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A  H é t  É g r ő l 21 
 

     Hét cikket szeretnék szentelni a hét-nek. E dolgozatban hét rovásjelről lesz szó. A szé-

kely írás hétszerhét22 rovásjeléből az első. Ez az első hét valóban hét, s a többi es hét lesz, de 

az a hétszerhét jóval kevesebb, mint kilenc a negyvenen túl, s ez utóbbi sem negy(v)enkilenc. 

Lehet, hogy ez eddig érthetetlen, de majd minden kiderül a hetedik hétnél. Egy régi számolás 

szerint az eredmény csak néha annyi. Mennyi az annyi? Néha fél annyi, néha hétannyi. 

Miért van? Hét Ég, Hét Menyország, Hét Szentség, Hét Törzs, Hét Szék, Hét Vezér. Ez 

a hét csak hat hét. Hol a hetedik hét? Melyik a hetedik? 

Miért van?: Hét szűk és hét bő esztendő, s nemcsak hétszer egymás után? 

      A hetvenhét magyar népmesében van: Hetedhét ország, hetedik határ, hét vár, hét mérföl-

des csizma, hét törpe, hétfejű sárkány, hét próba. Miért szopik hét évig a legkisebb gyermek? 

Van, akibe hét ördög bújik belé. Mi ért vannak a gonoszok es heten? 

A jó portéka viszont hét nyelven be szél, 

Hét napja van a hétnek, amely főnappall, a Hétfő napjával kezdődik 

Miért éppen hétpróbás gazember, s miért hétszerhétszeres az átok? 

Miért szerepel a falvak neveiben a Hét? Pl. Hét, Hétfalu, Héthárs. 

Hány fajta hét van az eddigi hetekben? Néha egy hét több hét, s több hét egy hét.23 

Íme az első hét rovásjel. A Hét Eget jelző, ábrázoló rovásjelek: 

 

n   

A nagy Ég, amit látok. Tudom, hogy nem félég, kerek. De csak mindég ennyit látok belőle. 

 

e   
Az ismért Ég. Alját és tetejét vonalkától vonalkáig ismérem. A vonalkán túl még van némi 

„homályos” isméretem. Mai jelentése: birtoklat. Pl. Pistáé, Jancsié, lováé, ökréé. 

 

E  

Ettől eddig tudományosan ismérem az Eget. Ez az én fenti (Ég feletti) tudományom. 

 

o  

Ettől eddig tudományosan ismérem az Ég alját, ez az én benti (Ég alatti) tudományom. 

 

 

 

                                     

                                                           
21 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. 75-76.  
22 Igazából: Hét sor hét. Mennyi a: Hat sor hét? Mennyi három sor kilenc? 
23 Igazából: Hét sor hét. Mennyi a: Hat sor hét? Mennyi három sor kilenc?  

http://mek.niif.hu/06300/06372/06372.pdf
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g  

Az Ég kereksége meg van szakítva.24 Ez a G betű a megszakítás jele. Ott van a -gat, -get kép-

zőben és pl. a következő szóban: durrog, pattog, serceg, köhög, mekeg. 

 

l  

Ezen Ég aljának be kellene lennie satírozva. Ám csak rovátka rovátkát követ. Ez az állandó 

folytonosságot képviseli. 

 

N  

Az Ég alatti zárt világ. 

 

 

  

                                                           
24 Nem hegyesnek, hanem kereknek kellene lennie. S a következő rovásnak es. 


