhosszokra, 
s összehasonlítás nélkül is megtalálja mindegyik húr "megfelelõ" hangját. Sõt, sokan játék 
közben is képesek kifogástalanul áthangolni a hangszerüket. Hegedûnél ez sokszor szükséges, 
hogy könnyebbé tegyék az összetettebb fogásokat. 

*** Sajnos elfelejtettem, ki mondta: "- A zene hallhatóvá teszi azt, hogy hogyan mûködik az 
agy."

 

Még néhány észrevétel a kíváncsibban számára:

1. A manapság legáltalánosabban használt hangskála az úgynevezett diatonikus 
hangskála. Ez teljes egészében mesterséges hangsor. 

A következõképp állítható elõ.

Üssünk le egy hangot, mondjuk a "c"-vel jelöltet. Ezután vegyük hozzá a "c" után 
következõ ötödik hangot, a "g"-t, majd a "g"-hez viszonyított következõ ötödik hangot, 
a következõ oktávban lévõ "d"-t, majd az ezt a "d"-t követõ ötödik hangot, az "a"-t, és 
így tovább.

Eme eljárás végén a következõ hangokat kapjuk: c, g, d, a, e, h, f, aztán megint c jönne, 
de ez már nem érdekes, mert a c már megvan, azzal kezdtük a válogatást. A 
kiválasztott c, g, d, a, e, h, f hangok egyetlen oktávba transzponálva a c, d, e, f, g, a, h 
sort adják, eleve ez a sorrend áll elõ a hangmagasság növekedése szerint. Az így kapott 
skálát nevezzük C-dúr skálának. Bármelyik hangon kezdjük, mindig ezt a 
végeredményt kapjuk, amennyiben a c-t tesszük meg elsõ helyre. Ugyanis 
ugyanezek a hangok a, e, h, f, c, g, d (tehát a-val kezdõdõ) sorrendben gyökeresen más 
hangsort, s ami ezzel egyenértékû, gyökeresen más hangnemet adnak. (Ennek okát is 

http://www.varga.hu/FILMISKOLA/HANGSKLAesAplanokSKALAJA.htm (5 of 7)2004.08.26. 21:57:14



Untitled Document

  

bemutatom alább.) 

Miért van szükség erre a bûvészmutatványra?

A régi hangsorok (pontosabban az oktáv felosztásai) nem tették lehetõvé a 
transzponálást, vagyis nem lehetett tetszõleges hangon kezdeni az éneket. Ez bajt 
jelentett, ha a szólista hangterjedelme kissé fölötte, vagy allatta állt a dal által 
megkívánt hangterjedelemnek, nem kezdhette a mûvet a számára legkedvezõbb 
"hangfekvésben". Ha valamivel feljebb kezdte az éneket, már nem volt ugyanaz a 
dallam, mint amit a közönség addig megszokott, hiába követte az énekes hûen a 
kottában írtakat. Hogy e gyakorlati gondokat elkerüljék, az oktávot egyenletesen 
osztották be tizenkét részre. S e beosztás legstatikusabb hangsorai, a diatonikus, azaz a 
dúr skálák, s ezek között is a legelemibb a c-dúr skála. 

Az ilyen eljárás hatására már szabadon lehet megválasztani a kezdõ hangot. De ez sem 
teljesen jó végeredmény, pusztán közelítés, mivel az egy oktávnyi terjedelmet nem 
lehet maradék nélkül osztani, azaz nem lehet valóban egyenletesen szétosztani 
tizenkét részre. Emiatt például a d-moll zongoraverseny még így is másként szó egy 
kicsit például a-mollban elõadva. (Emiatt van értelme annak, hogy a zeneszerõ 
megadja, hogy melyik hangsorra építette fel a mûvét.)

2. Mi oka van annak, hogy a diatonikus hangskálához az egymást követõ ötödik 
hangokat válogatták össze? Miért adott ez az eljárás igen jó végeredményt?

Az tizenkét részre osztott oktáv mértani középpontjához legközelebb a "g" van és ez öt 
hangnyi távolságban van a "c"-tõl. Olyan nagy az összhang, hogy a g-dúr csupán 
egyetlen helyen tér el fél hangnyit a c-dúr skálától, míg az összes többi lehetséges skála 
ennél nagyobb mértékben különbözik a c-dúrtól. Ugyanez a helyzet a g és a d 
viszonyában.

FOLYT. KÖV.

vissza
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A FILMIDÕ

 

Lépten-nyomon belebotlunk a "filmidõ" szóba. Ám mit is jelent a "filmidõ"? Az olvasó 
könnyen meggyõzõdhet arról, hogy a filmidõ pontos meghatározása sehol sem 
található. Lapozzon bele bármelyik szakkönyvbe: csak ködös körülírásokat talál, 
melyekkel aligha lehet kezdeni valamit. De bármily megfoghatatlannak is tûnik, senki 
sem kételkedik a filmidõ létezésében, különlegesen fontos szerepében. Biztosan kell 
lennie tehát valaminek, amire mégiscsak rámutathatunk: ez a filmidõ.

Annyit biztosan állíthatunk, hogy a filmidõ is az idõvel kapcsolatos. Az idõ puszta 
fogalma azonban nem segít, mert nem vagyunk képesek a maga valóságosságában 
érzékelni az idõt. Még mértékegységei sem mondanak semmit sem róla. Ugyanis 
tévedés az hinni, hogy az idõt mérjük az egyenletesen visszatérõ mozgások(a Föld 
forgásainak, a kvarcatom rezgésének, az inga lengésének) számlálásával. Az 
ismétlõdések száma csak a számlálás kezdetétõl a számlálás befejezéséig megvalósult 
ismétlõdések számát árulja el, semmi többet. Sõt, ahány mérõeszközt állítunk fel, 
annyiféle számot kapunk. A számokban hiába kutakodunk hát: nem rejtõzik bennük 
az idõ.

Ráadásul a filmben többféle idõ is van. Talán ha egyiküket kiemeljük, mégiscsak 
közelebb kerülünk a filmidõhöz?

●     A film vetítési hossza lenne a filmidõ? Biztosan nem.
●     A filmben ábrázolt esemény (történet) hossza lenne a filmidõ? Biztosan nem.
●     A filmben ábrázolt esemény (történet) tömörített hossza lenne a filmidõ? 

Biztosan nem.
●     A részesemények (jelenetmozaikok) valóságos, netán filmbéli hosszainak 

összessége lenne a filmidõ? Biztosan nem.
●     A film által bemutatott esemény vélt hossza lenne a filmidõ? Biztosan nem.
●     Más mûvészeti ágakra is kitekintve: miért nincs színházidõ, vagy balettidõ, vagy 

zeneidõ, vagy bábjátékidõ, vagy dalidõ, velük szemben viszont miért van 
filmidõ?

A filmidõt keresve tehát valamilyen másféle szemszögbõl kell nézelõdni, mint eddig, 
hiszen fent felsoroltam mindent, ami az inga lengéseinek számlálásával mérhetõ a 
filmben - s mégsem került elõ a filmidõ. Még halovány árnyéka sem.
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Mintha nagy-nagy titok lappangana itt.

A titkok mindig szellemi korlátainkról árulkodnak. Aligha tévedek, hogy semmi egyéb, 
mint régies gondolkodásunk teszi titokzatossá számunkra a filmidõt. Fantáziánk, 
fogalomrendszerünk még nem fogadta be az idõ dimenzióját. Még mindig 100-200 
éves fogalomrendszerekben gondolkodunk. Azaz a film megszületése elõtti 
idõfogalmunkkal igyekszünk megérteni a filmidõt. Mintha a ló vizsgálatával 
próbálnánk megismerni a benzinmotor lényegét. Márpedig elavult 
gondolkodásmóddal nem lehet megérteni az olyan új jelenségek lényegét, mint 
amilyen - oly sok más mellett - a film is. Leírni pedig különösképp nem lehet a statikus 
világképhez kitalált fogalmakkal. Emiatt nem találjuk a filmidõ leírását még a 
szakkönyvekben sem. Ebben semmi külünös sincs. A mûvészetekrõl való gondolkodás 
mindig is erõsen konzervatív volt, évszázados késésekkel küzdött mindig minden 
korban. Így van ez ma is.

A filmidõ lényege megérthetõ: igazán meglepõ lenne, ha nem lennénk képesek 
megérteni.

Alább pusztán irányok átnevezésével (geometriai transzponálással) mutatom be a 
filmidõt, segítve ezzel a gondolati átállást. Aki megérti és látja is magában az így 
"láthatóvá" tett filmidõt, büszke lehet magára, õ már egy új kor új gyermeke. S meg 
kell-e érteni, hogy mirõl van szó? Szomorú, de igen. Régi frázisokat fog csak 
puffogtatni az, aki nem érti meg az alább látható transzformációt és nem tudja 
visszafordítani magában (az agyában) azt a filmidõre. Elárulom: egy gomolygó, 
kaleidoszkópkép-szerû masszát kell érzékelni a tudatban. Vannak szerencsések, akik 
eleve így gondolkodnak: belõlük kerülnek ki a film nagymesterei. Az se szomorodjon 
el, aki elakad: ha foglalkozik filmmel, egyszercsak "bekattan" a filmszerû gondolkodás, 
s vele együtt a filmidõ megértése, pontosabban: látása is. Megjegyzem: ennek 
élményét éli át (vagy nem) a nézõ is, ha tudja, ha nem.

Legegyszerûbb formában úgy képzelhetjük el, hogy a filmidõ = idõkaleidoszkóp.

Hogyan képzelhetõ el az idõ valamiféle kaleidoszkóp képe formájában? 

Ehhez egy geometriai trükköt kell alkalmazni.

Nézzük meg az alábbi (stilszerûen habdobálós) filmképet:
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Foto: Baksa Balázs

A fenti kép sík kép, tehát két dimenzióval rendelkezik. A két dimenziót a nyilak jelzik, s 
mint tudjuk, két irány (vonal) síkot határoz meg. A fénykép természetszerüleg sík: két 
dimenziós a felülete. Tegyük meg képzeletben a következõt.

Fosszuk meg a fenti képet a 2. dimenziójától, s e dimenzió (a függõleges dimenzió) 
helyébe tegyük az idõ dimenzióját. A vízszintes dimenziót meghagyjuk eredeti 
szerepében, ez nem változtat a lényegen, sõt így szemléletesebb marad az egyik 
dimenzió megváltoztatásának következménye. Megjegyzem, pontosan ezt a 
transzponálást végzik el a zenei szoftverek, s e mûvelet eredménye a hanghullám 
"kiterített", síkba terített képe. Az alább bemutatott mûvelet annyiban különbözik a 
képernyõre kirajzolódó hanghullámtól, hogy egy további valóságos dimenzióval is 
rendelkezik. Ennek köszönhetõen rajzol ki valóságos sík képet, s nem csak 
hullámvonalat, azaz egyetlen pont mozgását. A különbség tehát annyi, hogy a 
hanghullám képe 1;0 dimenziós, azonban az alább látható eljárással a filmidõ képe 1;1 
dimenzióban rajzolódik ki. (A helyzet ennél egy kicsit bonyolultabb, de ez most nem 
számít a lényeget illetõen.) 

Tehát az alábbi képeken függõleges irányban ne tárgyszerû képet lássunk, 
hanem idõt. (Valójában ez a legnehezebb képzeletbeli lépés ebben az okfejtésben. Ha 
ez sikerül, a többi már egyszeregy.)

Az alábbi két kép mutatja be a fent leírt transzponálás szerint láthatóvá tett filmidõt. A 
torzuláson tehát ne kép torzulását értsük, lássuk, hanem a szerkesztett, mesterségesen 
összeállított, összehangolt "mûidõ" szerkezetét. S ez bizony idõkaleidoszkóp. De 
vigyázzunk: 1. ez nem "változó" kép, hanem az a végsõ kép, amely agyunkban 
megmarad a mû megtekintése után, 2. az idõbeli szerkezet nem anyagi, tehát nem 
látható például, mert eredendõen az idõ dimenziójában létezik, s ennek minden 
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tulajdonságát magában hordozza. Az alábbi két kép csak azért látszik, mert az 
idõ dimenzóját az egyik térbeli dimenzióba toltam át. 

Szerzõje, témája és lehetõsége szerint végtelen formázatú lehet a filmidõ. Egy másik 
változatot látunk az alábbi "képen":

Széttördelt és szokatlan sorrendben összerakott idõtöredékek

A filmidõ "mibenvalóságát" méginkább megértjük, ha párhuzamba állítjuk más 
mûvészeti ágak kifejezõ eszközével.

Hasonlítsuk tehát össze az alábbi bal és jobboldali képeket. Bal oldalon látszathû, 
mellette jobbra pedig ezek kifejezésre "kényszerített" változata látható. A torzítás 
mértékével, módjával közli a mûvész a szándékát. A kifejezésnek nem is lehet más 
eszköze, mint a megszokott képzetek módosítása. Humoros példa: az érintetlen citrom 
semmit sem mond egy emberrõl, a kifacsart, s ezáltal eltorzult citrom már igen, illetve 
csakis az. Vagy például a vadász a letört gallyakat és a feldúlt avart figyelve juthat csak 
a vad nyomába. A rendbõl csak az élet hiányára következtethetünk. A mûvészetre 
vonatkozóan összességében kijelenthetõ, hogy a megszokottól való eltéréssel lehet 
csak gondolatot közölni. Ám a gondolat egy újfajta rendként jelenik meg. 
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A filmkészítõ az idõt torzítja ):

A festõ a sík látványt torzítja:

 

Eredeti fénykép az auversi 
templomról

 
Van Gogh festménye az 

auversi templomról

A szobrász is az ideális (középsõ kép) torzításával fejezi ki magát:
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Összegezve:

A befagyasztott filmidõ tehát egy újfajta tördelt idõszerkezet. A film elsöprõ ereje 
abban van, hogy a tapasztalatban soha sem megvalósítható idõszerkezet átélését teszi 

lehetõvé. S ebben az idõszerkezetben csak a hangsúlyos idõszakaszok szerepelnek, 
fontossági, s nem gyakorlati sorrendben. S ami talán meglepõ: a film mondandója 

elsõsorban ebben az idõkaleidoszkópban fogalmazódik meg, s nem a történetben, nem 
a cselekményben, nem a színészek sztári varázsában, nem a kosztümben, nem a 

díszletben. Érdemes ezt nagyon komolyan venni.

A filmidõ nem újkeletû találmány, nem a filmtechnika kitalálása teremtette meg. Épp 
fordítva: az efféle gondolkodás elõtérbe kerülése kényszerítette ki a megfelelõ technika 
kialakítását. De az idõk végtelenje óta bennünk volt és gondolkodásunk szerves része 
volt az idõbeli kapcsolatokban, szerkezetekben való gondolkodás. (Volt tehát mindig 

is, mint ahogy gravitáció is volt létének tudatosulása elõtt is.) Nem véletlen, hogy 
akkor született meg a filmtechnika, amikor az emberiség idõfogalma megváltozott. 

Tehát pusztán arról van szó, hogy akkor vált megvalósítható mûvészi kifejezõ eszközzé 
a film, amikor tudatosult ez a gondolkodásmód és igen hatékony volta. Mert nem csak 

a filmhez kapcsolódik, hanem valójában a "teremtõ" gondolkodás leghatékonyabb 
eszköze, melynek legmagasabb szintje a 3+1 dimenzós gondolkodás. Ennek mûvészete 
azonban még nem született meg, de már itt kopogtat az ajtón, s legalább olyan elsöprõ 
hatású lesz, mint amilyen a film volt megszületése pillanatában. (Hogy mirõl is van szó 

tulajdonképpen, azt a 8. Mûvészet felfedezése címû könyvem 151-170. oldalain írtam 
le.) 

S végül:
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A filmidõ nagyon is valóságos, ösidõk óta benne van az agyunkban és tudatos 
élmények, teremtõ gondolatok forrása. Vele élünk, s a film teszi (tette) mûvészetté ezt 

a gondolkodási formát. Pontosabban: egyedül csak a film teheti mûvészetté ezt a 
gondolkodási formát. 

  

(Megjegyzés: A filmidõnek sok köze van a zenéhez. A zene is csak egyetlen dimenzióban létezik, 
csakúgy mint a filmidõ.(Ne tévesszen meg senkit sem az, hogy a zene térbeli hullám formájában terjed. 

A fülünk csak egyetlen pont dinamikájának változásaként érzékeli a hangot. Ez azonban már nem 
tartozik ide.)

vissza
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Érdeklõdni

"Ezek az artisztikus oldalak pontosan azt kínálják, amit a most divatos, sokszor giccsbe hajló gyerekkönyv-
illusztrációk nem - nevezetesen, hogy szabadon hagyják a fantáziát. Hogy ez miért fontos? Azért, hogy 
létrejöhessenek a nézegetés közben a belsõ képek. Varga Csaba lapozgatója ilyen könyv. Mindenképpen 
ajánlanám nemcsak gyerekeknek, hanem gyerekek környezetében élõ embereknek, elsõsorban szülõknek, 
papáknak, mamáknak, óvó néniknek és tanítóknak. De mindenkinek, aki nem akarja elfelejteni, milyen 
volt gyereknek lenni." (Schäffer Erzsébet) 

Három vers a könyvbõl:

A pöttyön-pötty pötty...

Van, amikor a pöttyön lesz pötty,
Majd ezen is pötty.
Ez akkor a pöttyön-pötty pötty.

Nem lehetetlen...

Nem lehetetlen,
Hogy felkerekedjék
A szélben a nyúl, s a hó,
S a széntüzelésû, kék
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Márványkandalló. 

Nem lehetetlen.

Nem lehetetlen,
Hogy elszenesedjék
A tûzben a szén, s a hó,
S a nyúlmelegítõ, kék
Márványkandalló!

Nem lehetetlen.

Fülbevaló

Fülemüle, fülemüle,
Irigyel a fülemüle:
Fülbevalót kaptam!

Fülemüle, fülemüle,
Enyém lett most
E nagyvilág
Legdíszesebb, legeslegszebb,
Leggyönyörûbb füle!
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A könyv témájának bemutatása

Érdeklõdni

"...Az új mûvészeti forma keresése izgalmasabb akármilyen hagyományos, 
nagyigényû szellemi kalandnál..." "De hogy tömegek értsék majd, hogy a 
kihívás és a mûvészetek fejlõdéstörténeti sorának következõ állomása 
hogyan és miképpen válik modellezhetõvé egy negyedik dimenzió felõl, 
ahhoz még el kell telni egy kis idõnek. Ezt az átmenetet rövidítheti le, ha 
Varga Csaba provokatív és termékeny gondolatai bekerülnek a szellemi 
vérkeringésbe, s a homlokukhoz csapó széplelkek, tökfejek és 
mûvészetkorifeusok kivételével alapkönyvként forgathatja majd az 
információs korszak felnövekvõ, nyitott szellemûés a megoldások mögött is 
kérdéseket keresõ következõ nemzedéke." (Z. Karvalics László) 

Egy kritika a könyvrõl: 

Harmadik Szem-2000-június

Mûvészetfilozófia Új Tudomány

Világbölcselet

A természetes önkifejezés szerepe életünkben
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A Világegyetem, a mûvészet és a természeti szép

Attól tartok, hogy a modern mûvészet- felfogás az egyik legfõbb oka annak, 
hogy az emberek lenevelõdnek az önkifejezésrõl, az önmaguk mélyén 
felmerülõ emberi, kifejezésre vágyó indíttatások figyelésétõl. Azáltal, hogy 
az önkifejezésben, a természetes társadalom felé forduló ön-
megnyilvánulásban a modern társadalom a versenyszerû mûvészetfelfogást 
juttatta egyeduralomra, elõre megkötött és lényegében elidegenítõ (uralás, 
fölény, lekezelés, az önkifejezés elõtti szempontokhoz kötött tudatosság) 
versenyszabályokkal, a modern társadalom professzionális módszerrel 
igyekszik megfojtani az eleven emberekben csírázó közösségi 
megnyilvánulásokat. 

Hogy ez mennyire így van, arról maga a mûvészet elnevezés árulkodik a 
legjobban. Mû-vészet, vagyis mûvi, mesterséges tevékenység, aminek 
lényege, hogy mûvi, vagyis: hogy a Természetet alárendeli az ember 
szándékának és tevékenységének. De mi köze ennek a természetes, emberi 
önkifejezéshez, ami akkor ébred, ha lelkünket összeszorítja egy érzés, ha 
valamiféle katartikus folyamat zajlik le bennünk? Tegyük fel, tudomásul 
vesszük, vannak a Természetnek eltökélt ellenségei - de miért akarják ezek 
saját természet-ellenes tevékenységüket éppen a természetes emberi 
önkifejezés õserdejének kiirtásával kapott tisztásra telepíteni? Miért akarják 
mások életét saját elveik követésére kényszeríteni? Miért és milyen jogon 
avatkoznak mások életébe? Miért akarják a Természet esküdt ellenségei a 
többi ember természetes tevékenységét is csírájában megfojtani? Mert ha a 
mûvészetet az emberi önkifejezés helyébe állítják, ahogy a modern 
civilizáció teszi, akkor ezzel elriasztják az emberek túlnyomó részét a 
mindennapi, természetes önkifejezéstõl - akiket pedig nem tudnak 
elriasztani, azokat egyszerûen nem hagyják érvényre jutni, nem engedik 
igazán társadalmi méretekben szóhoz jutni. 

Éppen ezért azt javaslom, ne hagyjuk magunkat, ne dõljünk be annak a 
manipulációnak, ami természetes emberi érzéseink mesterségessé tevésére 
esküdött fel. Ragaszkodjunk az emberi önkifejezés minden lehetséges 
módjához, és különböztessük meg magunkat a természetellenes 
társadalomnak elkötelezett professzionális hódolóktól, szolgáktól, mûvi 
csinálmányok gyártóitól. Világos, hogy amíg ez nem történik meg, addig a 
természetes emberi önkifejezésre törekvõ emberek is jobb híján "mûvész"-
nek minõsülnek. De az is világos, hogy ezzel csak azok ügyét segítik, akik 
az így szerzett társadalmi elismerést a még mûvibb csinálmányok ránk 
kényszerítésére fogják felhasználni. Amíg nem öntünk tiszta vizet a 
pohárba, amíg összekeveredik a mûvi és a természetes, a helyzetet uraló 
tudatosabb fél, a mûvi húz hasznot az emberibõl, a természetesbõl a 
mesterséges és a mûvi javára. De amint különválik minden jobbérzésû, 
önkifejezésre törekvõ ember a mûviség kultuszától, ahogy beállunk a 
természetes önkifejezés táborába, az általánosan emberi önkifejezés 
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szellemiségének kifejezésére, felragyog az emberi szellem és ennek 
fényénél a mûvi csinálmányok szánalmassága is egybõl szembeötlõvé válik. 
A természetes önkifejezésnek minden ember életében jelentõs és szinte 
mindennapi (életünk alakulásától függõ) tevékenységgé kell válnia, és a 
társadalomnak ezt a tevékenységet kellene támogatnia a mûvi, a hatalmi 
érdekeket gátlástalanul kiszolgáló mûvészetek helyett.

Addig is, amíg kialakítjuk életünk emberi megnyilatkozási formáit, és 
egymásra találunk, mindannyiunk számára fontos, hogy lássuk, hogyan 
alakult a természetes önkifejezés sorsa, amíg mára oda jutott, hogy nyakába 
varrtak egy vele szemben, az õ nyomorgatására kitalált démont. Képzeljük el 
a természetes érzések mágikus kiteljesedésének erõit hordozó természeti 
képzõdményt (amik például mi is vagyunk, emberek) egyetlen élõlényként, 
mondjuk egy óriás, mágikus, bûvös emberként. És képzeljük el, hogy ezt a 
jószándékú mágikus lényt, ezt az óriást egy parányi kis lény, egy apró mûvi 
lény, vagy robot a maga uralma alá hajtotta, a nyakába varrva magát, az 
óriás lépteit a saját lépteinek fogadtatva el. És amíg ez a robotgép 
agyközpontjával behálózza a mágikus óriást, még õ nevezi a természetes 
óriáslényt mûvinek, tevékenységét mûvészetnek. Ez a tökéletes hamisítás, a 
végsõ megrontás receptje, nem? Mégsem, ha mindannyian felismerjük, 
hogy a bennünk ébredezõ emberi érzések, amikor olyan mélységet és 
átfogó érzésvilágot érintenek, ami már nemcsak számunkra, egyének 
számára érdekes, akkor közösségi megnyilvánulást igényelnek, azt, hogy 
érzéseinkrõl beszéljünk, hogy a bennünk felelevenedõ világot mi magunk is 
megelevenítsük valahogy és ezt megmutassuk, átadjuk embertársainknak. 
Ez a világ-átadási indíttatás mindannyiunk legmélyebb, legemberibb 
szükséglete. Gyerekkorunkban, kamaszkorunkban természetesnek 
tartottuk, hogy ezeket az érzéseinket megosszuk másokkal, barátainkkal, és 
ahogy felcseperedtünk, legtöbben verseket írtunk, lerajzoltuk álmainkat, és 
rájöttünk, hogy bennünk egy közösség felé nyíló erõ ébredezik. Ez a világot 
összefogó, borzongató természeti erõ mindannyiunk életének alap-ereje. 
Életünk alakításában is erre az erõre számíthatunk egyedül. Életünk 
alakítása a legszebb alkotás, amit csak alkothatunk, sokkal fényesebb 
alkotás, mint a legtöbb mû-alkotás. Életünk önálló alakítása sokszor 
szívszorító érzések erõterében rajzolódik ki. De nem tagadható, nem 
vitatható el a mai világban sem, nem csavarható ki kezünkbõl saját jogunk 
életünk önálló alakítására. 

Ez a csoda-erõ a természeti erõ, ami szinte magától elevenedik fel bennünk, 
mert ez a természete, hogy segítsen bennünket jóban-rosszban, hogy 
eszmélkedésünket magasabbra hajtsa, hogy életünk emberi távlataira 
ráeszméltessen bennünket. Ez a csoda-erõ a minden létezõt saját célja, 
rendeltetése, üdvözülése, értelme felé hajtó, a kiteljesedés bûvölete felé 
hajtó mágikus természeti erõ. Ez a mágikus alkotóerõ mindannyiunkban 
adott, mindannyiunkban élt és mindannyiunkban élni akar. Mi magunk 
vagyunk a bizonyíték arra, hogy ez a mágikus alkotóerõ él, hiszen mi 
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mindannyian ettõl az alkotóerõtõl tanultunk meg érezni, járni, beszélni, 
gondolkodni, életünkkel élni és visszaélni is. De bármilyen kecsegtetõ is a 
mai világ kifordított értékrendszeréhez csatlakozás, a felajánlott pénz, 
társadalmi elismerés, állás, pozíció, hatalom, ne gondoljuk, hogy mi csak 
ezek között választhatunk. Hiszen aki szembefordul önmagával, aki 
visszaélésre építi fel az életét, csak azért, mert arra van vevõ, soha nem felel 
meg annyira önmagának, mint az, aki az életet választja. Éppen ezért 
mindannyiunk közös felelõssége, hogy kialakítsuk életünk önálló kereteit, 
hogy ragaszkodjunk az önkifejezés mágikus, megvilágító, értelmet kigyújtó 
erõihez.

Tegyünk valamit azért, hogy a természetes ember agyközpontjába beültetett 
robottól megszabaduljunk, levesse nyakából a démont az óriás, és újra 
megtanuljon a természetes úton, eredeti útján járni az ember, az emberiség.

Egy nemrég megjelent rendkívüli könyv kitûnõ alkalmat kínál a mûvészet 
eredeti, az önkifejezés mûvészet elûtti, természetes mivoltának 
elgondolására. Varga Csaba: A 8. Mûvészet felfedezése, avagy kalandozás a 
Világegyetemben c. könyvében (ami nemrég jelent meg) észreveszi: 
"meglepõ, hogy a görög kultúrára támaszkodván, a mûvészeteket "magas" 
és "kevert" (közösségi, tehát alacsony rangú) mûvészetekre osztották az 
elmélkedõk (s a mecénások), holott az ógörög idõkben minden mûvészet 
eleve közösségi volt!" (31. old.). Ez arra utal, hogy a görög civilizáció 
kialakulása együtt járt a közösségi önkifejezés megtagadásával, 
lebecsülésével, és a mûvi szabályokon nyugvó, önkifejezésre emlékeztetõ, 
öncélú, manipulatív hatáskeltés részesült a magas társadalmi körök 
megbecsülésében, a "magas" megbecsülésben. Vagyis az emberi kultúra 
önmeghasonlása, eddig fel nem tárt módon, a görög civilizáció 
kifejlõdésének következménye.

Varga Csaba, a világhírû animációs filmrendezõ-író-festõ-költõ-
zeneszerzõkönyvében felveti a természeti szép és a mûvészeti szép 
viszonyának kérdését. Miért van az, hogy oly sokszor nem tudjuk eldönteni 
egy mû-alkotásról, hogy szép-e? És miért van, hogy olyan megragadó tud 
lenni, ha a hegyrõl a buja völgybe tekintünk, vagy ha az õsz káprázatos 
színekben tobzódó tájaiban gyönyörködünk? "Hegel azzal ütötte el a 
kérdést, hogy kijelentette: a természeti szép alacsonyrendû szép, míg a 
mûalkotásban rejlõ szép magasrendû..." Tudomásul kell vennünk, hogy a 
széppel kapcsolatos kérdéseinkre a hagyományos "szépelgõ" és 
arisztokratikus filozófiák nem adnak választ. Úgy tûnik, nehéz lenne 
megmagyarázni, miért lenne két külön dolog a természeti és a mûvészeti 
szép. Tudjuk, hogy a mûvészeti szép a mesteri felépítéstõl, a hatás 
érdekében kiválasztott eszközöktõl, a m•alkotás szerkezetétõl, 
összhangjától, egységes mély értelem köré szervezõdésétõl szép. De ha a 
természeti és a mûvészeti szép egy lényegû, akkor a természeti szép is egy 
mély értelem átfogó összhangban történõ megjelenítése! A természeti szép 
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léte tehát a Természetben élõ szellemiség jelenlétét bizonyítja! Varga Csaba 
rámutat, hogy "a mûalkotásokat, a szépet (és a természeti szépet) úgy 
értelmezhetjük a legegyszerûbben, ha úgy véljük, ezek azok a rések a 
világban, amelyeken keresztül az értelem a világ mélyebb részeibe tud 
hatolni. A mûalkotás mindig mélységgel tölt el bennünket, a természeti szép 
mindig meghökkentõ és borzongató. A szép és igaz megjelenése mindig 
meglepetéssel társul. Mi az, ami meglep bennünket? Az igazság átérzésével 
együttjár az öröm, a nagyobb biztonság tudata (ami az önfeledt játék 
feltétele is!), s ezzel a viszonzott szeretet érzete. A szép érzete nem más, 
mint vonzódás az igazsághoz. Nem mi találunk szépnek valamit. A 
Világegyetem teszi azt. Vagyis a Világegyetem gondolkodik, értékel és érez 
bennünk!

Nemcsak a szép, hanem a szép érzete is a Világegyetem tulajdonságai közé 
tartozik. S ezzel a kör bezárul. A világban rejlõ eredendõ szépség olyan 
számunkra, mint télen a tûz melege. Szeretjük. A mûvészet a természetben 
rejtõzõ szépet emeli ki, hogy az érthetõbb legyen számunkra. Mintha az 
emberi szellemnek közvetlenül súgna a Világegyetem. A természeti szép 
ugyanaz, mint a mûvészeti szép, csupán közvetlenebb a kapcsolata a világ 
mélységeivel". De lehetséges-e közvetlen kapcsolat az érdeklõdõés a 
mélységes mélységek között? "Hihetetlenül nagy szakadék van a 
szellemileg átélt és az értelem által logikai úton létrehozott, 
magyarázatokkal ellátott világ között. A szakadék bennünk van." Ez az 
értelmünk és belsõ érzékelésünk közötti szakadék a VILÁGSZAKADÉK. 
Elménkben, belsõ világunk egységében a Természet két széle bennünk ér 
össze szakadékká! Ahogy érzésvilágunk és gondolatvilágunk kapcsolatba 
lép, társalog egymással, azzal a világszakadék partjai újra összeérnek, és e 
világ-beszédben újra eggyé válik a világ! Amíg az ihlet varázsereje 
valósággal tartja, felemeli az embert, és égnek emeli hajunkat a végtelen 
ölelésében, a végtelen belsejében borzong az elme, érzi a világ önmagát 
hajtó erejét amitõl pehelyként röpül, és beleszédül a borzongástól égnek 
ívelõ varázserõ könnyedségébe, a szédítõ lét-magasokba a csodától létre 
ocsúdó elme-tengerek felett pisszenés se hallik. Megperdül a távol, a 
világszakadék felmordul. Partjai elméim érintkezésével beszélni kezdenek. A 
szépségben a világ õsegységének hajmeresztõ, mágikus élménye áll össze 
bennünk újra eggyé.

Irodalom:

Marius Schneider: Primitive music. In New Oxford History of Music, ed. 
Egon Welles, London, Oxford University Press, 1957, p. 2

Varga Csaba: A 8. Mûvészet felfedezése, avagy kalandozás a 
Világegyetemben. Minores Alapítvány és Fríg Kft., Budapest, 2000, 31. és 58-
59 old.
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A 8. mûvészet felfedezése, avagy kalandozás a 
világegyetemben

Bemutatóját lásd: itt.

A könyv beszerezhetõ: itt.

A könyv azt igazolja, hogy a film felismerésével nem jutottunk valaminek a végére, hanem még egy, 
további mûvészeti ág lehetõsége is lappang a természetben. Az alábbi ábra ennek igazolása:

  
1. 

dimenzió
2. 

dimenzió
3. 

dimenzió
3+1. 

dimenzió

1. ? - - - -

2. ? X - - -

3. síkmûvészet X X - -

4. térformálás X X X -

5. zene - - - X

6. irodalom X - - X

7. film X X - X

8.
8. MÛ- 

VÉSZET
X X X X

Mi mondható errõl az eddig még ismeretlen mûvészeti ágról? E kérdésre csak körülírással adható válasz, 
s legkönnyebben talán a szoborral való összehasonlítással lehet szemléltetni, mirõl van szó.

A szobor nem háromdimenziós, hanem térbe türemkedett sík felület, továbbá az idõ sem tartozik a 
lényegéhez, míg például a zenéhez, a filmhez, az irodalomhoz igen. 

A 8. MÛVÉSZET-i alkotás idõben zajló folyamat, valamint van BELSEJE. Az efféle mûalkotás 
tartalma idõben és valóban három dimenzióban, a mû belsejében fogalmazódik meg. Tovább víve a 
hasonlatot: a szobor díszes kerítés, a 8. MÛVÉSZET-nek nevezhetõ alkotás pedig a kerítésen belüli 
oázis.

A 8. MÛVÉSZET már-már maga a teremtés.

Nem szabad szokatlan, szélsõséges ötletnek tartani azt, hogy mûvészeteket szikár dimenziók 
segítségével rendszerezünk.
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Ugyanis az ember a tevékenységeivel betüremkedik a dimenziók adta összes lehetõségbe. Igaz, e 
lehetõségek vizsgálatával eltûnik a "tartalom", a "mondanivaló", ám egy olyan áttekinthetõ rendszer 
világlik elõ, mely segítheti a "tartalom", a "mondanivaló" megközelítését. Lám így vált valóságosan is 
láthatóvá a fenti táblázatban egy eddig még ismeretlen mûvészeti ág.

Az elõbbi elv felhasználásával az ember összes lehetséges tevékenysége is rendszerbe foglalható. A 
dimenzókat a megfelelõ idomok, az idõt a nyíl jelöli: 

.Koránt sem állítom, hogy helyesen "töltöttem ki" a fenti táblázat némely hasábját, mi több bizonyára 
sok javításra szorul. De az biztos, hogy minden értelmes tevékenységünknek meg kell jelenni benne. 
Tehát lehet, hogy én tévedtem egyes esetekben, de az is lehet, hogy a szerepeltetett fogalmak máig sem 
világosak számunkra, s emiatt igyekszünk valami más fogalmat keresni helyette. 

Mindenesetre a fenti táblázat már így sem haszontalan, hiszen világossá válik általa például az, hogy 
miért függ össze a film megszületése a technika korszakának megjelenésével, valamint az is világossá 
lesz, hogy a 8. MÛVÉSZET akkor válik majd igénnyé, amikor a technikai világkorszakot egy sokkal 
mélyebb szemléletû (háromdimenziós gondolkodásra épülõ) korszak váltja fel. Mai világunk ugyanis 
kétdimenziós gondolkodásra épül. Minden technikai leleményünk kétdimenziós ötlet - ahogyan azt a 
fenti táblázatom meg is jósolja. (A táblázat utolsó sorának három hasábjába írtakat összevetve érthetõ 
meg, hogy mit gondolt Platón az "árnyékvilág" alatt.) Egy matematikus fogott meg egy vitán, mikor 
szememre hányta, hogy mégiscsak van az emberiségnek egy(!) háromdimenziós technikai ötlete: a 
gardántengely. Bizonyára található több is, de gondolkodásunk döntõen a két dimenzió fogja. Korlátolt 
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tehát, s erõszakkal tartjuk e korlátok között. Nagy változás akkor várható, amikor szellemünk, 
gondolkodásunk térszerûvé válik. (A nagy fizikusok amiatt tûnnek csodabogaraknak, mert nem is 
három, hanem három+egy dimenzióban gondolkodnak, ahol a +1 az idõ.) 

E téma kifejtése olvasható a "8. mûvészet" címû könyvemben.

E filmet Ördögh László készített a könyvemben leírtak alapján

Ugrás a szerzõ összes könyvének bemutatásához
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1.

Kb. 200.000 évvel ezelõtti felirat. Lelõhely: barlang Drodogne környékén. 
Megtaláló: Francois Bordes régész professzor (1968).

2

20.000 esztendõs sziklarajz. Dél-francia területen, Les Trois Fréresben található. 
E felületen összesen 80 "P" van. Lehetséges azonban, hogy e jel nem betû, 

hanem valamilyen szimbolikus értelme van, de ennek ellenére bemutatom itt, 
így is-úgy is jó tudni róla. Figyelmet érdemel a ló combján lévõ jelkettõs is.

3.

Pech Merle, 20.000 évvel ezelõtt készült festmény és felirat (Földes Attila 
olvasata jobbról balra haladva: Nagy egyetlen, csinálta az én kezem. Andrew 

Robinson kikövetkeztett olvasata: Itt jártam az állatommal.) 

Figyeljük meg, hogy formatervezett betûkbõl áll a felirat. Ez bõvérû 
írásbeliséget feltételez. 

4.
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Mas d'Azilban talált kavicsokon lévõ festett betûk. Más kavicsokon díszek és 
számok vannak. Általában 10.000 évesnek tekintik ezeket a leleteket, de van ki 

20.000 évesnek véli õket.

Íme, példának egy-egy kavicsra festett betû és szám:

5.

Talán 6.000 évvel ezelõtt készült felirat. Lelõhely: Portugália, Alvao. Az alábbi 
ábrán a pontosan azonosítható betûk láthatók:

(A "W" azonos a régi magyar ABC szerinti "m" betûvel.) Vegyük észre, hogy a 
középsõ tábla bal alsó sarkában lévõ jel a Tatárlakai korongon is megtalálható, 

valamint hogy a jobb felsõ sarok második sorában és az elsõ tábla második 
sorának elején ligatúra van.

6.

Skara Brae kb. 5.000 évvel ezelõtti csillagvizsgálóinak lakótelepén lévõ egyik 
ágy oldalán maradt meg a fenti felirat. Itt más írásjeleket is találtak:
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A leletek már-már egy fél ABC-t adnak össze. Az alsó sorban egymással 
szembefordított spirál fél (kétszer 1/4) esztendõt jelöl. Az alsó sor közepén lévõ 
jel alighanem egy égitest látogatásáról ad hírt. A jobb szélsõ jel két negyedév és 

a Vénusz valamilyen kapcsolatát rögzíti.

VISSZA

FOLYT. KÖV.
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