A H ( á ) I s t e n r ő l 214
Egy elfelejtett Istenségről volnék szólnék, aki csak részben van elfeledve, de igencsak által
van alakítva. A H(á) Istenről!
Kezdhetném ott es: Kezdetben vala az ige, s az ige… Mégsem itt kezdem, hanem jóval
később.
A H Isten nemjó Isten, csak rosszat cselekedhet, de ugyanakkor nem rossz. Örök kétely,
mint minden Isten. Jót nem tehet, rosszat igen, tehát akkor tesz jót, ha nem cselekszik. A H
Isten nem ad, csak elvesz, s akkoron jutalmaz, ha semmit sem vesz el. Tehát a H Isten feltételes.
Feltételezheti a hatást. Csinálhat, cselekedhet valamit, de nem feltétlenül kell hatnia. Tehát
hathat, de előtte határozik a hatásról. Hatszor gondolkodhat, különbözőképpen dönthet, majd
hetedszerre határozik.
Ha a ha nem ez, akkoron az. A H Isten a lehetőségeket vonatkoztathatja az eseményekhez,
s ha úgy dönt, akkor hat, mert van hozzá hatalma. A Teremtőisten hat nap alatt hatott a világra,
alakította azt. Hat napi hatás után a hetedik pihenő lehet, s készen van a hét.
A H Isten az Élet és a Halál ura. Életet nem nyújthat, de rövidíthet. Ha valaki fogantakor
100 évet kapott, s ha 25 éves koráig becsületesen élt, maradt még 75 éve. Ám 25 éves korában
vétket követett el, s ezért a H Isten levesz 10 évet. Tehát 25 év után már csak 65 évet élhet, ha
nem vétkezik. Tehát összesen már csak 90 évet élhet. Ha még egyszer rosszat tészen, a vétektől
függően megint leszámolódnak élete évei. A hatás lehet azonnali halál es. A H Isten örök
kérdés. Hol? Hány? Honnan? Hová? Hogyan?
A H Isten fennmaradt a méh(e) szóban. A méh(é)nek a csípása semmiesetre sem kellemes,
hatástalan maradhat, de lehet halálos es. Továbbá itt van a H Istennek szánt áldozati bárány a:
juh. A bagoly a halál madara és huhog. Néhol a neve: uhu. A doh szaga sem kellemes, s az es
az elmúláshoz (halálhoz) közelít.
A H Istenhez imádkozni kell. Bízni, hinni kell benne. Akinek hite van a H Istenben az
hisz, s kéri, hogy a H Isten ne hibázzon.
A H Isten legendája ekként szól. A Földön az emberek elszaporodának, de sokkalonta
gyorsabban szaporodott a rossz közöttük. Paráználkodának, öltenek, acsarkodának egymásra,
veszekedének egymással. Nem tarták bé az ujjakra írt parancsolatokat. A Hétparancsolatot. A
Teremtőnek cselekednie kellett. Utasítá a H Istent a pusztításra, de előbb felkeresé Ős Öreg
Apánkat, kinek neve Puszta.
– Menj a forráshoz, – szóla – terelj oda mindenféle állatfajtából két-két párat. A folyókon,
patakokon tereld fel a halakat, s mindenfajta folyami lényeket. Csalogasd oda a madarakat, s
hívd magaddal a jó lényeket. Növényből lesz ott elég. 80 napig ki ne mozduljatok.
Ős Öreg Apánk ezt megtevé. Amidőn befejezte, irtózatos forróságot sugárzott a Nap. Irtózatosan fújt a Szél. Ám a forrás környékén pedig minden a rendes körülmények szerint zajlott.
Ott ázott is, ha kellett az eső, ellenben kívüle dühöngött a vész. A H Isten nagy haragja mindent
homokká változtatott. 40 napig dúlt az irtózatos vihar, s még 40 napig tilos volt kimenni a forró
homokra.
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Ős Öreg Apánk népe, állatai, madarai… sikeresen túlélték a vészt. Kezdetben békében
boldogságban éltenek, de midőn elszaporodtanak, létrejött a harc, s a veszekedés a beszűkült
élettér miatt. Szétoszlának újra rosszakra és jókra. Jött a Teremtő és szólott a jókhoz:
– Vegyetek minden állatfajtából legalább két-két párat, növényekből magot, halaktól ikrát… Keljetek át a homokon. 40 nap alatt kiértek a szabad mezőre. Adok néktek kitartó állatokat, lovaitokra rááldok két-két dumót, amelyben hűs vizet tárolhattok szomjúhotok enyhítésére.
Midőn a Teremtő a lovakra a dumókat ráteve, létrejött a teve. A tevére imbolygás volt
rámérve, imbolygott a homokon, mint fatönk a patakon. Hajó vala, himbálódzott. A Teremtő a
lovakból igénytelen szamarakat es alkotott.
A csapatnak 40 napig hordta a homokot a szemébe a szél. Harcoltanak az életért. Mikoron
meglátták az Ember általi Emberi tettet, fellélegzének, s kikerültenek a H Isten homorulatából.
Kiérvén a homokból szóla az Isten:
– A dumós lovak számának feléből leveszem a dumót. A maradóknak egyrészén egy dumót
hagyok. A szamaraknak egy részét es lóvá változtatom.
Történt volt egy szerencsétlen eset. A szamárcsődör egy szamárkancába volt szerelmetes,
s a kancát a Teremtő lóvá változtatá. Holtigtartó szerelmük gyümölcse az öszvér. Történtenek
szerelmetes dolgok más irányban es.
A sivatagon átkelt népnek a Teremtő a sivatagosodástól védett földet ajánlá népének. E
föld magas hegyek karéjával van védve a H Isten homokká tétele elől.
Hát eddig a rege, s következhet a nyelvezet.
A H Isten és az ember kapcsolata nem éppen felhőtlen. A har, her, hor kapcsolat rossz
kapcsolat. Összeakaszkodást, elválasztást, elvágattatást, összeütközést es jelent. Pl. Harag, horog, horda, vihar. A harang nyelve es ütközik, s elválasztásra utalnak a következő földrajzi
nevek: Hargita, Hernád, Vihorlát, Garam, Hort, Hortobágy, de a görögnek nevezett horizont es.
Összeütközésre utal a szláv hrad, gorod, grancia, hora.
Haragra utal a germán, a herr, a zsidó Heródes, s az összes herrel kezdődő zsidó és görög
név.
A H Isten egyirányú, ettől az iránytól csak egy oldalra térhet el. Erre utalnak: Hő, hideg,
hév, henye, here.
Az elsivatagodásra utal a homok, a Szahara, a Kalahári, de a Góbi (Hoóbi) es.
Természetesen sokan belém fognak kötni, hogy a her görög eredetű. Ám a Heraklesz,
Herodotesz, Herkules, mind dicsekvésre, hivalkodásra utalnak, míglen alapszavaink mind az
magyarok őseire utalnak: hat, hét, homok, harag.
Az i a kétely hangja. Erre utal a: hír, hiba, hibban, hisz, hit, hív, hiány, hitvány. A h az
Élettel és a Halállal van kapcsolatban. Harc, had, hadj, háború, ház, haza, hon, hely, hun,
huszár, harka, hódít, hús.
Tehát a H örök kétely. Rejtély, maga a homály.
Az előző szavakat idővel megelemezném, de a szavak elemzéséhez szükséges a rovásírás
betűinek értelme-rejtelme.
Más Istenekről es szólhatnék, ha az idő megengedné. No és még sok-sok mindenről.
Nemcsak H Isten vala. Vala itt más es. Másként történt itten a sors, mint ahogy a hangzata
visszhangzik, s még az sem úgy íratik, ahogy felfogatott. Süket a nép nagy hányada az igaz
szóra főleg, ha az őseink történetével függ össze.
A H Isten ellenzői rögtön saját tudományos módszereikkel fognak érvelni. Főleg a Névtelen krónikás kétes adataira fognak hivatkozni. Mivel a Névtelen régi Isteneket nem es említ,
nem es létez(het)tenek. Pedig a magyar vallási szavak zöme a régi vallásból a Bün-ből (5) lett
általmentve. Elegendő az (1) számú könyvet fellapozni a h betűnél és százával utalnak a helységnevek az Élet és a Halál urára. Ezenkívül még ott van pl. Mohács, Muhi, Bihar, Fehér, stb.
Sajnos a nemzet tudata zavart (2), s a tudósok zöme még a zavartnál es zavartabb tudatra alapoz.
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Az idegen forrás az igazi szerintük, s beszélhet a magyar, amit akar. A nép „csacska” beszédét
az okleveles tudósok ma sem vehetik figyelembe. Nyolcszáz év elmúlta után sem.
Az oklevelesek eleve elvetik a ma nemhivatalos őstörténeteket, függetlenül attól honnan
származnak. Az emberi kultúrát nem tartják többre 4-5 ezer évesnél (v. ö. 3), holott pl. India
földjén ez nevetségesen kicsi szám. Hány év Brahma egy napja?
Miért van benne az a H? Miért van Allah-ban és Buddhá-ban?
Tudósok hada hangoztatja, hogy a latin betűt őseink a keresztyény Európától vették át.
Arról azonban nem beszél egyik sem, hogy a latin ábécé a székely rovásírásból fejlődött ki (4).
A néma h es székely közvetítéssel került a latin nyelvtanba. Légyen ott az Élet és a Halál ura,
de ne hasson.
A H Istenről van a mondás: Hála Istennek. S Istennek Hála, hogy ez megmaradt.
Ki kitől vette át a kultúrát? Ha tudni akarjuk a választ, feltétlenül tudni kell mi a kultúra.
Mi ez a szó és mit takar. Ennek megértéséhez ajánlom a (6) számú dolgozatot. Mi az az európai
kultúra?
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Buenos Aires, Argentína
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