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EZOTÉRIA 

Dobos Csanád : Homérosz: Odüsszeia — Napút elemzése 

 

A vízöntő-paradoxon lehetséges hatásainak esettanulmánya 

 

1. Bevezető – A Vízöntő paradoxon képi megjelenítése, Odüsszeia fő 

eseményszálai 

Az eposz témáját sokan sokféle módon próbálták már eddig is meghatározni: A hazatalálás eposza, a hitvesi 
hűség himnusza, apa-fiú egymásért való küzdelem jelképe. De a Napút elemzés adhat egy sokkal összetettebb, 
érdekesebb jelentést is e műnek, mely egy szóban megfogalmazható: VÍZÖNTŐ-PARADOXON. Ez, melyet 
többek között Pap Gábor művelődés történész is rendszeresen megemlít az előadásaiban. De mi is ez? 

A vízöntő-paradoxon fő lényegét, Pap Gábor gondolatai alapján pár mondatban össze lehet foglalni: 

- A precessziós, 26 000 éves menetben nincs önálló Vízöntő világkorszak. A Vízöntő időszak ráhullámzik a 
szomszédos Halak és Bak precessziós jegyekre, ezzel időanomáliát hoz létre. Ez a vízöntői időhiány által 
keletkezett időcsúszás végül az Oroszlán világkorszakban rendeződik. 

- Továbbá a precessziós Vízöntő időszak helyén időszakadék tátong, mely által az IDŐ, mint fogalom elveszti az 
értelmét.  

Az eposz 100 napokban mért története 40 napos JELENre és 60 napos MÚLTra oszlik. A 40 napos „JELEN” két 

nagyobb egységre bontható: Az első 6 nap Odüsszeusz fiának, Telemakhosznak Spártába távozásáról szól. Az 
azt követő 34 nap eseménye viszont már Odüsszeuszról, aki Kalüpszó szigetén tutajra szál, hogy hazatérve 
beteljesítse a bosszúját. 

A „MÚLT” 60 napja további 20,20,5 és 15 napos részekből áll. A négy felsorolt, napokban mért időtartamot -
négy különleges- hónapokban és év(ek)ben mért időszak különíti el egymástól. Odüsszeusz 60 napos múltbeli 
utazása Kalüpszó szigetén zárul, ahol 7 évet tölt el örök fiatalságban, de mély bánattal a szívében. És itt 
kapcsolódik össze a múlt és a jelen eseménye.   

2. Odüsszeia jelenének Napút elemzése 

Ahogy az Iliásznál a cselekmény napjainak múlása adta a Napút vándorlás sebességét, úgy az Odüsszeia Napút 
szerkezetére is ez érvényes. 

Az első hat nap eseménye 

Nap Ének Esemény 
1. nap 1. Posszeidon nincs otthon. Az istenek döntése: Odüsszeuszt haza kell engedni. Athéné 

Telemakhoszhoz, míg Hermész Kalüpszóhoz indul. Odüsszeusz házában Penelopé halotti 
leplet sző. 
 

2. nap 2. Itakaiak gyűlése. Telemakhosz fürge hajót kér 20 társsal. Athéné Telemakhosz alakjában 
legénységet toboroz a hajóra. 
  

3. nap 3. Telemakhosz a lónevelő Nesztor házába ér. 
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4. nap   Telemakhoszt megfürdeti a legifjabb Nesztór lány. Gyors paripákat szekérbe fogva Dioklész 

házába érnek. 

  
5. nap 4. Jó gabonát termő sík földre kerülnek, majd Meneláosz házáhοz érnek, ahol éppen lakomát 

tartanak. Ezzel végett ér Telemakhosz útja. 
  

6. nap   

 5. 

Miközben Meneláosz házában vendégeskedik Telemakhosz, addig Odüsszeusz házában a 
kérők gyilkos tervet szőnek ellene. Penelopé sírása. 
Zeusz újbóli utasítása, hogy Odüszeuszt el kell engedni biztonságban. Hermész elküldése 

Kapülpszóhoz (újra?). 
 

Az első 6 nap eseményéből, ami rögtön feltűnik: Az istenek kétszer döntöttek Odüsszeusz hazatértéről.  

1. ének – 1. nap 

„Így szólt erre az istennő, a bagolyszemü Pallasz:...  
küldjük el akkor az Argoszölő Hermészt, a vezérlőt Ógügié szigetére, hogy ott kijelentse azonnalannak a 
szépfonatú nimfának: biztos a döntés, tűrőlelkü Odüsszeusz már haza kell hogy eredjen. S én Ithakába 
megyek tüstént, hogy az ő fiusarját jobban fölrázzam... Aztán elküldöm Spártába,Pülosz fövenyére” 1 

5. ének – 6. nap 

"Hermész, hisz te amúgyis mindenben követünk vagy, mondd meg a szépfonatú nimfának: biztos a döntés, 
tűrőlelkü Odüsszeusz már haza kell hogy eredjen és isten ne kisérje, halandó földilakó se, ám 
sokeresztékes tutajon bajlódva bolyongjon és huszadik nap a sűrü-rögű Szkheriába elérjen,phaiákok 
földjére. 

- A gyorslábú Hermésznek miért kellett 6 napot várnia? Miért nem indult el már akkor, amikor Athéné elrepült 
Telemakhoszhoz? 

- Miért pont Spártába kell Telemakhosznak elindulnia azonnal? 

- Miért Telemakhosz a fiú neve? 

- Miért pont a lélekvesztő tutajjal kell Odüsszeusznak tovább indulnia? 

- Miért csak 20 nap áll rendelkezésére? 

Két rövid idézet és rögtön egy csomó kérdést vet fel. Hermész tényleg 6 napot várt az indulással? Vagy 
talán az első és a 6. nap ugyanaz a nap? Meglepő kérdés, de a vízöntő paradoxon ismeretében ez mégis jogos. 

A szomszédos Halak és Bak világkorszakokra ráhullámzó Vízöntő világkorszak lényegében „megduplázza” 

önmagát, mely a duplázódás a Vízöntő dekádjait is érinti. A "nyitott könyv" ábrán ezért tükröződik tengelyesen 
a vízöntői  ráhullámzás a dekádjaival együtt. Az eredeti három dekádnyi idő helyett immár 6 dekádnyi időt fed 
le a szétáramló Vízöntő világkorszak, mely egyben megfeleltethető Telemakhosz 6 napi utazásának is. 

Ahogy a „nyitott könyvlapok” dekádjai egymásra hullámoznak, úgy az eposz indulásánál a napok eseményei is 
ismétlődnek. Ezért Telemakhosz számára kétnaponként duplázódva jelentkeznek az események. 

1. és a 2. nap: Telemakhosz az első két nap reggelén még Ithakában tartózkodik, ekkor Athéné két különböző, 
de mégis hasonló alakban jelenik meg - Mentész („Mentő Ész”), majd másnap Mentor („Mentő Őr”) alakjában. 

                                                           
1 Homérosz: Odüsszeia – Devecseri Gábor fordítása  
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2. és a 3. nap: Mindkét nap Athéné már csak Mentor alakját 
veszi fel. Kétnapos tengeri utazás veszi kezdetét. 

3. és a 4. nap: Két napban a lovak hangsúlyos szerepe: 
Lónevelő Nesztór háza, lovaglás. 

4. és a 5. nap: Két napig a lovak szekérbe fogása a 
meghatározó. 

5. és a 6. nap: Két nap vendégeskedés Meneláosz házában. 

És még egy páros-nap, amely a legfontosabb: 

6. és a 1. nap: Hírek, események Odüsszeusz háza tájáról, 

az akháj kérők cselekedetei. Penelopé kétszeri megjelenése 
az eposzban, aki az első nap leplet sző majd a 6. nap csak 
keservesen sír bánatában (mindkettő erős vízöntői 
szimbólum). Hasonlóan az Istenek kétszeri döntése 
Odüsszeuszról és Hermész kétszeri útnak indulása szintén e 
két nap sajátossága. 

Azaz az időszakadékból kiáramló hullámok vízöntő dekádja az első és a hatodik dekád fölött (a nyitott könyv 

mindkét szélénél) azonos időt eredményez- a vízöntő világkorszak azonos vízöntői dekádjait! A vízöntő 
paradoxonnak megfelelően az eposz kezdetekor az események egymásba mosódnak, nincsenek tisztán 
elkülönült dekád időszakok, mint ahogy elkülönült napok sem. Ezért ismétli magát szinte minden esemény 
kétszeresen az eltelt napok alatt. És hasonló ismétlődés tapasztalható az első és a hatodik nap is. Ez a két nap 
is egy újabb párost alkot, annak ellenére, hogy a hagyományos lineáris időgondolkodásban nincsenek egymást 
mellett.  

Miért pont Spártába kell Telemakhosznak elindulni? Csak az eposz ismerete nem segít ennek 
megértésében, szükség van ehhez a görög mitológiában jártasságra is. 

A cselekmény szempontjából mindegy merre indul Telemakhosz, hiszen mindent megtudhatna az apjáról 
Athénétől. De Athéné nem árul el semmit Telemakhosznak, hanem csak indulásra bátorítja. Jelen esetben nem 
a szerzett tudás a fontos, hanem az aktív cselekedet, ezért kell Telemakhosznak azonnal elindulnia.  

De miért Spártába? Mi az, amit csak ott találhat meg? Az biztos, hogy nem Meneláosz a kulcs ennek 
megértésében, hanem inkább a felesége, a szépséges Heléna, aki miatt a trójai háború is kirobbant. Heléna 
édes- (vagy inkább nevelő) apja Tündarosz, akinek a beszélő neve szintén jó kiindulási támpont lehet 

számunkra. A görög férfineveknél meglévő –osz névvégződést elhagyva a név jelentése rögtön előtűnik: 
Tündar- Tündér, mely a sumér ISTEN szóval van kapcsolatban. A görög mitológia egyik érdekessége épp 
Tündaroszhoz és fiaihoz (Szép Heléna bátyjaihoz) Kasztorhoz és Polluxhoz kapcsolódik. A hiú Zeusz hogy 
tűrhette meg más halandó magzatát abban az anyaméhben, ahol éppen a saját gyermeke is fejlődött? (Hiszen 
a híres ikerpár közül csak Kasztor származott Tündarosz királytól, a másik Zeusz sarja volt) Hogy lehet, hogy 

Zeusz nemcsak megtűrte a fia ikertestvérét, hanem még az örök élettel is megajándékozta őt a halála után- 

akár a saját sarját? Ez nagyon nem jellemző Zeuszra! Talán mert épp a származása alapján volt méltó Kasztor 
erre a Zeuszi kegyre? Talán mert a híres ikerpár mindkét tagja isteni, sőt főisteni leszármazott volt, csak éppen 
két különböző isten apától és két különböző korból - a sumér-szkíta és a görög kultúrából? 

De miért is fontos Telemakhosznak Spártába érkeznie? Miért fontos számára Kasztor és Pollux „közelsége”? 
Mert ők az önmagukat a testvéreikért is feláldozó testvérpár névadói, kik az IKREK csillagkép két fő csillagaként 
az Égi kaput uralják. Annak az Égi Kapunak, ahol a Napút metszi a Tejutat, azaz ahol az univerzális téridő síkból 
át lehet lépni a földi síkba. (Lásd a korábbi szám Antigoné és az Iliász Napút elemzéseit). Telemakhosznak ide 
kell mennie, hogy megnyissa a téridő dimenziót, hogy az apja ki tudjon szabadulni Kalüpszó – mindent „elfedő, 
beborító” mély időtlenségéből. 
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„a nagyszívű Odüszeusz ... a víz partján ült és sírt, mint azelőtt is, 
könnyel, sóhajjal, siralommal tépve a lelkét. Könnyhullajtva a meddő tengert nézte csak egyre. 

Telemakhosznak szintén "beszélő neve" van, ami ezt igazolja: Τηλέμαχος – „Távol Harcoló”. És épp az ő távoli 
harca nyitja meg Odüsszeusz számára a menekülésének lehetőségét.  Harcol az apja hazaérkezése érdekében 
egy másik idősíkban, egy másik távoli dimenzióban. 

A tutaj, mint lélekvesztő vízi jármű miért annyira fontos Zeusznak? Miért csak azon hagyhatja el 
Odüsszeusz Kalüpszó szigetét? 

Rajta tehát, dönts nagy szálfákat, vedd a szekercét s készíts véle tutajt, magasan padlózd fel a széles 
alkotmányt, hogy a ködbevesző vizen át tovahordjon... 

Így szólt; s megdermedt a sokattűrt fényes Odüsszeusz, és őt megszólítva, ilyen szárnyas szavakat szólt: 

"Más a te szándokod, istennő, nem az én hazatértem, hogyha tutajjal akarsz elereszteni tengeri útra, szörnyü, 
keserves mélyvizen át, mit a fürge, arányos gálya se szel hamar át, szökdelve az isteni szélben. 

Óhajod ellen ugyan bizony én a tutajra se lépek, istennő; ha te nem téssz nékem szörnyü nagy esküt, hogy 
nem tervezel ellenem újabb rettenetes bajt." 

A görög σχεδια  - „tutaj” és a σχεδόν – „majdnem” szavak meglepő formai hasonlóságot mutatnak. 
Odüsszeusznak is meg kell küzdenie, hogy kijusson az időszakadékból, és még így sem lehet biztos a sikerében. 

Zeusz miért csak húsz napot ad Odüsszeusznak? Ennek megválaszolása érdekében érdemes továbbnézni a 
napi események menetét, hiszen meglepően sűrűn fordul benne elő a húszas szám: 20 legényt kér 
Telemakhosz az indulásához az eposz elején és 20 farönköt vág ki Odüsszeusz a tutajához (fa/fő), továbbá 20 
nap alatt kell elérni Odüsszeusznak a Phaiákok szigetére. 

“Ő meg vágta a fát, sebesen végezte a munkát. Húsz törzset vágott ki, s a fejszével lefaragta” 

“S hogy negyedik nap jött, már készen is állt az egész mű; s őt ötödön szigetéről már tovaküldte Kalüpszó, 
megfürdette, s adott azután rá illatos öltönyt. Két tömlőt helyezett a tutajba az isteni úrnő: 

egy nagyot édesvízzel, a párját éjszinű borral, 

A 4. napra kész a tutaj, de Kalüpszó csak az 5. nap bocsátja el Odüsszeuszt a szigetéről, azaz az indulás 
időpontjáról nem Odüsszeusz döntött! Itt érdemes egy gondolatnyi kitérőt tenni: Hogyan is néz ki Kalüpszó, mit 
lát Hermész, amikor megpillantja? 

„Hermész. Végre midőn odaért már arra a messzi szigetre, ott a sötétlila tengerből a mezőre 

Kilépett  és ment, mígnem a nagy barlanghoz elért, hol a nimfa élt, az a szépfonatú; 

s őt otthon lelte lakában. Tűzhelye nagy lánggal lobogott, és szerte szigetjén 

cédrusok és hasadó tujafák jóillata szállott, míg égtek; s bent szép hangján danolászva a nimfa 
járt a szövőszéknél és szőtt, vesszője arany volt. Kétoldalt viruló erdő állt sűrün a barlang" 

A népmesékből ismert boszorkány ábrázolás. Nem véletlen, hogy Kalüpszó csak az ötödik nap engedi tova 
Odüsszeuszt, ezzel is megnehezítve a sorsát, hisz így már nem tudja tartani a zeuszi határidőt. Ha Odüsszeusz 
a 4. nap hagyta volna el Kalüpszó szigeté, amikor a tutaja már készen állt, akkor békében elérte volna a phaiák 
partokat. De nem indulhatott időben és ennek a késedelemnek nagy ára volt: 

Tíz és hét napon át siklott tutajával az áron, ám azután föltűntek a phaiák nép szigetének 
árnyas csúcsai, hogy közelükbe került a tutajjal: mint füge lombja merült föl e föld a köd-ülte vizen fönt. 

Ekkor az aithiopoktól jött s meglátta Poszeidón őt,... fellegeket gyűjtött, feldúlta a tengert… 
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egy nagy hullám érte fölülről, szörnyü sebes, s a tutajt tovapenderitette az árban… 

Kadmosz lánya, a széplábú Ínó odanézett, ... Ez könyörült meg a kínban hányódó Odüszeuszon; 
mint a madár bukkant föl azonnal a tengeri habból, és sokeresztékes tutajára fölülve ekép szólt: 

"... vesd le ruháidat itt, tutajod meg bízd a szelekre, hordják el; s igyekezz hazatérni, csak ússz a kezeddel 
phaiák földre, ahol sorsod, hogy megmeneküljél. 

Vedd csak ez isteni fátylat, a melled alá kifeszítve kössed föl, s nem kell félned kíntól, se haláltól. 
És miután kezeiddel a szárazföldet eléred, vesd le magadról újra, s a borszinü vízbe hajítsd be, 

messzire, és közben fordítsad másfele arcod." 

Az isteni fátyol, a tipikus vízöntői attribútum, mely betakar, láthatatlanná tesz - ez menti meg Odüsszeusz 
életét. Az isteni kegyelem tárgya (jelen esetben az Inó fátyla) - mely a vízből érkezik s melyet (a használat 

után) majd a vízbe kell visszahajítani. (Ismerős motívum az Excalibur, Arthur király csodakardja történetéből, 
mely isteni ajándék szintén a víz tündérétől származik és hozzá kell majd visszajutatni). Az Excalibur 

történetben is szintén fontos szerepet játszó szikla (a Bak jegy attribútuma) és a víz (a Halak jegy jelképe) 
ilyen szoros kapcsolata évezredek óta a HALAK – BAK kapcsolatra utal. Továbbá ha az időmenetben is „zavar” 
támad, akkor ez már egyértelműen a vízöntő-paradoxon jelenlétét jelzi. És az idő-anomália szintén 
megtalálható mind az Arthur legendában, mind pedig az Odüsszeiában is. Arthur mondakörben Merlin (kis 

sólyom2) varázsló személyéhez kapcsolódik az időzavar, ki az időben fordított menetben él, kinek az élete a 
jövőből indul és a múlt felé tart. Az Odüsszeia esetében pedig majd a részletes Napút elemzés tárja fel e 
időanomália többszörös jelenlétét, mely egyben az eposz Napút szerkesztésének egyik kulcs eleme is. 

 
Odüsszeia Napút járása 
 

Ennyi bevezető után ideje az eltelt napokhoz rendelni az egyes zodiákus jegyeket és nyomon követni az 
esetleges idő anomália újabb megjelenési formáit az eposz Napút járásában: 

Elfogadva, hogy Telemakhosz első hat napja kapcsolatban van a vízöntő paradoxonnal, akkor a kérdés már csak 
annyi: a kisévi, vagy a nagyévi menetrend szerint halad-e az Odüsszeusz története. A fanyüvés, a favágás a 
BAK jegyre (és egyben a kecske pusztító tulajdonságára) utal. A bárka, a tutaj a MÉRLEG kapcsolatot 
egyértelműsíti. Kalüpszó boszorkány karaktere is tisztázott már, amihez a SZŰZ jegy illik. Posszeidon olümposzi 
trónja a HALAK jegyhez kapcsolódik3, és az általa támasztott vihar, a vízöntő paradoxon megnyilvánulása is 
egyben. Az Isteni fátyol, mint az isteni kegyelem eszköze szintén a HALAK világkorszak sajátossága (hiszen 
Jézus, mint a legnagyobb isteni kegy is a Halak világkorszak legelején érkezett közénk). 

Sokszor az eposz eltelt napjainak pontos nyomon követése csak a zodiákus jegyek figyelembe vételével 
lehetséges, hiszen néhol a homéroszi sorok többféle módon is értelmezhetőek. Ami egyértelmű az eposz sorai 

alapján: A 4. napra (Mérleg jegy) már kész a tutaj, 5. nap (a Szűz jegyben) küldi tova Kalüpszó Odüsszeuszt 
(azaz adja meg neki az engedélyt a távozásra!). 

Odüsszeusz tehát az 5. napban indul el és 17 napon keresztül békésen siklik a tengeren, azaz a Szűz jegyből 
másfél precessziós évkört megtéve érkezik a Kos jegybe. Ekkor még minden békés számára, de az „ám ezután” 

következő nap,(a Halak jegyben) Posszeidon felfedezi Odüsszeuszt és pusztító vihart támaszt ellene. Ne 
feledjük el, Posszeidon égi, olümposzi trónja a Halak jegyhez kapcsolódik, ezért is csak itt és ekkor van 
lehetősége Posszeidonnak a bosszúra. 

  Nap Ének NAPÚT Esemény   
  1. 5. BAK Odüsszeusz fejszét ragad, 20 fatörzset kivágva tutajt készít.   
  4.   MÉRLEG Készen áll a mű, a tutaj.   
  5.   SZŰZ Ötödik nap elküldi Kalüpszó a szigetéről.   

        17 nap békés siklás a vizeken, Phaiákok békés szigete tűnik fel.   

                                                           
2 http://dictzone.com/english-hungarian-dictionary/merlin  
3 Manilius: Astronomica 

http://dictzone.com/english-hungarian-dictionary/merlin
http://www.amazon.com/Manilius-Astronomica-Classical-Library-English/dp/0674995163
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22.   HALAK „Ám ezután” Posszeidon észreveszi Odüsszeuszt és vihart 

támaszt. A széplábú Inó varázsfátyollal menti meg Odüsszeusz 
életét.  

  

        
Elfogadva a Vízöntő-paradoxon azon tételét, hogy precesszióban nincs önálló Vízöntő időszak, úgy 
a Posszeidon kétnapi vihara alkalmával a eltelt napok "átugorják" az egyébként önállóan nem 
létező Vízöntő jegyet! Így a 23. napi vihar második napja már a Vízöntő jegy helyett (inkább) a 
Bak jegyhez kapcsolódik. Azaz a kétnapi tengeri hánykódás a Halak-Vízöntő jegyek helyett a 
Halak-Bak jegyeket érinti. Egyfajta időtorzulás lép fel az eposz napút rendszerében. 

A továbbiakban a Napút besorolásnál kétfajta állatövi jegypáros látható majd, a vízöntő-paradoxon 
által előidézett állatövi jegyeltolódásnak megfelelően: ZÖLD NAGYBETŰKKEL a vízöntő-paradoxont 
(és az ezzel járó időtorzulást) figyelembe vevő Napút menet, s alatta zárójelben, kisbetűkkel az 

eredeti (a vízöntő-paradoxont figyelembe nem vevő) precessziós menetnek megfelelő állatövi 
besorolás szerepel majd. 

  
22-23   HALAK, BAK 

(halak, vízöntő) 
Két napi hánykódás viharos tengeren. 

  

  

24.   NYILAS        
(bak) 

Harmadik napra elül a vihar, a hullámok elsimulnak, ennek 
ellenére mégis Odüsszeusz majdnem a sziklákon  zúzza szét 
csontjait.  Végül egy folyamtorkolatnál partot ér. 

 

  

  

25. 6. 

7. 

SKORPIÓ  
(nyilas) 

Phaiákok szigetén Athéné Nauszikát küldi Odüsszeusz 
segítségére, 
aki elvezeti a királyi szüleihez.                                                                                               

  

  
26. 8. MÉRLEG 

(skorpió) 
Phaiákok gyűlése, Odüsszeusz a 9-12. énekben elmeséli a 
kalandjait. 
 

  

  

27. 13. SZŰZ      
(mérleg) 

Odüsszeusz türelmetlenül várja a napnyugtát, hogy phaiákok 
hajóval hazavigyék. Szőnyeget és lepedőt terítenek a hajó 

tatján Odüsszeusznak, aki azonnal mély álomba zuhan. 

 

  

  

28.   OROSZLÁN 
(szűz) 

Odüsszeusz hazaérkezése. Kincseivel együtt kiteszik a még 
mindig alvó Odüsszeuszt a partra. Posszeidon a hazatérő 
phaiák hajót szigetté változtatja bosszúból. Odüsszeusz a 
földön csúszva, a sokvizű tenger mellett szüntelenül zokog. 
Athéné ifjú alapjában az isteni kondáshoz irányítja 

Odüsszeuszt. 

  

         
    14. (oroszlán) Odüsszeusz az isteni kondásnál. Az Isteni kondás első próbája.   
              
De nézzük meg részletesebben az eseményeket: Posszeidon viharában mintha vízöntő-paradoxon (tenger-szikla 
közti) ide-oda hullámzása nyilvánulna meg, ahol Odüsszeusz számára újra a megmaradás a tét. 

 “a nagy hullám kövecses partfokra sodorta. S ekkor a bőre lejön, szétzúzza a szirten a csontját…  
lódult s kétkézzel sebesen megfogta a sziklát, nyögve tapadt meg azon, míg átment rajta a hullám. 
Így menekült meg tőle; de jött az visszafelé is, megcsapta s bevetette megint jó messze a vízbe.” 

És itt kezdődik a bizonytalanság a Napút beazonosításban. Van-e önálló Vízöntő jegy, vagy pedig nincsen? 
Melyik állatövi besorolás érvényes az egyes napokra: a nagybetűs, vagy pedig az alatta lévő zárójeles kisbetűs?  

A kétnapi tengeri hánykódás a HALAK-BAK jegyekhez, vagy pedig a Halak-Vízöntő pároshoz társítható? Ezt 
nehéz egyértelműen eldönteni. Talán mindkettőhöz? Igen, egyszerre mindkettőhöz, innentől párhuzamos 
jegyhatás veszi kezdetét. 
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A folyó torkolata, a tejúti Égi Folyam torkolata és 
a NYILAS jegy kapcsolata adja magát, elég csak felnézni a 
csillagos égre, hiszen a Nyilas csillagképnél nyílik ketté a 

tejút, barlangformát alkotva. A veszélyes sziklák már a 
tipikus földi jegyre, a Bak jegyre utalhatnak. 

Majd amidőn úszván egy szépvizü tiszta folyamnak 
torkolatához elért, ezt látta a legkitünőbbnek, 

mert széltől védett volt s nem volt szikla sem arra; 
áramlást érzett, s e fohászt mondotta szivében: 

A közelgő lakodalom a soron következő Mérleg jegyet 
idézi meg, így a 25. nap ezért a 
megelőző SKORPIÓ jegyhez kötődik. Ezt támasztja alá a 
szemérem takarása (hiszen a skorpió állatövi jegy helye az 

emberi mikro zodiákusban a nemi szervekhez 

kapcsolódik, ahogy az agresszivitás megnyilvánulásának 
lehetősége is, hiszen a Mars bolygó a Skorpió jegyben 
otthon van). Ezzel szemben a királyi szülők mégis inkább 
a Nyilas jegyhez köthetőek. 

"Nauszikaá, mért szült az anyád íly lusta leánynak? Elhanyagolva hever tündöklő drága ruhád mind, és közeleg 
lakodalmad, azon szép tiszta ruhát kell öltened és adnod majd, kik hazavisznek, azoknak: ... 

Szólt, s a sürűből már bújt is ki a bajnok Odüsszeusz, ágat tört le erős markával a rengeteg erdőn, 
lombosat, ezzel testét fedte, takarta szemérmét... 

így kívánt Odüszeusz szépfürtü szüzek seregébe törni ruhátlanul is, mivel ennyire bajba szorongott... 

Ekkor kélt Odüszeusz város fele útnak; Athéné nagy ködöt öntött rá, kedvelve szivében Odüsszeuszt: dölyfös 
phaiákok közül egy, ha elébe vetődik, szóval meg ne sebezze, ne is faggassa, ki légyen. 

A 26. nap a gyűlés napja, a mérlegelés időpontja, melyhez a MÉRLEG jegy illik. 

A 27. nap már a SZŰZ jegyhez köthető. Odüsszeusz a „halálhoz igen közelálló álomba” merülése utalás a Szűz-
Halak haláltengelyre is. Ellenben a „napnyugta” időpontja a napéjegyenlőségre, a Mérleg jegyre is vonatkozhat. 
Azaz folyamatos a kettősség a zodiákus jegyeket illetően. 

Szemhéjára pedig mély álom hullt neki ekkor, mézizü, nemriadó, a halálhoz igen közelálló. 

28. nap, az  OROSZLÁN jegyben érkezik haza Odüsszeusz, ezért is fontosak a vele együtt kitett kincsek 
hangsúlyozása. A Napnak, mint az asztrológiai „kis ajándékozónak” a kincseivel együtt kell megjelennie. 
Azonban a phaiák hajó sziklává változtatása, mégis a Szűz jegyet idézi meg. (A Nyilas tulajdonságú phaiákokat 
a Szűz-Halak Haláltengely mentén lehet leghatékonyabban gyengíteni.) 

földön csúszva a sokzsivajú tenger vize mellett, s szűntelenül zokogott. Jött most közelébe Athéné, ifju 
alakjában 

Fent az égen az Oroszlán csillagkép, alul a föld alatt a Vízöntő. Földön csúszva a Vízöntői jegynek kell 
erősebben érvényesülni, ezért is zokog a földön csúszó Odüsszeusz szüntelen. 

Azt akarom, hogy a phaiákok szépmívü hajóját, míg a kiséretről hazasiklik a ködszinü áron, 
szétzúzhassam, hogy haza már sose hordjanak eztán embert; s városukat hegylánccal körbekerítsem." 



XV. évfolyam, 4. szám Mikes International Volume XV., Issue 4. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

© Copyright Mikes International 2001-2015 34 
 

Erre a fellegtorlaszoló Zeusz válaszul így szólt: "Kedvesem, úgy látom lelkemben a leghelyesebbnek, 
hogy mikor azt a hajót mind nézik a városi népek, éppen amint közeleg, változtasd part közelében 
sziklává, de alakját hagyd meg; a földilakók mind bámulják; hegylánccal ekép zárd körbe a várost." 

A 28. nap másik érdekessége, hogy Posszeidonnak engedélyt kell kérnie Zeusztól a phaiákok megbüntetéséhez, 
de miért? Mert az Oroszlán jegyben Zeusz trónol, nem pedig Posszeidon. Ez rendben is van, de Zeusz mégis 

miért ad engedélyt Posszeidon bosszújához, mikor ő parancsolta Kalüpszónak Odüsszeusz elengedését, 
melyben a phaiákoknak is fontos szerep szánt? A válasz a 20 napban rejlik. Zeusz terve és védelme 20 napra 
szólt, de Odüsszeusz késett, ezért Posszeidon (a Halak jegyben) felfedezte és vihart támaszthatott ellene. Sőt 
nemcsak Odüsszeuszt büntethette meg, hanem még a phaiák hajó sziklává varázsolására is engedélyt kapott. 

„Logikai hibák” az eposzban 

Eddig már néhány „logikai hibát” tisztáztunk. Hermész kétszeri indulását Kalüpszóhoz, Telemakhosz 

„indokolatlan” tovaküldését Spártába. Szó volt Zeusz 20 napos védelméről és a 20 rönk fából készült tutaj 
szerepéről is. Ami már eddig is elmondható, hogy a „logikai hibáknak” és az apró részleteknek nagyon is fontos 
szerepe van az eposzban! Ideje megemlíteni egy újabb, még látványosabb "logikai hibát".  
Az eposz nagyon pontosan nyomon követi a napok múlását. Minden egyes új napot Homérosz legalább ennyivel 

jelez: „És hogy a rózsásujjú Hajnal kélt ki a ködből”. És mégis a 28. napnál (a 14. énekben) látszólag 
összekuszálódnak a napok. Az előző, 13. ének utolsó soraiban Athéné öreg aszott koldussá változtatja 
Odüsszeuszt, majd elindul hazahívni Telemakhoszt Spártából. 
 

 „pálcával Athéné. Szép bőrét hajlékony tagjain összeaszalta, 
szőke haját elorozta fejéről, teste köré meg élemedett öregember bőrét húzta egészen, 

és megtörte, mely oly gyönyörű volt, két szeme fényét; más rossz rongyot adott rá ekkor s összeszakadt csúf 
inget, foszladozó, rút füst-befutotta ruhákat;...Végre, tanácsuk után, szétváltak; s ment el Athéné isteni 

Spárta felé, hazahívni fiát Odüszeusznak.” 

És ugyanezt teszi a 15. ének indító soraiban is újra: 

S most tágtáncterü Spárta felé sietett el Athéné, hőslelkű Odüsz eusz ragyogó sarjának idézni már 

az eszébe, hogy induljon haza, otthona várja. Télemakhoszt s Nesztór ragyogó sarját a hatalmas nagy 
Meneláosz tornácán szunnyadva találta. 

Ahogy Hermésznek sem tartott napokig Kalüpszóhoz elrepülni, úgy Athénének sem Spártába eljutni 
Telemakhoszhoz. Mégis mi tartott eddig Athénének? Semmi. Ugyanott tart az idő a 15. ének legelején, mint a 
13. ének legvégén! De akkor mit keres a 14. ének közöttük? Mi történik ebben az énekben, miért kell így 
„lebegtetve” szerepeltetni az eposzban az Isteni Kondás első próbáját? Mert a vízöntő jegyben keletkezett idő-
paradoxont az Oroszlán jegyben kell feloldani. Azaz a vízöntői időhiányt az Oroszlán jegyben kell idő többlettel 
kipótolni. 

De vizsgáljuk meg röviden az Isteni Kondás próbatételeit: Odüsszeusz két alkalommal próbálja ki az Isteni 
Kondás emberségét. Először koldus alakban kéri el az egyetlen meleg ruháját a kondástól, majd másodszor, azt 
méri fel, hogy milyen könnyen engedi el őt a kondás, a számára oly veszélyes városba. A két próba nem egy 

napon történik, amit az eposz cselekménye pontosan jelez is. Az első próba után az isteni kondás elhagyja a 
házat, elmegy lepihenni az ólhoz, azaz egy eltérő nappal folytatódik csak az isteni kondás körüli események 
láncolata. 

A 14. ének vége tartalmazza az Isteni kondás, Eumaiosz első tesztelését: 

Jött fenyegetve a holdtalan éj, szakadott szakadatlan Zeusz zivatarja… 
S köztük szólt Odüszeusz és megpróbálta a kondást, hogy köpenyét átadja-e néki, levetve, vagy egy más társat 

buzdit-e erre, hiszen volt gondja reá, nagy … 
Szólt; fölkelt; s heverőt helyezett közelébe a tűznek, s rá juhok és kecskék irháját dobta azonnal. 
Arra feküdt Odüszeusz: Eumaiosz ráboritotta roppant, sűrü subáját, mely ott volt, hogy a kondás 

húzza magára, ha faggyal a rettenetes vihar ébred. 



XV. évfolyam, 4. szám Mikes International Volume XV., Issue 4. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

© Copyright Mikes International 2001-2015 35 
 

Így hát ott szunnyadt Odüszeusz; körülötte a többi ifjú férfi aludt; de a kondásnak sose tetszett, 
disznóktól távol, maga is hogy köztük aludjék. 

Ment s fölövezte a fegyvereit;…  S ment lepihenni az ólhoz, 

A 15. énekben zajlik másodszor isteni kondás megmérettetése. És itt is egy nagyon szokatlan „vágás” hívja fel 
a figyelmet: 

 „Onnan előre haladt a hajó szirtes szigetek közt, s Télemakhosz töprengett: megmenekűl-e vagy elvész. 

S kunyhó mélyén ők, Odüszeusz meg az isteni kondás ettek; s mellettük vacsoráztak a többi kanászok. Majd 
miután elverték végül az éhet, a szomjat, megszólalt Odüszeusz, hogy megpróbálja a kondást vajjon kedveli-é 
őt és ott tartja magánál még a tanyán, vagy küldi-e már városba sietve:” 

Telemakhosz történetének utolsó mondatát, töprengését teljesen más gondolatsor, történet követi, az isteni 

kondás második próbája. Ez nagyon nem illik ide! Telemakhosz tűnődése után nincs semmi átvezető mondat, se 
időpont jelzés, semmi az égvilágon - ezért az olvasó úgy érzi, hogy egy lap kiesett a könyvből. Teljesen 
szokatlan ez az ugrás az eposzban. 

Szinte érezhető a „hamis tér, hamis idő” jelenléte mindkét próba alkalmával, de hogy lehet az, hogy senki sem 

gondolkodik el ezeken a furcsaságokon? Mert a „próbák” nem csak az isteni kondás megmérettetésére 
szolgálnak, hanem az olvasóéra is: észreveszi-e ezt a szokatlanságot az eposz olvasója, el mer-e gondolkodni 
rajta vagy fel sem tűnik neki, esetleg csak logikai hibának minősíti mindezeket. 

E szokatlanságok megértéséhez, Odüsszeusz és Telemakhosz idejének párhuzamba állítása szükséges. 

A kiinduló pont Athéné indulása, hiszen az istennőnek ugyanazon a napon kellett megérkeznie Spártába, mint 

amikor elhagyta Odüsszeuszt (28. nap). Odüsszeusz Athéné távozását követően rögtön az isteni kondáshoz 
sietett, majd még aznap este lezajlott az isteni kondás első próbája is. Telemakhosz másnap reggel indult el 
Spártából (29. nap), és két napon keresztül utazott. Az utazása második napján szállt hajóra (30. nap). Ezen az 

estén tűnődött a megmenekülésén és az esetleges vesztén is. Mivel nincs külön időpont jelzés semmilyen 
formában, így bizton állíthatjuk, hogy ugyanekkor zajlott az Isteni Kondás második próbája is. 

 

Az apa-fia találkozás és a helyreállt időrend 

A 31. napi az apa-fia találkozás már egyértelműen követhető az eposz időrendjében. 

Nap Ének Odüsszeusz 
Napútja 

 

  

Telemakhosz 
Napútja 

Telemakhosz  

28. 13. 

  

15. 

 OROSZLÁN  Odüsszeusz öreg 
koldussá változik. 
Athéné Spártába indul. 

  

  

  

 VÍZÖNTŐ 

  

  

 Telemakhoszt 

aludva találja 
Athéné 
Spártában. 

  
28. 14. 

  

 OROSZLÁN Isteni Kondás első 
próbája, majd a kondás 
kimegy aludni az ólhoz. 
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29. 15.     HALAK Telemakhosz eli
ndul haza 
Spártából, az 

éjszakát 
Dioklésznél 
tölti. 

  
30. 15.   

  

  

 IKREK 

  

  

  

„S kunyhó mélyén ők, 
Odüsszeusz meg az 

isteni kondás ettek; s 
mellettük vacsoráztak a 
többi kanászok..” 

Isteni Kondás 2. 
próbája 

 KOS 

  

  

  

Telemakhosz  
másnap a 
hajón, a Nap 
lebukását 
követően már 

azon tűnődik 
"megmenekül-e 

vagy elvész". 

31. 16.   

  

 BIKA 

  

  

Odüsszeusz és az Isteni 
Kondás a kunyhó 
mélyén reggelit készít 

mikor Telemakhosz 
megérkezik.   

 

 BIKA 

  

  

Telemakhosz 
Ithaka 
partjainál 
bevonja a 

vitorlát és az 
isteni 
kondáshoz siet. 

Összenézve a napok és az énekek sorrendjét, látható, hogy a 14. ének nem a „helyén” tartózkodik.  Miért van 
szükség a 14. ének „lebegtetésére”? – Mert ez a 14. ének hozza helyre a párhuzamos állatövi 

jegyhatást, mely a 22. napi posszeidoni viharral indult. A Vízöntő-paradoxon eredményeként fellépő 
időanomália ekkor áll helyre (a hiányzó önálló Vízöntő jegy itt pótlódik) a duplán megjelenő 
Oroszlán jegyben. Ekkor áll helyre az idő! 

A 31. nap további eseménye (16. ének) 

Kunyhó mélyén ők, Odüszeusz meg az isteni kondás reggelijük készítették, hajnalban, a lángon, 

és minden bojtárt elküldtek a falka nyomában. Ekkor jött haza Télemakhosz; hizelegve fogadták 
és nem ugattak a hangos ebek... 

Átengedte helyét neki nyomban az apja, Odüsszeusz; csakhogy Télemakhosz nem hagyta.... 

Szólt, és hozzáért aranyos pálcával Athéné. És legelőször tiszta palástot adott s vele inget 

melle köré, s fiatallá tette megint, daliássá. Arca megint megtelt, megbarnult újra a bőre, 
álla körül kékesfeketén csillant a szakálla 

Nap Ének Odüsszeusz 

napútja 

 Telemakhosz 

napútja 
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31. 16. BIKA Apa-fia találkozás a 
kondásnál. 

Visszafiatalítja 
Athéné Odüsszeuszt. 

BIKA   

Telemakhosz ráismer az 
apjára. 

  
32. 17. 

18. 

19. 

  

20. 

KOS   

Koldus ökölharc. 

Beszélgetése 
Penelopéval. 

Lábmosása. 

Virrasztása. 

  

IKREK   

Hazaérkezés 
Penelopéhoz. 

33.   

21. 

22. 

23. 

HALAK   

Íjverseny. 

A kérők megölése. 

Penelopé felismeri a 
férjét, együtt hálnak. 

  

RÁK   

A bosszú ideje. 

  

34. 24. VÍZÖNTŐ Odüsszeusz az apja 
házához indul. 

A kérők lelkének 
megszólítása. 

Békekötés a kérők 
családtagjaival. 

OROSZLÁN Telemakhosz 
Odüsszeusszal együtt a 
nagyapjához indul. 

  

A 31. napban a Napút pályán kisévi irányba haladó Telemakhosz (a kördiagramon kék nyíllal jelezve) és a 
nagyévi irányban haladó Odüsszeusz pályája (piros nyíl a zodiákus ábra közepén) a Bika jegyben találkozik. 
Abban a Bika jegyben, melynek a keleti megfelelője a Disznó. Ezért is fontos, hogy éppen az Isteni Kondásnál, 
a disznópásztornál találkozik az apa és a fia egymással. Ez nem véletlen egybeesés! 

Ezt követően a Napútjuk különválik, de mivel együtt, egy helyen, egy célért küzdenek, ezért a továbbiakban 
időnként kölcsönösen „használhatják” egymás Napút jegyeit is. 

32. nap az ökölharc (Mars harciassága) és a virrasztás időpontja (mely a feltámadást is megelőzi). Ezek együtt 
megidézik a Kos jegyet. Telemakhosz hazaérkezése az Ikrek jegyhez kapcsolódik, talán azért is, mert az eposz 
elején Spártába indulásával spirituálisan éppen az Ikrek csillagkép Égi Kapuját nyitotta meg. 
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33. nap a Nagy Fordulat a műben. Penelopé és Odüsszeusz egymásra talál, együtt hálnak, közel 20 év 
után újra együtt a család (RÁK jegy). Bár az íjverseny mind a Nyilas, mind a Mérleg jegyhez kapcsolódhat, 
mégis a kérők megölésével beteljesített a bosszú, a Halak-Halál jegyhez kapcsolódik leginkább. (Bár nem 

vagyok különösebb híve a szójátékoknak, azonban az együtt „hálnak-
halnak”, a Rák-Halak jegykapcsolat, azért elgondolkoztató.) 

34. nap az eposz utolsó napja. Telemakhosz az Oroszlán jegybe, 
Odüsszeusz a Vízöntő jegybe érkezik. A precessziós maximum és 
minimum jegyekbe, ami nagyon is igazodik a vízöntő paradoxon 
tanulmány logikájához, hiszen a vízöntő-paradoxon csak a precessziós 
időrendben érvényesül.  

 

A Napút elemzés elején már említettem, hogy az Odüsszeia napokban 

mért ideje 100 nap, mely 40+60 napos jelen és múlt időszakra oszlik. Az 
eddigiekben Telemakhosz 6 napos Spártába indulását és Odüsszeusz 
(Kalüpszó szigetének elhagyását követő) 34 napos történését vizsgáltuk a 
Napút függvényében. Továbbiakban a 60 napos múltat fogjuk 
alaposabban áttanulmányozni. 

 
 

3. Odüsszeia múltjának Napút elemzése 
 
A múlt első 20 napja: 
 

Nap Ének NAPÚT Esemény 
 

1. 9. KOS Trójából útnak ered, kikón nép földjét feldúlja, népét 

leöli. 
2.  HALAK Hajnalban csatát vív a fürge hajóknál. 

3-4.                     HALAK-BAK 
     

Két éjjelen és napon át, a tengeri vihar miatt a parton 
vesztegelnek. 

5.  NYILAS Harmadik napra megnyugszik a tenger, vízre szállnak, 
de egy hatalmas hullám mégis eltéríti őket. 

15.  VÍZÖNTŐ 9 napi hányódás szörnyű viharban. Tízedik napra 

elérik a lótuszvirág rágókat. 
16.  BAK Újabb szigetre érnek, ahol sok hegyi kecskét 

lakmároznak. 
17.  NYILAS Küklopsszal találkozás. 
18.   SKORPIÓ Küklopsz megvakítása. 
19.  MÉRLEG A kosok hasára kötve kiszabadulásuk a küklopsz 

barlangjából. 

20.  SZŰZ Küklopsz szigetének elhagyása. 

 
1 

hónap 
10. OROSZLÁN Aiolosz szigeten vendégek egy teljes hónapon át.                 

Szél-tömlő ajándék. 
 
Az indulás, a dúlás, az öldöklés a KOS jegyhez illik, ahol a Mars otthon van. Hasonlóan a másnapi csata 

velejárója a halál (Halak). A 3.-4. napi vihar napút beazonosítása már elgondolkoztató:  
 

Hát a hajókba behúztuk a vásznakat; és a hajókat, félve halálunktól, sebesen húztuk ki a partra. 
Ott két éjjelen és napon egyfolytába maradtunk, míg lelkünket a fáradság meg a fájdalom ette. 
Ám hogy a harmadikat meghozta a széphaju Hajnal, árbocot állítottunk és fölvontuk a vásznat, 

ültünk: szél és kormányos vitték csak a bárkát. 
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Nehéz eldönteni, hogy ez a két nap vihar mely állatövi jegyeket érinti, hiszen három jegy is szóba jöhet: a 
Halak, a Vízöntő és a Bak jegy. Az egyetlen támpont a Napút pontosításban a lótuszvirág-rágók szigete. A 
felejtés, az időtlenség tipikus vízöntői kép, tehát a Vízöntő jegyben kell ide érkezniük, mely a zodiákus 

körmozgást figyelembe véve a 15. napnak felel meg. Innen kell visszaszámolni 10 napot a „nagy hullám” 
idejének beazonosításához. A lótuszvirág-rágók szigetére érkezés és a Vízöntő jegy egyezőség csak akkor 
lehetséges, ha a „nagy hullám” a Nyilas vagy a Skorpió jegyben téríti el őket. (Attól függően, hogy a „nagy 
hullám” része-e a 9 napi hánykódásnak, vagy sem). A „nagy hullám”-ot megelőző kétnapi vihar a Halak 
jegyben tör ki. Vajon itt is érvényesül-e a Vízöntő-paradoxon, ahogy Kalüpszó elhagyását követően a 
Posszeidon viharnál? Az már látszik, hogy az idő megint nehezen beazonosítható. A Halak világkorszakba 
érkezve „csúszóssá”, nehezen megfoghatóvá vált az idő, ahogy ez a halak megfogásánál is tapasztalható. A 3-

4. napi vihar a vízöntő-paradoxon esetleges érvényesülésével is számolva csak és a HALAK-BAK vagy a Halak-
Vízöntő jegyeket érinheti. Ennek megfelelően az 5. napi „nagy hullám” csak a NYILAS vagy a Bak jegyben téríti 
el a hajósokat.  
A „nagy hullám” kétoldalú (a lótuszvirág rágók és a kétnapos tengeri vihar felöli) megközelítése viszont 
egyértelműsíti az egyetlen lehetséges helyét az évkörben: ez pedig csak a NYILAS jegy. Tehát a „nagy hullám” 

egyértelműen a NYILAS jegyhez kapcsolódik. Ez viszont pontosítja a kétnapi vihar évköri helyét is, miszerint ez 

csak a HALAK-BAK jegypáros lehet. Mindezek alapján bizton kijelenthető, hogy újra érvényesül a vízöntő-
paradoxon, valamint hogy a „nagy hullám” nem része a 9 napos tengeri viharnak. 
Bár érvényesült a vízöntő-paradoxon, mégsem tapasztalható párhuzamos jegyhatás, idő anomália 
az eposz ezen részénél. Hogy lehet ez? Nem tapasztalható, mert a 9 napos tengeri hánykódás magába 
foglalja azt az időszakot is, amelyre érvényes lehet a párhuzamos jegyhatás. Így a 9 napos tengeri hánykódás 
eredményeként nincs szükség, és nincs lehetőség sem az időanomália a tanulmányozására.  
Odüsszeusz Trója elhagyását követő égövi bizonytalanságok tisztázása után - ideje továbbhaladni mind az 

eposz cselekményében, mint a Nap égi pályáján. 
 
A VÍZÖNTŐ jegy és a lótuszvirág rágók, a felejtés kapcsolata már 
tisztázott. A hegyi kecskék a BAK jegyhez, míg a barlang a NYILAS 
jegyhez társul. (Hasonlóan, ahogy az égen is barlang formájában nyílik 
szét a tejút a Nyilas és a Skorpió jegy között. Bár a barlangot 
leginkább a Bak jegyhez szokás társítani, mégis a két ágra szétvált 

fényes tejút közti sötétebb rész joggal idézheti meg a barlangot itt is.) 

A SKORPIÓ jegyhez a szúrás, a megvakítás illik, hiszen a skorpiónak 
éppen a szúrása veszélyes. A kosok hasán csüngő és a barlangból 
kiszabaduló akhájok látványa is jelképes, mintha a feje tetejére 
fordított bárkában hánykolódnának. A Kos jegy a MÉRLEG jeggyel 
szemben található, így a szabadulásukat jelentő „bárkán” most fejjel 

lefelé kell kihajózniuk a barlangból (a szemben lévő állatövi jegy, a 
Kos erejének felhasználásával). Miközben Odüsszeusz és emberei 
csüngenek a kosokon, addig felettük a Mérleg jegy, alul, a föld 
közelében az a Kos jegy érvényesül, ami éppen a szabadulásukat 
biztosítja.  
  

A múlt második 20 napja: 
 
A MÉRLEGben a SZÉL/Vénusz bolygó van otthon (ennek kapcsolatáról az előző tanulmányokban bőven volt 
szó), ezért a szél-tömlő kibontása csak ott történhet, ahol a Szél (Vénusz) erőben van. A HALAK jegyben 

szereplő pásztor- szikla- vízhordó lány, újra a Vízöntő-paradoxonra utal, ahol a Halak-Vízöntő-Bak jegyek 
átmosódnak egymással. E naptól kezdve már megint „csúszós” az idő. A két nap pihenő Kirké szigetén a 

HALAK-BAK, vagy a Halak-Vízöntő jegyben zajlik?  
 

1.nap 10. 
ének 

RÁK Továbbindulásuk napja. 

10.  MÉRLEG „Hosszu kilenc napon át éjt nappá téve hajóztunk, majd tizedik 
nap földbukkantak az otthoni földek... tömlőt oldoztak, s a 
szelek mind-mind kirohantak.” 

Aiolosz szigetére visszaveti őket a SZÉL, de ekkor már nem 
látják őket szívesen, azonnal tovább kell menniük.  
 

17.  HALAK „Mégis hat napon át éjt nappá téve hajóztunk,aztán...”  az 
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emberevő pásztorok szigetére érnek. Vízhordó lány a város 
előtt, majd egy „hegycsúcs méretű asszony”, aki egyik társukat 
lakomára levágta. 

 
Újabb párhuzamos állatövi jegyeltolódás indul el, melyet egymás alatt jelez a táblázat. Zöld 
nagybetűvel a vízöntő-paradoxonnak megfelelő Napút menetrend, míg zárójelben az eredeti 
precessziós menetrend szerepel.  
 
17-18. 

nap 
              HALAK-BAK 
            (Halak-vízöntő) 

 

 
Kirké szigete, két nap pihenő 

19.  NYILAS 
(Bak) 

 

Felkúszva a sziklatetőre, egy isten: büszkeagancsú szarvas 
jelenik meg Odüsszeusznak. 

20.  SKORPIÓ 

(Nyilas) 

Gyűlést követően 23-an elindulnak Kirké háza felé. Kirké háza 

körül oroszlánok és farkasok, melyek az ő bűvös mérgétől 

váltak állatokká. 
Kirké, a „nemenyésző nagy vásznat sző, mely ragyogó, szép és 
könnyű, amilyen csak az istennők kezeműve.” Disznóvá 
változtatja a felderítőket, de egy megmenekül, hírt visz 
Odüsszeusznak, aki a Hermésztől kapott tejszínű argoszölő 
virággal közömbösíti Kirké mérgét. Együtthálás, legénysége 
felszabadítása az átok alól. 

 
1 év      MÉRLEG 

    (Skorpió) 
Kirké szigetén, együtthálás. Majd a legénysége unszolására 
továbbindulás. 

 
A sziklaszirten meglátott szarvas alakú isten, Artemisz a NYILAS jegynek felel meg, kinek az olümposzi trónja is 
e jegyben található. Viszont a szikla szírt tipikus Bak jelkép. A felderítők disznóvá változtatása a SKORPIÓ-Bika 
(disznó) tengelyre utal. Ellenben Kirké állatai, a farkas, az oroszlán (a tüzes állatjegyek), valamint Hermész 

segítsége mégis a Nyilas jegy hatására utal, hiszen Hermész-Merkúr a Nyilas jegyben rejtett erőben található. 

Úgy tűnik újra párhuzamos állatövi jegybesorolás indult el az eposzban. Megint érvényesül a vízöntő-
paradoxon, az idő anomália, de mégis kisebb erővel, mint a Posszeidon viharát követően! 
 
Míg Posszeidonnak a Halak jegyben támasztott viharát követően Ínó isteni fátyla adta a menekülés egyetlen 
lehetőségét Odüsszeusznak, addig most az emberevő pásztorok szigeténél megzavarodott időmenetnél 

Hermész tejfehér virágja jelentett isteni kegyelmet Odüsszeusz számára.    
Mindkét esetben a Halak jegyben kavarodott meg az idő, vált csúszóssá és mindkét esetben isteni kegyelemre 
volt szüksége Odüsszeusznak a túléléshez. Míg Ínó isteni fátyla a Halak jegyben, addig Hermész segítsége most 
a Nyilas jegyben érkezett. Isteni kegyelem mindkét alkalommal, de két különböző állatövi jegyben. Az 
asztrológiában az isteni ingyen kegyelem csak a Jupiter bolygótól, a „nagy adakozótól” származhat ki a Halak és 
a Nyilas jegyekben van otthon. És pont e két állatövi jegyben érkezik az ingyen kegyelem mindkétszer 
Odüsszeusz számára! Ezen érdemes egy kicsit elgondolkodni! 

 
Elfogadva a kiinduló alapfeltevést, hogy az eposz minden részletének fontos szerepe van, nincsenek hibák, 
„elbóbiskolások” az Odüsszeiában, úgy ebből a különbségből egy fontos következtetés olvasható ki: Ahol a 

vízöntő-paradoxon hatás nagy erővel érvényesül, ott az isteni segítségnek a Halak jegyben kell érkeznie. Ahol 
viszont a paradoxon kevésbé vagy szinte alig érvényesül, ott az eredeti precessziós menetrendnek megfelelő 
Nyilas jegyben lehet „a nagy ajándékra” számítani! És ez az újabb megfogalmazott szabály már meg is 
határozza, hogy jelen esetben a vízöntő-paradoxon enyhe hatását érdemes alapul venni, hiszen az isteni 

segítség most a Nyilas jegyből érkezett!  
 
Újabb odüsszeuszi szabályként kimondhatjuk, hogy az isteni ajándék formája utal arra az állatövi jegyre 
ahonnan érkezik: A fátyol, a köpönyeg, a lepel mind vízöntői szimbólum, míg a tejszínű virág – a tejút virága-
világa, a galaxis központjából érkező éltető energiára, és ezen keresztül annak forrás helyére a Nyilas jegyre 
utal (arra a csillagképre, mely mögött található a galaxisunk központja, az éltető energia forrása). Azonban 
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érdemes eltűnődni a Virgo-Virág és a Fehér-Szüzesség kapcsolatán is, mely esetben a Szűz-Halak haláltengely 
másik vége, a Szűz jegy jelenik meg az isteni ajándék formájában. 4 

 
Elfogadva, hogy jelen esetben a vízöntő paradoxon enyhén fejti ki hatását így a Kirkénél eltöltött egy év (az 
édes „együtthálás”, a testi gyönyör élvezete) a Skorpió jegyhez köthető. 
 

A múlt következő, harmadik időegysége sokkal rövidebb, csak 5 napot ölel fel, melyben rendeződik az enyhén 
jelenlévő párhuzamos jegyhatás, időeltolódás is. 
 
1.nap 10.ének SZŰZ 

(Mérleg) 
Odüsszeusz Kirkétől elbocsátást és útmutatást kér. Kirké az 
Alvilágba irányítja őket. 
 

2. 11. OROSZLÁN 

(Szűz) 

Alvilági utazás, majd azt követően visszaindulnak Kirké szigete 

felé. 
 

 
3. 12. OROSZLÁN 

(Oroszlán) 
Visszaérkezés Kirké szigetére. Elhamvasztják a halott társukat, 
Kirké jövőt mond. 
 

4.  RÁK Végleg elhagyják Kirké szigetét. Szírének, Bolygó Sziklák majd 

Héliosz szigete. 
 

5.  IKREK Barlang - a hajók kikötése. A tündér tánc helye. 
 

1 hónap  BIKA Kényszerű egy hónap várakozás, közben kifogynak az 
élelemből és a borból. 

Ahogy Aiolosz szigetén, úgy most is Odüsszeusz kezdeményezi a 
távozást. A társak unszolására kénytelen elbocsátást és 
útmutatást kérni Kirkétől. A SZŰZ jegy, a Halál tengely és az 
Alvilág kapcsolata egyértelmű. Kirké szigetére visszaérkezés, az 
ismételt megérkezés utalhat az OROSZLÁN jegy duplázódására 

is. Itt rendeződik az az időanomália, mely az emberevők 
szigeténél alakult ki.  

Kirké szigetét elhagyva hamar megtörik Odüsszeusz eddig 
egyenesnek vélt hazaútja. Megint megfordul a szerencséje, 
ahogy a fény hossza is a RÁK jegyben.  
 
 „A monda szerint Odysszeusz a szirénák szigetéhez közeledvén, 
hogy azok csábos énekét meghallgathassa, de csábuknak 
ellenállhasson, társai által magát a hajó árbocához köttette, míg 

társai fülüket viasszal dugták be. A szirénák végzete azonban az 
volt, hogy csak addig élhessenek, míg valaki csábító éneküknek 
ellentáll. 

Miután pedig Odysszeusz az említett módon őket kijátszotta, a monda szerint kétségbeesett kiáltásokkal és 
sírással magukat a tengerbe vetették, ahol szirtekké változtak. Feltűnik, hogy szirt szavunk a sziréna szóval 

azonos szótövű. Miután szirt szavunk különösen a hajózásra veszedelmes, a víz színén álló sziklákat jelent, 
összefüggést itt abban is sejthetünk, hogy a szirtekké változott szirénák a hajósokra továbbra is 
veszedelmet jelentettek, éppúgy, mint azelőtt...A görög vázafestményeken azonban Odysszeusz hajója mellett 
a tengerpart szikláin ülve, olyan sirenákat látunk, amelyek teljesen sirálytestűek, s csak fejük szép 

leányé.”5  (Szirén –sziréna –szirt – sirály, ez véletlen hasonlóság? Akkor milyen nyelven is gondolkodik 
Homérosz?) 

                                                           
4 Winkler Zoltán felvetése 
5 Magyar Adorján Kérdések 
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Az IKREK jegyet a Tejút köti össze a Nyilas jeggyel. Köztük van a „Forgó”, a magyar népi nevén a „tündérek 
tánca” helye, ahonnan a Tejút két irányba ágazik el, és közte a barlang. 

 

mélyüregű barlangba erősítettük a bárkát, hol nimfák gyönyörű gyűléshelye, tánctere állott; 
gyűlést rendeztem, majd szóltam köztük eképen:»...hát sose bántsuk a barmokat itt, hogy bajba ne jussunk, 

 
Majd Héliosz barmai, az evés-ivás egyértelműsíti a BIKA csillagképet. 
 
A múlt eseményeiből visszalévő 15 nap már nem sok jóval szolgál Odüsszeusznak. 
 

1.nap 12.ének KOS A barmai dézsmálásán felháborodott Héliosz Hádész 
birodalmába kíván költözni, Zeusz büntetést ígér az elpusztított 
barmaiért cserébe. 
„megmozdultak a bőrök, a nyárson bőgtek a húsok… mint élő 
barmok izegtek.” 

6.  SKORPIÓ 6 nap lakmározás utolsó napja. 

7.  MÉRLEG Eláll a szél, hajóra szállnak, de Zeusz vihart támaszt és 
villámjával széttöri a hajót. A szél megfordul és  

8.  SZŰZ visszasodródik Odüsszeusz a Bolygó Sziklákhoz. Függ a fügefán 
és küzd az életéért. 
 

15.  
7 év 

VÍZÖNTŐ 9 nap hánykódás után megérkezik a Kalüpszó birodalmába, a 
vízöntői időszakadékba! Keserves, könnyekkel teli 7 év. 

 
 
A KOS jegyben a nyárson mozgó, bőgő húsok, bőrök mintha a feltámadást idéznék!  

Adtak az istenek ám tüstént csodajelt, nem is egyet: megmozdultak a bőrök, a nyárson bőgtek a húsok, 
sült és nyers darabok, mint élő barmok izegtek. 

A KOS jegy, mint napéj-egyenlőség időpontja, a fényben gazdagabb félév kezdete is, amennyiben a Napisten is 
hajlandó erre. De a barmai elpusztításán felháborodott Héliosz most mást tervez, és ez most az ő ideje. A Kos 

jegyben a Nap (Héliosz) erőben van, most tudja az akaratát akár Zeuszra is ráerőltetni. Ezért is van ekkora 
súlya a Napisten mondatának.  

Hádészhoz megyek és holtaknak adom csak a fényem.« Válaszul így szólt erre a fellegtorlaszoló Zeusz: 

»Éeliosz, te a fényedet add csak az égilakóknak és a halandóknak, kik a termő földeken élnek; 
én ragyogó villámmal sujtom majd a hajójuk és darabokra töröm, közepében a borszinü árnak.«… 

A MÉRLEG- a mérlegelés és a büntetés ideje.  
 
A SZŰZ jegyben (Haláltengelyen) az életért küzdés, a fügefán függés szintén beszélő kép.  
 

Így sodródtam egész éjjel, s azután korareggel Szküllé szirtjét értem el újra s a szörnyü 
Kharübdiszt. 

Ez meg a sós tengervizet épp szürcsölte magába; én meg, amint a magas fügefáig emelt föl a 
hullám, 

rácsimpaszkodtam s denevérként csüngtem a törzsén. Följebbhágni se tudtam; sem megvetni a 

lábam:... 

Szívósan csüngtem, s vártam, hogy köpje ki újra árbocomat s a gerendát: jöttek elő, örömömre; jó 
későn 

 
De mit jelent a fügefa és a fügefán függés? Szántai Lajos az előadásaiban említi, hogy a mássalhangzó 
helyettesítés szabályainak megfelelően a FüGe szó a VéGe kifejezéssel rokon hangtanilag. Azaz a fügével valami 
bezáródik, végleg lezárul. Ezért is van olyan fontos szerepe a fügének az Újszövetségben, hiszen azt a 
gyümölcsöt jelképezi melynek már nincs ideje beérni. 

 
Nem hiába beszél Kirké a 12. énekben úgy e helyről, ahonnan még Zeusz sem tud senkit kimenteni.  
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Rajta magas fügefát láthatsz, sürülombut; alatta szívja magába a szörnyü Kharübdisz az éjszinü tengert. 
Háromszor kiereszti naponta, de újra beszívja rémesen; arra, mikor szürcsöl, te nehogy közeledjél: 

mert sohse tudna a Földrázó se kihúzni a bajból. Inkább Szkülla felé igyekezz a hajóddal... 

 
Hogy lehet az, hogy Odüsszeusz mégis képes volt megmenekülni 
Szküllé szirtjétől? Valójában megmenekült, vagy a 
visszafordíthatatlan vég első állomására érkezett, ahonnan már 
nincs visszaút?  
 
Hosszu kilenc napon át hányódtam, végre az éjjel Ógügié szigetére 

vetettek az istenek: ott él 
félelmes, zengő isten, szépfürtü Kalüpszó. 

 
Kilenc napi hánykódás. De honnan kell ezt számítani? A SZŰZ 
jegytől, a fügefán függéstől, vagy pedig Héliosz szigetének 

elhagyásától, a Mérleg jegytől? Véleményem szerint, az idézetben 

szereplő 9 napi a tengeri hánykódás a Mérleg, a bárkába lépéstől 
kezdődik, nem pedig Odüsszeusz Fügefán függésétől! Precessziós 
irány szerint a Mérleg jegytől 9 egységre a Vízöntő jegybe lehet 
jutni, oda ahol az idő megáll, ahol nem öregszik Odüsszeusz, de 
ahol mély bánat borítja a lelkét – azaz az időszakadékba.  
Tehát Kalüpszó, - “betakar, elfed” az örök élet vagy inkább halál szomorú időtlensége már a VÍZÖNTŐ 
időszakához tartozik. Odüsszeusz végleg belezuhant az időszakadékba, oda ahol már Zeusz sem tud segíteni 

rajta, ahogy Kirké ezt korábban megjósolta Odüsszeusznak. Bár Zeusz sem tud már segíteni Odüsszeusznak a 
kiszabadulásában, de mégis maradt egy reménye - a SZERETET ereje. A fiának, Telemakhosznak (a „Távol 
Harcolónak”) ezért kell útra kelnie, hogy spirituálisan megküzdjön az apja szabadságáért.  
 
 

4.  Zodiákus FIX kereszt, valamint Odüsszeusz hosszabb tartózkodásai. 
 
Odüsszeusz a múltbeli utazása alkalmával, négy alkalommal töltött hosszabb időt különböző szigeteken. Ezt a 

négy időszakot az eposz nem napokban jelezte, hanem nagyobb időegységekkel: hónapokkal, évekkel. Ennek 
ellenére mégis mindegyik időszakhoz csak egy állatövi jegy társult. 
 
1 hónap  OROSZLÁN Aiolosz szigeten vendégek egy teljes hónapon át. 

Zsákban szél ajándék. 
1 év  SKORPIÓ Kirké szigetén, együtthálás. A legénysége unszolására 

majd továbbindulás. 
1 hónap  BIKA Kényszerű egy hónap várakozás, közben kifogynak az 

élelemből és a borból. 
7 év  

 
VÍZÖNTŐ Kalüpszó birodalma, a vízöntői időszakadék. 

Bánattal teli 7 év tartózkodás. 

 
Ezek a jegyek a hagyományos asztrológia értelemben vett négy elemi (tűz, víz, föld, levegő) tulajdonsághoz 
kötődnek. Továbbá, az Oroszlán-Skorpió-Bika-Vízöntő jegyek együttesen az asztrológiában a Fix keresztet 
alkotják, az élet keretrendszerét. Annak a FIX keresztnek a négy végpontjai, melyek a precessziós maximumra 

(Oroszlán), a minimumra (Vízöntő), valamint a precessziós „nap-éj” egyenlőségre (Bika, Skorpió) mutatnak, és 
melyek a négy evangélista szimbólumai is. Ezek ismeretében érdemes alaposabban is beleolvasni az ezen 
időszakokhoz tartozó idézetekbe: 

 
Aiolosz, a szelek királyának úszó szigete: 

Teljes hónapon át szeretettel látva, kikérdett Trója felől, az akháj gályákról, visszautunkról; 
s én neki ott mindent szép rendjén sorra soroltam. És miután már én kértem, hogy utamra eresszen, 

s küldjön, nem mondott nemet, és volt gondja utamra. (10.ének) 
 

Kirké szigete: 
Rajta, ereszd hüvelyébe a kardodat és nyoszolyámra lépjünk föl ketten, hogy azon szerelembevegyülve 

s együtthálva, meg is bízzunk egymásban ezentúl…. akkor már Kirké gyönyörű ágyába feküdtem. 
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Héliosz szigete: 
Szóltam ekép, és hős lelkük hajlott a szavamra. Teljes hónapon át a Notosz szele fújt szakadatlan, 

és sose támadt más szél, mint a Notosz meg az Eurosz. Míg a vörösbor tartott s volt eleség elegendő, 

tartózkodtak a marháktól, hiszen élni akartak. Csakhogy amint kifogyott a hajóról útravalójuk, 
s kényszerüségből eljártak vadat űzni bolyongva, halra, madárra vadásztak, amint a kezükbe esett épp, 

s kampós horgokkal, s hasukat kínozta az éhség; 
Kalüpszó szigete: 

Ógügié szigetére vetettek az istenek, és ott rettenetes szépfürtü Kalüpszó sok szeretettel 
és szivesen fogadott és táplált; mondta, hogy engem még örökéletüvé is tesz, s örökös fiatallá; 

csakhogy az én szivemet kebelemben meg nem igézte. Hét álló esztendeig éltem nála, keserves 

könnybe fürösztöttem, mit kaptam, az isteni köntöst; ám hogy az esztendők fordultak, a nyolcadik eljött, 
ő maga küldött akkor végre hazámba, talán mert Zeusztól jött üzenet, de talán szive szándoka fordult. (7. 

ének) 
 
Odüsszeusznak az első két alkalommal saját szándékából, másik két alkalommal viszont kényszerből szakad 

meg ezeken a helyeken a hazaútja. Míg az első alkalommal a szerzett, a tanult tudás, az információ (ami 

hatalom is) volt a fő motivációja a tartózkodásra, addig Kirkénél már a sex, az erotika. Héliosz szigetén a másik 
alap emberi szükséglet, az evés-ivás volt a meghatározó szempont, addig Kalüpszónál az örök élet, az örök 
fiatalság reménye, annak ígérete volt a kulcs motívum.  

Négy különféle szempont, mely a földi életünk legfőbb kísértései is az életkorunk függvényében. Mind a négy 

erős motiváció számunkra az életünkben és (ahogy a buddhisták mondják) a halálunk utáni kényszerű 
újraszületésünkben is. És a buddhisták ezt a kényszerű újraszületést tekintik a létezés legnagyobb csapdájának 
– amit talán jogosan tekinthetünk egyfajta időcsapdának is! 

  

5. A legfontosabb számértékek az eposzban (20, 40, 60, 108) 

Minden eseményhez és ezek gyakoriságához hozzá rendelhető egy-egy számérték. A négy (nem napokban 
mért) időszakról már szó volt. Athéné 7 fajta avatárjáról, halandó lényben testet öltéséről, Odüsszeusz által 

beutazott 12 szigetről, az íjverseny 12 fejszéjéről, valamint a kérők családtagjaival szemben kiálló 12-es 
szövetségről sokat lehetne elmélkedni. De ezeknél vannak sokkal érdekesebb számértékek is: a 20-as, a 40-
es és a 108-as. 

A  20-as szám kiemelt szerepéről az eposz elején (20 rönk fáról a tutajhoz, 20 főnyi igényelt legénységről, 
valamint Zeusz 20 napi „védelméről”) már szó volt. Mégis ezek közül Zeusz 20 nap „védelmén” érdemes újra 

elgondolkozni. Zeusz miért csak 20 nap védelmet biztosított? Miért nem 21 napot, hisz Posszeidon csak a 22. 
napon fedezi fel Odüsszeuszt és csak ekkor támaszt vihart ellene? Mert nem a 21-es számnak kellett dominálni 
az eposz (és Odüsszeusz szabadulásának) ezen részénél! A vízöntői szakadékból kiszabaduláshoz a 20-as 
számnak kellett meghatározónak lenni! De miért oly fontos a 20-as szám, milyen kapcsolata lehet a 20-as 
számnak az időhöz? 

A 108-as szám: A kérők száma, ez mely a keleti filozófia (többek között a hinduizmus és buddhizmus) egyik 
alapszáma, Siva világot teremtő, működtető és elpusztító táncmozdulatainak és a buddhista rózsafüzér 
gyöngyeinek száma is ennyi. 108, melyet a magyar krónikás hagyomány is következetesen emleget a múltunk 

részekét. Azoknál a vallásoknál, mitológiánál, eredet mítoszoknál fontos ez a szám, ahol az időnek, az idő 

fogalmának sokkal mélyebb a jelentése, mint a nyugati kultúrákban - így a mi krónikás hagyományunkban is! 
De mi lehet ennek a szerepe. Meglepő módon az Odüsszeia adhat erre is egy kézzelfogható magyarázatot. 

A kérők megoszlása elgondolkoztató: 52, 24, 20 és 12 fő. A számok valamilyen formában láthatóan az időre 
utalnak (hetek, órák, hónapok számai). És itt újra megjelenik, az időmértékek között a 20-as szám. Azaz a 
kérők legyőzésével az időt is le tudja győzni Odüsszeusz? Vagy ha nem is az időt győzi le, de legalább nem 
foglya többé?  

Mert nem tíz, de nem is kétszer tíz nékik a számuk, sokkal többen vannak, azonnal megtudod ezt is. 
Válogatott fiatalság jött ide Dúlikhionból, ötvenkét ember, hat szolga követte csapatjuk; 

és Számé szigetéről jött ide férfi huszonnégy, véle Zakünthoszból idejött húsz ifju akháji, 
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végre tizenkét legderekabb lakik itt Ithakában, vélük a hír hordója, Medón, meg az isteni dalnok, 
és két szolgalegény, ki az étkeket osztani szokta. (16. ének) 

Mit is keres megint a 20-as szám az időmértékek között? A 108-as számjegy 20-szorosa pontosan egy-egy 

világkorszak hosszát határozza meg: 2160 évet. Nem szabad elfeledni, hogy az eposz Napút alapkérdése a 
vízöntő-paradoxon, és ezzel együtt az az alapkérdés, hogy van-e esélyünk túljutni a vízöntő-szakadékon, vagy 
mi is belezuhanunk a Kalüpszói időtlen homályba, mint Odüsszeusz. Ezért a világkorszakoknak, a 108x20 
években mért időtartamoknak és ezek csillagászati, asztrológiai kapcsolatának fokozott szerepe kell, hogy 
legyen az eposzban. De ez a szám ennél is nagyobb időtávlatba nyitja meg az időhatárt. A már említett 
világkorszaknyi idő 20x10-szerese (azaz 200 szorosa) egy másik ősi kultúra idődimenzióját is meghatározza: a 
hinduizmus időképében a Kali-juga korszakát. Annak a „démon korszaknak” a hosszát, amiben jelenleg is élünk. 

Tehát a 20-as és a 108-as számjegy együtt kétszeresen is, más-más léptékű Világkorszakot határoz meg. A 20-
as számjegy a hagyományos világkorszak osztója és szorzója is egyben, mely által egy másik időegységbe lehet 
átlépni, mely által lehetőség van áthidalni a világkorszaknyi időszakadékot. 

108 x 20 = 2160 év (egy világkorszak hossza) 
2160 x 20 x 10= 432 000 szoláris év = Kali juga 

 
Így a 108-as szám 52+24+20+12 felbontása az idő kis egységtől (az órák számától) a legnagyobb 
időtartalmáig (világkorszakok hosszáig) lefedi az idő mérhetőségét. Így most már bizton állíthatjuk, 
hogy Odüsszeusz a 108 kérő legyőzésével nem kevesebbet győz le, mint az időt! Az időt, az 
időszakadékkal és az időtlen szenvedéssel. Tökéletes hasonlat. 

De csak az időre vonatkozik a 108-as szám, vagy van esetleg más érdekes csillagászati jelentése is?  A Föld és 

a Nap közötti távolság 108-szorosa a Nap átmérőjének (pontosan 107,8-szorosa). Továbbá a Föld és a Hold 
közötti távolság is szinte 108-szorosa a Hold átmérőjének (pontosabban kb. 110 – szerese). Ezzel a kis 
“számjátékkal” pillanatok alatt eljuthatunk az idő fogalmától az univerzális térig. Mintha a 108-as szám egyfajta 
híd lenne az asztrológia és az asztronómia között is, mintha a mindenség az időre vonatkozó alapegysége lenne 
belefoglalva e számjegybe. Elhamarkodottnak tűnhetnek ezek a mondatok, de az asztrológiai, és egy másik, ősi 
csillagászati tény mégis megerősíti mindezt. 

Az asztrológiában a precessziós menetrendnek mindig többlet jelentése van. Precessziós menetrenddel mindig 
egy nemzet, vagy akár az emberiség sorsát jellemzik. Így már bizton állíthatjuk, hogy nem (csak) a leleményes 
Odüsszeusz személye a fontos, hanem inkább az “okosságára” büszke emberiség sorsa. Ahogy Odüsszeusz a 

Kalüpszói időszakadék homályába zuhant, úgy az emberiségre is ez a sors vár(hat), hiszen már itt 
szerencsétlenkedünk az időszakadék szélén. De ahogy Odüsszeusznak, úgy talán nekünk is van még némi 
reményünk, hogy lesz majd valaki, aki önfeláldozóan a Távolban Harcol értünk - de ehhez méltónak kell 
lennünk erre. 

A csillagászati magyarázata a 108-as számnak szárazabb, de mégis elgondolkoztató: Az exeligmos 
(görögül:  εξέλιγμος – „a kerék elforgatása”, azaz három „Saros” időszak)  54 éves és 33 napos időtartamot 
jelöl, melyet az egymást követő nap (és holdfogyatkozások) megjósolására lehet használni. Előnye ennek a 
háromszoros Saros időtartamnak, hogy közel hasonló helyen és hasonló órában volt várható a következő 
fogyatkozás. És ami számunkra érdekes, hogy ennek az időtartamnak a kétszerese szintén 108. Minden 

napfogyatkozással mintha megszűnne az idő. Az eltűnő Nappal együtt az élet lehetősége is kérdésessé válik. 

Bár csak néhány perces időszakról van szó, mégis sokkal jelentősebb ennek a csillagászati eseménynek az 
életre gyakorolt hatása, sőt a mitikus jelentése is. Elég csak a Nap és Hold szabadító meséinkre gondolni. 

A 40-es szám: Van egy még érdekes számérték az eposzban, melyről érdemes külön is kiemelni. A Napút 
elemzéssel bizonyított, hogy az eposz 100 napokban mért eseménye két fő részre oszlik: 60 nap múltra és 40 
nap jelenre (itt a napokban mért időről van szó, nem az egyes szigeteken eltöltött hónapokról, évekről!). Ideje, 
ezen számértékek többlet jelentését is megvizsgálni. A 60-as szám a sumér matematika, az idő és a súlymérés 
alapmértékegysége. Minden a 60-as számhoz igazodott, akár maga a számrendszerük is. Ez a számjegy volt a 

sumér civilizáció, világlátás alapja6. A 40-es szám pedig mind az ószövetségi, mind az újszövetségi iratokban 

                                                           
6 CHRISTOPHER KNIGHT ÉS ALAN BUTLER Szupercivilizáció, A történelem előtti idők szupertudománya 
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(szintúgy az iszlámban is) bőségesen előfordul. Elég legyen csak a vízözönre, Mózes és Illés történetére, vagy 
akár Krisztus Urunk negyvennapos böjtjére gondolni a pusztában. De az Áldozócsütörtök számításnál is alapnak 
számit a kereszténységben. Esetleg ennek a számnak is vannak ősibb gyökere a sumér mitológiában, mely 
ráadásul kapcsolatba hozható a Vízöntő-paradoxonnal?  Van, de nem is akármilyen! 

A mezopotámiai népek, így a sumérok számára is az isteneik nevének kimondása, “nevén nevezése” csak a 

szakrális vezetők kiváltsága volt. Ezért is vált oly fontossá az isteneik egyéni tulajdonságainak hangsúlyozása a 
hozzájuk kapcsolt számértékekkel együtt a köznép számára. A sumérok az I.e. második évezred elejétől már 
gyakran használták a 40-es számot az egyik legfontosabb istenük, Enki személyének jelzésére is, aki egyben a 
világ sorsának megszabója, a többi isten hibájának kijavítója is. És akinek a szimbóluma egy kecskebak-fejű, 
hal testű kettős lény, azaz akinek a szimbóluma is a sokat emlegetett vízöntő-paradoxonra utal. 

A képen Enki a jelképeivel, a madárral, kecskével és vízfolyással. 

Míg a kecske a Bak jegyre, addig a madár a Halak jegy keleti megfelelőjére utal. A két 

oldalra szétáradó vízfolyás pedig a vízöntő általános jelképe. De a három szimbólum együtt 
egy másik fogalmat is meghatároz: a vízöntő paradoxont!  

Ahogy a 40-es szám ENKI isten és a JELEN számértéke is a Suméroknál, úgy a 60-as szám 
is bír hasonló jelentéstartalommal: hiszen a 60-as szám nemcsak az ANU, az első főistenük 
számértéke, hanem vele együtt a MÚLT számértéke is. És az Odüsszeia 60+40 napos 
múlt/jelen beosztása is ehhez a rendszerhez igazodik! 

6. A vízöntő–paradoxon különféle megnyilvánulásai az Odüsszeiában 

A vízöntő-paradoxon több, különféle formában jelenik meg az eposzban. A Napút elemzés sorrendiségét 
követve érdemes ezeket összességében is áttekinteni: 

- Az eposz indulása, az első 6 nap eseményében kétfajta vízöntő-paradoxon hatás érvényesül. A 

párhuzamos jegyhatásé, mely alapján az egymást követő napok egymásra hullámzanak: így az 1. a 2. 
napra, 2. a 3. napra... és az 5. a 6. napra.  Valamint a „nyitott könyv” hatás, mely alapján az első és a 

hatodik nap megegyezik. 
 

- Posszeidonnak a Halak jegyben induló viharában Inó isteni fátyla menti meg Odüsszeuszt. A viharral 
a párhuzamos jegyhatás is kezdetét veszi újra, de most a teljes évköri rendszerben. A Vízöntői viharral 
induló időtorzulást a „lebegő” 14. ének zárja le az Oroszlán jegyben, ekkor rendeződik az idő, ekkor 
szűnik meg az időanomália. A vízöntő-paradoxon jelenléte ekkor határozottan egyértelműsíthető. 

 

- Trója elhagyását követő kétnapi tengeri vihar a „nagy hullámmal”, mely végül a lótuszvirág rágók 
szigetére veti őket. 
 

- Az emberevő pásztorok szigetétől (újra a Halak jegytől) indul az újabb párhuzamos állatövi jegyhatás, 
mely Kirké történetét is átszövi. Az isteni ingyen kegyelem ekkor a Nyilas jegyben, Hermész tejszínű 
virágaként  érkezik. Bár ekkor is jelen van a párhuzamos jegyhatás, mégis inkább a vízöntő paradoxon 

minimális hatása vélelmezhető. Ezt támasztja alá az isteni kegyelem Nyilas jegyben érkezése, annak 

tejszínű virág formája valamint Hermész személye is. 
 

- A kalüpszói vízöntői időszakadék. Odüsszeusznak innen kell kijutnia Telemakhosz segítségével. 
 
De ezeken felül további, „elbújtatott” vízöntő-paradoxon megnyilvánulások is megfigyelhetők, pl. a tengeren és 
a szárazföldön eltöltött napok egymáshoz viszonyított arányában. A jelen 40 napja fele-fele arányban oszlik 

meg aszerint, hogy tengeri vagy éppen szárazföldi eseményekhez köthetőek. Ahogy az evangéliumi látomásbeli 
angyal, az egyik lábával a tengeren, a másikkal a földön áll, úgy az eposz “JELEN” cselekménye is hasonlóan áll 
meg a “két lábán”. Ott a testetlen angyal, itt a testetlen eposz, és mindkettő kulcsüzenete, szimbolikája a 
VÍZÖNTŐ-PARADOXONhoz kapcsolódik. 
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“És láték egy másik, erős angyalt az égből leszállani, aki felhőbe vala öltözve; és a fején szivárvány vala, és 
az orcája olyan vala, mint a nap, és a lábai mint a tűzoszlopok; És a kezében egy nyitott könyvecske 
vala; és tevé a jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a földre; És kiálta nagy szóval, mint mikor az 

oroszlán ordít; és mikor kiálta, megszólaltatá a hét mennydörgés az ő szavát…” 

                                                                     Jelenések könyve 10. fejezet 

A múlt 60 napjában azonban már eltérően, 60-40%-ban oszlik meg a tenger és a szárazföldön eltöltött idő. Ez 
az arány viszont pontosan megfelel a múlt és a jelen időszakok arányának a 100 napos eposzi időtartamon 
belüli megoszlásának. Bizton állíthatjuk, hogy az egybeesés nem véletlen? 

   Szárazföldön 
eltöltött napok 

  

Tengeren eltöltött 
         Napok 

   Összes nap 

Múlt  24 nap (40%)    36 nap  (60%)        60 nap 

Jelen      20 nap        20 nap        40 nap 
Összes      44 nap        56 nap      100 nap 

  

A Vízöntő-paradoxon működése, hatásai Odüsszeia Napút elemzése alapján: 

- Minden esetben érvényesül a vízöntő-paradoxon. 
 
- Mindig eltérő erővel fejtheti ki hatását. 
 
- Megjelenési formája a Halak-Vízöntő-Bak időszakon belül igazodhat a „nyitott könyv”, valamint a párhuzamos 

jegyhatás elmélethez. 
 
- Megjelenési formája a teljes évköri rendszerben a párhuzamos állatövi jegyhatásokat eredményez. A vízöntő 

paradoxonnal fellépő időhiány (és a párhuzamos jegyhatás) a (hat nappal későbbi, a Vízöntő jeggyel szembeni) 
Oroszlán jegyben rendeződik. A hiányzó idő ott pótlódik, a párhuzamos állatövi jegyhatás ott került szinkronba 
egymással. 

 
- A vízöntő-paradoxon érvényesülése nem minden esetben jár időszakadékba zuhanással. Az isteni ingyen 
kegyelem segedelmével átvészelhető az időszakadékba zuhanás. 
 
- Az isteni ingyen kegyelem megjelenési formája és ideje igazodik a vízöntő paradoxon intenzitásához. Erős 
vízöntő-paradoxon hatás érvényesülés esetén a Halak világkorszakban érkezhet az isteni segítség (lásd Inó 
fátyla), akkor amikor a legnagyobb szükség van erre. Gyenge vízöntő-paradoxon hatás esetén a Nyilas 

világkorszakban (lásd Hermész tejfehér virága). 
 
- Van remény az időszakadékból kijutásra, de ehhez már nem elégséges az isteni segítség! A szabaduláshoz 
immár a „jó testvéri önfeláldozásra” van szükség! 
Az utolsó pontnál érdemes egy kicsit elidőzni. Azon ókori görög műveknél, ahol a Napút szerkesztés 
bizonyítható volt (Antigoné, Iliász, Odüsszeia) minden esetben fontos szerepe volt az Ikrek csillagképnek és az 

Ikrek típusú, egymásért is önfeláldozó testvéri viselkedés modellnek. Az Odüsszeia Napút elemzése, ezen 

művek asztrálmítoszi üzenetét csak felerősíti. Így még érthetővé válik, hogy miért is oly fontos az Antigoné-
Iszméné vagy éppen a Akhilleusz-Priamos szakrális kapcsolata. De hasonlóan az istenfiúi leszületés és 
önfeláldozás lényege is új értelmet nyerhet az Odüsszeia Napút elemzése által! 
 

7. Kezdetben vala az eposz 

A Napút elemzés kapcsán állandóan emlegetett műfaji besorolás: az eposz. De mit is jelent ez? Valóban a 
irodalmárok által emlegetett 16 eposzi kelléktől lesz eposz az eposz? Talán ennél sokkal fontosabb szempont is 

van.  Homérosz idejében az eposz még nem jelentett se többet, sem kevesebbet, mint "λόγος", azaz IGE. Ezzel 
az egy szóval többet kifejezett, mint az irodalmárok a műfaji besorolásuk 16 kellékével. 
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Bár a logos kifejezésnek több jelentése van, úgy mint szó, beszéd... mégis itt a TEREMTŐI IGE, a VILÁGOT 
IRÁNYÍTÓ ÉRTELEM tűnik a legmegfelelőbbnek. 

Kezdetben volt az Ige ("λόγος"), és az Ige ("λόγος") Istennél volt, és Isten volt az Ige ("λόγος"). Ő kezdetben 
az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az 
emberek világossága…                                         János evangélium 

Mindkét homéroszi eposz Napút elemzése pontosan alátámasztja ezt a feltevést, hisz nemcsak hogy a világ 
rendjét követik, de a kulcsot is megadják számunkra, hogy hogyan maradhatunk emberek, hogyan 
maradhatunk méltók az Igére. 

8. Az Iliász és az Odüsszeia Napút szerkezeti összevetése 

Az Odüsszeia elemzése kapcsán mindenképpen szót kell ejteni a másik homéroszi eposz, az Iliász napút 

elemzéséről is, melyről már korábban szó volt. Bár külön tanulmány foglalkozott mindkettővel, de mégis 
érdemes egybenézni a két eposz főbb szerkesztési elvét. 

 Iliász 

 

Odüsszeia 

Napút főtengely 
 

Nyilas-Ikrek  (Tejút) tengely Vízöntő-Oroszlán tengely 

Induló / záró Ikrek-Nyilas / Ikrek-Nyilas  
tengelyek 
 

Vízöntő - Oroszlán (Vízöntő) 

Asztrológiai fő 

témája 

Ikrek / Halak  

testvéri viselkedésmodell 
 

Vízöntő paradoxon 

Időtartalma és 
fejezetszáma 

 

52 nap /24 ének 
 

100 (40+60) nap /24 ének 
 

Kisévi-nagyévi 
mozgás képviselői 

 

Akhájok-trójaiak Telemakhosz-Odüsszeusz 

Napút mozgás 
sebessége 

Eltelt napok függvénye, 
állatövi jegy / nap sebesség 
 

Eltelt napok függvénye 
állatövi jegy / nap sebesség 
 

Sumér kapcsolat Nap-Hold-Vénusz 
 

Enki („40”), a vízöntő-paradoxon 
isten és a 60-as szám 

Vízöntő-paradoxon 
jelenléte 
 

1 x 5 x 

Evangéliumi és 
egyház szimbolikai 
hasonlóság 

Akhilleusz és Szent László 
megfeleltetés7 
 
 

 

-A nyárson mozgó, bőgő húsok, 
-Fügefán függés 
-Jelenések könyvének angyala, 

9. Hány a Homérosz? 

Örök művelődéstörténeti kérdés: Az eposzok szerzőiben valóban két különböző Homéroszt tisztelhetünk? 
Továbbá, a homéroszi himnuszok szerzői azonosak-e az előbb említett eposz szerzőkkel?  Ahány szakértő, 
annyi feltételezés. Nemhogy kettő Homéroszt feltételeznek, van olyan szakértő,  aki akár nyolc különböző 
Homéroszt is elkülönít. Számunkra viszont nem ez a fő kérdés. Ami az Iliász és az Odüsszeia Napút 
elemzéséből kiderült, hogy az általunk is ismert változat szerzője (szerzői) vélhetően tisztába volt a Napút 
szerkesztés logikájával. Mindkét eposz, bár más asztrológiai kérdéskörre fokuszál, mégis hasonló Napút 

                                                           
7 www.naput.hupont.hu/23 

http://www.naput.hupont.hu/23
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szerkesztési elvvel dolgozik, mely elvek nagyfokú hasonlóságot mutatnak a magyar szerves műveltség 
logikájával. 

A Napút elemzések alapján azonban joggal merülhet fel a kérdés: Biztos, hogy a két különböző Homérosz a 
szerzője az eposzoknak? Továbbá, hogy eredetileg is görög szerzőnek kell-e tekinteni Homéroszt? Ezt a kérdést, 
már Robert Graves is nyíltan megfogalmazta: „akárhol íródott is az Odüsszeia - és biztos, hogy ez nem a görög 

szárazföldön történt”8 Bár Homérosz görögül írt és az írói álnevének is görögül van jelentése, de ez nemcsak azzal 

függ össze, hogy az akkori „újkori” diplomáciai nyelvévé éppen a görög vált? Esetleg Homérosz már görög 
területen nőt fel, élt, de mégis szkíta gyökerekkel, származással rendelkezett? (Akár Aiszóposz?) Esetleg éppen 
a tanítója, mestere volt szkíta bölcs, mint Thalésznek? Hiszen a művész-nevének Nyilas jegyre utalásában és az 

Iliász manicheista szerkesztésével egyértelműen arra utal, hogy nemcsak ismeri, hanem a 
gondolkodásmódjának alapja is az a gondolkodási mód, amit a szkítaság (vele együtt a hettiták és a hunok-
magyarok is) ezredéveken keresztül magukénak tekintettek! 

Tény, hogy a görög nyelv, mint diplomácia, művészet egyik alapnyelve annyira elfogadott volt a Krisztus előtti 

időben is, hogy a nem görög anyanyelvűek is sokszor görögül írták műveiket. „Plutarkhosz leírja, hogy volt 
olyan Arsakida, aki görögül írt drámát!”9, azaz még a Parthus birodalom uralkodói között is megszokott volt, 
hogy görögül írjanak drámát! Esetleg ilyen módon keletkeztek az eposzok is? 

De a kérdések sora tovább folytatható: Vajon mennyire tekinthetők a újabb kori módosításoknak azok a 
“képek”, melyek az újszövetségből oly ismerősek számunkra? Eredeti újszövetségi „képek” ezek, vagy inkább 
régi asztrológiai szimbólumok, melyek új jelentéssel gazdagodtak csak a kereszténység kialakulásával? (Elég 
legyen Héliosz nyárson mozgó, bőgő húsaira utalni, melyek a feltámadást is megidézhetik a Kos jegyben. Vagy 

ugyanazon énekben, a fügefán függő Odüsszeusz képe, esetleg az Újszövetség Jelenések Könyve híres vízöntő-
paradoxont jelképező látomásbeli angyalának asszociációja, ki az egyik lábával a tengeren, a másikkal a földön 
áll.)  

Robert Baldauf néven publikáló szakértő nyíltan megfogalmazza a nyelvészeit úton is igazolt véleményét:  "a 
görögök és rómaiak papiruszra és pergamenre írt története kivétel nélkül, - az ércre, kőre és egyebekre írottak 
pedig nagy részben az olasz humanizmus zseniális hamisításai.”   

 

10. Kapcsolat a Képes Krónika és a homéroszi eposzok között  

„108”    

A Képes Krónika napút szerkesztési logikája10 eddig is sokat segített az Odüsszeia napút szerkezetének 
megértésében. De ez visszafelé is érvényes. A krónikáink által rendre hangsúlyozott “Száznyolc tartomány, száz 
és nyolc nemzetség” is többlet jelentéssel ruházódhat fel az Odüsszeia napút szerkesztésének ismeretében. 
Mivel a homéroszi eposzok napút szerkezete inkább szkíta-magyar asztrológiai elveket követ, sem mint a 
mediterrán, nyugati elvet, ezért érdemes jobban megvizsgálni a 108 jelenlétét a magyar krónikás 
hagyományunkban és az Iliász sorai között is. 

Képes Krónika: 
„Szittyaország ugyan egy nevezet, ámde fejedelemkedés dolgában három országra oszlik: Baskíriára, Denciára 
és Magoriára. Száznyolc (108) tartománya van; ezeken Hunor és Magor száznyolc fia osztozott ama száz 

és nyolc (108) nemzetség okán, melyek ezeknek ágyékából kiszármazván, a Maeotis ingoványaiból mentek ki 
Szittyaországba... 
Kiválasztottak a száznyolc (108) nemzetségből tízszer százezer harcost, vagyis minden nemzetségből 
tízezret; a többi hunt Szittyaországban hagyták vissza, hogy oltalmazzák ellenségtől széküket és országukat... 

                                                           
8 Robert Graves: A görög mítoszok (127. Az ötödik munka: Augeiász istállói) 
9 Tábori László Az alig ismert ókori világbirodalom Pártia  
10 Pap Gábor, Szátai Lajos Képes Krónika előadásai, valamint Németh Zsolt A Képes Krónika miniatúráinak átfogó értelmezése 
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A Szittyaországból való második kijövetelkor tehát a száznyolc (108) nemzetség mindegyikéből kétezer 
fegyveres férfiú jött el, hozzátartozóiknak számát nem tekintjük.” 

Hasonlóan Kézai mester Krónikája is szintén halmozza a 108-as számot: 

„Száznyolcz (108) tartománya van száznyolcz (108) nemzetség miá, a mennyire osztották hajdan Hunor 
és Mogor fiai, midőn Scythiába berontottak. Mert száznyolcz (108) nemzetségből áll a tiszta Magyarország, s 
nem többől, s ha tán hozzájok mások is csatlakoztak, azok idegenek, vagy foglyoktól eredtek. Mivel Hunortól és 
Mogortól a Meotis ingoványban minden jöttmenteken kivűl száznyolcz (108) nemzetség származott volt. Melly 

jövevények nemzetsége e könyv végén rendre ki lesz téve.”  
 
Ahogy már szó volt róla, Odüsszeusznak 108 kérőt kell legyőznie, kiknek „megoszlása” az idő eltérő egységeire 
utal, az órák hosszától a világkorszakok nagyságáig. 

52+24+20+12 = 108 

Ezért állítható oly határozottan, hogy Odüsszeusz a 108 kérő legyőzésével nem kevesebbet győz le, mint az 
időt! De azok számára, kik ezeket a gondolatokat továbbra is csak fenntartással tudják elfogadni, újabb 
megerősítés található a másik homéroszi műben, az Iliászban is. 

„Válaszul így szólt most sereget-vezető Agamemnón: 
„Kedves öreg... Most, hogy vétettem, hallgatva bal indulatomra, 
végtelenül sok ajándékkal békíteni vágyom: 
s híres ajándékom mindőtök előtt nevezem meg, 
tűznemlátta triposzt hetet (7) és tíz (10) tiszta talentum 
színaranyat, húsz (20) fényes tálat, fürge tizenkét (12) 

díjnyertes paripát...Válogatott hét (7) nőt is adok, munkába-kiválót... 
És húsz (20) trójai nőt maga válasszon ki a várból... 

Három lányom (1) is él jól ácsolt házam ölében, 
Khrűszothemisz meg Láodiké és Íphianassza: 
hát, akit őközülük kíván, vigye el jegyajándék 
nélkül Péleusznak házába: s adok hozományt is, 
mint amilyen dúsat lányával senkisem eddig. 
Hét (7)gazdaglakosú várost adok én hozományul” 

                                    Iliász:   Kilencedik Ének – Követség Akhilleuszhoz    

Agamemnón tételes ajánlata kétszer is elhangzik ebben az énekben, hogy az olvasó mindenképpen felfigyeljen 
rá és végre kezdjen el számolgatni: 7+10+20+12+7+20+1+7, azaz 84. Nyolcvannégy, de mégsem 108. De a 
hiányzó 24 tétel is itt rejlik a szemünk előtt, méghozzá Akhilleusz válaszában. 

„Édesanyám, az ezüstlábú Thetisz, isteni asszony, 
mondta, hogy engem kettős végzete vár a halálnak. 

Hogyha a trójai vár körül itt maradok verekedve, 

elvész visszautam, de sosem hervadhat a hírem: 
ámde ha megtérek szeretett földjére hazámnak, 
elvész nagy hírem, hanem éltem hosszura nyúlik, 
és gyorsan nem is ér el végzete már a halálnak.” 

Akhilleusz igazi célja a halhatatlanság, ezért jött ide, Trója alá meghalni és halhatatlanná válni. Agamemnón 
pont ebben akadályozza Akhilleuszt, kinek a halhatatlanság helyett immár Hádész kapuja marad csak. 

Erre a gyorslábú Akhileusz neki válaszul így szólt: 
„Isteni sarj, Láertiadész, leleményes Odüsszeusz, 
kell, hogy a szót nyíltan megmondjam, vissza se fogjam, 
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úgy, ahogy én érzem, s ahogyan hiszem is, hogy igaz lesz, 
hogy sose turbékoljatok itt nekem innen-amonnan. 
Gyűlöletes nékem Hádész kapujával egyenlőn, 

Majd Akhilleusz a folytatásban felsorolja a sérelmeit: 

„Kétszer hat(12) várost dúltam fel a fürge hajókkal 
termő Trója terén s tizenegy (11) várost gyalog eddig: 
sok gyönyörű holmit hordtam haza mindegyikükből, 

hoztam s átadogattam mindet az Átreidésznak: 
ő meg a fürge hajóknál várt, átvette a zsákmányt, 
szétosztott keveset, s a javát ottfogta magának. 
Osztott ő adományt a királyoknak s kitünőknek, 
ott van mind: egyedül csak tőlem orozta el újra: 
lelkemnek kedves nőmet (1)  maga bírja, no hisz csak 
vígadjon, vele hálva.” 

A 12 +11 feldúlt várost és +1, a lelkének kedves nőt, azaz a hiányzó 24 tételt sorolja fel. Agamemnón által 
ajánlott 84 tétel és a Akhilleusz által kifogásolt 24 tétel együtt szintén 108, melyek már együtt tudnák 
Akhilleusz számára biztosítani a halhatatlanságot!  

És, hogy mennyire nem a pénz számít Akhilleusznak, azt a folytatásban közli is: 

Most, hogy a fényes Hektórral nincs küzdeni kedvem, 
áldozom én holnap Zeusznak meg az égilakóknak, 
és a hajóim jól megrakva, a vízre kisiklok... 

Azaz lemond a halhatatlanságról Agamemnón miatt. 

Egy hajszálnyira sem becsülöm, s adománya utálat. 
Még ha akár tízszer vagy hússzor olyan sokat adna, 
mint ami birtoka van, s máshonnan toldana hozzá: 

Orkhomenosz minden kincsét, s az egyiptomi Thébai 
kincseit, ámbár ott legtöbb van a házak ölében, 
s száz kapujának mindegyikén kétszáz lovasember 
fér át, mind egyszerre lovakkal meg szekerekkel; 
s még ha olyan sokat adna, ahány a föveny meg a porszem, 
Átreidész, még akkor sem győzné meg a lelkem, 

Ezek ismeretében már bátran kijelenthető, hogy a krónikáink 108 nemzetségét örökéletű nemzetségnek is 
tekinthetjük. Ez biztató lehet számunkra. Mégis hatalmas az ördög kísértése, hogy a Hunor-Magor jó 
testvérekből hirtelen gyilkos, kapzsi és aljas testvérek váljunk, ahogy ennek nap, mint nap szemtanúi lehetünk. 

Odüsszeia napjai a Képes Krónika miniatúráinak tükrében 

„Az 1358-ban megalkotott Képes Krónika a felnőtt, ereje teljében lévő Nagy Lajosnak készült, aki akkor Európa 
leghatalmasabb, legbefolyásosabb és leggazdagabb uralkodója volt. A mű nem szórakoztató képeskönyv, 
hanem egy király számára készült komoly és exkluzív olvasmány az elődeiről.” 11 

Szántai Lajos szavaival élve: ez egy „BEAVATÓ KÖNYV”. 

„Homérosz idejében az eposz még nem jelentett se többet, sem kevesebbet, mint "λόγος", azaz IGE, a 
TEREMTŐI IGE, a VILÁGOT IRÁNYÍTÓ ÉRTELEM.”   -   Dobos: Odüsszeia Napút elemzése 

                                                           
11 Németh Zsolt A Képes Krónika miniatúráinak átfogó értelmezése 
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Németh Zsolt kutató Képes Krónikára tett további megállapításai akár az Odüsszeiára is vonatkozhatnának. 
Érdemes a mondatait az Odüsszeiára vonatkozó kiegészítéssel együtt olvasni: 

„A képek (Odüsszeia napi események) csillagmítoszi keretben (is) olvasandóak és ciklusokat alkotnak.”  „A 
képek készítője (Odüsszeia írója)  pontosan azt rajzolta és festette (és írta), amit akart, nincsenek véletlenek, 
elrajzolt részletek, sallangok vagy ad hoc mozzanatok a képeken (az énekekben)” (7. old.)   „A Képes 

Krónika (Odüsszeia) üzenete elsősorban szellemi. A tudományos kutatás materialista beállítottsága béklyójában 
vergődve nem tud mit kezdeni érdemben a képeivel (a mesébe illő utazásával)...” (9. old.)  „A 
képek (Odüsszeia napi eseményei és annak szimbolikája)   értelmezésénél szem előtt kell tartani, hogy egy 
tárgynak, személynek vagy jelenetnek több teljesen egyenértékű „helyes” olvasata lehet – gyakran van is” (14. 
old.) 

Az összevetéshez felhasznált, a Képes Krónikára vonatkozó gondolatok Pap és Szántai Képes Krónika 
előadásaiban elhangzottak visszaidézéséből, valamint Németh Zsolt A KÉPES KRÓNIKA MINIATÚRÁINAK 
ÁTFOGÓ ÉRTELMEZÉSE könyvéből származnak. 

Míg a Képes Krónika Napút elemzésénél a megfestett képek és azok egymáshoz való 
kapcsolata a meghatározó, addig az eposznál –értelemszerűen- az írott képeké. Ahogy 
a Képes Krónika miniatúráinak állatövi beazonosításánál kulcsszerepe volt a vízöntő-

paradoxon képi ábrázolásainak, a HAMIS TEREK felismerésének, úgy az Odüsszeia 
Napút elemzésében a „LOGIKAI HIBÁKNAK” / HAMIS IDŐK szerepének felismerése 
jelentette a kulcsot az asztrálmítoszi üzenet megfejtéséhez. 

Legyen három példa a Képes Krónika HAMIS TÉR ábrázolására: 

A Képes Krónika 37. oldalán, Szent István születését ábrázoló jelenetnél az ágy előtti 
oszlop az ágy feletti boltozat hátsó falától ereszkedik alá. 

Hasonlóan, a Képes Krónika 78. oldalán, az ajándékot 

átnyújtó, térdelő követ a „többszemélyes” dobogó 
közepénél térdel. Mégis a trón mellett álló személy könnyedséggel eléri az 
átnyújtott ajándékot, anélkül, hogy ki kéne nyújtani 
a kezét érte. 

Szintén a Képes Krónika 81. oldalán lévő 
körminiatúrában a pajzsát, mint árulásának 
bizonyítékát  feltartó katonát mégis elölről szúrja 
mellkason a mögötte lovagló ellenség. 

Csak három példa a vízöntő-paradoxon képi megnyilvánulására a Képes 
Krónikából, de ennél jóval több képnél figyelhető meg hasonló tér-torzulás. Ahogy ezeken a miniatúrákon nem 
félrerajzolások eredményei a HAMIS TEREK, „hibák” megjelenése, úgy az Odüsszeiában előforduló „logikai 
hibák” /HAMIS IDŐK sem azok, hanem a vízöntő-paradoxon jelenlétére utalnak. 

„A képek készítője pontosan azt rajzolta és festette, amit akart, nincsenek véletlenek, elrajzolt részletek” -

  Németh. És ugyanez elmondható Homérosz Odüsszeiáról is. Az eposz két legszembetűnőbb „hibájáról”, 
Hermész kétszeri indulásáról Kalüpszóhoz, valamint Athéné Spártába indulása és érkezése közötti időzavarról 
már szó volt, mint arról is, hogy ezek a Vízöntő jegyhez kapcsolódnak. 

Érdemes a Képes Krónika és az Odüsszeia a Napút szerkesztésének hasonlóságait összenézni: 

- Mindkét műben a napút járása kétirányú: természetes-kisévi és precessziós-nagyévi. 

- Azon képsorozatoknál (Napút menetnél) ahol a precessziós elv érvényesül nem minden esetben 
tapasztalható egyértelműen precessziós csúszás. Hasonlóan az eposz párhuzamos jegyhatása is eltérő erővel 
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érvényesül a cselekmény egyes részeinél. Ahol szinte alig érezhető a vízöntő-paradoxon hatás, ott az eposz 
sorain belül is olyan érzésünk lehet, hogy nem érvényesül a precessziós csúszás. 

- De ezeken kívül van egy sokkal látványosabb egyezőség is. Ez  a Képes Krónika  kör alakú 
miniatúráinak valamint Odüsszeusz nem napokban mért tartózkodásainak megfeleltetése. 

Ahogy a hónapokkal, évekkel mért négy, a szigeteken eltöltött időszak eltér az Odüsszeia többi 100 napos 
időmértékétől, úgy a Képes Krónika négy kör alakú miniatúrája is a lehető leglátványosabb módon eltér 
a többi 143 miniatúrától. De mielőtt részleteiben is megvizsgáljuk e négy eltérő miniatúrát, érdemes 
feleleveníteni, hogy mi is ez a négy különleges időszak az Odüsszeia történetében:      

Odüsszeusz négy alkalommal tölt hosszabb időt különböző szigeteken. Ezt a négy időszakot az eposz nem 
napokban jelzi, hanem nagyobb időegységekkel: hónapokkal, évekkel. Ezekhez az időszakokhoz az eposz 
minden alkalommal - függetlenül az időszak hosszától- csak egy állatövi jegyet társít.  

1 hónap OROSZLÁN Aiolosz szigeten vendégek, ahonnan a széllel teli 

tömlővel távoznak. 
 

1 év SKORPIÓ Kirké szigetén eltöltött egy év, ahonnan csak a legénység 
unszolására indulnak tovább. 
 

1 hónap BIKA Napisten szigetén a kényszerű egy hónap várakozás, 
miközben kifogynak az élelemből és a borból. 

 
7 év VÍZÖNTŐ Kalüpszó mindent elfedő, örök fiatalsággal, de bánattal is 

együtt járó a vízöntői időszakadéka. 
 

Ezen jegyek a hagyományos asztrológia értelemben vett Fix keresztet alkotják, a „nagyévi égi rend fő 
keresztjét, mely egyben a négy evangélista szimbóluma is. A Képes Krónika körbe zárt ábrázolásai szintén 

hasonló logikai elvet követnek. Németh Zsolt a négy kör alakú miniatúrát12 a 12-es állatövi rendszerben a 
következőképpen sorolja be: 

    

Az átöltözött pap ébreszti Gézát – Skorpió/Nyilas - SZERETET, ÖNFELÁLDOZÁS 
A kemeji csata – Bak / Vízöntő   - ÁRULÁS 
Szent László látomása: Géza angyali koronázása- Rák/Oroszlán  

A mogyoródi csata –Szűz/Mérleg   - ÖLDÖKLÉS, SZENVEDÉS 

 
Az egyes miniatúrákhoz Németh 2-2 jegyet társított, hiszen egy kép egyszerre több képsorozatnak is eleme 
lehet. A kemeji csata miniatúráról a hamis tér ábrázolás kapcsán már szó volt, ezért a Vízöntő jegyhez társítása 
egyértelmű. Hasonlóan a Géza herceg angyali koronázásának az Oroszlán jegyhez kapcsolása szintén azonnal 
érthető. De a másik két kör alakú képnél érdemes más megközelítést is találni. 

Németh Zsolt a képek elemzése megkezdése előtt (a könyve 14. oldalán) bátorít minket a képek másféle Napút 
beazonosítására: 

                                                           
12 Képes Krónika 81., 83. és 85. oldal  
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„A képek értelmezésénél szem előtt kell tartani, hogy egy tárgynak, személynek vagy jelenetnek több teljesen 
egyenértékű „helyes” olvasata lehet – gyakran van is” 

Érdemes élni ezzel a lehetőséggel és Németh nagyszerű munkáját kiegészíteni két gondolattal: Az átöltözött 
pap miniatúránál egy újabb állatövi jegytársítást tartok célszerűnek. Mivel a pap többször is az életét 
kockáztatja, hogy szeretetből megmentse Géza herceget, ezért e kép hozzátársítható a BIKA jegyhez is. A 

szeretet, az önfeláldozás ahhoz a Vénusz bolygóhoz kötődik, amely Bika jegyben van otthon. A negyedik kör 
alakú miniatúra, a mogyoródi csata ábrázolása, a lovak patái alatt fetrengő halottak látványával egyértelműen 
megidézi a Mars bolygót, ami a SKORPIÓ jegyben van otthon. A négy kör alakú miniatúra ilyenfajta önálló 
értelmezése szintén egy FIX zodiákus keresztet alkot.  

Van tehát két FIX keresztünk. Egyik az Odüsszeiából, másik a Képes Krónikából. Ideje összenézni ezek 
kapcsolatát. Mindkettő négyesben két pozitív és két negatív besorolású esemény/kép található. Míg az 
Odüsszeia esetében a tartózkodás „önkéntessége” a meghatározó szempont, addig a Képes Krónika 
miniatúráinál a képek hangulata. Az így kapott + és – minősítések együttes kapcsolata újabb érdekességgel 
szolgál. 

OROSZLÁN Aiolosz +   Szent László látomása – angyali 
koronázás 

+ 

SKORPIÓ Kirké +   A mogyoródi csata – öldöklés, szenvedés - 

BIKA Héliosz -   Az átöltözött pap – szeretet, önfeláldozás + 

VÍZÖNTŐ Kalüpszó -   A kemeji csata - árulás - 

 
A precessziós maximum és minimum jegyektől elvárt azonos dupla minősítés megfelel az elvárásnak (Oroszlán 
++ és a Vízöntő – –), hasonlóan a másik két precessziós ”nap-éj egyezőségi” (Skorpió, Bika) jegyek váltakozó 
+ és – minősítése is. Ez pusztán csak véletlen logikai kapcsolódása két műnek egymáshoz? 

De további hasonló szerkesztési logika is megfigyelhető a két remekműben: A párhuzamos állatövi jegyhatás és 
a „8. bolygó” hatás. 

A „csúszások” egyik jellegzetessége, hogy „Minden egyes évköri stáció a Precessziós csúszás következtében a 
szomszédos jegy időegységének szűrőjén áttűnve nyilvánul meg... Minden képen két állatövi jegy hatását 
látjuk” - Németh Zsolt 

Ugyanez a párhuzamos állatövi jegyhatás az Odüsszeiában is megtapasztalható, hiszen Kalüpszó szigetét 
elhagyva Posszeidon viharát követően, valamint Kirké szigetén tartózkodás napjaiban is csúszik az idő. 
Hasonlóan az eposz indításánál, Telemakhosz Spártába készülődése, utazásának 6 napjára is jellemző a 
párhuzamos jegyhatás! 

A csúszás másik jellegzetessége a Képes Krónikában leginkább a hetes rendszerekre jellemző megoldás, a 

„8.bolygó”, a törmelékbolygó beiktatása (utalva a Mars és Jupiter bolygó közötti hajdani, ma már csak 
törmelékében jelenlévő kisbolygó övezetre). És ez a fajta megoldás is jelen van az Odüsszeiában: a 14. ének 
valószínűtlen, oda nem illő lebegtetésében.  

Meglepő egyedi Napút szerkesztési egyezőségek a két mű között. Ez pusztán csak a véletlen egybeesés 
eredménye, vagy talán ennél jóval több? 

 

11. Összefoglaló gondolatok 

Az ókori görög drámák Napút vizsgálatának kiinduló kérdése csak annyiból állt: Az ókori irodalom mely 

időszakában „veszett el” a Napút ismeret? Ennek az egyszerű kérdésnek a megválaszolása egy lavinát indított 
el, mely végül nem várt, érdekes megállapításokhoz egész sorához vezetett. 
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Szophoklészről már az Antigoné elemzés kapcsán bebizonyosodott, hogy legalább kettő van belőle, a két 
legismertebb Szophoklész mű szerzője nem ugyanaz. Az egyik ismeri, sőt mesteri fokon alkalmazza a Napút 
szerkesztést, addig a másiknál mindennek nyoma sincs ennek a drámájában. 

Az Iliász és az Odüsszeia (általunk leginkább ismert változatainak) eddig különbözőnek vélt Homéroszáról 
viszont pont az ellenkezője vélelmezhető. Még ha két külön szerzőről is van szó, mégis a Napút szerkesztés 
szempontjából meglepően hasonló mindkét homéroszi eposz felépítése.  

A vizsgált görög drámák összecsengése a sumér mitológia egyes részeivel, valamint a magyar szerves kultúra 

kincseivel több, mint figyelemre méltó. Az Iliász Napút szerkezetének manicheista alapelve, az Akhilleusz és 
Szent László ábrázolások hasonlósága13, az Odüsszeusz és a magyar Képes Krónika nagyon is egymásnak 
megfeleltethető Napút szerkesztési logikája, az eposzok egyes részeinek hasonlósága a magyar népmesék és az 
angol-kelta Excalibur történetéhez több mint érdekes.  

A Napút szerkesztés szempontjából vizsgált mindhárom alkotás a legismertebb irodalmi alkotások közé tartozik. 

Az évezredek óta generációk nőttek fel rajtuk, a hőseik alapeszményképpé váltak a különböző koroknak. Hogy 
lehet az, hogy az évezredek alatt megírt Antigoné, Iliász és Odüsszeia tanulmányokban, egyetlen egy 
alkalommal sem vetődött fel a Napút szerkesztés lehetőségének gondolata? Miközben, az újkor 
hajnaláig, a „felvilágosodásig” a Napút gondolkodás hatotta át a mindennapokat, az asztrológia szerves része 

volt az akkori tudományoknak - mégsem maradt fenn egyetlen egy írásos emlék arra vonatkozóan, hogy 
másoknak is a Napút nyelvezetén szólalt volna meg az antik irodalom két legismertebb remekműve? Talán a 
levéltárosok szorgos tisztogatása, elrejtése volt eredményes? De az is lehet, hogy csak e tanulmány 
készítőjének nem volt elégséges ismerete az elődök tevékenységéről, a korábbi Napút elemzésekről? Bárcsak az 
utóbbit lehetne elmondani. 

Ha mégsem helyénvalóak ezek a felvetések, akkor máshol kell keresni az okokat. Talán az ókorban még 
másfajta változatokban voltak ismertek ezek a művek, és a mai állapotukat, Napút üzenetüket csak a későbbi 
szerkesztés, átírás alapján nyerték el – de akkor mikor és kik által?  

 

DOBOS, Csanád: The Esoteric Meaning of Homer´s Odyssey 

In this writing the author presents his ideas on the esoteric meaning of this ancient masterpiece. 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 

                                                           
13 Lásd: www.naput.hupont.hu/23 

http://www.naput.hupont.hu/23

