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N i n c s e n  c í m e ,  d e  m a j d  l e s z !  

a v a g y  

Í l y e n  n i n c s e n ,  m é g e s  v a n ! 12 
 

 
Az ilyen nincsen, méges van. Ez ám úgyszólván eléggé különleges cím. Így van? Ez van. 

Ez az, ami a valóságot tükröz. (Talán nem es különleges.) Van! Bár nincs elösmérve. Létezik! 

Bár nem nagyon kedveltetik egyes körökben. Létezendik! Bár meg akarják fojta(nd)ni. Léte-

zendni fogand! Mert el nem pusztíttathatik. Létezési, s létezendési valójának lészen-léendend 

foganatja. Ami itt le van írva, az létezett, s túlélt mindenfajta állat által irányított emberformájú 

rendszert és létezik-létezendik. Bár manapság hangosan nagy dobra nem verettetik, de van, ha 

megleli az ember. S ami itt lesz írandva, az már van, volt es, valandott es, valand es, leendésnek 

kétsége nélkül, de bizonyos körök által kinevelt egyének – némelyek okkal, mások ok nélkül – 

látszólagosan elfelejtették-elfelejttették, semmivé és barbár hagyománnyá nyilvánították-nyil-

váníttatták. Vajon miért? Ezt itt nem részletezhetem. E dolgozat célja teljesen más. 

E dolgozatban a székely írás-(valójában rovás)módot hasonlítom össze – amint láthatat-

tandó – a palócok hangzataival. Így írok, ahogyan írok, ha úgy tetszik, úgy írok, de nem írhatok 

másként, s másat mást sem. Minden írásformában és zárójelekben lényeg van. Az itt leírt, ro-

vátkolt dolog egy folyamatnak lejátszódása. Az cselekmény ösmértetése négy szálon játszódik. 

Így „négy” (e négy úgy négy, hogy legalább négy, azaz olyan négy, ami több, sőt többször több 

mint egyszer, sőt kilencszer négy) különböző írásmódot lehetve-lehetendő-lehetendve, (sőt) le-

hetendően, s azt es fokoz(and)hatóan lehet(end)(ne) (akara-akaratandás kérdése, s lehetend es 

…) olvasni. A kétfajta latin betű es elüt egymástól. Talán jobb először a vastagon szedettet 

olvasni? A székely ábécé (amely nem a latin értelemben értelmezhető hangványok tükröződé-

sei, de többnyire megfelelnek néha egynéhány latin betűnek és többet szólnak-mondanak, mint 

latin „kiáltmányok”13, minek eredete igencsak kétes) rovátkái mellett, irányított ujjak mutogat-

nak a könnyebb megértés szempontjából. Ezek az ujjak nagyon fontosak, mert némelyik betű 

irányt változtatott. Ezen változtatások, hogy eléggé „bonyolult” (olyannyira összetett, hogy 

végtelenül egyszerű14) csillagászati ismeretek kellendnek, itt most azt nem részletezném. Csak 

annyit: A betűnek (minden – az itt nem ösmértetett rovátkának es) úgy van értelme, s ugyanak-

kor úgy nincs értelme, (itt nem szabad e cikket letennie a Tisztelt Olvasónak, ha már hamarabb 

nem tevé le) ha az ujj az ég felé mutat. A zárójelben lévő dolgok a székely rovátkák latin olva-

satát ismértetik-ismértetendik, (nem ösmértetik, csak ismértetik-ismértetendik, bár végzetesen 

ösmértet(end)ve vagyon) igazolják s vetik-vettetik egybe a palócok egyes törzseinek betűma-

gyarázatával. (Ez a két népcsoport egy tőről fakad. Honnan? Kezdetben (mikor?) szétvállott, 

majd eggyé (ez-gyé) (mi más lehetendett volna?) lévődött-lett-leendetett. Mindkettő lovas nép, 

de különböző időben és útvonalon jutottanak a mai Hazába. Ezen írásmagyarázat-rovásösmér-

tetés nem jöhetett volna létre a palócföldön élő székelyek nélkül. 

                                                           
12 A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület erdélyi övezeti történésztalálkozói 1995-1999. Acta Historica Hunga-
rica Turiciensia X. évfolyam 3. szám.  A Zürichi Magyar Történelmi Egyesületnek a Csikszereda városi RMDSZ-szel 
közös 30. kiadványa. Csikszereda-Budapest-Zürich, 2000. http://mek.niif.hu/06300/06372/06372.pdf pp. 51-69. 
13 Honnan van a latin „eredetű” tézis? 
14 A második olvasás után már ez a csillagászat az Égboltozat ismerőjével láttatja a székely rovátkák lényegét. 

http://mek.niif.hu/06300/06372/06372.pdf
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A latinos tördelés egyszerűen nem pászol, nincs értelme, sőt (ki)fordítottjának sincs ért-

elme. Ezért nem es jelzem a szó (mely néha kezdődik és vége sincsen) végét. Ez a magyarázat 

még a toldalék nélküli világból való. Pl. a BEN, a RA stb. külön szónak (szavak szavának szá-

mít, ugyanes minden szava értelmes szó, sőt mondat, esetenként egész monda) és nem a ma 

használt -ban, -ben, -ra, -re ragnak számított. Továbbá: A magánhangzókat néhol fel lehet cse-

rélni. Pl.: a–e, (nemcsak -ban, -ben van, -ra, -re, -val, -vel, stb.) i–ü, … Ám ilyen csereberével 

az értelmezés kissé más, de ami fő: a lényeg változatlan marad. 

Szögletes és kerek, néhol az igazi. Pl. az L betűnek inkább kereknek kellene lennie, s nem 

hegyesnek. A k, j és i jelnek viszont túl hosszúak a szárai. Stb. Az O betű rovásjelét es kissé 

másként írom, mint a „hivatalos” szövegszerkesztő. Úgy gondolom, ez az O a hitelesebb! Nem 

tudom, minek az alapján lett megalkotva a ma használatos rovásírásos szövegszerkesztő, – mely 

viszonylag gyér – én néhol azon „o” betűnek megfelelő jel más formáját használom. Gondol-

kozzon el rajta a tisztelt Olvasó! 

A palócok ősei nem faragták ki a magánhangzókat, s nem faradták egy szintre a jeleket. A 

szintből valahogy megérez(t)ék-kiérez(z)ék-átérez(t)ék a magánhangzókat. Ezért van az: A pa-

lóc és a pálca látszólag ugyanaz: PLC. A palóc a pálcán jobbról balra farag(ott), azaz ró(vott). 

Úgymond: Azt es a túloldalról. Ám amit odafaragott, nem tudja-tudta elolvasni. Ehhez néki el 

kell fordítania a pálcát úgy, hogy az utolsóként faragott betű légyen alul. Ezen elfordításokkal 

vannak kapcsolatban a mutatóujjak, evvel (ez-vel) függ össze, hogy némelyik székely jelnek 

csak elfordítva vagy el nem fordítva van értelme. Ugyanakkor az értelme nem az értelme. Azaz: 

úgy nincs értelme. Ez egy – mai szemmel – tiszta ellentmondásos világ, s ez a világ tiszta el-

lentmondás. Hogy es van? Ezt a nagynak tűnő, de nem nagy, ám kicsi sem, mert nem kicsi – az 

ellentmondást, mely nem ellentmondás, a következő – nagyon egyszerű – csillagászati példával 

magyarázom meg. 

A Nap minden reggel (amely mindig regvel) kél, s minden estvel (mely nem este) lenyu-

goszik. Van-é értelme? Van, mert mindenki megérti. Ám nincs értelme azért, mert a Nap a 

Földhöz képest áll, nem mozog (bár máshoz mérve mozog). Az égen való látszólagos mozgását 

a Föld forgása idézi elő. Tehát a Nap áll és nem áll, mozog és nem mozog. Ugyanúgy egyszerre 

süt és nem süt, s ahol látszik, ott biztos nincs. S ha már süt, akkoron felülről süt, és alulról fűt. 

Miért? A lovas népek tudták, bár mai ésszel érthetetlen: A Nap sugara felülről jön, de a meleg 

alulról.  

A régi emberek úgy gondol(t)ák: A Nap az Úr, s előtte fejet kell hajtani. Midőn (ember)fel-

keletkor-(Nap)felkeltekor az ember feje meghajtatik, a Nap fel és (meg) emelkedtetik. Regvel 

felkeletvel a fej kezdend lehajtatni, ezáltal a Nap emelkedni látszik. Délevéskor pihen a fej, 

pihen a Nap. Ezután a fej hálából már felfelé tekintend, s akkoron a Napot lemenőben látja. S 

midőn a nap fölé ér tekintete, számára eltűnik a nap, s kezdődik az Éj. Midőn oly magasra emeli 

fejét, hogy már csak a legfelső csillagot látja, beáll a sötétség. Megnyugoszik ő es. Elaluszik. 

Felébredtével, talpraálltával alul keresi a Napot. S újra meghajtja fejét, a Nap előtt… A tekintet 

alóla felé, majdan föl emelkedtetik. 

Az olvasáshoz kezdetben annyit: Először (talán?) tanácsosabb a vastagon szedetteket elol-

vasni, mely szófacsarásnak tűnik. Következően a latinbetűs palócföldi magyarázatot. S végül 

összevetni a székely rovásjeleket a palócföldi magyarázattal a mutatóujjak szerint. Azon ujjak 

szerint, amelyek a székely rovás értelmét mutatják, amelynek így nincs értelme, ugyanúgy nincs 

értelme, mint a palócföldi magyarázatnak. De a két-két értelmetlenség értelme egybevág. Ezek 

az ujjak megmutatják, érthetővé teszik a székely rovásírás értelmetlenségének értelmét, s azon 

értelmének értelmetlenségét. Majdan ezen értelmetlenség értelmét. A palóc magyarázat értelme 

mindenben pontosan ugyanaz és mindaz, amiben ugyanaz önmagának az ellentettje, azaz fo-

nákja. Ezek az ujjak mindig tudják, de sosem tudják: merre van az Ég. A földről látott Ég. Merre 

es van az az Ég? Ég van-é a Föld alatt es? Ég van-é a Föld fölött? Ég van-é a Föld fölött? Kinek 

van az alatt fen, kinek van a fölött alul?  
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Van két dolog, amely összefűzhető. A többi csak magyarázat. Egy monda és egy írástudat. 

A monda – azaz a – vastagon szedett palóc és önmagában (mai szemmel) sületlenség-fövetlen-

ség. Érzetlenség! Értetlenség! Se füle, se farka. A hozzávaló székely rovásírással írott szöveg 

hirtelen nézve csak semmitmondó ákom-bákom. Mindkettő együtt maga a tökély. Tökély, 

amelynek magyarázata sohasem lehet tökéletes. 

 

K   (K betű. Jelentése időbeli parancsolat.) Megparancsoltatik ettől az időtől eddig 

az ideig. (Itt van egy kérdés, amelyből kérdések fakadnak. E kérdésnek értelme 

csak a d és z betű megértése után lészen értelme. Mi lehetett az eredeti forma? 

Ez-től ez-dig? Ed-től ed-dig? Ed-től ez-dig? Ez-től ed-dig?) 

 

k   (Szintén K, szintén parancsolat, de széltében és hosszában, azaz területen a  

kétméretű világban, s ha úgy tetszik, e kerítésen, körzeten, kerületen, netán kö-

rön belül.) széltében és hosszában, 

 

e   (A nagy Ég, amelyet ettől eddig ösmérek – azaz bevágástól bevágásig, vagy ép-

pen ott nem – az az ég, az ismert nagy ég, amelyiknek minden egyes kis csillaga 

földi birtok létével-létezésével van összekötve.) az ösmért Ég fölül az ösmért 

Ég alá.  

 

z   (Z betű. A jövőből fakadó jövő, az állandó ismétlődés. Így nézve létraszerűség, 

amely felfelé ível. Elfordítva viszont fordított, pontosabban tükrözött Z betűk 

ismétlődése.) az állandóan ismétlődő sors (a lélekvándorlás?),   

  

N   (Az Egyik D betű. Összetett jel. Az sz és az n összerovásából keletkezett [S és n, 

az sz a széles, az n a nagy ég] a széles, de zárt ég alatti jövő,) s az egy állandó 

sors (az egy testben való földi lét?) a nagy ég alatt.  

 

e   Tétetik mindez az kerek Ég fölött, s az kerek Ég felül az kerek Ég alá paran-

csoltatik.   
 

t   (T betű.) a (felülről összefogó vagy balról-balsorsból összefogó) cselekedet, tett 

 

W  (Ü betű. A közepétől nézve minden önmagának a fordítottja, minden a sajátja, 

de önmagának a visszája) s mindennek a visszája és 
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b   (B betű. Egy formaságot, egyenrangúságot jelképez.) szine minden és az ellen-

téte. A jóról és a rosszról az ítélet az Ég fölött döntetik és a döntések csak az 
 

e   Ég fölött értelmezhetőek. Az Ég fölött, amely 

 

n   (N[agy] betű.) Nagy. Továbbá: Rendeltetik 

 

v  (V betű. Szellemi és lelki birtokviszony, azaz Tudás és Hit.) szellemi és hitbéli 

 

o   (O betű. A tudományok jele.) tudományok birtoklata,  

 

l   (L betű. Az egymást követő „fogaskerékszerkezetű” azaz egymásraépülő foly-

tonfolyvásti folytatás. Ez abban különbözik a „Z”-től, hogy ez magasabb szintű, 

magasabb szintre emelő „ismétlődés”.) s annak állandó terjesztése 

 

u   (U betű.) megfoghatóan birtokon es keresztül. 

 

a   (A betű. Jelentése alj. Fentről lefelé terjedő.) A lengő lobogó alatt terjesztetik  

 

o   a tudomány(os) 

 

z  (a) világba(n) a jövőt alkotó jövőt fejlesztő következő jövő időkbe. 

 

i (I betű. az irányításban való örök kétely. Csak az Úr igazában, a(z út- és más)  

mutatásában nem szabad kételkedni. Kétely a sírkereszt. Aki meghalt, nem halt 

meg, csak lelke veszíté el testét.) Mindez a Teremtőre van hagyatva,   
 

g  (G betű. A megszakítás és az újra való folytatás jele. Ez benne van pl. a -gat,    -

get gyakorító képzőben, [lásd a továbbiakban] de ez a lélekvándorlásra utal.) 

arra a teremtőre, ki életet és lelket szakít meg, kaszál-kaszabol le (Összevetend-

hető: kaszabol-kaszabol, szak-kasz.) 
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e   az ismért Ég alatt, s teszi ezt azon Ég fölött. 

 

o   Tudományosan  

 

z   és állandóan, ismétlődően. 

 

i Kételkedtetik 

 

s  (S betű. Igazolást, összetartást jelent.) az igazságosságban az összetartásban  

 

t  a cselekedetben 

 

e   az ismért Ég fölött 

 

n   amely Nagy. Fordítva ez meg nem adattatik. 

 

v  Újra rendeltetik  

 

o   a szellemi és lelki tudomány  

 

l  terjesztése 

 

u  megfogható birtokon keresztül es 

 

a   az igaz lobogó alatt.  

 

o   Az igaz Tudomány érdekében 
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z  örökkön örökké, de végesen a 

 

i Teremtő dönt, s aszerint 

 

g  szakít meg (életeket) 

 

e   az Ég fölött. 

 

A  Alant az igaz lobogó alatt 

 

K  ettől eddiglen időben, 

 

k  ettől eddiglen széltében, ettől eddiglen hosszában 

 

i  kételkedjetek mindennek 

 

W  a szinében és fonákjában. 

 

Q   (Ö betű. A mérlegelés, meggondolás jele. Na, most merre? A rossz irányok ki 

vannak zárva?) Mérlegeltetik minden Ég alatti tett a  
 

n   nagy Ég fölött. 

 

m  A cél 

 

o  a Tudomány (a Hit) 

 

g  újratörténő  
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u  birtoklata (elsajátítása) 

 

a   az aljban a lobogó alatt.  

 

v   Birtokoltasson a 

 

o   Tudomány (a Hit)  

 

l  állandó (meg nem szűnő) ismétlődése és terjesztetése  

 

u   a megfogható birtok  

 

a   alatt (által es).  

 

o   Tudományosan (Hitben és Lélekben)  

 

z  fokozatosan fakadjon a  

 

i  kétely, a kétség  

 

s   amely összetart,  

 

t   de elmúlaszt az  

 

e   ismért Ég fölött  

 

n   a nagy Ég fölött. 
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A székely írásjelek, ezen ákom-bákomok, fentről lefelé olvasva értelmes dologhoz vezet-

nek. A megfelelő jelek latin betűkkel balról jobbra írva, s szóközöket, (amelyek a szavaknak 

nem közei) beletéve, de vesszőket nem, a következő sort adják: 
 

aulov nebWteNzekK 
egi zo  

  aulov netsi zo 
 augomnQ WikKa egi zo 

zo aulov  
netsi 

Kkezdetüben volua oz ige oz Isten volua  

oz ige akkiü önmogua volua oz Isten 

 
Ez a mondat erősen megkérdőjelezi a keresztyén-nek nevezett vallás eredetét. Vajon kel-

lett-é az Írást nyelvileg fordítani, vagy csak elegendő volt latin betűvel leírni? Itt valami nagy 

baj van a történelem- és vallásszemlélettel. A bibliai Mózes előtt sok-sok Vezér vezeté ki a 

népét a sivatagosodásra „ítélt” közép-ázsiai területekről, oázisokból. Honnan es van ez a vallás? 

Ki volt a keresztyén? Ki a keresztyén? Mit neveznek a keresztyénség felvételének? Mi az, hogy 

pogány? Mi a pogánylázadás? Honnan van az eredeti Ó-Szövetség?  
Az európai népeknek többnyire nincs külön szava a szó-ra és az igé-re (pl. angolul mind-

kettő WORD, lengyelül SLÓWO, csehül SLOVO). Csak a görög, a latin és a magyar külön-

bözteti meg e két szót élesen. Vajon hogyan téríthették őseinket a gyérszavú szlávok? Azok a 

szlávok, akiknek nincs egyetlen egy ősi vallási szavuk sem. Ellenben a magyar nyelv tele van, 

szinte telítve van a keresztyén vallás ősi szavaival. A lovasnépek szavaival van tele a keresztyén 

hitalap szótára? Honnan vannak a keresztyénség ősi szavai? Apám jut eszembe: Hogy es van 

ez iddös fijam?  

A fenti mondatban a mogua szó (mely nem szó) lehetne magva es. Természetesen, ehhez 

a mondát egy kissé át kellene alakítani. Az a lényeg, hogy lényeg úgy változik, hogy nem válto-

zik. 

 

netsi?? E szavat a mutatás irányában alulról felfelé kell olvasni. Ezen szó hét 

betűből áll, s az ujjat az Égnek tartva alulról felfelé olvasva a következő: A Nagy Ég fölött 

cselekvő és összetartó Örök Kétely. E kétely fölött még két kiszámíthatatlan betű van, amit a 

két (sosem kiírt) kérdőjel jelképez (mely most ki van írva). Melyik ez a két betű? Örök titok 

marad? Kétely és rejtély! Rejtélyek rejtélye, mely nem lehet rejtély, de titok és nem titok (az 

egyén sejtheti jövőjét, mely sejtés más számára titok). Egy más tájszólás szerint az Isten Esten. 

Az ujj szerint a legfelső betű E, ami az ismert eget jelképezi. E nagy Ég fölött a „kérdőjeles” 

kérdőjelek képezik az Örök Kételyt, a kiszámíthatatlan sorsot. Amint látszik ez a magyarázat 

ellentétes a szövegben található Isten szóval. Ez az Isten így es, úgy es Örök Kétely. Az S betűn 

a vonalka ferde. Ez azt jelenti, egyirányban nem mutat az Isten ujja. Mifelé? Kétely?! Kétely, 
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örök és kétséges kétely, kételyek kételye, kétségek kétsége, amelynek jóságában-kétségében 

kételkedni nem lehet és sosem szabad. 

 

nWb  Ez a régi vallás neve. Olvasva: BŰN. Az ujjat az Ég felé tartva: Mindennemű 

egyenrangúság, egyformaság, együvé való tartozás színe és fonákja a Nagy Ég fölött. Azaz: Ott 

fenn lehet csak dönteni a rosszról és a jóról. Ez az alak ún. jelen béli mondat. A többszöri múlt- 

és másbéli, s többszöri jövőbéli alakokról majd későbben szólok. Talán máshol. Ez a dolog 

eléggé „bonyolult”, mi nem bonyodalom, s megértvén végtelenül egyszerű. E szó értelmét tel-

jesen átváltoztatták a kétes hitű idegen papok. Szent szándékkal? Nem! Szántszándékkal.   

Még néhány szóról röviden. Rovásjelek nélkül. A Tisztelt Olvasó az előzőek ismeretében 

igen könnyen, amely egy ideig neméppen könnyű, összeállíthatja a székely rovásírás hol így, 

hol ugy értelmetlenül értelmes jeleit. Az értelme, mi nem mindenki által az értelme, csak az 

értelmesek által az értelem ide lészen írva. Elég csak belégondolni. S az a gondolat, amely nem 

gondolat, valamire serkell. S a gondolat, amely (nem) gondolat (azaz nemgondolat), folytatan-

dik a rovása (azaz a „visszacsuszamlós”, de felfelé vezető létra) szerint. Ám még mielőtt a 

Kedves Olvasó belégondolhatna, ösmértetnem kellend néhány hiányzó jelet. Íme: 

 

r (R betű.) A jövőből fakadó jövő – a z – egyszeri képviselője. A lélek egyik, azaz 

egyszeri teste. Az ER valamikoron férfiút jelentett. E szavak szavát átvevé az egész félvilág. A 

félvilág, mely sosem volt fél és nem es lehet egész! Képzőként használtatik, s képzőként úgy 

tért vissza a magyar nyelve, hogy sohasem ment el. Ha fejlettnek nevezett népek nyelvéből ezen 

ragot, inkább végződést, kihúzzuk mi marad? Hasonlóképpen van az -en, -es és az    -(i)ng 

végződésekkel. No és még néhány fejlett (önmaga szerint fejlett, önmagát fejlettnek nevező) 

nép „ősi” ragjával.  

 

H (H betű.) Az Élet és a Halál Ura. Igencsak Nagy Úr! Az ujjak mindent mutatnak, 

csak azt nem mutatják, hogy van visszatérés az elinduláshoz. Az ábra es azt mutatja. Olyanki 

nincs, (egy testben) ki hamarabb meghal, mégis van (lélekben). A H betűnek maga az S betű az 

ellentéte (amely nem az ellentéte), színe (amely nem színe) és fonákja (amely nem fonákja). 

Tehát: a világ kettős irányítású fejedelemség (például Álmos idejében) nem ok nélkül van. Va-

lamire hivatkozik. Megszűnik-é az egység, ha a kétség elmúland? Mi a különbség a kétség és a 

kettősség között? Lehet-é egy kétség kettős? Mikoron, mi elven működik e világ? Netalán ak-

kor, ha az egy es kétséges? 

 

f  (F betű.) Nagyon „bonyolult” betű. Rajta van a világ működése. A kerek Föld, 

amelynek a közepén mindig én (az egyén, az egy én) állok. Mindig négy irány létezik számomra 

és sohasem érhetek ki a Föld szélére. Jelképezi a csillagrendszer minden csillagának a műkö-

dését, s minden ismétlődő folyamatot, amely sosem ismételtetik. Rajta van pl. a négy évszak 

váltakozása es. Mindig visszatér a nyár, de sosem az a nyár tér vissza.  
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G   (Gy betű.) Ez az áthúzott latin S (székely-) betűnek a tagadása. Mi lehet kétségnek, 

a kételynek, a rejtélynek a megtagadása? Ez a kettőskereszt maga a biztonság. Biztonság, amely 

csak akkor biztos, ha az S (itt latin) nem az. 

 

j (J betű.) Ugyancsak hasonlít a S (latinos i) betűnek székely eredetijére. Ez a betű 

egyoldali, korlátozó s egyirányú. Ez az ítélettel és bíráskodással van kapcsolatban. Evvel kez-

dődik a jog.  

 

p (P betű.) Maga a ragyogó Nap. A vigyázó! A felügyelő! Bár ez a p nem nagyon 

láttatja, de van még két másik p betű es. És még akkoron nem es szóltam a szögletes (azaz 

kiszögletesített) változatról. 

 

C (Cs betű.) Jelentése mű, alkotás. Valami csodálnivaló. Csodálatraméltó. Valahol az 

ember r fölött van, tehát emberfeletti, de nem éri el az örök ismétlődést. 

 

Még egy megjegyzést a szavak szavainak mérlegelése előtt. Egyes törzsek későbben az 

ellentétes hangrendet ellentétes értelemmel ruházták föl. A többi törzsnél többnyire a rovátkák 

jelentése megmaradt. 

 

Áld – A lobogó alatt terjeszti a jövőt. Terjeszti a hitet. Hittérítés? Igen! A lobogó alatt küldi a 

hívőket a hit terjesztésére. 

 

Bűv – Mindennemű egyenrangúság, egyformaság, együvé való tartozás szinének és fonákjának 

a birtoklata. Megmaradt a bűvész, bűvöl szóban. 

 

Büd – Mindennemű egyenrangúság egyformaság, együvé való tartozás szine és fonákja az egy-

szeri jövőben. Mély hangzatának – a bud-nak – folyamatos múltja Buda. Atilla az isten ostora 

viselte a kardot, s bátyja a hitet. 

Innen van a büdös szavunk, amelynek értelme ugyanúgy eltévelyedett mind a bűn és bűnös 

szóé. 

 

Bűz – Mindennemű egyenrangúság egyformaság, együvé való tartozás szine és fonákja az ál-

landóan megújuló jövőben. Mély változata a buz, melyből a búza van képezve. E szó ma már 

kellemetlen szagot, rosszat jelent. Ugyanúgy járt, mint a már említett testvérszavai.  

 

Böt, büt – Mindennemű egyenrangúság mérlegelése a múltban. Innen van a betű és a buta sza-

vunk. Az utóbbiról nem tudni, miért változtatott értelmet. Lehet, hogy az idegenajkú papság 

hatására történt, de az egymással néha-néha viaskodó törzsek hatását sem lehet kizárni. 

 

Orv – A tudós férfiú szellemi birtoka. E szó es a papok által nemszeretettek közé tartozik. Erre 

utal az orvvadász, orvlövész stb. Érdekes módon az orvos szavunk eredeti értelmében megma-

radt. 
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Ord – A tudományos férfiú egyszeri jövője. Lehet, hogy az illetőnek, mondjuk parancsolónak, 

hangosabban kellett beszélnie. Innen van az ordít szó. S ha a régi vallás képviselője hangosan 

beszélt, azaz ordított, az új papok ordasnak-farkasnak neveztették? 

 

Ort – A tudományos férfiú múltja. Az ortás nem más, mint szántás. Tehát a gondolkodó-gon-

dolkozó ember szántott. Az lehet, hogy nem aratott senki, vagy más aratott helyette, de Ő ter-

vezett. 

 

Rov – A férfiú tudományos szellemi birtoklata. Innen van a rovás, rovat, stb. szavunk. Ám a 

ró(v)ni igében es az a néma (mely nem néma) v szerepel, mint a ló(v)ban, lé(v)ben stb.  

 

Ír – a kétes férfiú. Valójában ki a latin betűket használta, azaz írt, nem mindig tisztességes 

szándokkal közeledett. Az írás és az író a régi emberek számára mindig gyanús volt. Ellenség 

volt-é az ír törzs avagy nép, vagy csak megbízhatatlan? Megbízható-e a történetírás rovás nél-

kül? Irodalom-é az irodalom?15 

 

Olv – A tudomány terjesztésének szellemi és hitbéli birtoklata. Ez az olvas szónak az alapszava, 

amely nem alapszava, mert összetett szó.  

 

Old – A tudomány terjedésének egyszeri azaz földi jövője. Ez összefügg a hitbéli feloldozással, 

s nemcsak a kötelékek kioldásával.  

 

Olt – Tudományos terjesztéssel valami elmúlik, megszűnik. Ha a fát beoltják, elmúlik vadsága. 

Betegnek oltással szűnik nyavalyája. Ha a tüzet oltják, elalszik a lángja.  

Innen van az oltár szó, amely eredetileg nem a dobogót, hanem az áldozati állat életét kioltó 

táltost jelentette. 

 

Csűtör – Mai jelentése döntőbíró. Mű-vel kezdődik, oda visszával való cselekedet-vel folyta-

tódik, amit mérlegelés követ, s emberséggel (régebbi értelme szerint kiállással [férjfiúsággal]) 

ér véget. 

 

Táltos – Cselekszik a lobogó alatt, terjeszti a múltat és azt tudományosan igazolja. 

 

Hiv – Az Élet és Halál Urénak rejtélyes (a földi lények által) rejtélyes szellemi birtoklata. Va-

lójában nem tudható: Mikor szólít-hív az Úr. 

 

Hit – Az Élet és a Halál Ura, minden kétség fölött, de a cselekedete örökké rejtélyes. S a rejtély 

miatt benne bízni, hinni kell. Azaz. Hozzá imádkozni, fohászkodni ajánlatos.  

 

Híd – Eredetileg nem folyami, pataki átkelésre építtetett valami. Ez az Élet és a Halál Ura által, 

– ki minden kétségen felül van – a kétség alatt rejtélyesen rejtett egyszeri jövő. A híd egy rejt-

elem a folyam(at) fölött?  

 

Hin-(ni) – Az Élet és a Halál Ura, minden kétség fölött van, de ez egy Nagy Ég fölötti dolog.  

 

Hi(s)z – Az Élet és a Halál Ura, minden kétség fölött van. Itt az idegen papok általi z–sz átmenet 

történt. Hiz volt az eredeti, s mély hangrendje es az volt. Ma már nevetséges, de egyes papok 

szájába illi: Hízok egy Istenben… 

                                                           
15 Irodalom? Iroda-lom? 
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Foh(ász) – Az állandó körforgás tudománya az Élet és a Halál Ura fölött van. Tehát Ő életeket 

megszakíthat, de nem avatkozhat a tudományba és az örökkörforgásba. (A végéről az ász- 

 

Szent-saint – Ma szebb talán az első, amely a: Széles Ég alatti nagy cselekedet. A másik az 

Istan (A földönlakó Isten) betűinek összekeverése.  

 

Ámen – A lobogó alatti célról van szó, amely Ég feletti és Nagy.  

 

Gyík – A kettőskereszt, a biztonság a kétely fölött van a kétely alatt van a (gyanús) parancsolat. 

Mi ez? A bibliai kígyó, amely Évának az almát adá. E három betűn rajta van az egész bibliai 

történet lényege. Hogyan lett gyíkból kígyó? Mi sem egyszerűbb! Ő a gyík. Ez az eredeti alakzat. 

Visszafelé: kígyaő. A palóc a hangrend törvény szerint ezt kígyaónak mondja. Mi es ez vissza-

felé? Ez azt es jelenti, hogy az idegen papok a pálcákról es másolták a bibliát. Betűt betűre 

cseréltenek ugyan, de az olvasási rendet végképpen nem ösmerték. A saját írásmódjuk szerint 

másoltanak.  

 

Jog – A jog többnyire, korlátolt, behatároló, meghatározó. A J azaz j nem más egy irányú és 

egyoldalú. Földi tudományos valami (mi az a valami, talán akarat) amit valaki néha megszakít. 

Talán kivételez? Ki? Az Égi avagy a földi uralkodó? Evvel aki nem mondott (talán akaratlan) 

akarattal függ össze (öszve) a jóga. Olvassa a Kedves Olvasó dr. Fejes Pál – szegedi egyetemi 

tanár – cikkeit es!  

 

Ima – A kétely alatt van a cél, s lenn az aljban. Csak akkoron imádkoztanak őseink, ha kételyeik 

támadtanak? Nem! Ezt es alulról felfelé kell a pálcán olvasni. Azaz: Alulról megyen a cél a 

kétely felé. Ma úgy mondanánk: Nem biztos, hogy megfogantatik.  

 

É(s)z – Az ösmért Ég alatti jövőből fakadó jövő. Mi ez az (s)? S(z)el(y)pítő idegen papok ha-

gyatéka. Valójában gondolatból fakadó gondolat.  

 

Szék – A széles Ég alatt széltében, hosszában a hozzá tartozó területen parancsoltatik. Eredetileg 

semmi köze az ülőkéhez. A parancsoló mindig vándorolt a birtokán belül és ellenőrzött. A ké-

sőbbi időben már az ellenőrök járultanak a parancsoló elé, aki már többnyire valamin ülve fo-

gadta őket. A terület ellenőrzése már kezdett az ülőkéhez kötődni. Lassan a Királyi Szék, ami 

az Ország volt, kezdett azonosulni (Mátyás után biztosan) a trónusnak nevezett ülőalkalmatos-

sággal. A kiskirályok es székeltenek, azután a nagyurak, …, majd a gazda a jócselédet es szé-

keltette. A múlt században mára „wc”-n es székeltenek. Kialakult két kellemetlen értelmű szó, 

amely az eredeti értelmet megalázza. A széklet és az árnyékszék. 

 

(S)zav – Szó. Fokozatos ismétlődése a lobogó alatti szellemi és hitbéli dolgoknak. A z–sz át-

menet az idegen és idegenben tanult papok botladozó nyelvének tulajdonítható.  

A Zavar a szónok megnevezése volt. Ám a régi szónokokat, a zavarokat az új papok nem sze-

rették, jobban mondva egyenesen utálták. Mindig elkergették. Az avart állandóan kergették, s 

innen van a kerget-zavar szóátmenet. A szónok-zavar gyakran beleszólt a térítők beszédébe, s 

azt megzavarta. Innen van a zavar ige ma használatos értelme.  

 

(S)zer – Ez a szó maradt fenn, pedig a mély hangrendűnek a zar-nak van szebbértelme. Jövőből 

fakadó jövője a lobogó alatti férfi(ú)(ak)nak. A közösség távlati terve. Mi es volt Pusztaszeren?  

Sajnos a rossz papok e szó szebbik változatának értelmét es rosszá, ürülékké változtatták.  
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(S)zarv(as) – A zar már meg volt magyarázva az előzőekben, ehhez a szellemi és hitbéli dolgot 

kell hozzátenni. 

Állat volt-é a csodaszarvas vagy csak eszme? Mindkettő! Nagyon szép párosítás. A z betű 

elemei egymásból fakadnak, mint a szarvas agancsa.  

 

Gaz – Megszakítása a lobogó alatti jövőből fakadó jövőnek. Nemkívánatos, nem kellő dolog.  

 

Igazság – Kételkedés a gazságban. Az ítélethozatal igencsak fura dolog volt. És a gazság se 

volt, az a gazság se volt, amaz a gazság se volt. Aztán nem volt a többi sem. A sok meg nem-

történt gazságból összeállott a valóság.  

Amit ma igazságnak mondunk egy esettel kapcsolatban az nem igazság. Azaz nem valóság. A 

valóságot se leírni, se elmondani nem lehet. Csak körülírni, aztán a körülírást lehet pontosítani.  

 

Idő – A régi palóc úgy szólná ő id. Az id a kétes jövő. Kétes jövő az idő(járás)? Kétes jövő a 

jövő idő, azaz követendő?  

 

Nap – Nagy Ég alatti figyelő. Tehát van a Nagy Ég és alatta van, s figyel a Nap. A napnak van 

egy Pan változata. Ez figyel és sugároz az alj felé a Nagy Ég fölül. Valamikor e két értelmezés-

ből vallásháborúik es lehettenek. Talán igen. Netán az első a tudatlan idegen papok olvasástu-

dati hiányainak értelemszerű következménye? Az égbolt alul vagy az égbolt fölül sugároz az 

Égi Vigyázó?  

 

Hold – Az Élet és a Halál ura tudományának terjesztése az egyszeri jövőben. Mi ez? Miért a 

Hold alakjától függ az elhalálozás gyakorisága? Az Élet és a Halál Ura azaz H valamit kiolt, 

netán elold?  

 

Csill(?)g – Mű amelyik minden kétség fölött van, de kétséget terjeszt, terjeszt… A csillagászat 

igencsak kétséges tudomány, hiszen a csillag nem ott van ahol látom. A csillag a szóban a kétség 

megszakítása az aljban, a csillog szóban pedig tudományosan történik. Hasonlóképpen van a 

villog szóval és a világgal es. No és a meleg?  

 

Öv – Az ő szellemi birtoka. Mi a legénnyé avatás? Mia (fel)övezés? Mi az övez?  

 

Ad – Lehetne éppen a lobogó alatti egyszeri jövő, de nem az. Későbbi keletű. Az a (általában 

e-vé es változhat) a folyamatos múltat jelképezi. Pl. íra, olvasa, vala, léteze, stb. Az ad szó, 

mely szavak szava, nem más mint átmenet a folyamatos múltból a jövőbe. Mit csinál valaki 

akkoron, mikor ad.  

 

Madár – Csikban és Gömörben Madaor, Bodrogközben és a Tiszaháton madaar. Mi köze a 

mad-jarhoz? A madi ar-hoz? A madonnához? A madame-hoz? A mademoiselle-hoz? No és 

másként írt Mada-acshoz?  

 

Tud – A múlt (talán befejezett cselekedet?) birtoklatával van az egyszeri jövő. Nagyon bölcs 

szó.  

 

Pogány – A Vigyázó Nap általi tudományos megszakítása az aljban, de mégis a Nagy Ég fölött 

és joggal. (z helyett talán j?). Lélekvándorló?  

 

Én – Ég alatti Nagy. Nagyképűségre utal? Nem! Önbizalomra.  
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Te – Ég fölötti cselekedet. Ez megbecsülésre utal.  

 

Ő – A harmadik személy a mérlegelendő. Nem tudni kihez áll a kettő közül 
 
Kend – Nem tudni melyik K-val kezdődik? Azt sem, hogy hány K-val? Nem tudni, hogy mit 

parancsol, de parancsol. Parancsol az Ég fölül az egyszeri jövőbe. E megszólítás megtisztelte-

tés.  

 

Érdemes. megfigyelni az időbéli főneveket és összevetni a mai igeragozással, valamint az 

igeidőkkel: bet, bűv, bűn, büd, bűz, let-tem, lev-ék, len-nék, led-jek, le(s)z-ek. Hasonlóképpen 

van az: enni, inni, tenni, venni, vinni, hinni, stb. szavunkkal (ezek ragozásánál az sz helyett 

eredetileg z van. Azaz: lezek, ezek, izok, tezek, vezek, vizek, hizek, stb.). Ezek a szavak ősré-

giek. A későbbi igeragozásban egyes „szótövek” (amelyek nem tövei a szónak) igeidők (ame-

lyek nem idei az igéknek) kivesztenek. Ez a kiveszés a latin nyelvbe vezetésének, az idegenben 

tanult magyar ajkú papoknak és nyelvészeknek, s a magyarul rosszul beszélő náboboknak a 

számlájára írható.  

 

Még szólnék néhány ősi toldalékról, a mely nem (volt) toldaléka szónak, amely szó szintén 

nem szó. A könnyebb kiejtés miatt kialakult a hangrendtörvény, ezért értelemben néha kissé 

másként van a magas, mint a mély magyarázat. Pl. az é-á átmenetnél cserélődik az ég az alj-jal 

(földdel). Néhol az egyik értelmezésnek nincs értelme, néhol mindkettőnek van, bár eredetileg 

talán csak egy létezett. S ha netán több es létezett akkor a rovás a későbbiekben eltért a kiejtés-

től. 

 

–i -- ?? – Melléknévképző. Eddig az S maga (nemcsak volt) a tökéletes rejtély, (amint már lát-

tatott azon hárombetűs szavaknál, amelyeknek a közepe az i, most ez még fokozódik. Az S a 

pálcán csak fölül rejtély (azaz, ha fölül van rejtély), mert nem tudhatni mi vagyon alatta. Ha az 

S szó, amely nemszó, utolsó rovása (olvasva alul van), akkoron igazolja, hitelesíti a fölötte lévő 

dolgokat. Tehát: Ha az S örök kétely, amely nem kétely, akkoron a GY úgy biztonságos, ahogy 

bizonytalan. Ez fordítva es érvényes. Itt az S betűnél kezdődik az Istentől kapott kétségtelenül 

kétséges tudomány, amelynek csak a kétsége kétségtelen. Ezt kétségbe vonni nem lehet. Az 

Istentől kapott tudomány állandóan úgy kopik, hogy gyarapodik. Istentől távolodik, s hozzája 

közelít-közeledik. 

 

 -val, -vel – A szellemi birtok, a hit lobogó vagy égalatti terjesztése. Eredetileg nem vonatkozott 

megfogható a kitapintható dolgokra. Az utóbbiakra a székelyeknél a -stul, -stül használtatott. 

(A palócok a v betűt U alakúra faragták. Az U az urnát jelképezte, amelyben mindenféle cse-

csebecsét tartottanak, azaz nagyon es megfogható dolgokat.)  

 

-ság, -ség – Gyűjtőképző. Ez a képző gyűjt. Gyűjt az s-sel az összetartással. Ez a gyűjtés lehet 

az aljban (a lobogó alatt), de lehet az ismért Ég alatt es. Ez a gyűjtés néha-néha megszakíttatik 

(talán-talán azért es, mert a rossz oda ténferegtetett).  

 

-va, -ve – E dolog meg vala magyarázva a -val, -vel újkeletű toldaléknak nevezettel. Hasonlóan 

van a -ván, -vén, és a -vány, -vény toldaléknak nevezett toldalékokkal, amelyek nem toldalékai 

a szónak. S a szó se nem szó.  

 

-gat, -get – Gyakorítóképző. Megszakítom (a szóban forgó műveletet) alul, avagy az Ég alatt, 

majd cselekszem tovább. 
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-s, es, -as, -os, -ös – Melléknévképző. Az s mindig valami tulajdonságot (kétoldalról, irányból) 

igazol. Teszi ezt az Ég alatt vagy a lobogó alatt, tudományosan vagy mérlegelve. A hangrend-

törvény szerint már nagyon nehéz az eredeti értelmet (lehet, hogy többet, lehet, hogy mindet, s 

mindent, ami megfelelés ugyanakkor nem felel meg a hangrendtörvénynek) megállapítani. Ha 

a (nemcsak) es szavat, amely, a szavak szava, – tehát nem szó – megfordítván értelmezzük, 

azaz tagadunk, a se szavat kapjuk. Mely szintén nem szó. A fordítva írott es (azaz se) ellentéte 

az es-nek, amely mindent igazol. Az ellentét pedig tagad. Így lett a se tagadás. Ha ez a se meg-

toldatik az m betűvel a sem név alatt írott szavak szavát kapjuk. Mi ez? A tagadás a cél!  

 

-n, -en, -an, -on, -ön – Határozói rag. Az előzőek alapján a Kedves Olvasó már tudja elemezni 

ezen „összetett” „szavakat”. Itt mindig az ösmért Ég fölött történik valami. Valami jó. Fordítva 

a ne változat maga a tagadás. Az m végződést az Olvasó hozzágondolhatja, az előző bekezdés 

alapján. Tehát így jött egy szavak szava a tagadás, a: Nem.  

 

-hoz, -hez, -höz – Ez es szavak szava. Az Élet és a Halál Ura tudományos vagy ég fölötti vagy 

mérlegelő, ki folytatandja az újra fakadó jövőt.  

 

Vannak toldaléknak nevezett dolgok, amelyek ugyan megtoldásai a szónak nevezett szó-

nak, azon szónak, amely sosem volt szó, s szóra nem es hasonlított, de szóként volt alkalma-

zandva, bár senki se kéré. Van, s ez van… 

 

Próbálja a Tisztelt Olvasó gyorsan, szinte egyhúzással leírni a rovásírásos A betűt. No ugy-

e, a görög alfára sikerül. A rovásírásos O-ból könnyen görög omega lesz. Mit jelent az, hogy: 

ismér mindent az alfától az omegáig? Az aljtól, azaz önmagától a tudományos Égig!  

 

A „Nincsen címe, de majd lesz” megnevezéssel arra akartam vón utalni, hogy rejtve va-

gyon a cím e cikkben, betűnként, rovátkák formájában. A cím, amely még mindig nem cím, 

valójában így lehetne: Kezdetüben16… Lehetne még más cime es. Pl. Megáll a tudomány,17 

megáll az ész.18 És valójában az es. Nem úgy néz ki, mégis az. Ott még nem volt, nem lehetett, 

itt már van! Letette volna a Tisztelt Olvasó, ha így kezdődik? Feleljen mindenki Önmagának.  

 

Tudatosítom azt, hogy sok lesz az ellenembe forduló. Főleg a manapság hivatalos helyes-

írási (gondolom én, ez a divat, amelynek titkos jelszava: ha képtelen vagy megérteni a betűk 

mögötti lényeget, köss belé abba, amit látsz vagy csak látni véled,) dolgokba. Előre közlöm: 

Ezen szabályok betartásával nem lehet ma magyar módra természetesen irni az ősi dolgokról. 

 

Továbbá: tudatosítom azt, hogy egyes toldalékainkra (pl. -er, -ar, -eszt, -aszt, -es…) reáfog-

ják az idegeneredetet. Tudom, de miért nem tudják, honnan es tud(hat)nák megmagyarázni az 

értelmét. Miért nincs nekik ősi írásuk. Volt-é? Ha igen, hová tették? Ez a sok fejletlenül-fejet-

lenül fejlett értelmetlenértelmiségi miért nem tudta megérteni a maja, az inka, a maláj (egy 

maláj nem maláj, száz maláj egy maláj, de ha kell egy maláj száz maláj), … értelmetlenség 

értelmét, s miért kellett ezen értelmes, gondolkodó népeket értelmetlenül (ész nélkül) kiirtani, 

az utóbb említettet (mást es) legalábbes megpróbálni kiirtani. Mi a mai értelmességnek nevezett 

értelmetlenség értelme. Értelmetlenség!!! Érthetetlenség! Értelmesnek nevezett értelmetlenség! 

                                                           
16 Kezdet üben… azaz Kezdethüben… azaz Kezdethüvben… azaz Kezdethüvben… azaz Kezdethívban… (kezdeti 
hívásban…) volu oz ige… A fölérendelés nem székely, hanem keményen palócdolog. A székely agyafúrtság, és a 
palóc csavarosész lassan összejön. Két félegész, amely egyik sem fél, adja az egészet! 
17 A tudomány sosem áll meg, egyes olvasók esze igen, de az sem álljon meg. Mi(lyen) az a tudomány, amelyik 
megáll? 
18 Ugyan kinek állhat meg az esze? Van-é annak esze, ki ez ellen esztelenül tiltakozni kezd? 



28 
 

Ki hát az értelmes? Talán az, aki megérti s majd önmaga es másokkal megértteti az értelmet-

lent? Terjeszti az értelmetlenség értelmét, az értelmességért elme helyett. Hány van ilyen?  

Tudatosítom azt es, hogy ellenzőim hirdetni fogják: A cikk írója (azaz én) mindent úgy 

állít bé, jelenít meg, hogy szép és bölcs légyen. Vad hordák kóborgó tagjait kultúrnépekként 

kezeli, de… (aztán következnek az ellenérvek, amelyek nem ellenérvek, csak a leírottak kifor-

gatásai, amelyeknek – nem csak egy – évezredes hamisítványai vannak).  

Ellenzőim hirdetni fogják, hogy csak azokat a betűket, szavakat elemzem, amelyeknek bölcs19 

az értelmük. Ám nem lehet egy nép egész szókészletét röviden ösmértetni. Nem es beszélve a 

jelkészlet bőségéről és az összerovás lehetőségéről.  

Szinte látom ellenzőimet, – akik eddig a megjegyzésig nem es olvasták el – s hallom gépeik 

kopogását. Tele van ellentmondással – írják nagyhévvel. Igen! Tele van ellentmondással! De 

az ő cikkeik (ellencikkeik) es tele lesznek ellentmondással. Ugyanes magyarul a mai hivatalos 

nyelvtan szerint ezen dolgokról nem lehet értelmesen írni.  

 

E dolgot nem könnyű (idővel úgy nehéz, hogy nagyon könnyű) olvasni. Először az elsőt es 

négyszer kell, s minden négyet ötször-hatszor! Nem akarok nagyképű lenni, de a hetedik olva-

sás után a még kettő (a kilencedik) adja a képet arról a kultúráról, amely eltűnt, s nem tűnt el, 

mert (nemcsak) magva maradt, nemcsak magua (egyedül) maradt. Nincs egyedül, de egyedi és 

egyedüli. Egyedüli, mert egyedi. E mag, ez a mag önmagua magva, – azaz oly mag, amelynek 

magva van –nagyones életképes, s aki tudja azt, hogy e mag létezik – főleg létezendik –, s 

majdan virágbaborul, az nem (el)veszett lénye e tévelyedett világnak.  

 

 

Irodalom  

 

Nincs! Nem adhatok ehhez betűt. Se itt, se máshol! Itt csak tévelyedett papok és általuk kinevelt 

egyének ferdítményeire lehet csak hivatkozni, ami nem engem igazol. Szerencsére ellenzőimet 

sem. Ma már nem lehet hivatkozni az Ó-Szövetség eredeti formájára sem.  

                                                           
19 Magyar szempontból bölcs.  


