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Kérdések a román történészekhez
Kedves Lajos!
Lehet, hogy ismered, de ha nem, akkor érdemes megőrizned:
Dr. Kazár Lajos: Kérdések a román történészekhez
– 1. Feltételezve, hogy a románok állandó lakosai voltak azon földnek, melyet ma Erdélynek
hívnak, s ahonnét a római telepeseket és légiókat Kr. u. 270 körül kivonták, és tekintve, hogy a
rómaiakat ott követő népek: a gótok, hunok, gepidák, avarok, bolgárok mind elsöprődtek a népvándorlás sodrában, miközben – a dáko-román elmélet követői szerint – a románok elei ugyanott
„barlangokban élve" megmaradtak, jó lenne tudni, pontosan mely barlangokban élték túl észrevétlenül a háborúkkal teli hat évszázadot a magyar honfoglalásig?
És hol vannak az idevágó régészeti bizonyítékok: hálófülkék, edénytöredékek és egyéb háztartási eszközök, szemétdombok és más leletek, amelyek tanúsítják a „dáko-román” tömegeknek
ilyen barlangokban folytatott állandó életét? (U.i. ilyen leleteket még nem talált senki).
– 2. Minthogy a dáko-román elmélet követői azt állítják, hogy a románok a IV. vagy V.
században vették fel a kereszténységet a ma Erdélyként ismert földön, tudni szeretnénk a románok „dáko-román” őseinek olyan lehető alkotásairól, amelyek jól rejtett barlangokban fennmaradhattak volna, például – vallásos alkotások az állítólagos megkeresztelkedés előtti időszakból;
– vallásos alkotások a megkeresztelkedés és a románoknak a Magyar Királyság okmányaiban a
13. század elején először történt említése között. Különösen érdekelnének bennünket feliratok
(akár dák, akár latin nyelven az első időszakból és latin vagy új-latin nyelven a másodikból)
barlangtemplomok falain, sírköveken vagy egyéb kultikus tárgyakon? U.i. a római civilizáció
ilyen tanújelei nem hiányoznak más területeken, amelyek valaha a rómaiak birtokai voltak.
– 3. Mi a magyarázat arra, hogy a románok nyelvében Erdélynek sem a dákoktól származó
neve (ha ilyen egyáltalán volt), sem a tartomány római neve (Provincia Dacia) nem maradt meg?
Miért volt szükséges a románok őseinek az ómagyar Erdei nevet kölcsönözniük, amit némi hangtorzítással mindmáig Ardeal-nak neveznek?
– 4. A 19. században élt Alexandra de Cihac román nyelvész elemzése szerint (Dictionnaire
étymologique de la langue roumainé) a román nyelv szókincse akkor a következő összetételű
volt:
45,7% szláv, 31,4% latin, 8,4% török, 7,0% görög, 6,0% magyar, 0,6% albán, és valamelyes
ismeretlen eredetű, de dák eredetű egy sem. Hol vannak a dák maradékok?
– 5. Mivel lehet magyarázni, hogy számos, feltűnően közös vonás van az albán és a román
nyelvben? A történettudomány nem tud arról, hogy az albánok elei Erdélyből vándoroltak volna
a történelmi Albánia területére, viszont Albánia szomszédságában már a 10. században nagy terjedelmű oláh (vlach) szállásterületek léteztek. Arumun és Megleni románok ma is élnek ott jelentős számban.
– 6. Miért volt a románok liturgiája (egyházi szertartási nyelve) Erdélyben még a 19. században is szláv (tehát sem latin, sem görög, de még oláh/román sem), és miért volt az oláh/román papság olyan sok tagja évszázadokon át szerb vagy bolgár eredetű?
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– 7. Mi a magyarázat arra, hogy a rómaiak állítólagos leszármazottai között még a papok is
nem a latin írást, hanem a cirillt használták még a 19. században is? Ha a románok dákó-román
ősei a tőlük elvárható latin betűket később cserélték fel a cirillel – amely csere nem történhetett
a 9. század közepe előtt (mert korábban cirill írás nem létezett) –, akkor miért történt ez a csere
Erdélyben, a Magyar Királyság területén, ahol semmilyen más népcsoport nem használt cirill
írást a törökök elől menedéket kérő szerbek és oláhok előtt? Mi értelme lett volna egy ilyen
cserének Magyarországon?
– 8. A Regestrum Varadiense (Váradi regesztrum) a nagyváradi püspökségnek istenítéletek
pere egész Kelet-Magyarországra kiterjedő illetékességi területén 1205 és 1238 között lefolyt
perekre vonatkozó hivatalos feljegyzéseit tartalmazza, melyekből kb. 600 helységnevet és kb.
2.500 személynevet gyűjtöttek ki. Egyik lista sem tartalmaz egyetlen olyan nevet sem, mely
oláh/román eredetű volna. Mi ennek a magyarázata?
– 9. Mi a magyarázata annak, hogy az állítólag dák és római ősöktől származó oláhok/románok – jóllehet a dákoknak voltak megerősített városaik, a rómaiak pedig messze földön híresek
voltak nagyszerű városok építéséről – egyetlen város nem létesítettek Erdélyben, sem a magyar
honfoglalás előtt, sem azután? Mi több: az oláh/román nyelvben az órás (város) szó az ómagyar
waras kölcsönzése?
– 10. Erdély településtörténete azt mutatja, hogy a 13. század végén 511 falunévből csak 3
volt román eredetű. Talán csak a 13. században kezdtek a románok Erdélybe bevándorolni?
– 11. Mi az oka annak, hogy Erdélyben egyetlen folyó vagy nagyobb patak neve sem román eredetű?

Darai Lajos 2019. 07. 29. 1:27
Kedves Feri!
Kazár Lajost volt szerencsém megismerni, mert a ZMTE elnöke elhívta a Tudományos Tanács egyik ülésére. Sajnos Kazár Lajos rosszul járt itthon, mert a katolikus egyetem japán tanszék
vezetését ígérte neki, amire ő Piliscsabán házat vett, oda költöztette a könyvtárát, majd kiderült,
hogy taníthat japán nyelvtanfolyamon, ha lesz jelentkező. Végül a református egyetem japán
tanszékén kötött ki, de ezt a csalódást nem heverte ki és belehalt. Korán elment. Úgy emlékszem,
már megbeszéltükm hogy nagy japán és ázsiai kultúrtörténeti ismeretei mentén ő is az Ázsiahitet hordozta a magyar eredetről, amint ezt Csapó Endrénél is tapasztalhattuk, aki szintén nemrég meghalt, mint bizonyára tudod.
Kazár Lajos kérdéseire a román történészekhez, igen, érintettség folytán kötelességünknek
tartottuk a válasz adni az egyesület részéről, amikor tavaly december 1-ére tudományos tanácskozást szerveztünk a 100 éves marosvásárhelyi román nyilatkozat miatt, ahová én is készültem
előadással: Cui prodest? Miért szervetlen Erdély román állami fennhatóság alá erőszakolása? A
kérdések mindegyikére talán sikerült olyan választ adnom, amit a román történészek nem nagyon
akarnak, azaz igazat, és még sok mindent feltárni. Sokan gondolják, hogy elég gyalog elmenni a
trianoni palotához, és majd visszajön Erdély. Annál valamivel bonyolultabb a kérdés, de nem
reménytelen végsőleg, amire a tanulmányban jutottam.
És hát, már több ezer éve ott van a bölcsőnk, mi tudjuk. Viszont nemcsak ennek ismerete
van letiltva számunkra, hanem a románok számára is a saját eredetük. Így aztán a tiltók szándéka
szerint fojtogatnak ők bennünket. Undorító aljasság! Pedig, ahogy Bartók látta, a parasztnak
nincs baja egymással, akármelyik néphez tartozik.
A tanácskozás linkjén láthatod, hogy végre sikerült összeraknom a decemberi konferencia
anyagot. A NKE előadói nem adták le írásban az előadásukat. Eléggé botrányosnak tartom, hogy
az előzetes rövid összefoglalót kellett a nevükhöz tennem. Szerencsére kép- és hangfelvétel készült az előadásokról és hozzászólásokról, s onnan is szedtem le diákat: 2018. december 1. délelőtt: https://www.youtube.com/watch?v=Wnxk3sBUjdA&t=6573s, 2018. december 1. délután:
46

https://www.youtube.com/watch?v=-oSh57Pp7ZM&t=4413s, 2018. december 2. délelőtt:
https://www.youtube.com/watch?v=MA9ZqwKJJJU&t=3s.
Aztán a május végi tanácskozáson is megnézheted, hol tartanak a szegediek a genetikában:
sehol. Íme a link: https://epa.oszk.hu/01400/01445/00057/pdf/, és itt is készült kép- és hangfelvétel: 2019. április 27. délelőtt: https://www.youtube.com/watch?v=LtQR-44R7II&t=19s,
2019. április 27. délután: https://www.youtube.com/watch?v=vt1wh13Ya08, 2019. április 28.
délelőtt: https://youtu.be/eJdsg0-WKS0. 2019. április 28. délután: https://www.youtube.com/watch?v=Oupl3P_6wS0.

Cser Ferenc 2019. 07. 29. 3:56
Kedves Lajos!
Igen, Kazár Lajos adta közre a Ko-dzsi-ki-t – én meg föltettem a www.nemenyi.net-re. Ebben a középázsiai lovasok adják a két oldal közös forrását és Kazár azt a teljes népességre vonatkozóan értelmezte. A könyvben azonban több hasonlóságot talál az obi 'ugorokkal', semmint a
magyarokkal – és ez érthető. De Kazár ezt nem vette észre – legalábbis nem utal rá. Mellékelem
a művet.
Ő a japán/magyar közös eredet híve volt.
Csapó Bandi halálhírét én továbbítottam neked, azaz, tudok róla. Ő is a hun eredetet részesítette előnyben. Beszélgettünk is erről, és úgy tűnt, hogy hajlik a Kárpát-medencei eredet elfogadására, de a végén erről nem nyilatkozott nekem.
Köszönöm a linkeket.

Darai Lajos 2019. 07. 29. 14:07
Kedves Feri!
Közben kiderült, felállt egy őstörténet kutatócsoport is a Magyarságtudományi Intézeten belül: https://magyarnemzet.hu/kultura/pontot-tehetunk-a-hun-vitara...
De hát ő ettől még nem lett régész. [A nyilatkozó Neparázczky Endre archeogenetikus.]

Cser Ferenc 2019. 07. 29. 23:25
Kedves Lajos!
Láthatod, merre megy az agymosás: hun eredet! Közép-Ázsia! Egységes népesség, nista telepes és betelepedő, a ’honfoglalók’ alkotják a Medence ’teljes’ népességét.
Régészeti leletek? Műveltségi adatok? Nyelv? Hagyományok? Nem! Most a laza mitokondriumi eredet – és már megelőlegezi az Y-kromoszómára is ugyanazt! Punktum!
Egyre inkább úgy látom, hogy a politika ismét rátelepszik a tudományra – ebben a vonatkozásban is, akár a műszaki- és természettudományra, akár az embertanra.
A lényeg, hogy a keletiekkel rokonok vagyunk, legyenek bár kazahok vagy üzbégek.
Szakmámból tudom, hogy nincs nagyobb veszély a tudományban, semmint egy előítélethez
keresett és talált adatokkal bizonyítani! Sokan teszik, de valójában ezzel a tudományt ütik agyon.
Olvashattad Csajághynál [Magyar ősiség a Kárpát-medencében?]: mi leszakítjuk a népet a
nemesekről! Szörnyű bűn!
Ő előítélet rabja. Ténylegesen nem írtuk azokat, amiket kritizál. Vérlázító! Lehet, hogy csak
átfutotta a munkánkat és úgy írt róla kritikát – felháborodva, hogy nem valljuk a keleti eredetet?
Nem tudom.
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Viszont jellemző! Hogy kőkori harcosokat vízionál. Hogy az alárendelést állatvilági általános nézetnek tartja. Úgy látszik, nem járt a szavannákon szárazság idején és nem látta, hogy a
ragadozók is inkább pusztulnak, de nem írtják ki a legelészőket – holnapi táplálékukat.

Darai Lajos 2019. 08. 01. 14:45
Kedves Feri!
Nálunk a természettudományhoz biztosan sokan értenek, de a társadalomtudományhoz alig
van, aki ért. Még a könnyebbnek látszó politikatudományi részt sem veszik figyelembe, hanem
a szekértáborok logikája szerint gondolkodnak mindenről. Azaz a tudomány kiszorult, vagy csak
mint felhasználandó eszköz kap szerepet a mai világban, és nemcsak nálunk. Nem tudom, menynyire van így a természettudományokban, de hát éppen a mérnöki feladatok, különösen a hadmérnöki esetében bizonyosan. Éppen ezért írtuk, alapműnek az E-T-E tanulmányt, hogy valamiféle tudományos alapvetéssel szolgáljunk a különböző tudományágak számára. Szerencsének
tartom, hogy végül a MEK révén elérhető lett: http://mek.oszk.hu/18100/18165/. A fogadtatása,
azaz a nem fogadtatása mutatja, hogy ilyesmire az igényt fel sem ismerik ma magukban, akiknek
segítségükre lehetne. (Emlékszel talán, hogy négy kiadónak küldtem el egy-egy példányt. A Gondolat nem válaszolt. Az Akamdémiai azt írta, hogy kiadták lektorálásra, és ha az meglesz, akkor
válaszolnak. Azóta sem válaszoltak. A Századvég vezetője, aki ismertem, azt mondta érdeklődésemre, hogy éppen akkorzól filozófiát már nem adnak ki, ami perszen nem igaz. Az Atlantisz
tulajdonosa, aki a filozófai szakon egy évvel utánam végzett, túl sok mindenről szólónak találta
az előszót ahhoz, hogy komolyan foglalkozzon a művel.)
És ennek az az egyoldalúság az oka, hogy amint a természettudományokat a maguk alapkutatása jó alapra helyezi, a társadalomtudományt ilyen módon a történettudomány igazíthatná el,
láthatná el alappal a múltból fakadó tapasztalat jövőre vonatkoztatott alkalmazásával. Csakhogy
amíg a természet esetében van emberi közmegegyezés az érdek-semleges mérőeszközök és
egyéb érzékelést meghosszabbító és beavatkozást lehetővé tevő eszközök, eljárások eredményességét elismerve – a világ egységessége és megismerhetősége tekintetében, addig a történettudomány nem tudta függetleníteni magát a kialakulásakor érvényesült megrendelői érdektől, és egy
fejlettnek tekintett vagy annak kikiáltott részemberiség, vagy még annak is elkülönült elvont tulajdonosi rétege számára sajátította ki az emberi történelmet, önmagára annak csúcsaként tekintve, aminek eredményeképpen a sokkal később harmadik világként emlegetett emberi világ
túlnyomó részének történelme valójában még fel sem lett tárva, nemhogy az emberiség múltjába
beépítve. Csak a fejlettnek tartott világhoz való viszonyuk, azaz annak alárendeltségük szerint
foglalkoztak velük.
Így aztán azok a tudományok is ilyen felemás szemléletűek máig, amelyek valójában a történelmet mint olyat elénk tárták és tárják, nem vesznek figyelembe alapvető időrendi, műveltségi,
embertani, földrajzi, gazdasági és egyéb tényezőket. Az alapvetésen van a hangsúly, mert így
levegőben lóg, vagy alap nélkül dülöngél a világ rendszere, ami korábban nem mutatkozott meg
ilyen nyilvánvalóan, ameddig a Föld erőforrásai végtelenítetten szolgálták ki a viszonylag kisszámú emberiséget, amelynek tagjai elfértek volna a Balaton jegén (mint egyetemi előadásimban
szoktam a dolgot szemléltetni a hallgatók megdöbbenésére). Mostanában, amikor már bolygónyi
méretűvé vált az eszközi hatékonyság beavatkozása a természeti folyamatokba és a mérhetetlenül
megnövekedett embersokaság együttélésének kell megvalósulnia, az eddigi labilis, nem az egész
emberiség múltját figyelembe vevő alapképzés elégtelennek bizonyul, összeomlással fenyeget.
Az a kicsiny emberiség részérdek, amire a modern kor magát vonatkoztatta, nem lehet megfelelő
e beláthatatlanul megnövekedett emberiség számára, még ha azt kiterjesztették is az egész
Földre.
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De amikor ott is fejleszteni kellett volna, kitalálták a növekedés határait, és magukra hagyták
a világ nagyobbik felét. Legalábbis a tőke és a fejlesztés nem áramlott megfelelő arányban feléjük
(Kínába mentek, azt határtalan növekedéshez segíteni saját hasznukra), és persze nem történt
meg az ő történettudományi újra vizsgálatuk és felemelésük, beemelésük az emberiség valóságos
történetébe, értékelésük a régészeti műveltségek tekintetében és az ő őskoruk és ókoruk, középkoruk tekintetében. Ezt éppen az egyiptológia, a sinológia vagy az asszirológia kellene hogy
elkezdje, ezt az újra értékelést, értékelés szempontú feldolgozást. Egész Afrika, különösen a Szahara kimaradt a vizsgálatból, de az amerikai kontinens is csak lenézést, legyilkolást kapott. Ázsia
valamiféle vágyott hatalmi jellegű példatár lett stb.
Tehát még azt is mondhatnám, ha a mi szemléletünket és tudásunkat bírná, mert elfogadná
erről, az MTA elkezdhetné példa értékűen és a régi magyar felfogásnak megfelelően, azaz a maga
saját értékén vizsgálni a múltat, amiből kinőhetne a biztos jövőnk: nekünk is és az emberiségnek.
Persze nem fogja, és akár az egyiptológusok, akár a sinológusok és egyéb történészek kinevetik
ezt a gondolatmenetet. Így aztán lehet, nemcsak a magyar tudománynak van vége, azaz kell a
megújuláshoz az áttörés a szemléletben, amit csak a hamisítás teljes leleplezése indíthat el. De
az nemcsak jól megalapozott hamisítás, – Heribert Illig például hiába próbálkozott a leleplezésével, mert a téridő rossz végénél próbálta megragadni, – hanem olyannyira beágyazott a tudományiskolába, hogy csak a hívei jutnak tudományos állásba, és kinevethetnek minket, s megy
minden tovább a maga eddigi útján. Hogy az eddig se sokat vagy semmit nem eredményező
munkatársak széke most meginog, nem tudok rajta segíteni, és remélem, hogy azoké megújul,
akik képesek eredményt elérni.

Cser Ferenc 2019. 08. 02. 13:46
Kedves Lajos!
Köszönöm az eszmefuttatást. Bevallom, nehéz volt követni, de megpróbáltam.
Hogy így van-e a természettudomány területén? Igen, ott vannak bizonyos megalapozott
rendszerek, de a szekértáborok, a mindenáron új elméletet alakítói kényszer ott is meg van. Nem
annyira jellemző az ideológia, mint a társadalomtudományok területén, de ott sem könnyű talpon
maradni. Különösen manapság, amikor a tudományt igyekeznek csakis az egyetemi tanszékekhez kötni és ott bizony a követelmények kezdenek az egekbe szökni.
Hogy értsd, miről van szó: az egyetemen dolgozó minősítetteknek tanítaniuk kell, publikániuk kell, az iparnak technológiát kell fejleszteni és – ekkor léptem ki onnan! – befektetőknek
hasznot termelni. Ez van itt, de valami hasonlóról értesültem otthonról is.
Ez volt a kritikus pont, amit már nem lehetett bevállalni.
Ugyanis a befektető az év elején letett pl. 100 000 dollárt és nekem, aki ezt megkaptam, az
év végén 125 000-t kellett volna visszafizetnem.
Egy év alatt valami újat kellett volna találnom, azt kidolgozni, megtalálni a gyártót és neki
eladni. Mindezt az egyébként 2000 órára tervezett egyéb feladatok mellett úgy, hogy a befektető
pénzéből munkadíjat nem fizethettem.
Képtelenség.
2000-ben találtam valamit, ami érdekes és új volt. 2002 végére bemutattam, hogy működik,
de a technológia még nem volt a kezemben.
Akkor visszaemlékeztem a kezdő mérnöki munkámon megismert valamire, azt alkalmaztam
és látszott, hogy azzal technológia megteremthető.
A megbízó műszaki igazgatói státusba vett – nem kaptam fizetést érte! – és Szingapúrban a
SIMTECH laboratóriumaiban és kapcsolt ipari részeken közösen megbíztak a technnológia kidolgozásával. Egy év alatt ezt egy post.doc. fickóval kettesben a SIMTECH-nél ki is dolgoztam.
Az első kettő mellé ez a 3. szabadalom lett.
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De az élettartam nem volt megfelelő és én kiszálltam a játékból, mert a megbízó nem teljesítette az ígéretét és az élettartam növelő megoldáshoz nem kezdtem hozzá. Ez 2005-ben volt.
A megbízó folytatta másutt a munkát, és most, 2019-re lett belőle eladható termék. 18 évvel
az alapgondolat és hosszas kísérleti munka eredményeként, miután a ’hogyant’ Szingapúrban
valóban sikerült kidolgoznunk és a terméket bemutatnunk.
Ez természet- és műszaki tudományos munka volt.
Harcolnom kellett a kereskedelemmel, a fals szabadalmak tulajdonosaival, akik szabadalom
alakjában lefoglaltak tudomány terülketeket, hogyha ott eredmény születik akkor a jog nekik
zsozsót eredményezzen. A kereskedelmi monopóliumok jogait kellett kereszteznem és úgy anyagot beszereznem, hogy a gyártót nem vontam be a munkába (adtam át neki a gondolatot, ötletet),
szóval volt mit kínlódni a technológiai paraméterek kialakításán felül.
Egy év alatt mindezt átfuttatni?
Képtelenség.
Még a CRC-s koromban elektronmikroszkóppal is dolgoztam. Jött a menedzser, hogy itt van
egy anyag, kellene róla elektronmikroszkópos kép, de holnaputánra.
Mondtam neki, hogy ez lehetetlen.
Erre azt mondta, vegyek fel rá embert és holnap után legyen a felvétel az asztalán.
Merthogy a pénz forgása, a pénz haszonképlete azt kívánja. És ugye, számos ember sétál az
utcán, aki elektronmikroszkóppal tud dolgozni és csak úgy fölveszek valakit, mert, ugye, a munkaerrő az arctalan.
De, hogy a felvétel elkészítéséhez nekem először nanométeres szeletkéket kell készítenem
(több éves tapasztalat kellett hozzá), aztán az elektronmikroszkópba helyezve elkészíteni a felvételeket (ezt is meg kellett tasnulnom), azokat kidolgozni, elkészíteni a másolatot és csak az
után írhatom meg a jelentést, azaz ez a folyamat egymást követő szakmailag igényes lépésekből
áll, nincs párhuzamosság és ha 10 embert veszek fel rá, akkor sem készül el az egész 2 nap alatt,
ezt a menedzser képtelen volt megérteni.
Na, most ez a gond otthon, hogy vannak ugyan az MTA részéről társadalomtudománnyal
foglalkozók, míg az MTA intézeteinek zöme természet- és műszaki tudománnyal foglalkozik.
Az állam támogatja az önvezető autózás fejlesztését, és ehhez kell a G5 rendszer. Csakhogy az
azon a frekvencián működik, amelyet a meteorológia használ a levegő páratartalmának mérésére
és erre épülnek a meteorológiai előrejelzések – ez már nem kerül a szemük elé, ez érdektelen. Ez
ellen morogni politikai hisztéria és utasítják a kutatókat, hogy a rendszer létrehozásával foglalkozzanak és ne hisztérizáljanak, a meteorológusoknak meg kuss, adjanak megfelelő előrejelzést
így is.
Lajos, itt a bibi! Hogy a történettudományban, vagy a különféle ideológiák gittrágásában mi
történik, az az MTA intézeti hálózatának a kisebb, gyakorlatilag költségeit tekintve elenyésző
részét érinti. De a marxista tudomány az tutti, hogy marad, abba nem fognak beleszólni, ellenben
a műszaki érintettségű intézeteket kézi vezérléssel a nem föltétlenül legígéretesebb ipari kezdeményezések tudományos és műszaki alátámasztására utasítják majd.
Ez volt a kádári rend utolsó két évtizedében, ebben szenvedtem magam is és abba buktam
bele – és emiatt jöttem el –, hogy megpróbáltam értelmes kutatói munkát teremteni, ahol nem a
munkaidőt adjuk el, hanem a szellemi terméket.
Ma a szekértáborokba fog a műzaki- és a természettudományos kutatás belerokkanni.
Ahonnan szabadalmak tömegét várják...
Semmi jó nem származik abból, ha valami olyasmibe tenyerel bele az ideológiai alapokra
épülő politika, aminek nem lenne szabad az ideológiaához kapcsolódnia. Már pedig most erről
van szó.
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Darai Lajos 2019. 08. 03. 0:49
Kedves Feri!
További mondanivalóm a természet- és társadalomtudományok helyzetének alakulásáról,
hogy nem látok gondot abban, ha egyes képviselői átnyergelnek a politikai pályára,és ott is elindul a szekerük. Az sem lenne baj, ha valaki elkezdené a marxista nihilizmus helyett irányítani,
hogy valami alapos keresztény eszmeiség felé mozduljon el a szellemi életünk. Most, hogy bő
évtizede etikát is tanítok (tanárok továbbképzésében), és kidolgoztam a tananyagokat, láttam,
valójában az egyetlen komolyan megalapozott etika a keresztény etika. A liberális olyan, hogy a
mondat végére mindig vissza is vonódik, amit a mondat eleje állít. Mintha a szerzők félnének
állást foglalni. A keresztény etikusok meg úgy vannak vele, hogy megpróbálják a maximumot,
azaz az isteni szigort, mármint a következtetésekben, következetességben.
Ha a futtatott szakértőink valóban értenének a dologhoz, tudnák, hogy hamis az egész iránosdi meg mezopotámosdi. Már abból rá kellett volna jönniük, amit a sok kutató a perzsa–magyar és a sumér–magyar kapcsolatok ügyében letett az asztalra. Ami tehát nem különítheti el
annyira nagy távolságra őket. De helyette bizonyára elragadta őket turanizmus, ha már magyarkodni támadt volna kedvük.
Annakidején a természettudományi és műszaki kutatásokban annyira nem szóltak bele a folyamatokba a Műegyetemen, hogy KK volt a neve a költségvetésen kívüli pénzeknek, amikből
még mi is kaptunk egy bizonyos százalékot jutalomként a Filozófia tanszéken. Mármint a minisztérium nem szólt bele, hogy az egyes tanszékek kivel szerződnek, kinek mit adnak el. Csak
végezze el az oktatási tevékenységet is. Néha a tanársegédek panaszkodtak, hogy oly sok a munkájuk, mert a többiek kutatnak és KK-t végeznek. Aztán külföldre jártak szakmai utakra, nyitva
volt a szemük és hozták, amit el lehetett adni a vállalatoknak. Nem tudom, mi maradt ebből mára,
és miért nem ebbe az irányba mennek. Már akkor (’95-ig voltam a Műegyetemen), a nyolcvanas
évektől azt bizonygattuk (nem marxizmust, hanem sokféle társadalomtudományt és szakfilozófiákat tanítottunk), hogy nyugaton is 60% a társadalomtudományi képzés a jobb műszaki egyetemeken és csak 40% az echte szakmai, mert a jövő mérnöke nem műszaki felfelfedezéseket fog
tenni zömében, hanem kiszolgálja a társadalom és az emberek igényeit, és ehhez az embereket
kell inkább ismerni, hogy mit szeretnének, mire kell törekednie a megvalósításnak. És igen, efelé
ment minden, ma felhasznáéóbarátnak mondják. Akkoriban jött a be a pc, és aztán a mobil, és
mára az okostelefon és a sok-sok alkalmazás (pl. a GPS, Google Earth stb). Ezért nem értettem
sosem, hogy az ELTÉ-s tanszékvezetők és tanárok hogy tudtak – máig – hótt marxisták maradni.
És a diákság lobog, sok a találmány, a verseny nyerés, start-up stb. Tehát biztos, hogy az
akadémiai megcsontosodás nagy gátló tényező volt. Egyik ismerősöm nyugdíjas lett már pár éve.
Technikusként ő rakta össze abban a bizonyos kutató intézetben az izotóp kisérleteket. Hát, mit
mondjak, ha nyernek egy-egy pályázatot, még mindig szólnak neki, behívják és segít. Nem értem: nem tudják pótolni, illetve hogyhogy egy technikuson múlik a kísérlet. No, mindegy, nem
értek hozzá.
A lényeg, hogy azzal a hozzáállással, amit bírálsz, tényleg nem lesznek eredmények. Amikor
Francis Crick Az élet mikéntje (magyarul) című könyvét írta, meglátogatott több amerikai intézetet és kikérdezett sok tudóst. Nem felejtem el, hogy azt írta, azok az intézetek hozták a legtöbb
eredményt, ahová nem volt a tagoknak kötelező bejárni, de azért úgy 10-11 felé mindenki bement, mert igen jó volt büfé, ahol finoman meg lehetett reggelizni, ebédelni és közben a többiekkel jókat társalogni. Merthogy ott jönnek az ötletek a beszélgetéses érintkezésben, nem parancsra, nem tervszerűen. (Egyébként a legjobb büfék a Műegyetemen voltak, éppen a nagy forgalom miatt. A Főépület alagsorában vagy 8-10-en szolgáltak ki, mégis sorok voltak. A legjobb
szendvicsek ot voltak, a mi nem félbevágott zsemle közt valamit jelentett, hanem a molnárka
szeletre helyezett aszpikos finomságokat.)

51

No, szóval, az jó lenne, ha végre a dialektikus materializmust kivenné az MTA a tudomány
nómenklatúrából, meg felszabadítaná az erőket az eddigi tespedtségből. Annakidején a Filozófia
Intézetben dolgozóknak félévente kellett leadni egy 30 oldalas tanulmányt, de senki nem ellenőrizte, leadták-e.
Ugyanakkor azt is látom, például a szakképzés átalakításánál, hogy nem igazán kommunikál
a kormány, hanem adja a pénzt és elvárja az eredményt. Azzal nem törődnek, hogy ezt az eredményt közzé is tegyék. Még az ott eredményesen dolgozók is úgy tudják az újságokból, hogy ők
rosszul dolgoznak rosszul, mert a rossz a miniszteriális irányítás. Pedig valójában sokszor csak
az igazgató kiskirály és terrorizálja az embereit. Mivel van pénz, boldog-boldogtalant beiratnak
továbbképzésre. Már 3-4 diplomával rendelkezik a tanerő, és leginkább oktatásra nem marad erő.
De azért várjuk meg az eredményt, mert a kutatókon múlik a dolog, és nem akarják, hogy
eltávozzanak, tehát bizonyára rugalmasabb lesz a rendszer.

Cser Ferenc 2019. 08. 03. 3:22
Kedves Lajos!
Vannak látványos, szép eredmények, egyes kórházakban szép fejlesztés, de a népegészségügyet a verseny sportra szorítják vissza, az oktatás színvonala meg a fizetőképességgel arányosnak alakul. Sajnos.
A dialektikus materializmus – mint eszmerendszer – valóban haldoklik, de a dialektikát azért
nem lenne szabad feladni. A materializmus és az idealizmus, mint filozófiai alapállás ma is él és
jó lenne, ha belegondolnának a gondolkodó emberek, hogy miért is emelik az egyiket őseredetre
és a másikat a teremtettre, holott van a harmadik megoldás is, amit az E-T-E-ben fejtettünk ki.
De hát számos más gondolat hasonló sorsra jut, mármint arra, hogy egyáltalán nem vesznek
róla tudomást, mert – ahogy korábban írtad! – vannak a szekértáborok és van az a rohadt előítélet.
Hogy a dialektikus materializmus még sokáig virulni fog kishazánkban, arról a régi–új érdekcsoportok tesznek. Teljesen mindegy, hogy igaz-e, vagy hamis, ha ők találták ki – már pedig
ez így történt – akkor az nem elutasítható. A hangadó budapesti (inkább pesti) értelmiségnél ez
alaptétel.
Most olvastam Bulányi atya 2007-es eszmefuttatását az Ószövetségről, amit ő nem tart Isten
szavának. Igaza van, nem is az, azt a Benjáminban korábban magam is bemutattam, mégis, ez a
gondolat éppen a dialektiukus materializmust hirdető, magukat mégis Isten kiválasztott népéhez
tartozónak vélők között felháborodást kelt. Materialisták, nem hisznek Istenben, de az ószövetség
nekik mégis szent, isteni irat. Még pedig akkor, ha azt mások elvetik, az aktív zsidóellenességet,
sőt, mi több: antiszemitizmust jelent..
Lajos, szekértábor!
A BME-n a doktori védésem ideológia tárgya a filozófia volt. Akkoriban járattak éppen a
Foxi-maxi-ra is, de nem azért választottam. A mérnök doktoranduszok a politikai gazdaságot
választották zömében, mert azt hitték, hogy ahhoz értenek. Pedig egy frászt értettek hozzá és a
vizsgáztató prof már eleve ideges volt, amikor a doktori szigorlatra hívták. Hozzám a tanszékvezető jött, aki boldog volt, hogy vizsgáztathat és ezért a vizsga is kellemes légkörben zajlott. Meg
is kaptam a ’summa cum laude’ minősítést – és ezzel a két évvel később indított kandidátusi
vizsgám szakmai részét máris teljesítettem (az ideológiait az addig megkapott Foxi-maxi vizsga
helyettesítette, két nyelvvizsgám már korábban megvolt, ezért csak a védést kellett abszolválnom, ami sikerült).
A BME doktori szigorlatom 1970-ben volt, gondolom, akkor még távol voltál tőlük.
Amit én most az ügyködésből érzékelek, az az, hogy az MTA-t kizárnák minden természettudományos és műszaki kutatásból és az alapkutatást kizárólag egyetemi tanszékekre irányítanák. Ott már a politikai fennhatóság kiépült. A természettudfományos intézetek – kémiai, fizikai,
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biloógiai, metallurgiai stb. – csakis technológiai fejlesztéssel fogalalkozhatnának, alapkutatások
nélkül – és ez jelenti majd a halálukat, de ők ezt nem látják.
Saját tapasztalatom meg éppen az, hogy alapkutatás nélkül nem lehet technológiát fejleszteni
– nemhogy újat kidolgozni, hanem adaptálni sem. Már pedig az ipart birtoklók körének csakis
technológiai fejlesztésre van szüksége – és lesz pénze – no meg arra a magas szintű egészségügyre és oktatási polcra, ahol saját köreiket látják el, mert akinek nincs semmije, az annyit is ér
alapon.
A jelek efelé mutatnak. Remélem, hogy tévedek.
Még annyit, hogy lehet, a már meglévő világbeli technológiák megvételével és alkalmazásával az akadémiai intézetek egyfajta összeszerelő üzemekké válnak majd.
Ahogy az ipart is azzá alakították, a tudoményt is azzá fogják. Nincs szüksége gondolkodó
emberekre, csak gyorsan, fegyelmezetten mozgó kezekre. Ezt igényli a német ipar, ezt igényli a
mögöttes erő, ezt építik ki most már teljes vertikumban. Kiabál itt a monopol hatalomra törő
politika. Ha ugyan nem uszítok, de a döntést helytelenítem, akkor már felelőtlen elem vagyok.
Sajnos.
Még az etikáról. Lajos, emlékszel, a keresztény etika lényegét tekintve a lélekhit etikájával
azonos. Az egyiptomi Halottas könyvben megtaláljuk az Ószövetség 10 parancsolatát, de nem
csak azt, mert abból csak 7 vonatkozik az etikára, hanem a halottas könyvben 33 vallomás van.
Nem parancs alakjában, hanem úgy, hogy Ozirisz előtt a lélek megvallja: ezt nem tettem!
A kereszténység előtti magyar műveltségnek volt etikája, ezt a népmesékből, dalokból, regékből egyértelműen kiolvashatjuk. A lényege azonos azzal, amit a kereszténység is tanít, de a
lélekhit etikája mellérendelő jellegű volt és ebből a kereszténység – az isten parancsa szerint –
alárendelő parancsolatot alakított ki. A magyar erkölcs lényege az volt, hogy légy jó, mert az a
jó. Ne azért légy jó, hogy megjutalmazzanak, vagy elkerüld a büntetést, hanem azért, mert az a
természetes emberi magatartás alapja.

Cser Ferenc 2019. 08. 19. 3:16
Kedves Lajos!
Azt hiszem, hogy nem tévedtem korábban a hivatalos állásfoglalást illetően. Itt az MTI jelentése.
MTI: Kásler Miklós: A rokonok megbecsülése a magyarok jövőjének záloga
Magyar Nemzet 2019. AUGUSZTUS 17. SZOMBAT 18:32
A magyarok származástudata, önazonossága, egymás iránti tisztelete és szeretete, rokonaik
megbecsülése egyben a jövőjük záloga – mondta az emberi erőforrások minisztere az V. Ősök
Napja ünnepélyes megnyitóján mondott beszédében szombaton, a Bács-Kiskun megyei Bugacpusztán.
Kásler Miklós emlékeztetett: Álmos küldetése az volt, hogy összegyűjtse a rokon népeket és
erőszövetséget kovácsoljon. Művét vitte tovább az utolsó fejedelem, Vajk – az első magyar király, István –, aki ezt a küldetéstudatot új dimenzióba emelte. Úgy alakította ki keresztény államát, hogy az ősök hagyományára, hagyatékára építkezett. A szuverenitásra, az integritásra, a
függetlenségre, a hagyományok és az ősök tiszteletére – tette hozzá.
Hangsúlyozta, ez volt az a biztos alap a magyar nép sanyargattatásainak és véráldozatainak
időszakában, amire újra és újra új hazát építhettek.
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke kiemelte: nincs olyan szeglete a történelmi Magyarországnak, ahol a helyi érték tudatos feltárásakor ne jelent volna meg az ősök értéket, minőséget teremtő tudása, egészséges gondolkodást és életmódot közvetítő példázata. Hangsúlyozta,
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újra és újra bizonyosságot nyer, hogy a magyarok múltja több évezredes gyökérzete sebezhetetlen. Hiába rombolták várait, hiába pusztították falvait, fosztották ki sírjait, hiába hamisítják történelmét és eredetét.
Az Országgyűlés alelnöke szerint, „a közeli és a távoli magyar múlt ellenáll”, és nemcsak a
magyar hit- és mítoszvilág éltető ereje vagy a hagyományokat különféle formában feltárók miatt,
hanem a fiatal tudósnemzedék is rendre megkísérli az „évtizedek bűnös mulasztásait pótolni.”
Mint mondta, „a múlt ugyanis nincs magától, újra és újra meg kell hódítani”, ezt bizonyítja
immár Bugac is sokadik alkalommal.
Bíró András Zsolt antropológus, humánbiológus, a Magyar-Turán Alapítvány elnöke, az V.
Ősök Napja főszervezője beszédében kiemelte: a magyarok és testvéreik a Kárpát-medencei magyar összefogás legnagyobb közös ünnepén méltón tisztelegnek történelemformáló nagy őseik
előtt.
Hangsúlyozta: méltók a magyar névre mindazok, akik büszkén vállalják és képviselik azt az
ősi hagyatékot, amit a honszerző és honmegtartó, a Kárpát-hazát felvirágoztató nagy őseik hagytak rá.
A főszervező szerint a sajátos magyar nemzeti kultúra kialakulásához és „a megmaradás
nemzetévé váláshoz” szükség volt a magyarság katonai erejére, szervezettségére, államalapító és
-vezérlő képességére is. Az erő mellett azonban kitartás is kellett, de szükség volt a magyar nemzet szellemi erejére is – tette hozzá.
Az idei, sorrendben ötödik Ősök Napja rendezvényei már pénteken megkezdődtek és vasárnap estig tartanak Bugacon.
Újdonság az idei rendezvényen, hogy először tartanak nagy nomád felvonulást, amelyen
több száz lovas szekerekkel, tevékkel, bivalyokkal és családtagjaikkal korhűen idézik meg a magyarok bejövetelét. Az Attila sátrában rendezendő antropológiai és régészeti kiállításon arc, fegyver és ékszer rekonstrukciókat láthat a közönség, de a sátorban mutatják be az első, Erdélyben
megtalált lovas hun temetkezés eredeti maradványait is.
Először tartanak bemutatót a korabeli sírleletek alapján, az eredetivel azonos anyagokból
készült íjrekonstrukciókból. Emellett több nomád sportversenyt is rendeznek. Koraközépkori
harcokat és csatajeleneteket is bemutatnak, de kézműves foglalkozás és -bemutató, valamint vásár is várja a látogatókat.
A háromnapos program az ősökre való megemlékezéssel, a szertűzzel ér véget.

Darai Lajos 2019. 08. 20. 15:39
Kedves Feri!
Ezért mondtam korábban, hogy a Kárpát-medencei magyar eredetet négyzetre kell emelni.
Azaz a katonai erőt is innen kell származtatni, számítani. Ha a sztyeppe nem alkalmas embertömegek eltartására, ami azokhoz a káprázatosan nagy létszámú hadseregekhez, hadi mozgásokhoz
kellő, amit emlegetnek, akkor máshol kell keresni a forrást. De még a sokkal kisebb létszámhoz
is. És nemcsak az emberét, hanem a szellemiségét is. Éhségzónában nem fog sohasem mellérendelő világvallás születni. Sem leigázó hatalmi ténykedés közepette.
Csak hát meg kell találni a módját a szemléletben, hogy ne a perzsából származtassuk az
azonosságokat, mint Padányi, hanem valami fordított módon. S ez még a sumérra is vonatkozik,
vagy sok minden másra.
Olyan romokat ásnak ki Szibériában, Közép-Ázsiában és Kis-Ázsiában, amelyeket értelmezni sem tudnak, nemhogy megegyeznének a középkor végére tett városábrázolásaikkal, amelyek elérhetők mind a világhálón.
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És ha a beköltözésnek mondott folyamatot nézzük, semmi sem támasztja alá a kívülről érkezést ama hivatkozásokon kívül (pl. VII. Konstantin, Deguignes, Pray György), amelyek eredetijének kérdéses mivoltára szintén mostanában mutattam rá.
De még veled is félek ezt feszegetni, félve a félreértéstől, eltávolodástól, Illetve hiába mondogattam, hogy a Tarih-i Üngürüsz egészen más képet mutat a múltról, mint a többi krónika,
talán köszönhetően annak, hogy nem „dolgozták fel” annak idején, mint a többit, bár majd te azt
mondod, hogy igen, hiszen az uralkodó számára készült a fordítás. Utalok csak Nagy Sándor
Kárpát-medencei szereplésére, amiről nem tud a mai történettudomány. Nem tudom felfogni,
hogy senkit nem érdekel.
Ugyanez vonatkozik a jelképekre. Ezért próbáltam az utóbbi tanulmányokban egyrészt a
jelképeket sajátunkként és folytonosként beállítani, cáfolni a távolról eredeztetést. De nem nagyon akarom én magam ajánlgatni neked. Mindenesetre ha nem is vagyok egy nagy felfedező –
eddig legalábbis – és feldolgozó (ez már inkább), azért a szimatom jó. A te művedben is felismertem a zseniálist. És elmondhatom, hogy jó sok művet, irányzatot gondozgattam, igazítottam
ki a háttérben, és azok eddig mind abba az irányba mutattak, legalább is számomra, amerre most
is megyek. Más kérdés, hogy ők maguk nem nagyon ismerik, vagy ismerik el ezt az irányt, minthogy a mindenkori hatalom igen jól terelgeti a nézeteket, és most meg már pénzt is szór arra a
hamis útra. És más kérdés, hogy semmi tekintélyt nem szereztem sehol, ami most már hiányzik,
mert ha csak mtDNS-t vizsgálnak és Y-kromoszóma vizsgálat nélkül nyilatkozgatnak, akkor
könnyű lenne őket helyreigazítani, ha lenne hol, ahol el is jut az olvasó tömegekhez, vagy az
egyetemekre stb. És ebben persze mélyen érintett az egyesület is, mert azzal, hogy kihagytak
bennünket a mártélyi kötetből, megakadályozták a gondolat elterjedését. Így már Szabó István
Mihálynak tulajdonítják a maiak a genetika-gondolatot, és hát láttuk, hogy ő merre kalandozott
el botorul.11
S még valami. Már többször emlegettem a nagy méreteket az ókorból, amit abszolút nem
fogadok el, és ebben már messzire jutottam. Mármint a kicsinyítésben, és akkor minden kisebb
lesz, a Nagy-Magyarország matrica is az autók hátulján. Illetve sokkal nagyobb jelentősége lesz
a búvópatak szerű megmaradásnak és a kettős kultúrának. Bizony, itt is. Hogy aztán ezt az etruszk és latin, és más egyéb együttéléseken eddig nem ismertük fel, annak legfőbb oka az a déli
nagy és igen magas műveltség, amit beemeltek abba a múltba, amiben nem volt benne, de alkalmasnak találták, hogy mindenre ráöntsék, mint a német generálszószt. Sőt az északit abból növesztették, de hát azt 100 %-ig cáfolja akár csak a te Gyökerek c. könyved is. És hogy ez utóbbiból (amiről a könyved szól) ne kelljen levezetni minden ismertet, arról az a történelemhamisítás
gondoskodott, amely nem csak az okleveleket ritkította meg szinte a nullára, hanem lerombolt
minden várat, várost, építményt mindenütt, ahol az előbb említett hatásra utalhatott volna.
Ha ágyúval lőttek „királyuk” (Mária Terézia) nevében a falvakra, akkor minden sokkal
szígorúbb és kiterjedtebb méretű intézkedés is bizonyított. A cenzúra pedig kigyomlálta az emlékezések közül a „nem odavalókat”. Itt tartunk most, az „odavalók” szinte mind hamisak, s olyan
nehézségekkel lehet csak igazságokhoz jutni, amikkel te találkoztál, vagy együtt tapasztaltuk,
vagy még ennél is nehezebben, ha a most feszegetettekre utalok.

Cser Ferenc 2019. 08. 21. 1:20
Kedves Lajos!
Ne félj, nem kerülsz velem szembe, mert a lényeget tekintve egyetértünk: a hatalmas birodalmakat, a minden kontinensre átívelő azonosságot magam is tagadom.
A többi részletkérdés.

11

Lásd „Vezérfonal a magyar és az uráli népek őstörténetének áttekintésére.” Acta XVIII/2. pp. 69-104. – A szerk.
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A kőkorszakban is volt már némi-nemű kerskedelem, akkor is eljutottak cuccok több száz
km távolságra – de nem ezerre! A mértéke viszont a helyi kultúrához képest elenyésző volt,
mégis a régészek ebbe kapaszkodnak, amikor az azonosságokra vadásznak. Ahogy a nyelvészek
is 90 szó hasonló hangzásából kemény genetikai következtetésre jutnak.
Mégis, nézd meg: az Istállóskői-kultúra azért nyugatra kiterjedt és onnan kapta a nevét: aurignaci.
A Kárpát-medence jégkori műveltsége nem hatott – legalábbis a jelek szerint – az Aral-tó
környékére, viszont, onnan érkeztek elemek a Kárpát-medencébe – ahogy az azokat kifejező szavak is, zab, marha, stb. Ez nem olyan 'honfoglalás'-szerű mozgás volt, ahogy elképzelik, hanem
évszázados, lassú 'szivárgás'. Ugyanakkor a fémművesség vissafelé terjedt – ahogy ezt Dalton
bemutatta.12
Ugyanígy Catal Hüyük gabonatermelő műveltsége is beszivárgott ide – eleve nem itt alakulhatott ki, hiszen a mag nem itt őshonos.
A ’nagy birodalmakkal’ kapcsolatosan egyetértünk. Amikor III. Tuthmozid behódoltatta a
Folyamközt, azt legfeljebb néhány ezres haderővel tette. Egy-egy királyságot (várost) néhány
száz fő meg tudott ostromolni és el tudott foglalni, hiszen ott sem ezredek éltek és védekeztek.
De ilyenek voltak! Nagy Sándor – szerintem – a Kárpát-medencében nem járt, a Tárih-i
Üngürüszt a török szuiltán igénye szerint komponálta a szerző, ne tekintsd őt sem teljesen igaznak. Az is hatalmi szemléletet tükröz és pont olyan rokonsági alapokra utazik, mint amire most
a kormányzati támogatottaink utaznak. Akik hódoltatni akartak a Kárpátok között, azok sokkal
inkább sztyeppeiek voltak és nem turkok – kurgán. De nekik sem sikerült ez a Medence egészében.
A Dunántúlról induló harangedémyes műveltség az sokkal inkább a Pó-völgyiekkel rokon –
még ha annak alapjait is a maradék neandervölgyiek jelentertték. A Dunántuúlra a magyar nyelvű
kultúra csakis a rómaiak összeomlása után jutott el. Az adatok, az ’események’ – még ha torzítottak is! – erre utalnak.
Az ún. ’honfoglalással’ kapcsokatban sem az a véleményem, hogy azt több százezres tömeg
hajtotta végre: egyetlen katonatörzzsel szövetkeztek Kiev alatt az őslakókkal elegyedett avar maradékok és az a maximum 20 ezer katona, akkoriban iszonyatos haderőt jelentett. Egy katonatörzs
még tudott mozogni – no nem úgy, ahogy a honfoglalást elképzelik, hogy a Kárpátok egy szűk
hágóján egy-két hónap alatt átrobog százezer ember és egymillió állat. Ez baromság.
20 000 Padányi-szerint is. Nem 7x20, ahogy sokan elképzelik.
Amit következetesen tagadok, hogy ezek a kultúrák, még akkor sem adhattak kifelé menő
tömeget, hogyha kulturális tárgyaik messze megjelentek – pl. az erdélyi arany a folyamközben,
vagy Egyiptomban.
A műveltségi elemek valóban nagy távolságra terjedhetnek – és szerintem terjedtek is – de
néptömegek nélkül. Azt hiszem, ez a lényeg és ebben egyetérthetünk.

Darai Lajos 2019. 08. 21. 11:12
Kedves Feri!
Örülök, hogy a leglényegesebben egyetértünk. Ennek tehát azt a részletét emelném ki, hogy
a német-római vagy szent római birodalom utólagos megalapozású. És ezt azzal takarják el, hogy
kelet-rómait mondanak, meg bizáncit, de kiderült, hogy Bizánc belekeverése is késői: „Bizánci
Birodalom egy viszonylag újkeletű kifejezés, amit maguk a bizánciak nem értettek volna meg.
1557-ben (több mint száz évvel a Birodalom bukása után) született meg a kifejezés Hieronymus

12

Dalton. Some Points in the History of Inlaid Jewellery (Archaeologia no.58, 1902) pp 237-274. – A szerk.
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Wolf német történetíró tollából, aki munkájában (Corpus Historiae Byzantinae) új rendszert alakított ki az ókori római és a középkori görög Római Birodalom megkülönböztetésére. A kifejezés
általánossá válása egyébként a XVII-XVIII. században következett be, amikor híres francia írók
(pl. Montesquieu) kezdték népszerűsíteni. Wolfot a kilencedik századra datálható frank-római
(azaz bizánci) konfliktusból eredő szakadás befolyásolta: Nagy Károly frissen kiépített birodalmában (a pápákkal teljes egyetértésben) az új hódításokat azzal kívánták igazolni a frankok, hogy
magukat a rómaiak örököseinek nyilvánították. Ebből következően a Keletrómai Birodalomban
élőket már nem tekintették igazi rómaiaknak. Ebben a történelem egyik legnagyobb hatású hamisítványa, Constantinus adománylevele is nagy szerepet játszott. A nyugati államokban elterjedtté vált, hogy a Konstantinápolyban székelő uralkodókat nem a frank uralkodóknak fenntartott
Imperator Romanorum (a rómaiak császára), hanem az Imperator Graecorum (a görögök császára) címmel illették. Ezzel párhuzamosan a területet is Imperium Graecorum (a görögök birodalma), Graecia (Görögország), Terra Graecorum (a görögök földje) sőt akár az Imperium Constantinopolitanus (konstantinápolyi birodalom) néven nevezték. Ebből táplálkozhatott Wolf, aki
újfajta megvilágításba akarta helyezni a történteket. Az általa kitalált név egyébként az egykor
Konstantinápoly helyén álló, jelentéktelen görög gyarmatváros, Büzantion (latinosan Byzantium) nevéből ered. Esetében azonban ekkor még nem feltételezhetünk lealacsonyító szándékot,
hiszen változtatásával csak a történetírást, nem pedig a történelemtudományt befolyásolta.”
(http://tortenelemcikkek.hu/node/382).
De a kelet-római kifejezéssel is baj van, mert ők magukat csak egyszerűen rómaiaknak
mondták. Nyugat-római egyszerűen nem volt, mert a római birodalom megbukott, megszűnt a
leigázásával. Ami lett helyette, az volt akkor a római. De ezt keletinek se kellene mondani, mert
Ravenna is hozzá tartozott, még főváros is volt. És Jusztiniánusz igen sok „nyugati” területet
visszaszerzett, pl. Afrikát is. Közben pedig a pápa kénytelen Avignonba száműzni magát, mivel
Rómát elfoglalják más vallásúak. De az egész keresztes hadjárat sorozattal is gondok vannak,
mert minek kellett másért Konstantinápolyt elfoglalniuk, mint nyugati hatalmi őrületből. És aztán
a hadjáratok részletei is sokat elárulnak, mindenféle vargabetűs utazásokról, amikor egy távoli
területen át mennek a közelebbibe. Meg aztán a Jeruzsálem melletti hideg és hóvihar, ami kegyetlenül próbára teszi Oroszlánszívű Richárd seregét 1192. január 3-án, ami miatt vissza is fordultak. (Ismerték a telet, tehát annál nagyobb hidegnek kellett lennie ott, ahol voltak.)
Az arabokat, a bolgárokat is bekeverik a „bizánci” történetbe, meg még a szeldzsuk és oszmán törököket is. Sőt oroszok is ostromolják Konstantinápolyt kétszer is. Aztán török segítséggel
marad fenn egy bizánci császár hatalma. Ez mind nagyon európainak tűnik föl előttem. Mátyás
király még úgy nyilatkozott, hogyha Dzsem trónörököst a pápától megkapta volna, és török
trónra ülteti, akkor felszámolja az egész iszlám vallást (2. ábra).13 Miért volt jó a pápának az
iszlám ilyetén megmentése? Nincs új a Nap alatt.
Erről még bővebben: „A 11. és 12. században a keresztesek és az itáliai normannok folyamatosan zaklatták a bizánci területeket, melyek lakossága hamarosan nyugatellenes lett. Az Alexiosztól kapott előjogokat élvező itáliai városállamok (főleg a görög flotta bázisát nyújtó Velence) kereskedői váltak a ’frankok’, a ’latinok’ ellen érzett gyűlölet célpontjává. A folyamatos
keresztes hadjáratok ellenére a szeldzsukok továbbra is fenyegetést jelentettek a Bizánci Birodalomra: 1176-ban Müriokephalonnál vereséget mértek Mánuel hadaira. A legsúlyosabb csapást a
negyedik keresztes hadjárat mérte a császárságra. Bár az expedíció célja Egyiptom elfoglalása
volt, a lovagokat pénzelő velenceiek hatására azok egy belviszályba beavatkozva Konstantinápolyt vették be (ld. Konstantinápoly a keresztes hadjáratokban). Ekkor jött létre a rövid életű
Latin Császárság, illetve az elkövetkező években megalakultak a többé-kevésbé független hűbéres területei (Akháj Fejedelemség, Athéni Hercegség, Thesszalonikéi Királyság). A zűrzavart
†Váralljai Csocsán Jenő megállapítása A magyar monarchia és az európai reneszánsz (Kráter Egyesület Kiadó,
Budapest, 2005.) című könyvében.
13
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2. ábra. A 115. levél hátoldala. Ironikus ábrázoláson Mátyás ellenei. Balra középen VIII. Ince
pápa, és vele szemben a Mátyással hadban álló Habsburg-házi III. Frigyes német-római császár, mellette az udvari bolondja. Ugyancsak a pápa mellett a föveges kalapú lánya, Teodorina
Cibo áll, és testvére, Franceschetto Cibo, s előttük Lorenzo Cibo bíboros, pápai ügyintéző. Ők
akkor születtek, amikor még apjuk nem volt pap, és a nápolyi udvarban Giambattista Cibo néven jól ismert volt Beatrix által, aki nekünk háttal térdel. A pápa épp most akarja megfosztani
apját a királyi címétől. A bolond mögött hegyes süvegben Palaiologosz János, mellette a fehér
turbános testvére, a török szolgálatba állt Manuel, s köztük a páncélos vitéz Palaiologosz András, aki közvetített Mátyás és a nyugat között. Ők a fiai Palaiologosz Tamás címzetes bizánci
császárnak. A zöld sapkás profil fej Dzsem szökött török trónörökösé, aki Mátyás király unokatestvére (mert a nagynénje szultáni hárembe került fogságban) és Ince pápa nem adta át Mátyásnak, pedig vele akart támadni a törökre. (Mátyás az össze iszlám hívő áttérítését remélte
annak nyomán, ha török trónra juttatja.) Dzsem herceg jobbján a turbános testvére II. Bajazid
szultán. A pápa előtt kék kalapban térdelő Beatrix királyné mellett balra Mátyás király áll
egyedül koronásan. Háttal pálos és szemben ferences szerzetes, és fekete ruhában domonkos
apáca.14

14

†Váralljai Csocsán Jenő (2005).
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kihasználva megerősődtek a bolgárok és a szerbek, akik mind a latin, mind a görög utódállamokra
is jelentős fenyegetést jelentettek. A Bizánci Birodalomnak három görög nyelvű utódállama jött
létre, a később Konstantinápolyt visszaszerző Nikaiai Császárság, az Epiruszi Despotátus és a
Trapezunti Császárság. A Palaiologosz-dinasztia császárai legyőzték Epiruszt és a balkáni kereszteseket, azonban nem szenteltek elegendő figyelmet a keleti veszedelemnek, mely sokáig a
muszlimok széttagoltsága miatt nem érkezett el. Azonban a 14. században megalakuló Oszmán
Birodalom néhány kikötőváros kivételével az összes itteni területet elragadta, sőt Európában is
megvetette a lábát. A birodalom többször kért segítséget nyugatról, ahonnan csak az egyházak
egyesítése fejében voltak hajlandóak pénzt és hadakat küldeni. Ez formálisan és jogilag többször
is megtörtént, ám a görög lakosság sohasem ismerte el az egyházak unióját. Nyugatról is csak
kevés zsoldos érkezett, a többi országot nem igazán érdekelte Bizánc további sorsa. Kezdetben
úgy tűnt, hogy Konstantinápolyt nem éri meg megostromolni, hiszen bevehetetlen hírében állott.
Azonban az évezredes falak (melyeket csak a keresztesek voltak képesek áthágni) már nem nyújthattak elégséges védelmet az oszmán ágyúk tüze ellen (bővebben ld. Konstantinápoly eleste). A
végső bukás 1453. május 29-én következett be, és II. Mohamed 1460-ban Misztrát, 1461-ben
pedig az utolsó görög területet, az addig fennálló Trapezunti Császárságot is elfoglalta. Mohamed
és utódai magukat a keletrómai császárok örökösének vallották és címezték magukat.” (http://tortenelemcikkek.hu/node/382 )
„A Fekete-tengert és a Márvány-tengert összekötő Boszporusz partján, az Aranyszarv-öböl
mentén húzódó félszigeten alapították meg Byzantion városát görög (megarai) telepesek Kr. e.
660 körül. Jelentős várossá a Kr. u. 4. században vált: 330-ban Constantinus császár a kereszténnyé váló római birodalom fővárosává tette Konstantinápoly néven. 395-ben Nagy Theodosius
császár halála után elszakadt Rómától és megszületett az önálló Kelet-Római birodalom, mely
kezdetben a Balkánt, Kis-Ázsiát, a Levantei partvidéket és Egyiptomot foglalta magában.
476-ban, a Nyugat-Római birodalom bukásakor a bizánci birodalom maradt a római hagyományok és szokások hordozója, aminek szimbolikus megerősítése volt, hogy Odoaker elküldte
Rómából a császári jelvényeket Zénónnak, Bizánc akkori uralkodójának, és ennek is köszönhető,
hogy Bizánc a középkor folyamán végig a római birodalom egyedüli örökösének tekintette magát.” (http://www2.szepmuveszeti.hu/hyperion/lexikon.php?s=biz%C3%A1nc)
„Bár terminológiailag el szoktuk különíteni, de valójában Bizánc a Római Birodalom tovább
élése, mindössze a birodalom székhelye változott meg, (de Rómából a székhely már a birodalom
fennállása idején átkerült máshová), illetőleg a területe csökkent le. A birodalom szakadásával
nem változtak meg lényegesen a viszonyok a keleti részben, a kezdeti időszakban a Kelet Római
Birodalom továbbra is latin birodalom maradt, csak a 7. század elején vált görög nyelvűvé. De
minden változás ellenére, egészen a Birodalom megszűnéséig minden bizánci uralkodó mint római császár uralkodott (császári cím csak egy lehet, míg királyból több), és általában a külvilág
is így tekintett rá, a birodalom lakossága pedig magát rómainak definiálta. Bizánc lényegében
sosem ismerte el a Német-Római Császárságot, mint vele egyenrangú államot, ugyanis ez magát
szintén Róma örökösének tartotta. A Frank Birodalom, majd annak örököseként a Német-Római
Birodalom saját magát tekintette Róma örökösének, és a létező Római Birodalmat (=Bizánc) nem
római, hanem görög birodalomnak kezdték tekinteni. Wolf munkája tehát mindössze ezt a kuszaságot igyekezett tisztázni, és ezért kreált új elnevezéseket. Vagyis mikor bukott el a Római
Birodalom? A Római Birodalom bukása lényegében a Bizánci Birodalom bukásakor következett
be. Az, hogy ezt a nyugati és ennek hatására a legtöbb európai történetírás nem így kezeli, az a
fenti dolgok következménye. Azonban a bukás időpontja sem teljesen egyértelmű, mert bár
Konstantinápolyt az oszmán állam 1453-ban foglalta el, de két terület még független tudott maradni pár évig, amelyek magukat Bizánc (és ezáltal Róma) örökösének tartották: A moreai despotátus a Peloponnészoszon, és a Trapezunti Császárság. Ráadásul, hogy a történet még cifrább
legyen, az oszmán uralkodók ez után mint Rum (=Róma) császárai uralkodtak, magukat tartván
a birodalom örököseinek. Ezt persze európai hatalmak már nem ismerték el, mint ahogy az orosz
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cárok (cár=császár) ama deklarációját se, hogy a dinasztikus kapcsolataiknak köszönhetően
Konstantinápoly elestével ők lettek Bizánc örökösei.” (https://toriblog.blog.hu/2008/03/18/a_bizanci_birodalom)
Azaz bizánci helyett mindig konstantinápolyit kell mondani!
„Bizánc [Konstantinápoly] legnagyobb vetélytársa a nagyra törő Bolgár Birodalom lett,
amelynek uralkodói felvették a cári, azaz császári címet és Bizánc [Konstantinápoly] elfoglalásáról álmodoztak. A végső összecsapásból Bizánc [Konstantinápoly] került ki győztesen (1014).
A bolgár sereg megsemmisítő veresége után a fogságba esett 15 ezer bolgár katonát a bizánci
[konstantinápolyi] császár parancsára megvakították, és egy ép szemű bolgár harcos vezetésével,
összeláncolva hazaküldték. A bolgár cár a borzalmas menet láttán szörnyethalt. A bolgárok legyőzése után Bizánc [Konstantinápoly] ismét a térség leggazdagabb és legerősebb államává vált:
a keleti kereszténység és a bizánci kultúra nagy hatással volt a környező szláv népekre. Később
a kijevi fejedelmet is Bizánc [Konstantinápoly] keresztelte meg, ezzel megindult a keleti szlávok
(a későbbi orosz, ukrán, belorusz stb nép) ortodox hitre térítése.” (http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/a-kozepkor-tortenete-476-1492/europa-ujjaszuletese/a-bizanci-keresztenyseg)
A másik kérdéses terület, hogy a jégkor végi és kőkor végi fejleményeket még vizsgálják
valamennyire a helyi adatokból kiindulva, de aztán az utóbb bekövetkezőket mindig a modern
világ állapotának visszavetítésével. És ehhez nem volt nehéz hozzáigazítani azt a pár iratot, amit
aztán kikiáltottak forrásnak. Beszéltünk sokat a kultúra régiségéről, és a nagy idő alatti terjedéséről, egységességéről az egész földön. Ezt keverik össze aztán úgy, hogy kijöjjön belőle ez a
modern kori állapot visszavetítés. És ehhez jól jönnek a mítoszok és az elmaradott területek hiedelmei. Azaz nem különböztetik meg a mellérendelő világot és az alárendelőt. És a mellérendelő
régi korszak kultúrájának az egyetemességét rávetítik az alárendelő világra. És ha itt is felbukkan
az alárendelés utólag, akkor az onnan jön, stb. Pedig esetleg védelmi reakcióként itt született
meg. A békés szerszámok felhasználásával hadi célra.
Az Üngürüsz történetében olyan részletességgel van leírva a Nagy Sándor-i hódítás, és nem
csak az egyedül, hanem Atila hadjáratai is, hogy azt nem tudta volna a szultán szája ízére alakítani egy szövegfordító. Ugyanakkor vannak jó egyezései a többi krónikánkkal. És olyan hivatkozás, amit Wass Előd az előszóban mond, hogy Nagy Sándor tetteit kívánta felülmúlni a szultán
az összehasonlításban, nem megy, mert mivel a Tarih-i Üngürüsz szerint Nagy Sándor Pannónia
és Sicambria elfoglalása után még elfoglalta az olasz, a francia, a német, a cseh, a lengyel és a
tatár tartományokat is, amit a szultán sosem tett meg. Atila viszont igen, sőt még a spanyolba is
eljutott. Ezért aztán az egész hódítási területet másként kell szemlélni, olyanként, amit a logisztika megenged, azaz nem a krónikát kell kidobni, hanem a modern történelemhamisítást. Tudom,
hogy ez kényelmetlen, mert beidegződött már mindenkibe a modern térképeken ábrázolt világ,
de azért mégiscsak megengedhetetlen, hogy háromszáz éves érdekrendszer szerint menjünk tovább – a régmult tekintetében – a világűr meghódításának korszakában, mert a műhold már nemcsak a csillagok felé veszi a figyelési irányt, hanem minden részletet megmutat körülöttünk is.
Ennek megfelelően a keleti országrészünkben született vagy tovább élt magyarság éppen
elegendő indok kell legyen számunkra, különösen ha sumért is megelőző műveltsége van, hogy
ne menjünk messzebb, ha őshazát keresünk. Azt pedig egyenesen hazaárulásnak tartom, amit
tegnap este a tűzijáték kezdetén a bemondó Horváth Szilárd mondott a Duna TV-n (aki végigasszisztálta a Nemzeti nagyvizit című műsort annakidején abban a tévében), hogy Árpád sztyeppei államot, alapított, István meg keresztényt. Óriásiak az ellentmondások ugyanis, de találtam
megoldást (még Györffy György is vallott nekem). Ha már Atila adóztatta a keresztény római
császárokat, akkor ő sem állhatott távol ettől a vallástól, nemhogy Árpád vagy Álmos. Utóbbiról
a krónikák gyakorlatilag mint szentről beszélnek. Ja, hogy ez nincs megengedve nekünk? Mert
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akkor élne a hun-magyar folytonosság és ugrana a nyugati felsőbbrendűség? Árpád már 862-ben
Ravennánál csatázott az első Arnulf szövetségében. Utána visszament a Kijev mögé? Helikopterral járt haza aludni a sztyeppére? Padányi csak a józan észt próbálta alkalmazni – a logisztikát
– arra a körülményre, amit Kelet-Európa berendezése teremtett, többek között VII. Konstantin
hamis betelepítési leírásával. Most nem akarok végigmenni az összes ellentmondáson, de kezdődik azzal, hogy az ázsiai hunok és az európaiak nem azonosak, de ha nem azonosak, akkor nem
is jöhetnek onnan, ahol megszakadni vélik az azonosságot, különösen, ha kiderül az összes hivatkozás hamissága, mint ezt próbáltam összefoglalni (ebben igen nagy szolgálatot tett nekem
Dobrovits Mihály tanulmánya).
Ugyanakkor talán már emlegettem, hogy ez a történelemhamisítás, amiről szó van, nemcsak
tőlünk vett el mindent, hanem gátlástalanul megfosztotta eredetiségétől akár Európa többi részét
is. Főként a szélein, mert nekem feltűnő az a késői kereszténység terjesztés, vértanúk áldozatával
is, amit látunk ezeken a részeken. És ha a köveknek nincs koruk, akkor minden építményt vissza
lehet dátumozni 200-300 évvel. Miért nincsen német reneszánsz építészet? Miért olyan a nyugati
gótika, mint a nekünk utólag megengedett neogótika? Gondolom, voltál a bécsi Szent István
dómban és a prágaiban, meg a Mátyás templomban? Láttál 700 év különbséget az előbbi kettő
javára? Én nem. A kelták valójában meddig éltek? Mikor verték le őket, hogy ne lehessen modern
hatalmuk? De a nép átalakította az új parancsnokok nyelvét? A magáéhoz igazította. Mikor?
Honnan a sok egymást nem értő német nyelvjárás? A középkori német fele latin. Fordítottam. A
latin miatt le tudtam, előtte egy németországi magyar nem tudta lefordítani. Szerintem a múltat
mindenütt, nemcsak nálunk átalakították, és megfosztották eredetiségétől a kultúrahordozó népeket, hogy a hódítóinak rendeljék alá, amint aztán a többi földrész is így járt. Azzal a különbséggel, hogy ott több maradt a régiségből, míg itt közelebb szinte semmi. Ezért mondja Illig,
hogy Nyugat-Európa szinte üres. De az ázsiait is meghamisították, amint az ausztráliait is: isteneket fordítottak a szövegekbe, ahol nincs is isten-fogalom a bennszülötteknél.
Egy mesterséges szerkezetű múltat látunk ma már szervesnek, ez a baj. Kevesen, de azért
érzékelik, hogy ez a művi múlt sokkal gazdagabb volt, nemcsak istenek imádatából állt, hanem
az isten helyén a tudás állt, legalábbis nálunk, amit csak a modern kornak engednek meg újabban.
És ha egyiptomi magas matematikai vagy kémiai ismereteket talál valaki, kinevetik.
Sorolhatnám a gondokat, amelyek között sajnos csak egy, bár minket erősen érint, hogy a
Góbi- vagy a Kazah-sivatagból akarnak ide vándoroltatni bennünket – majd aztán oda vissza?

Cser Ferenc 2019. 08. 22. 1:29
Kedves Lajos!
Nem vitás, hogy komoly utólagos átírások történtek bizonyos ideológiai és hatalmi célok
érdekében, ám nem minden hamis, ami akkor keletkezett.
A X. század utáni eseményekkel csak érintőlegesen foglalkoztam, a Benjáminban, az azokban elemzettekre a hanisításoknak nem sok hatása lehetett. Alapvetően a régészeti anyagra támaszkodtam – ez főleg a Gyökereknél volt így, nem számítva a kulturális és nyelvi elemzést.
A birodalmi szemléletet sohasem kedveltem, mindig idegen volt számomra. sokan ellenben
abban élnek, azt éltetik, azt csodálják. Császár, birodalom, hatalmas területek monopol uralma –
és természetesen az írások értrelmezése is efelé tendál.
A címek hajkurászása meg általában jogos tulajdonlást szolgált. Így éreztem, amikor Álmosról írják, hogy Attila örökségeként jogos utódlás igényével hjött a Kárpát-medencébe. És, akik
ott éltek?
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Darai Lajos 2019. 08. 22. 14:30
Kedves Feri!
A birodalom kiszolgálására rendelt tudomány tehát nem tudomány (a kutatás, valódi alkalmazkodás értelmében), hanem csak szolgálat, a valahol elért szint megrendelt alkalmazása. Csakhogy a rabszolgát nem vonták be annak idején a termelőmunkába, mert nagyobb kárt tudott tenni
egy-egy eszköz tönkretételével, mint amennyi hasznot hozott. Ez itt is elég könnyen elképzelhető, mert a kárt a tudomány mai (finanszírozási monopóliumából fakadt) kemény elitizmusa
szenvedné meg, azaz nem az eredmény terjedne, ami eladásából a profit jön (nem beszélve az új
utakról, megoldásokról és azok élvezőiről), hanem az eljárásmódhoz férne hozzá előbb a szolgáló
nemzet (mondjuk mi), aztán tőle meg a többi. Ezért nem tudjuk érvényesíteni az isolai és egyetemi oktatásban, kutatásban, de még a „magyar érzelműek” körében sem a magyar őstörténettel,
a magyar jellemmel, természettel kapcsolatos eredményeinket, se a filozófiai téren nyilvánvaló
előrelépést jelentőt. A falakat a kontraszelekció (marxizmus és csatolmányai) jelenti az egyetemi
szférában még mindig, ami a másik területen pedig úgy néz ki, hogy mindenki nagyon okosnak
hiszi magát, ha ellenáll a hamisnak mondott (finnugor) elméletnek, és aztán rágja a másik hamis
(turáni) csontot vagy gittet, de arra már nem terjed ki a figyelme, hogy azt is kritikával illesse.
Így aztán egy sosem volt, csak elképzelt világot istenít. De nem ítélem el őket, mert még az
úgynevezett magas tudomány képviselői is ezt teszik tudatlanul, és megvannak a tudományiskolai eszközök, hogy kiiktassák közülük az ellentmondót.
Illusztrálásul csak egy példa Rudolf Drössler: Amikor a csillagok istenek voltak (Kossuth,
1986) című könyvéből: „Hemenu-Hermupolisznál is nagyobb hírnévnek örvendett Héliupolisz,
a nagyváros, ahogy a görögök hívták. Héliupoliszt, mint Hemenut is, a későbbiek során kirabolták és lerombolták, romjait ma méter vastagságú termőföld fedi. De az oklevelekből és útleírásokból jól ismerjük az egykori várost. Néhány jel arra utal, hogy a történeti forrásokból ismert
első birodalomalapítási kísérletek előtt egy ideig az egyesült birodalom fővárosa lehetett, később
az alsó-egyiptomi birodalom politikai és kulturális centruma volt, de óriási befolyást gyakorolt
egész Egyiptom vallási és művészeti életére is.” (85. oldal). És utána leírja, milyen világkeletkezési mítoszban hittek az ottaniak, máshol talált leletek és a történeti források összeelegyítéséből
kialakított „egyiptológiai” szabvány változat szerint. A lényeg, hogy semmi régészeti nyom, mert
a város „elpusztult”, méteres föld fedi, de mindent, azaz mindent tudunk róla, hiszen nagyszerű
tudományunk van, az egyiptológia, amely képes ennek a nagyvárosnak a teljes körű rekonstrukciójára - a semmiből (no jó: írott anyag és analógiák). Ezt csak annak kedvéért hoztam fel, hogy
érzékeltessem, a világbirodalmi szemlélet mögött annyi pénz van, volt már régóta, hogy egész
tudományterületeken igazítottak hozzá a modern szemlélethez a múltat. Ami után már senki nem
tette fel a kérdést, – mert kiiktatta volna magát vele a tudományból, – hogy miként lehet az ókori
Egyiptomban ekkor görög kultúrfölény, miközben a fáraót meg istenítették, stb. Nincs itt semmi
ellentmondás? Egyáltalán ez a nagy görög kultúra-terjedés Dél-Itáliától Chorezmig sok ezer kmen át. Aminek egyébként pár oszlopon kívül, ami azért szállítható dolog, semmi nyoma, mert az
a sok mozaik meg „rómainak mondott”, amit lépten-nyomon találnak, hogy még egy vitatásra
méltó területet nyissak. És akkor a hab a tortára, ha egyáltalán szeretnéd ezt a tortát, amit itt
felszolgáltam, hogy ha ezt a görög Héliopoliszt a szerző Heliupoliszra egyiptomosítja. Máshol is
százszámra előfordul, hogy ugyanígy leírják a területet, a helyet, ezzel az írott hagyományból
való rekonstrukcióval, sőt még ábrázolják is már a XVI. század elejétől, csakhogy nem világos,
miként jutott oda a rajzoló, ezekre az egzotikus helyekre. Mert kérdéses még a közelebbi, európai
helyek sokasága is. De megvan a megoldás: ezek nem hiteles ábrázolások, hanem képzeletbeli
rajzok, meg sablon szerintiek, meg egymást utánozzák. Bár egyáltalán nem azonosak, mindegyik
más, sőt sok esetben egyetlen helyre is több rajz van, mint például Fehérvárra legalább tucatnyi.
Aztán ezzel a hamisítási problémakörrel Heribert Illig és csapata próbált kezdeni valamit, de
csak addig jutott a „tudományuk”, hogy a hamis nyugati oklevelek miatt kitörtölték az ottani üres
62

időszakkal együtt a mi itt „keleten” virágzó avar korszakunkat is a történelemből (és a krónikáinkból is?). Pedig ez a korszakunk legalább olyan meghatározó jelentőségggel bírt a későbbiekre,
mint a hunoké előtte és az Árpád-házé utána.
Így hát ahogy Illigék se, úgy a mi „nemzeti oldaluunk” se tudott kikecmeregni a történelmi
mélyútból, ahol ma terelgetve jár az egész emberiség.
Ugyanakkor mintha Pap Gábor megtért volna a Kárpát-medencei eredetünkhöz. Kárpát-medencei őshazát emleget a videójában, amelynek beharanhozója így szól (de persze nála az ellenség elítélése a hangsúlyos): „Valami rejtélyes oknál fogva mind a mai napig úgy tanítják, hogy a
Kárpát-medencében elődeink Árpád vezér vezetésével 895-896-ban alapítottak hazát. E nézet azt
jelenti, hogy őseink csak ekkor kerültek a Kárpát–medencébe, előtte pedig még csak itt sem voltak. Mindezek ellenére azonban számtalan bizonyíték szól arról, hogy elődeink már lényegesen
korábban is itt éltek. A magyarságot a Kárpát-medencei őshazában több alkalommal is megpróbálták teljes egészében kipusztítani és itt létének idejét folyamatosan megmásítani. Magyar gyűlölő, pusztító paraziták régóta élnek közöttünk, akik gátlástalanul mindent megtettek és megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb pusztítást végezzék a magyar nép és haza ellen.
Teszik ezt politikai pártokként, különböző szervezetekként álcázva, vagy történelmet meghamisítva, de a lényeg ugyanaz. Bomlasztani és pusztítani a magyarság között ott, ahol és amilyen
módon csak lehet. Fontos, hogy tudjuk. Bizonyos érdekkörök feltett szándéka, hogy a magyarság
helyébe lépjen, ami szándék a sok más egyéb aljasság mellett sem mai keletű. De ne felejtsük a
mondást. Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan. Mai műsorunkban a 895-896-os
eseményekről lesz szó. Az igazság megismerése történelmünket illetően elengedhetetlen ahhoz,
hogy tisztában legyünk múltunkkal, jelenünkkel és e sátáni erők által a nekünk és utódainknak
szánt jövőnkkel is.” Lásd: https://www.youtube.com/watch?v=7tRanmTUz1Q.

Cser Ferenc 2019. 08. 23. 2:38
Kedves Lajos!
Igen, ez a szomorú helyzet. Van a Hatalom – így, nagy betűvel kezdve, mint tulajdonnév –
és azon csüng a kiszolgálók hada. Ezt tételeztem fel a Tárih-i Üngürüsz-nél is, de ez látható
manapság minden téren.
A hatalom eszmeisége – de általában az eszmeiség mindenhatósága – lebeg számos egyébként talán még gondolkozni is képes ember szeme előtt – és akkor már a gondolkozásnak annyi.
Ahogy a magyar tudománynak is, hiszen már nem csak az Akadémiát, hanem az oktatást is
a haszon-elve alá rendeli a hatalom, mondván, legyen innovatív, azaz szolgálja az autó- és más
kurrens ipart.
De ez nem csak a régmúlt és a jelen megnyilvánulása, ezt éreztem még hazai szakmai körökben is. Eredetileg nem akartam címeket szerezni (dr., kandidátus, DSc), mert címkórságnak
véltem. Aztán egy akadémiai munkabizottsági tanácskozáson Tüdős Ferenc akadémikus úr akkora baromságot mondott, hogy fel kellett szólalnom.
A baromság meg az volt, hogy ők a szilárd fázisú polimerizációt azo-bisz-izo-butiro-nitrillel
inicializálták és gyors lehűtéssel a monomerhez (akrilamid) képest hatalmas méretű iniciátort a
kristályrácsba mono-molekulárisan beültették – azaz érvényes rá a koncentráció fogalma.
Magam azt mondtam, hogy ez lehetetlen, mert a hűtés – lett légyen az akármennyire gyors
– nem elegendő ahhoz, hogy a kristályrácsban maradjon az ottani egységeket meghaladó méretű
molekula, mert az üveges rendszer kritályosodásakor diffúzióval az idegen molekula a kristály
szemcsék felületére megy. Ugyanazért, amiért az üveges rendszer kristályosodni képes.
Nos, a hallgatóság leintett, sőt, fenyegetően, hogy hogy merek én, a kis senki, a Nagy Akadémikua Úr szava ellen fellépni?!
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Na, ekkor döntöttem úgy, hogy megszerzem a címeket, hogy egyáltalán a szavam hallhatóvá
váljék. Egyébként nem vált azzá.
Tüdős akadémikus úr beült a DSC védésemre és – szerintem – a hiányzó 3 pontból kettőt ő
tartott vissza (21 helyett 18 ponttal végeztem).
Igaz, közben volt egy másik malőr is, ugyanis akkori főnököm felkérést kapott az Izrael
Journal of Chemistrytől, hogy a szilárd fázisú kopolimerizációról írjon összefoglaló cikket. Ő
pedig rám osztotta a feladatot.
Megírtam, és abban kimutattam, hogy az egyes monomerek reakcióképessége elsősorban
attól függ, hogy milyen erőkkel ’tapadnak’ a növekvő lánc környezetéhez és levezettem egy
egyenletet, ami megfelelt Tüdős akadémikus úr ’forró gyök’ elméletének – amelynek az volt a
rákfenéje, hogy miért csak hideg és forró gyök létezik, mért nincs langyos is – és abban a modellben, amit levezettem igen/nem dömtés volt: ott van-e a reakció helyén a monomer molekula,
vagy nincs?
Nahát, Tüdős úr – ismerve a csoportunkat, hisz a főnököm haverja és egyben konkurense is
volt – biztosan tudta, hogy a megjelent cikket ki írta meg. A fogalmakból. Ugyanis néhai főnököm akkoriban már azt hangoztatta, hogy képtelen követni engem – és nem is engedtek ki az
után nemzetközi konferenciákra.
Lajos, ez a természettudományos megfelelője annak, amít felvázoltál.
Papp Gábor megtért volna? Nem hiszem. Ugyan nem mentem még a link-re, de majd megkísérlem. De teljesen érdektelen az ősrégészetünk tekintetében, hogy megtért-e, vagy sem.
Ugyanis, a politika döntött: Közép-Ázsiából jöttünk ide, minden Istvánnal kezdődik itt. Passz.
És ahogy annakidején a Jobbik régészeti koncepciójában sem jutott hely számunkra, itt se fog,
sőt, éppen ellenségesként kezelik majd az elgondolásunkat.
Magam állok elébe! Igaz, ezt könnyen megtehetem, hiszen senkitől sem függök – de senki
nem is figyel arra, amit írok, mondok. Ez bebizonyosodott az előző választási ciklus végén, amikor a Jobbik lapja egyszerűen nem vett tudomást a Tekintélyelv c. írásomról. Csak egyszerűen
letiltott a levelezéséről.
Pilitika, eszmék, ideológiák! A tudomány halálát jelentik! Amelyet egyébként is tapasztalok
a saját szakmai területemen, ahol még évente néhány (tucatnyit is) cikk referálást végzem el és
látom az ’eszme uralmát a józan ész felett’ – amit a szocializmus minősítésére vonatkoztattunk
anno.

Darai Lajos 2019. 08. 25. 23:24
Az ima sikere
Kedves Feri!
Látod, a sikert felsőbbrendűségi érzés nélkül milyen nehéz elviselni?
Vagy másként mondva: megmagyarázni.

Bodnár Dániel: „Kilégzésre Jézus, belégzésre Krisztus” – Csókay András a
sziámi ikrek szétválasztásáról. Magyar Kurír – 2019. augusztus 25.
A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány magyar orvoscsapata – Csókay András, Pataki Gergely és Csapody Marcell vezetésével – nemzetközi figyelmet kiváltó beavatkozással augusztus 1-jén és 2-án Dakkában, 33 órás műtéttel szétválasztotta a fejüknél összenőtt hároméves
bangladesi sziámi ikerpárt, Rabeyát és Rukayát. A műtét idegsebészeti részét Csókay András
végezte, vele beszélgettünk.
– Jelenleg hogy van a két kislány?
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– Ahogy az alapítványunk honlapján is olvasható, egyikük javuló állapotban van, a másik
kicsi még nem ébredt fel, csak szemet nyitott, de ez nem jelenti azt, hogy tudatánál lenne. Nyilván
reménykedünk és imádkozunk, de sajnos még messze vagyunk attól, hogy nyugodtak legyünk.
Bármi lehet még. Imatámogatóinknak van miért fohászkodniuk, amit nagyon köszönünk.
– A bangladesi sziámi ikrek szétválasztását a műtét rendkívüli kockázata miatt a világhírű
külföldi idegsebészeti klinikák nem vállalták. Először Önök is így gondolkoztak, de aztán történt
valami. Ön imádkozni kezdett, és ekkor bevillant, hogy esetleg mégis lehetne tenni valamit.
– Menjünk vissza kicsit az időben, hogy lássuk a folyamatok lelki alapját. Pataki Gergely
barátommal 2002-ben Teréz anya sugallatára megalapítottuk a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért
Alapítványt. Kórházi ágyakat szereztünk, test-lelki egészségnevelő előadásokat tartottunk. Gergely 2010 körül elindította a bangladesi helyreállító plasztikai és égési sebészeti missziókat. A
harmadik világ országaiban rengeteg a megégett gyerek. Én 2016-ban Međugorjéban hívást kaptam a Szűzanyától, és ennek hatására elindítottam Afrikában egy idegsebészeti missziót. Még
abban az évben elhívtam Gergelyt Afrikába, ő pedig 2017 novemberében elhívott engem Bangladesbe. Ott találkoztunk a sziámi ikrekkel, akik már fent voltak a tudományos világhálón, de a
rendkívül bonyolult közös vénás érhálózat miatt egyetlenegy klinika sem jelentkezett be a műtétre. A gond ugyanis mindig a közös nagy vénákkal van.
– Ekkor kezdett el imádkozni?
– Hadd tegyek egy kis kitérőt. Sokat beszéltem az imádság erejéről eddig is. Tékozló fiúként
huszonegy évvel ezelőtt tértem vissza a katolikus hitemhez. Attól kezdve naponta akár több rózsafüzért is elimádkozom. Ez a Szűzanya segítségével közelebb vezet Jézus Krisztushoz.
– Mit jelent ez pontosan?
– Azt, hogy közelebb kerülhetünk az élő igazsághoz, amely nem csak hitigazságokat jelent,
hanem mindenkinek a saját küldetése igazságait. Ne lepődjön meg a mélyen imádkozó ember,
ha fohászkodás közben eszébe jut egy-egy kreatív ötlet, ami a szakmájával, a hivatásával kapcsolatos! Egy ilyen indíttatás hatására mentem el 12 évvel ezelőtt Kopp Máriához azzal, hogy Istenhit és orvostudomány címmel szeretnék kurzust indítani a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetében. Most ősszel már a tizenegyedik szemesztert kezdjük. Az előadók élő
tanúságot tesznek arról, mennyire segíti az istenhit az orvostudományt. Én megéltem ezt: a rózsafüzér imádsághoz kötődik két találmányom felfedezése is, amelyek nemzetközi díjakat nyertek, hasznosságuk tudományosan is beigazolódott. Ezeket nem magamnak köszönhetem.
Az más kérdés, hogy az orvosok nem szeretnek arról beszélni, milyen szerepe van a Krisztus-hitnek a tudományban. Hallani sem akarnak róla. Amikor egy konferencián valaki erről beszél, már az is eredmény, ha nem mennek ki a teremből. Pedig Isten létét maga a tudomány
bizonyítja a legjobban, azzal, hogy elismeri: a lényegi kérdésekben egy tapodtat sem jutott előre.
A misztérium előtt csak letérdelni lehet, tudományos válasz nincs.
Gondoljunk csak arra, hogy az ősrobbanás előtt a semmiből lett valami, ami robbanni tudott.
Nincs tudományos magyarázat arra, hogyan keletkezett az első sejt az élettelen anyagból. Ugyanakkor a feltámadásnak is megvannak a természettudományos bizonyítékai, például a turini lepel
vagy az eucharisztikus csodák.
Még mélyebb igazságokra jutottam mindezzel kapcsolatban, amikor a kisfiam tragikus halála után egy nagyon nehéz időszak következett az életemben. A hitem megmaradt, mindent tudtam a hit igazságáról, de hiányzott a szívbéli tapasztalás.
Akkor tanultam meg a kontemplatív – szemlélődő – imádságot, Mustó Péter és Jálics Ferenc
atyák könyvein, lelkigyakorlatain keresztül. Rádöbbentem, hogy ez az imádság még közelebb
visz Istenhez. Meg kell említenem a nagybátyámat, Csókay Károly jezsuita szerzetest, aki a lelkivezetőm, és Barsi Balázs atyát is, akiknek sokat köszönhetek.
– Mi adott erőt a kint töltött időben?
– Amikor most négy hétig kint voltam Dakkában, az interneten keresztül mindennap meghallgattam Balázs atya legalább két homíliáját. Óriási erőt és világosságot merítettem belőlük.
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Amikor nehéz helyzetben vagyok, mindig segít a szemlélődő ima. Ez történt 2017 végén is, Dakkában, amikor láttam a sziámi ikerpárról készített képeket. Magamban mondani kezdtem a Jézusimát: kilégzésre Jézus, belégzésre Krisztus. Közben a bűnbánatban átadom magam neki, megpróbálok kapcsolatot teremteni vele. Jézus jelzett nekem, hogy lehetséges más út is, mint ami
eddig felmerült, az érpályán belüli katéterezés. Ki kellene próbálni, mi történik, ha egy időre
lezárjuk az érpályát, kibírják-e a gyerekek. Mivel én nem katéteres sebész vagyok, kellett egy
olyan szakember, aki meg tudja csinálni ezt. A Honvéd Kórházban dolgozik velem egy jó barátom, az ugyancsak mélyen hívő, görögkatolikus Hudák István, aki világhírű az agyi katéteres
(endovascularis) ellátásban, beleértve a vénákat érintő beavatkozásokat is, amelyeket egyedülállóan képes elvégezni. Azonnal felhívtuk őt Dakkából, és átküldtem az MR-felvételeket, melyeken az erek látszódnak. Két nappal később visszahívott: figyelj, András, ezt meg lehet csinálni.
Tavaly februárban, majd augusztusban már ott voltunk Dakkában. István egy hat- és egy
háromórás műtéttel, majd augusztusban egy újabb, ötórás beavatkozással lezárta a közös érszakasz nyolcvanöt százalékát. Ezzel megteremtette az alapot arra, hogy el lehessen végezni a szétválasztó műtétet a sziámi ikreken. Igen ám, de hol, mikor és miként? Számtalan kérdés merült
fel. Például az is, hogyan lesz elegendő bőr a fedésre. Erre Gergely adott választ a következő
évben. Ő nemcsak plasztikai sebészként és az egyes szakmák közötti munka összehangolása révén járult hozzá a műtét sikeréhez, hanem szervező koordinátorként is. Sok ezer e-mail és telefon
segítségével megszervezte a műtétsorozatot, a helyszíneket, a műtétek időzítését, a 35 fős magyar
orvos- és egészségügyi szakdolgozói csapat kiutazását, kint tartózkodását és biztonságát.
– A szülők és a gyermekek utaztatásáról is gondoskodni kellett?
– Nem csupán egy egyszeri utazásról volt szó. Az ikrek és a szüleik, valamint az egészséges
testvérük hosszas szervezés után idén január 5-én érkeztek Budapestre, és hét hónapon keresztül
Magyarországon laktak. Az egész család ellátása mellett ez idő alatt az alapítvány szervezésében
két bangladesi szakembert is kiképeztünk a műtét utáni időszakra. Ittlétük során negyvennégy
alkalommal műtötte a gyerekeket Gergely. A bőr alá ültetett, növelhető méretű expanderrel elvégezte a szövettágítást, hogy a szétválasztás után le tudjuk fedni ezt az óriási sebet, a koponyát.
Mivel Gergely nem tudott hét hónapra kimenni Bangladesbe, ezért kellett Magyarországra hozni
a szülőket és a gyerekeket. Nagyon köszönjük a Semmelweis Egyetemnek, hogy befogadta
ezekre a műtétekre az ikreket. A nagyműtétet, a szétválasztást különböző okok miatt már Dakkában végeztük el. Július 21-én indult el a csapat Bangladesbe. Ezzel egy technológiai transzfer
is megvalósult, hiszen kivittük a know-how-t egy fejlődő országba, ami szintén egyedülálló dolog az ilyen típusú műtétek esetében. Közben a szintén mélyen hívő Czeibert Kálmán és Valálik
István képalkotók több száz órányi munkával feltérképezték az összenőtt agyat. Kálmán a 3Dmodellekkel, István a pályavizsgálatokkal járult hozzá az előkészületekhez. Én pedig a kora reggeli órákban mindennap gyakoroltam a boncteremben, „ahol a halál örvendve siet az élet segítségére”. Ehhez is a Jézus-imából merítettem erőt, mindig megköszönve elhunyt magyar testvéremnek, hogy lehetőséget adott a tanulásra. Jäckel Márta patológus főorvos asszony és Pejkó
József boncmester óriási segítséget nyújtott mindehhez.
– Óriási lelki támogatást jelenthettek a közbenjáró imák, amiket kértek.
– Nagyon érdekes dolog ez. Felmerült, hogy ne beszéljünk a műtétről előtte, majd inkább
csak utána, mint ahogyan hasonló esetekben a külföldi orvoscsoportok teszik. De számolnunk
kellett azzal, hogy akkor kizárjuk a nyilvános imafelhívás lehetőségét, s ezzel egy nagyon erős
támaszt veszítünk el. Én azt mondtam: nemcsak azt tapasztaltam meg, hogy a mély egyéni imában közelebb kerülök az Úr Jézushoz, hanem azt is, hogy mit jelent a közbenjáró ima. Sok katolikushoz hasonlóan nagyon sokáig én sem tudtam ezt. Persze sokan imádkoznak, elmondanak
gyorsan egy Üdvözlégyet, aztán mennek tovább. Nem gondolják végig, milyen hatalmas ereje
van az őszintén, lélekből elmondott állandó közbenjáró imának.
Itt visszatérek a kisfiam halálához: annak körülményei segítettek hozzá ennek felismeréséhez. Amikor megfulladt, elfogadtam a tudomány megállapítását, hogy ez a gyermek meghalt. A
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feleségemmel odatettük a rózsafüzért a kis melléhez, és Boldog Batthyány-Strattmann László
imáját imádkoztuk: amikor a családja elvesztette a huszonegy évesen elhunyt Ödönt, megköszönték Istennek, hogy addig velük lehetett. Egyedül ez adott nekünk megnyugvást akkor.
Utána sokat gondolkoztam. Ott van a Bibliában Jairus lánya, a naimi fiú és Lázár… Persze
a halottak feltámasztásához Jézus kell, vagy a szentek, mint amilyen Bosco Szent János volt, aki
visszaimádkozott a halálból egy gyereket. Írva van az evangéliumban: „Kérjetek és kaptok.” Tavaly Marosvásárhelyen egy kedves kármelita nővér elmondta, hogyan hat a kérő, közbenjáró
imádság: az ima felszáll, mint a vízpára, a Szentlélek pedig odafújja a sivatagban szomjazó fölé,
s ott kicsapódik eső formájában. A szívemmel láttam meg, mennyire fontos ez. A mi esetünkre
visszatérve: már az elutazásunk előtt egy héttel közzétette a Mária Rádió, a Magyar Kurír, az Új
Ember és a 777.blog, Sajgó Szabolcs atya tolmácsolásában pedig a Szabadság hídon bemutatott
szentmisén is elhangzott, és sok plébánián is kihirdették a felhívást, hogy a hívek imádkozzanak
augusztus 1-jén és 2-án, mert akkor lesz a műtét. Hatalmas háttérima indult meg, és ennek erejét
végig éreztem a műtét alatt. Voltak nagyon nehéz pillanatok, amikor azt hittem, elveszítjük a
gyerekeket, de a háttérima lelkierőt adott, vitt előre, jó értelemben vett sebészi bátorságot adott
a döntési helyzetekben.
– Érezték, hogy sikerült a beavatkozás?
– Messze nem lehetett még akkor sikerről beszélni, és most sem lehet. Egy keresztény orvosnak nem a technika sikeres alkalmazása jelenti a sikert, hanem az, ha a beteg azt mondja, jobb
így, mint ahogyan előtte volt. Sajnos a médiában sikeres szétválasztásról írtak, beszéltek. Ez
rossz volt, mert lehűtötte az imádkozókat. Minek fohászkodjanak tovább? És akkor jöttek a nehézségek. A műtét igénybe vette a gyerekeket, egy nagyon nehéz vegetatív periódus következett,
majd fertőzéses szövődmények léptek fel, nem a seb miatt, hanem más módon, végül pedig jött
a vírusos láz. Borzalmas volt. Újra és újra mozgósítottuk a katolikus hírforrásokat, amelyek végig
mellettünk álltak. Rengeteg plébániai közösség imádkozott itthon és Szlovákiában, és a nigériai
misszió is, ahol tízezer ember van együtt egy misén. Csak Magyarországon közel egymillió ember imádkozott ezért a két gyerekért, ezért az ügyért. Sajgó atya Mindszenty bíboros égi közbenjárását is kérte. Csodálatos összefogás jött létre.
A helyzet talán augusztus 14-én volt a legkritikusabb; másnap Nagyboldogasszony napja,
addigra beért az újabb imaroham, és javult a gyerekek állapota. Ez hatalmas bizonyosság számomra. Sokan megmosolyognak ezért, de hát Istenem, legyen így.
A gyerekek állapota javult. Itt meg kell említenem Csapody Marcell erőfeszítéseit. Ez a kiváló intenzíves szakember a műtét kezdetétől egészen 18-áig éjjel-nappal a gyerekek mellett volt,
irányította a kezelésüket. Volt, hogy már ő is csak Jézushoz fohászkodott, ahogyan én is a műtét
során a 20. órától, miközben tettük a dolgunkat. Két kiváló pécsi aneszteziológus, Ezer Erzsébet
és Szenohradszki Katalin augusztus 8-ig segítette őt.
– Ha jól tudom, keresztények, muszlimok és buddhisták együtt imádkoztak a két csöppségért.
– Így van. Bangladesben békés az iszlám, egészen másmilyen, mint amitől mi félünk. A
műtét előtt együtt imádkoztunk, ők Allahhoz, aki Ábrahám Istene. A mennyei Atya számukra is
ugyanaz, mint nekünk, csak ők nem ismerték meg Isten belső természetét, a Szentháromságban
áramló végtelen szeretetet. Gergely elment egy menekülttáborba is, hindukat, buddhistákat buzdított imára, akik szintén segítettek.
– Ez a két kislány embereket, vallásokat hozott össze. Az értük való aggodalom erősebb az
ellentéteknél?
– Vélhetően emberek százezreit kovácsolta egybe a két beteg kislány és az értük való küzdelem. Ez óriási spirituális élmény és bizonyosság a kiengesztelődés fontosságáról, ami által működni tud a Jóisten szeretete.
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Cser Ferenc 2019. 08. 26. 1:01
Kedves Lajos!
Igen, ez a riport szinte teljesen alátámasztja azt az isten-modellt, amiről az Emberiségben
filozofáltunk.
Az ’ima’ – avagy ’meditáció’ és a hasonló eljárások – éppen közelebb visznek a kollektivizálódott tudathoz és teremtenek alkotó gondolatot a fejedben.
Ezt magam töbször megtapasztaltam, jóllehet, a hitem nem azonos Csókayéval. Csakhogy
berendezkedtem arra, hogy ebből a forrásból merítsek. Életem, munkám során ezt gyakran megtettem – nem nyomattam el mindenféle zajjal, előítélettel a tudatomban ’ébredő’ gondolatot,
hagytam feltörekedni a tudatig. Nem könnyű, ez kéteségtelen, de hasznos.
De nem ez a lényeg, hanem az, hogy igenis ennek van értelme. Van értelme a közösségi
gondolkozásnak, mert az ember lényegét tekintve közösségi és ebbe a közös meditáció szer-vesen illeszkedik.
Ezt egy durván istentagadónak képtelenség megmagyarázni. Ugyanúgy, ahogy a snóblidíjas
agytudósnak is, aki mindent molekulákkal akar megoldani, azt, hogy van egy kvantumrezonancia, ahol nem az anyag közvetlen kapcsolata teremti a megoldást, hanem állapotok rezonanciája.
Messze van a forrás a céltól és mégis átkerül az információ.
Node, ezt nehéz elmondani – különösen nem is érdemes azoknak, akiket a hitük éltet és ezt
a hitet valóban eredményesen élik meg – ahogy Csókay is.
Remélem, a két kislány helyrejön, és emberi életet él majd. Ez egy másik kérdés, ami még
megoldásra vár.

Ferenc Cser 2019. 08. 26. 3:32
A Nagy Bumm helyett
Kedves Lajos!
Minthogy a riportban elhangzik ez a fogalom is, mellékelem az erről szóló gondolatmenetemet. Nem régen hoztam össze.
Érdekel a véleményed – és ha van fizikus ismerősöd, barátod, az övé is.

Cser Ferenc:
Big Bang – a Nagy Bumm
Kritikai megjegyzések az M-modellel kapcsolatosan – avagy,
lehetséges lenne, hogy ennyire félreértem a fizikát?
Mindenekelőtt, kvantummechanika.
Balogh Sándorral vitatkoztam az ő negyedik dimenziós eléletéről, amellyel kapcsolatban
kifejtettem, hogy a fizika ismerete nélkül könnyű olyan elméleteket gyártani, amelyek megfelelnek egy ember hitének.
Sándor ellenezte a kvantummechanikát. Einsteinre hivatkozott, aki szerint ’az isten nem szerencsejátékos’ – ugyanis nem tudta elfogadni a determinisztikus világszemlélettől idege valószínűségi függvények létezését. Ugyanis, a kvantummechanika állapotfüggvényekkel manipulál és
azokból adja meg valószínűségi számítások alaján, hogy egy jelenségnek mik lehetnek az okai,
alapjai, változások mikéntjét és mértékét, anyagi részecskék sűrűségeloszlását, stb.
Így, egy elektron tartózkodási helye egy adott időpontban nem határozható meg tetszés szerinti pontossággal, az elektron nem jelenik meg, mint egy határozott méretű golyóbis, hanem az
atommag körül egy határozott pályán bár, de elkent formában van jelen. Az elektron tartózkodási
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valószínűségét hullámfüggvényekkel írja le a kvantummechanika – és itt a lényeg: határozott
pályaelemhez tartozó hullámfüggvények álló függvények és ezért csakis akkor értelmesek, ha a
pálya az illető tartalom hullámhosszának egész számú többszöröse.
Következésjképp, nem zárt pályák esetén a kvantummechanika nem alkalmazható. Ezért pl.
a gravitációra sem célszerű ráerőltetni, hiszen az nem zárt pályás energiamennyiség, erő – függvény – hanem az adott tömegtől távolodva végtelenig tart. Ahogy a fény sugár is – azaz a foton
pályája – sem zárt pálya, értelmetlen kvantálni. Annak ellenére, hogy az anyagi világban, ahol
atomok, molekulák vannak, ahol az atommag körül elektronburok létezik, az elektronok pályaváltozása – gerjesztés, kisülés – éppen a forrás határozott energiájú, állóhullámszerű léte miatt a
kibocsátott illetve elnyelt fény energiája (hullámhossza, hullámszáma) meghatározott – kvantált.
Erre bizonyítékok a vonalas színképek.
Térjünk át az M-elméletre.
Ennek lényege, hogy valamikor, – a világegyetem életkorát a vörös eltolódás alapján, a
Hubble állandó alapján becsülve – 13,8 évmilliárd előtt a semmiből pattant ki és fúvódott fel a
mai méretére és tágul azóta is.
Az alapfeltevés, hogy valamikor a nulla idő körül a semmiből kipattant egy nagy sűrűségű,
nagy nyomású, nagy hőmérsékletű energia csomag úgy, hogy olyan kis méretű volt, hogy az
annak megfelelő tömeg saját gravitációs energiája azonos lehetett az akkor kipattant energiacsomagnak megfelelő tömegnek a kis méretből származó értékével, azaz az összenergia zérus maradt.
Ez a valami éppen innen eredően a nagyon kis térfogatba sűrűsödött igen nagy mennyiség,
következésképp nagyon forró volt, és a térben szétterjedésével – magával víve magának a tér és
az idő egységének tágulását is – lehűlt. 10-37 másodperccel később hirtelen mintegy 300 nagyságrenddel nagyobbra tágult (Hix-bozon-tér kikristályosodott belőle). Majd egy adott állapotában – 10-11 másodperc körül – az addig folytonos valami kvarkokká, elektronokká, majd később
protonokká és neutronokká – következésképp hidrogén és hélium atommagokká – kondenzálódott, jóllehet, a teret ekkor még zömmel fotonok töltötték ki. Majd egy még későbbi időpontban
– immár 379 ezer évvel később – tovább tágulva, következésképp hűlve, befogták az atommagok
az elektronokat és attól kezdve semleges atomok tömege jött létre. Addig a rendszert egységes
állapotban tartották az ionokkal, elektronnal kölcsönhatásban lévő elektromágneses sugarak, a
fotonok, és amikor a semleges atomokká való kondenzáció megtörtént, attól kezdve ezek a sugarak befagytak – és ez szolgáltatja a világmindenség minden pontjáról néhány ezred K szórással
érkező 2,6 K-es háttérsugárzást.
Mindezekhez időket is rendel az elmélet, ami szerint a protonok és neutronok keletkezése a
nagy robbanást követő másodperc környékén zajlott le.
A többi már csillagfizika, már a megtapasztalt fizika területére tartozik, így érvényes rá a
makrofizika számos tétele, köztük az, hogy természeti folyamatokban az entrópia mindig csak
növekedhet. Az entrópia a rendezetlenséget fejezi ki, a tökéletesen rendezett állapotban az entrópia zérus – és amikor a semmiből kipattant a világegyetem, akkor ez jellemezte. A tökéletesen
rendezett állapotra pedig a kvantummechanika egyik tételét alkalmazzák, miszerint létezik statisztikus ingadozás és ez bontja meg az addig tökéletesen egyforma állapotú részek egyenlőségét
és indítja el a lokális sűrűsödéseket, amelyek aztán napok, galaxisok kialakulásához vezetnek.
Az alaptétel tehát: létrejött egy igen kis méretben de nagyon nagy sűrűségű és hőmérsékletű
világmindenség, amely aztán széttágult, következésképp lehűlt.
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Klasszikus fizikai fogalmak
A klasszikus fizikából ismert a hőmérséklet fogalma, amely a fizikai rendszer összetevőinek
termikus energiáját fejezi ki. Ennek nagysága k*T, ahol k értéke 1,380062 10-16 erg/K.
Csakhogy, a hőmérséklet fogalma kizárólag részecskékre vonatkoztatható, az alaptételben
pedig nem szerepelnek részecskék, azaz annak hőmérséklete, mint makroszkopikus tulajdonság
értelmezhetetlen. A fotonnak határozott energiája van – ami a Planck-féle állandó, a ħ és a fény
hullámhosszának a szorzata: ħ*ν, ami a fenti tétel értelmében hőmérsékletté átszámítható, de ez
nem jelenti azt, hogy a fotonnak létéből származóan hőmérséklete lenne.
A modellből aztán különböző feltételezésekkel levezetnek egy folyamatot, amely a gőzök
kondenzálódásának, illetve egy kikristályosodásnak megfelelő fázisátalakulást modellez, aminek
során létrejön a Hix-bozon tér. A tömeget aztán úgy értelmezik, hogy az a Hix-bozon térben az
energia egységek gyorsulásával szembeni ellenállásának a mértéke, azaz nem a tömeg, hanem az
energia az alapvető, és a tömeget abból lehet az Einstein-egyenlet megfordításával értelmezni:
m=E/c2.
Gondok
De nem ez az alapvető gond, hanem az, hogy a tágulással miért hűl le a rendszer?
A hőmérséklettel kapcsolatosan már jeleztem, az itt értelmezhetetlen. Most a tágulás miatti
hőmérséklet csökkenéssel kapcsolatosan is értelmezhetetlen tételre bukkanunk. Ugyanis a gáztörvények tulajdonsága, hogy a gáz nyomás és térfogata határozza meg az energiatartalmát, és ez
az ideális esetben: P*V=k*T. De az ősrobbanás állapotában nincsenek részecskék, amelyekre
akár a hőmérséklet, akár a nyomás fogalma értelmezhető lenne.
A tágulással kapcsolatban is van egy gond: a tér tágul és benne a már kialakult galaxisok
mérete nem. A 10 milliárd fényévre lévő galaxis mérete ugyanakkora, mint az 1 milliárd fényévre
lévők, azaz még inkább értelmetlen a gáztörvények alkalmazása az ősállapotra.
További gond a 0 időpont. A fizika téregyenletei ugyancsak értelmüket veszítik a 0 időpontban. Ugyanez a helyzet a végtelenekkel kapcsolatosan. Ez a két fogalom a fizikai matematikában
értelmetlen.
De ha belegondolunk, akkor ez nagyon is világossá válik: 1/végtelen az 0, 1/0 az végtelen.
Bármely szám, érték nullaszorosa ugyancsak 0 és a végtelenhez bármit adunk, abból bármit elveszünk, azt bármennyire megtöbbszörözzük, az végtelen marad. Nos akkor mi a nulla szor végtelen értéke? Értelmetlen.
Az Einstein által számon kért hiányzó determinisztikus felfogás szerint, ha ismerem egy
rendszer kezdeti állapotát, akkor a fizikai törvényszerűségek (matematikai egyenletek) alapján
kiszámíthatom tetszés szerinti idővel későbbi állapotát. Ebbe rondított volna bele a kvantummechanika? – Ám mégsem.
Ugyanis ahhoz, hogy egy tetszés szerinti időpontban tetszés szerinti pontossággal ismerjem
a rendszer állapotát, az szükséges, hogy a nulla időpontban (ami az egyenleteket már eleve értelmetlenné teszi) tetszés szerinti pontossággal ismerjem annak állapotát.
A kvantummechanikában ismert Heisenberg határozatlansági reláció szerint azonban egy
időben egy rendszer adott terében az ottani részek mozgásának jellemzőit nem ismerhetem tetszés szerinti, teljes pontossággal, hiszen ahhoz, hogy megismerjem, be kell avatkoznom (pl. az
elektron helyzetét foton segítségével felmérni) és ezen közben beavatkozok a rendszerbe. A
Δv*Δl>=ħ, illetve az energia és idő vonatkozásában a ΔE*Δt>=ħ egyenlőtlenség ezt fejezi ki.
Magyarán mondva nem a determinizmus tűnik el, hanem elvileg sem ismerhetem tetszés
szerinti pontossággal a rendszer kezdő állapotát, ezért a jövőre vonatkozó megállapítások is az
idő távolságnak növekedésével egyre pontatlanokká válnak. Ám valószínűséget megállapíthatok
– és ezt teszi a kvantummechanika.
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Az anyag hullám természete
Akkor most térjünk ide vissza. Az elektronnal, a neutronnal diffrakciós kísérleteket hajthatók végre és abból nyert eredményeket a számítások igazolják is. Ezek a picinyke golyóbisnak
felfogott ’részecskék’ valójában maguk is hullámcsomagok, álló hullámok, igazolván a fenti felfogás értelmét, miszerint maga a tömeg – és az ebből származó határozott méret – nem az elsődleges, az a másodlagos. A világegyetem ezért valami meghatározhatatlan értelmű energiából és
annak komplex téridőbeli kiterjedéséből áll össze.
Egyenletben kifejezve, egy m tömegű részecske hullámhossza az m*c2= ħ*c/λ egyenlet alapján számítható, ami viszont megfeleltethető a k*T alapján T hőmérsékletnek. Matematikai alapon. Valójában egy m tömegű, λ hullámhossznak megfelelő anyagi részecske energiája nem feleltethető meg egy adott hőmérsékletnek. De a Nagy Bumm energiacsomagja sem, hiszen ha
megfeleltethető lenne, akkor egy adott energiájú foton a térben terjedve folyamatosan veszítene
energiájából, ami a fizika szerint nem lehetséges. A foton energiája csakis kölcsönhatások során
változhat meg.
Javasolt megoldás
Az M-elmélet egyenletei akkor adnak állítólag értelmes megoldást, ha abban 10, ill. 11 dimenziós téridővel manipulálnak. A három tér koordinátán felüli 6-7 térkoordinátára azt mondják,
írják, hogy azok felcsavarodottak.
Akkor most innen induljunk el.
Az M-modell alapja a húr-elmélet, amely szerint vannak egydimenziós rezgő húrok, és azok
rezgésére vonatkozó egyenletekkel megadható azok energiája. Ezekhez tartozik a komplex téridő, amelynek tér összetevőit mint valóságos, az idő összetevőt, mint képzetes komplex-szám
összetevőt foghatjuk fel.
Minthogy egydimenziós húrokkal manipulálnak, óhatatlanul felmerül a gondolat, hogy nem
csak rezegnek, hanem a másik húr terébe fordulva rotációt is végezhetnek és ennek három alapesete képzelhető el: tér a térbe fordul és az eredő vektor térbe mutat (a), tér a térbe fordul, az
eredő vektor az időbe mutat (b), és a tér az időbe fordul, illetve fordítva és az eredő vektor a térbe
mutat (c). Az elfordulás jellemzője pedig a ħ állandó, amelynek dimenzója erg.cm.
Alapvetően három különböző jelenséggel állunk szemben és ha az egész számú spinnel rendelkező fizikai jelenségekkel hasonlítjuk össze és abból a jelenséget a ħ dimenziójára átszámító
konstanst vezetünk le, akkor az (a)-hoz a spin, (b)-hez a tömeg és (c)-hez az elektromos töltés, a
három megmaradó jelenség rendelhető – következésképp a két utolsó a Hix-bozonnal, illetve a
fénnyel azonosítható.
Mindezek nem állóhullám jellegűek, hanem folyamatosan kicserélődnek a környezetük téridejében, és a mozgásuk a c konstanssal, a fény vákuumbeli sebességével jellemezhető.
Ismert a fizikából, hogy a szuperfolyékony (nagyon kis hőmérsékletű) hidrogénben megjelennek tórusz formájú kvázi-részecskék, amelyek ħ nagyságú spinnel, forgató nyomatékkal rendelkeznek. Ha most a fenti három jelenséget kombináljuk, akkor egy tórusz felületén c sebességgel terjedő (b) és (c) kombinációjából immár feles spinű részecskét alkothatunk, kettőt is – és
ezek megfeleltethetők a protont és a neutront felépítő kvarkoknak. Kettő, attól függően, hogy (c),
vagy (-c) vesz-e részt az összegzésben, azaz a tér koordináta fordul az időbe, vagy negatívként
jelölve a fordítottját. A kombinált részek megint csak meghatároznak egy térdimenziót, amelyre
ħ/2 spin jellemző.
Az (a) és (c) kombinációjából megint csak létrejöhet két ismert részecske: elektron és pozitron.
Az (a) és (b) kombinációjából létrehozott részecskében nem szerepel az elektromágnesesség
összetevője és ez alkothatja a világegyetem ún. sötét (fénnyel kölcsönhatásba nem lépő) részét.
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Az (a) és (a) kombinációja jelentheti a neutrínót.
A 4 alapdimenzió mellé immár 7 újabb dimenzió keletkezett és a ’visszacsavarodást’ imitáló
rotációs jelleggel rendelkezik.
Ezekre a kombinációkra – minthogy állóhullámok – már vonatkoztatható a kvantummechanika. A gravitáció pedig nem állóhullám, hanem a két részegység kombinálódásából eredő állóhullám helyi sűrűsödést, az átlag sűrűségnél nagyobb létrejöttét eredményezi, amely így szingularitássá válik: A sűrűség a szingularitás lábánál lecsökken és a távolság növekedésével onnan
simul bele ismét az átlagba. Ennek a besimulásnak a gradiense arányos a gravitációs erővel.
Zéró idejű kezdő állapot
A semmiből való kipattanásnak azonban még mindig sok hátulütője van. Jó, elképzelhető,
hogy a világmindenség tömegének és egy rendkívül kicsiny térbeli sűrűségének az energia öszszege zérus (két neutron esetében a számítható távolság 10-53 cm, messze a Planck távolságot
alulmúlóan), de a tágulás miatt lecsökkent gravitációs energia miatt jelenleg az energia összeg
nem nulla. Honnan van a tágulást szolgáló energia?
A másik gond, hogy miért keletkeznek a kontinuumból részek – egyedi húrok –, amelyek
rezgése adja az energiájukat? Miért pont annyi, amennyi a mai világmindenséget – ismert, 13,6
milliárd fényéven belülit – alkotja és kitölti?
Következtetés
Megint csak oda jutunk, hogy a nullához érkezni és onnan indítani a képet értelmetlen. Még
akkor is, ha a jelent értelmezni tudjuk. De minthogy nem ismerhetjük a múltat tetszés szerinti
pontossággal, ezért a jövőt sem ismerhetjük tetszőlegesen pontosan. Hogy a makroszkopikus fizikai törvényeit – pl. gáztörvények, entrópia, hőmérséklet – próbálják az elméletek a valóságra
ráhúzni és az érvényességüket kitolni arra a tartományra (pl. kvantummechanikát nem álló hullámokra, a gáztörvényt energiatérre), ahol nem érvényesek, ugyan a fantáziát megmozgathatják,
de a valóságértékük meglehetősen csekély.

Darai Lajos 2019. 08. 26. 12:03
Kedves Feri!
Nagyon tetszett a Csókay Andráshoz fűzött kommentárod.
Ami az M-elméletedet illeti, valószínűleg, kevesen fogják fel ennek a kérdésnek a lényegét,
mélységét, egyáltalán az értelmét és jelentőségét. Én sem biztos.
Az elején említett kvantummechanikai állapotfüggvénnyel párhuzamos elméleti megközelítés azonban van a társadalomtudomány esetében is, mégpedig a szituációs logika, amely hasonlóan nem egy eleve meghatározott külső viszonyból vezeti le a helyzetértékelést, hanem az éppen
vizsgált terület saját(os) összefüggéseiből. Ezért aztán „bármi lehet” az eredmény, azaz a valóság
arra megy, amerre „akar”, míg ha eleve és kívülről határozza meg a (világ)diktatúra a helyzetet,
akkor az eredmény olyan lesz, amit ő akar. Ezért nem szeretik a kvantummechanika szerinti valódi természet természetet, és nincs is saját szabadsága szerint rendeződve a föld népe. De ennek
tömeges észrevétele nem érdeke a meghatározóknak, ezért nem terjedt el a szituációs logika, és
van helyette a determinizmus, a kormányzati szükségességek, az isteni mindenhatóság stb. Einstein hangzatos tétele is ezt erősíti. Ugyanakkor könnyű lenne beláttatni már gyerekkortól, hogy
sem a világmindenség bármelyik pontja, sem az emberösszesség egyetlen tagja sem független a
többitől. Sőt az meghatározza, annak részeként, a nélkül nincs is, stb. És a két terület is összekapcsolható. Sajnos most csak tragikus példa jut eszembe. Amikor a motoros fiatalember elfe-
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ledkezik szeretteiről és duplára növeli a sebességet, és már nem tudja bevenni a kanyart és széttrancsírozódik. Nem tiltotta meg neki a sebességnövelést a belátás, hogy a dupla sebességnél a
becsapódáskor már négyszeres lesz a hatás, mert ő a repülést, a lebegést élvezve van kiképezve,
különben nem áldozná arra a gyilkos motorra (a szülei) pénzét, ha mindig elsődleges lenne benne
a tudat, hogy mennyire része ő motorostul a környezetének és az egész helyzet mennyire labilis,
veszélyes.
No, mármost, amit az M-elmélet részben leírsz a világkeletkezésről, az szintén megjelenik
valamennyire a társadalomtudományban, mint a civilizáció egy központból való szétterjedése.
Amit tehát az M-modell is erősít mint általános jelenséget. Más kérdés, hogy valójában az elterjedési területeken már voltak ottani saját civilizációk és azokat leverte a terjedés, és a terjedő
civilizáció keletkezésére a Mezopotámia–Egyiptom–Görögország–Római Birodalom–NyugatEurópa séma is hamis, mert minden a Kárpát-medencéből indult.
Ami a gondokat és azok általad adott megoldását illeti, szerintem ezt megfelelő előképzettség nélkül már nem lehet érteni. Tehát a modelledhez nem tudok hozzászólni. Látom, hogy logikus, de a szereplő fogalmak, összefüggések, képletek biztos értése hiányában az értelmezés nem
megy, bár ezt, gondolom, sokan nem vallják majd be, és hozzászólnak neked.
De az egész ügyhöz azért van mondanivalóm, mégpedig a gondolkodásunk meghatározottsága tekintetében. Mert a kvantumfizikusok se nagyon bújtak ki a bőrükből, úgy gondolom. Azaz
ha a világ kezdeti állapotának meghatározására törekednek, hogy a végállapotot kiszámíthassák,
akkor nem sokban térnek el Szent Ágoston vagy Szent Tamás álláspontjától, hogy csak két elég
részletesen kidolgozott és máig meghatározó elméletre gondoljak. Descartes ettől annyiban tért
el, hogy az isteni akarat és tudattartalom mellé helyezte a az anyagi világ működését. De a Kezdet
és Vég, Alfa és Omega, Teremtés és Végítélet mint gondolkodási meder, nagyon előjön akár az
Ősrobbanás elméletből, akár a kvantumállapotok kiszámításából -tól, -ig céllal, ha az a két végpont. Egyáltalán: nem a világ végtelensége szorul bizonyításra, hanem a végessége. Ennek belátása a mikrovilág irányába már eléggé belátott, de még kapaszkodnak a makrovilág felé való
elképzelhetetlenségébe. Pedig elgondolható, hogy csak ember mivoltunk, azaz a nem felfoghatatlan, de összeszámolhatatlan, felmérhetetlen valódi világteremtés, amit az emberi gondolkodási
képesség az összes ember együtteseként, különösen a millió éves időt tekintve létrehoz, csak ez
az ember mivolt korlátozottsága a világmindenséghez képest okozza a kezdet- és végszámítás
igényét. Hogy a világ csak úgy van, amúgy se nagyon érthető nekünk, ha körülöttünk térben és
időben szinte semmi sem volt, lett csak úgy, magától. Mindig kellett alkotó munka, létrehozó
akarat és tevékenység, folyamat. Pedig azért a túlnyomó nekünk is adott.
Innen van aztán, hogy teljesen megalapozatlan, azaz tapasztalati téren elérhetetlen területre
teszünk következtetési kiterjesztést, bár az egyre fejlettebb mérőeszközeink persze már szintén
képzetileg beláthatatlan méretűre növelték elérési hatékonyságunkat.
No mármost, hangsúlyozva, hogy a részletösszefüggéseket a részalkotók nem teljes körű
ismerete hiányában nem tudom megragadni az írásodban, ezért azt gondolom, hogy akkor jártál
el helyesen, ha azokat az ismereteket, amit a kvantummechanika terén te megragadtál, afelé terelgetted, hogy kiderüljön belőlük a határozott álláspontok kevésbé megalapozottsága, mint amennyire határozottnak adják elő magukat, valamint lehet tehát utalást tenni arrafelé, hogy a gondolkodásunk meghatározottsága esetleg még mindig, a kvantumfizikai teljesítményekkel együtt
is a régi mederben sínylődik, amit mesterségesen, a birodalmi szemlélettel igyekeznek fenntartani, mert még mindig jobbnak vélik ezt a világ urai, mintha nem (ők) lennének a világnak urai.
Csak azért merek az egységes (mindenki számára értelmezhető) elmélet felé igényt támasztani (persze csak kettőnk között, mert ezt – ennek tartalma mélységeit – még kevesen bírják elviselni és nem is hagyják magukhoz közel érni), mert a világ is egységként jelenik meg számunkra az érzékeink szűkössége miatt, amit gondolkodással pótoltunk eddig. De most mintha a
dolog visszafordulna, és a gondolkodást már a tudomány kezdi gúzsba kötni a bonyolultságával
és azt öncélúnak vagy szükséges sajátosságnak vélve nem is foglalkoznak vele, és ezért már csak
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a jól megfizetett, azaz kiképzett kör érti, és a pénzt meg azok adják rá, akiknek céljaikat fentebb
érintettem, tehát majd jól megnézik, mire is adnak egyáltalán. Stb. De ezt a csontot már lerágtuk
mi ketten.

Cser Ferenc 2019. 08. 26. 14:45
Kedves Lajos!
Köszönöm az észrevételeidet, de mindjárt szeretnélek ki is igazítani: a kvantummechanikusok nem foglalkoznak a világ eredetével, nulla időpontjával, azt a húr elmélet, az egyesített húrelmélet, azaz m-elmélet hívei teszik. Éppen arra utaltam, hogy az akkorra feltételezett körülmények között a kvantummechanika nem használható, hiszen arra már nem érvényes.
Einstein egy másik mondata: ’Csak két dolog végtelen: a világmindenség és az emberi butaság. A világmindenségében már nem vagyok annyira biztos.’
Hogy kezdet és vég áll elő minden genetikai elméteben, azon nem csodálkozom: minden,
ami megszületik, él, az egyszer el is pusztul. Csak a forma, az élő rendszert alkotó anyag azonban
nem puztul el, csak más formába kerül.
Csak éppen itt a kérdés: a világmindenség született-e? Térben és időben véges-e?
Ha térben véges lenne (önmagába forduló három dimenziós valami, mint a felfújt gumigömb, véges, de határtalan) – akkor a gravitációs hatásoknak lenne egy centrum felé mutató öszszetevője – ami nincs. A rá kidolgozott egyenletek azonban mind a nulla, mind a végtelen időben
és helyen elveszítik értelmüket, azaz csakis véges megoldásokkal kísérletezhetnek.
Most azt mondják, hogy a világmindenség kiterjedése neghaladhatja a 13,6 milliárd fényévet
– 48 miliárdot dobott be valaki –, de minthogy az ideje 13,6 milliárd, az azon túli részről nem
lehet információnk, még nem érkezett hozzánk. Mondjam-e, hogy ez is ellenőrizhetetlen tétel,
baromság?
A másik elv, hogyha végtelen a világegyetem, akkor az éjszakai égboltnak fényesnek kellene
lenni, mert valahonnan csak-csak érkezne fény ide.
Hogy ennek van-e értelme? Szerintem nincs.
Az én felfogásom szerint a világegyetem térben és időben végtelen, azaz nincs nulla pontja.
A tágulást ugyan az einsteini egyenletek leírják – kozmikus állandót tett bele – de még ez sem
biztos, mert vannak egymás szomszédságában lévő galaxisok, amelyeknek a vörös eltolódása
akár a másik kétszerese is lehet. Nem biztos, hogy a vörös eltolódás (itt atomi színkép vonalairól
van szó) az a tőlünk távozó tárgy sebességét jelzi – ahogy a vonat sípolása is emelkedő hangú,
ha közeledik és süllyedő, ha távolodik a vonat.
A kvantummechanika anyagi rendszerek állapotát írja le. Alapja az elektron és a proton
elektromosan ellentétes töltése és az elektron mozgási energiája, sebessége és ebből származó
impulzusa. Az ún. Heisenberg mátrixban ezek a függvények kerültek be és az egyenletek véges
megoldása akkor lehetséges, ha kvantumszámokat tételeznek fel. Ugyanis a megoldás hullámegyenleteket eredményez.
A H-atom esetében ez egyszerűen megoldható egyeletrendszert eredményezett és az elektron
kötési energiájáa pontosan az a 13,6.... eV jött ki a számításból, mint amit mérni is lehet (vonalas
színkép alapján – és ez az a vonal, ami a távoli galaxisokból érkező fényben a távolsággal arányosan a kisebb energia (vörös) felé tolódik el.
Teljes mértékben egyezik a véleményünk, miszerint az ember lényege a közössége és attól
elválaszthatatlan. Mind a cselekedetei, mind a gondolatai összefogják. Sőt, néhány ’kísérleti’
eredményem szerint az agyak kollektivizálódása éppen a nyelvi generátor miatt jön létre, azaz
amikor valaki egy gondolatot szavakká fogalmaz meg, ez a művelet ’sugároz’, ez az, amire rezonálni lehet. Ennek alapján pl. ha vallatnak és belőlem valamit ki akarnak szedni, akkor a föltett
kérdésre még gondolatban sem válaszolok, mert a megfogalmazásakor a válasz átkerülhet a vallató agyába. – Pszichológia!
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Innen ered az az elképzelkésem is – azaz ezért gondolom –, hogy a népeknek van istenük, a
magyarul gondolkozó agyak magyarul képesek rezonálni egymásra. Most azok, akik több nyelvűek és a gondolkozásuk már nem nyelvi, hanem gondolat-képi, azok alkalmasabbak arra, hogy
máshonnan érkező gondolatot befogadjanak – természetesen, azon a nyelven megfogalmazottakat, emlyeket kellő szinten értenek, beszélnek.
Amikor legutóbb Pesten jártam, akkor kifejezetten zavart a rengeteg gondolat. Itt csend van.
Persze, nincs kizárva, hogy ez az érzésem már hamis.
Most, amit írsz a hatalmi technikákról, amelyekkel emberi tudatot mosatnak át, írányítanak,
erőszakolnak meg, ennek ideális eszközei a képi hírközlők – manapság elsősorban a TV. A képi
– nem nyelvi! – információ leköti az agyat és a nyelvire már nem marad energiája, egyszerűen,
amit a kép mellé tesznek, az ragad ott meg. Hogy ezt kishazánkban a médiamogulok tudatoan
használják-e, vagy csak rutinból, azt nem tudom, csak azt, hogy ebben eléggé eredményesek.
Még otthon voltam, amikor Kerekes, az MSZMP oktatási bzottságának elnöke az intézetünkben szabad pártnapot tartott és arra engem is odahajtottak (nem voltam párttag). Azért jött
ki, mert az igazgatónk egyben egyetemi tanár is volt és a Kerekes felesége nála dolgozott.
Kerekes akkor arról beszélt, hogy a Párt mennyire büszke a tudósainkra, akiknek az élete
egyáltalán nem kiemelkedően könnyű, akik alulfizetettek és mégis, a magyar tudomány a nemzetközi élvonalban van.
Felszólaltam, és elmondtam, hogy lehetséges, hogy az a tudós, akinek a munkájára most
hivatkoznak, már nincs a tudomány területén, hiszen valamiből élni is kell, és pl. a belügyminisztérium épületének a falát vakolja kötéltechnika segítségével (komkrétan tudtam ilyenről) –
mert abból sokkal nagyobb a jövedelme.
Mert ugye nincs pénz az oktatásra (már akkor sem volt) és erre azt mondtam, hogy egy
oktatási rendszert lebontani könnyű és gyorsan megy, de amikor már előteremtenének rá pénzt,
az újjáépítése már nem megy gyorsan. Mert először azokat a tanárokat kell kiképezni, akik majd
az ifjúság oktatásába bevetendőket képezik ki a munkájukra.
A válasz az volt, hogy ’de hát, elvtársak, nincs rá pénz’.
És ez a helyzet ma is. Most rombolják le azt a szintet, amelyiknek az általános szellemi
szintet biztosítani hivatott oktatás lenne a feladata.
Hát ez jutott még eszembe, az M-elmélet kapcsán.
Dolgoztam kvantummechanikával, ismerem és tudom, mire képes. A viág kezdete és vége
nem tartozik bele.

Cser Ferenc 2019. 08. 27. 0:15
Magyar ősvilágkép
Mellérendelés – de nem mondja ki.

Czakó Gábor: Magyar ősvilágkép. Magyar Nemzet 2019. augusztus 26.
Meséinkben az Égig Érő Fa gyökere az Alvilágban ered, ahol sárkányok uralkodnak. A Középső Világ a miénk, embereké. Az Égig Érő Fa – a Tejút? – teteje maga a Fölső Világ. Uralkodója, ha asszony, akkor királynő, olykor istennő. Mivolta kitetszik abból is, hogy nem kell megkérni a kezét valakitől, tehát még vagy már nincsen fölötte szülői hatalom. Férjének is ő parancsol. A jelzett tényekből nem anyajogú rendszer, vagyis nem úgynevezett matriarchátus következik, hanem inkább a nemek egyenrangúsága: a trónon ülhet férfi is, nő is, ha joga van rá, és a
szükséges képességekkel rendelkezik. Erről őskori írások természetesen nincsenek, de ókoriak
vannak bőven egyiptomi, babiloni stb. királynőkről.
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Meséink mennytana szerint a madarak és apróbb állatok uralkodója rendszerint vénséges
vén öregasszony. Ő is istennő, ám nem mindentudó, mert alattvalói jelentése alapján igazítja útba
a mesehőst, továbbá nem mindenható, mert hatalma nem terjed túl az előző mondatban jelzett
körön.
A gondok, kalandok, próbatételek megélése mindkét nem számára közös. Lehetetlen baj
nélkül megúszni az életet. A testi küzdelem, a harc, a nehéz munka elvégzése férfidolog, ám a
titkok, az ellenség gyöngéinek, elrejtett tárgyak, hadicselek, jövő-menő hírek és a rejtélyes dolgok kifürkészése, a gyermeknevelés, a jövendő megérzése, ismerete az asszony dolga.
Ezért a madarak úrnőjét a pletyka istennőjének is nevezhetnénk.
A gonosz legyőzése után ősidők óta sok mesében hangzik el a szeretők csudaszép, sírig tartó
önátadása: „Édes szerelmem, én a tiéd, te az enyém vagy!” Másutt: „Te az enyém, én a tiéd, ásókapa válasszon el bennünket!” Ekkor még tán ókori értelemben vett templom sem létezett, eskető
pap még kevésbé – csak a szerelem. Vagyis ezek a szerelmesek a kereszténységet, a világvallásokat megelőző, mondhatjuk, a történelem előtti időben éltek ugyan, de ismerték a jó házasság
örök titkát.
Ismerték a fél gyökszó értelmét is, amelyet feleség szavunk máig őriz: felek vagyunk. Legyünk bár férfiak vagy nők. Hajdanában néhol, például Csángóföldön a férjet is feleségnek nevezték, mivel csak a nászban, egymás által (!) válhat a férfi és a nő eggyé, egésszé, azaz teljessé,
köznapi szóval emberré. A Merényi László gyűjtötte Eredeti népmesék (1861) első darabjában
állapítja meg a főhős Kígyóbőr: „mi most egygyé lettünk”.
Őskori eleink házassági fogadalmának súlyos szavait hol nő mondja elsőnek, hol férfi. Ilyenformán a döntést bármelyikük kezdeményezhette! Életre szólt. Tehát az „ásó-kapa” a sírásás, a
temetés tapintatos megnevezése, jelentése, a „holtomiglan-holtodiglan” kereszténység előtti találmány, maga a lét eredeti normalitása, mondhatni, a természetes és hűségességében magasrendű élet kiteljesítése. Kedélye a duhaj buli, a kocsma oldalának kirúgása helyett a derű. A derű
az élet csöndes öröme, a szeretet ápolása, megszentelése, a rend, az igaz és normális emberi élet.
A szeretet a világ legmagasabb rendű, köznapi, mégis isteni megnyilvánulása – még az állatok is sóvárognak rá. Különösen az „lelkes állatok”, amelyek, esetleg: „akik?” a bajba jutott hősök segítői a mesékben.
Az elrabolt feleségét kereső kiskondás történetéhez visszatérve láthatjuk, hogy az Égig Érő
Fa teteje maga a teljes Fölső Világ hegyekkel-völgyekkel, élő vizekkel, boszorkányokkal, vándorokkal, pásztorokkal, táltos lovakkal, sárkányokkal, óriásokkal, királyokkal és országokkal.
Szóval mindennel, aminek egy világban lennie kell. Megjegyzendő, hogy Középső Világ, sőt
Alsó Világ is létezik. Ezek istenkirályai sárkányok, akiket a hős Fehérlófia legyőz.
A magyar mesék sárkányai – ellentétben a nyugatiakkal – nem hüllők; bolondok volnának
gyönyörű lányokat falni, amikor nőül is vehetik őket. A sárkányság mibenléte nálunk nem biológiai, hanem lelki: jellem, őskarakter, őrületig burjánzott férfierő, nekivadult féktelenség. A
többfejűség – az elszabadult képességek torzulása – ennek megnyilvánulása. A sárkányok és az
emberiség közötti szerves kapcsolat magyar emléke, hogy sárkányaink nem gyíkféle hüllőkkel
házasodnak, hanem az emberektől rabolnak feleséget maguknak. Hajdan leginkább királylányokat.
Ma is léteznek, de nem barlangokból lesik zsákmányukat, hanem korunk mocsara, a semmiipar – szórakoztatás, azaz szétszórás: álművészet és áltudás, világháló, divat, tőzsde stb. – posványában ólálkodnak. Zsákmány mindenütt kínálkozik, ahol álság terjeng.
A Középső Világ szülötte, Fehérlófia lemegy az Alvilágba, ahol legyőzi az ottani három
sárkányt, egyúttal kiszabadítja az elrabolt királylányokat. Az Alvilágban fészkel a griffmadár,
aki fiókái megmentéséért, hálából, fölviszi a Középső Világba Etana-Fehérlófiát.
Etana és Fehérlófia – jelenlegi föltételezésünk szerint – talán egy hős két neve. Sajnos az
Etana-eposz csonka, népmeséink szintén, hiszen a mesélők és közönségük emlékezése, figyelme,
teherbírása mindenkor korlátozott. Az időé is!
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Ha belegondolunk, rájövünk arra, hogy régi meséink nem egyszerűen honfoglalás előttiek,
megeshet, hogy sokkal, de sokkal korábbiak! Tudjuk, hogy a hosszú, többestés elbeszélést kívánó
történetek néha megcsonkulnak, máskor némely darabjuk hajlamos önállósulni. Egy példa: a Ludas Matyi eredetileg mezopotámiai, mai tudásunk szerint akkád eredetű, mert legrégebbi írott
változata ezen a nyelven maradt ránk. Két változata került át az európai népek mesevilágába.
Ebben Matyi csak kétszer torolja meg sérelmét. Kivéve a csángókat és rajtuk keresztül minket,
mert a Moldvában katonáskodott Fazekas Mihály főhadnagy úr az ott tanult változat nyomán
helyreállította az elbeszélés ősi, szent, hármas szerkezetét!
Honnan s hogyan került Moldvába a csángó változat?
Népmeséink folyamának eredeti egysége némileg széttöredezett az idő örvényében. A történetek ősalakját megtalálni és kibogozni a különböző változatokból, aztán leválasztani a rájuk
gubancolódott idegen szálakat, ráadásul szétszedni a megtévesztésig hasonló elemeket, majd
visszaterelni az elcsatangolt mozzanatokat nem gyerekjáték.
Miért fontos ez? Leginkább azért, mert a mese az őskor egyelőre alig földerített hitvilágának,
emlékezetének, mostani szóval történelmének, világszemléletének és lelki törekvéseinek művészi foglalata. Szikárabban: a hajdanvolt világ gyökere. A mondák pedig a mesék határát még át
nem lépő, tehát irodalmi értelemben éretlenebb csírák, vagy ha így világosabb: az őskor történelmének magocskái, amelyeket manapság divatos angol kifejezéssel kell elnevezni, de ameddig
szabad, ragaszkodunk eredeti magyar beszédünkhöz. S miután már nem engedik, akkor is.

Darai Lajos 2019. 09. 03. 23:24
Kedves Feri!
Neparáczky sorra nyilatkozgat (most, hogy kitüntették), ami jó csakhogy részeredményekből a nagy egészre következtet: „Az eddigi kutatásaink alapján a szállási honfoglaló magyarság
etnogenezise az eurázsiai sztyeppezónában történt, és nem a sztyeppezónától északra található
erdőzónában. Ezen belül két főbb geolokalizációs pontot írtunk le: Kelet-Belső-Ázsiát és a Kaukázus lábától északra elterülő pontusi-kaszpi sztyeppe területét.”
És hát megerősíti a hagyományos „honfoglalás” tézisét: „Megjelenés előtt áll a hun, avar és
honfoglalás korból származó leletek férfiágon öröklődő Y-kromoszóma-vizsgálatának eredménye. Ebben többek között ki--mutatjuk, hogy a honfoglalás kori leletek apai és anyai vonalai
ugyanabból a régióból származtak. Azaz a férfiak és a nők együtt érkeztek a Kárpát-medencébe,
ez azért jelentős, mert ezt korábban többen vitatták.”
Szekeres Pista üdvözölte és igazolta, amit Endre mondott (neked nincs FB-od, ezért idézem):
„Már a 90-es évek első felében az általam alkalmazott ’történeti összehasonlító jeltörténet’ módszerével, a székely Nikolsburgi ábécé, és az orhoni és jenyiszeji ó-türk betűket a rajzuk (grafémájuk) és hangértékük (fonémájuk) segítségével piktogram előzményükben helyreállítva, és a
kínai írástörténeti szakirodalomban No. 1.-től No. 63.-ig rendre piktogram előzményükben azonosítva (egyeztetve) – megállapítottam, hogy mindkét betűírás előzménye a kínai piktográfiából,
a kínai írástörténeti kultúrkörből származik. (L. a SZÉKELY ÉS ÓTÖRÖK ÍRÁS JELTÖRTÉNETE Bevezetés a történeti összehasonlító jeltörténet módszertanába. Mundus Magyar Egyetemi Könyvkiadó, 2008. c. könyvemben.) 2018-2019-ben több tanulmányom összegzéseként írtam meg a ’Uráli, nemeket jelölő fejszimbólumok történeti összefoglalása, és ami körülöttük van’
c. tanulmányomat, melyben a hím és nőnemet jelző ős-uráli fejszimbólumok Finnországtól az
ős-kínai írásban is időszakosan megjelenő uráli fejszimbólumokkal bizonyítom az ’urálinak nevezett’ ősnép szétvándorlását életterük földrajzi sávjában. Valamint a kínai Hung-fan (Nagy szabály) filozófia öt elemének kivonását (rajzrészkén kiemelését) a nőnemű teknős (ku-wen) piktogramból, amelyekből két tájolt elem, az ’északi’ ’víz’ és a ’déli’ ’tűz’ ideogramma pár az az
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Aluchaideng helység közelében megtalált gazdag hun aranykincs fejdíszét is észak-dél ’főirányba’ tájolja. De minden más, ősi kulturális hagyatékunk is az ős-kínai szomszédságba vezet.
Így ’magyar > Megyer’ nép és törzsnevünk is, amely a kínai ’ma’ (ló) névből lett két módon is
képezve, az eurázsiai útvonalon feljegyzett településnevekkel és a Kárpát-medencei helyneveink
bizonysága alapján. Így a genetikai vizsgálatok sem mutathatnak mást, csak azt, hogy miként
keveredett egy ős-uráli eredetű és ős-nyelvű nép, több részre szakadva, és különböző török és
más nyelvű népekkel is keveredve, míg (erős) ázsiai hun utódnépekként, nyelvüket és kultúrájukat megtartva, megjelentek a Kárpát-medencében. – Mert egy nép hiteles adatai, ha valóban hitelesek: Nem zárhatják ki egymást. Csak egymást erősíthetik.”
Egyébként – talán még nem láttad – Pista itt fejti ki bővebben, hogy egy helsinki butikban
látott pelerin rajz és az uráli sziklarajzok Kínába visznek, illetve onnan hoznak minket:
https://epa.oszk.hu/01400/01445/00055/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2019_01_086-090.pdf

Cser Ferenc 2019. szept. 4. 1:02
Szomorú! De lovat kap a maga alá a mostani politikai iráyvonaltól.

Darai Lajos 2019. 10. 13. 13:19
Kedves Feri!
Ehhez a szenzációhajhász íráshoz: 1 millio éves, emberiség előtti földalatti templom – senki
sem tudja, kik és miert alkották? a hozzászólások között Mészáros Béla mondanója eléggé öszszangban van a miénkkel: „Több ellentmondást és hamis adatot véltem felfedezni az írásban,
ezért úgy gondolom, némi helyesbítésre szorul… Eleve ott nem kerek nekem a dolog, hogy száraz barlangról beszélünk, amit nem igazán érnek eróziós hatások, a cikk mégis arról számol be,
hogy az erózió nyomán tudták kiszámolni nagy pontossággal, hogy ez a földalatti struktúra egymillió éves is lehet. Én itt a lehetre tenném a hangsúlyt, mert lehet, hogy csak pár-százezer, vagy
pár-ezer(!) éves… A mai tudomány és a történelemmel foglalkozó szakemberek egyöntetűen
állítják: a rendelkezésre álló információk alapján a valaha élt legkorábbi emberi civilizáció és
közösség alig 10-12 ezer éves. Az ilyen szakeberek nyugodtan adják vissza a diplomájukat! A
10-12 ezer évvel ellentétben az is érdekes tény, hogy a mi 12 millió éves Rudink (Rudapithecus
hungaricus) arckoponyája már rendelkezik azzal a tulajdonsággal, amelyik a mai emberfaj (homo
sapiens) mássalhangzó-képzését, így beszédkészségének és mai bonyolult kommunikációs képességének kifejlődését tette lehetővé. Ezután kb. 7 millió éves hiány mutatkozik afrikai emberszabású leletekben. Európában és Ázsiában viszont óriási mennyiségű (több ezer darab!) maradványt tártak fel a rudabányai proconsulid utáni időkből. Visszatérve Afrikába: a közvetlen emberősként elkönyvelt leletek közül a 2,5-4,5 millió év közti időkből egyik sem mutatja a Rudinkhoz hasonló, az emberré válás legfontosabb, közvetlen jellemvonásait. Bár ezt még évmilliókra
tehető fejlődés választja el az előembcrektől, elképzelhető, hogy az európai előemberek nem Afrikából származtak, hanem magán az eurázsiai kontinensen fejlődtek ki! … Még mindig a 10-12
ezer éves civilizációs megállapítás tarthatatlanságára reagálva, csak egyetlen, szintén hazai
példa: Érden, az érdi fennsíkon 1961-ben egy 50-60ezer évesre becsült 7000 (hétezer!) kg hús
tárolására való jégvermet találtak 37 állatfaj csontjaival. Csak laikusként tűnődjünk el rajta, hogy
mekkora populáció az, aminek 7000 kg húsra van szüksége! Azonkívül, ha letárolták az élelmet,
az azt jelenti, hogy már réges-régen leszoktak a halászó-vadászó-gyűjtögető életmódról, csak az
állatok vonulási idején vadásztak, aztán egész évre le volt a gond, bőven maradt idejük kultúrálisan fejlődni... Nos, ha ilyen ismeretek birtokában vagyunk, akkor miért hülyítjük egymást a
XXI. században badarságokkal???”
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Nem is ezért küldöm el, hanem mert úgy látom, ez arra mutat, amit már korábban pedzegettem neked, hogy a szóban forgó területeken és máshol is Ázsiában, de Afrika északi részén is,
sorra találnak civilizációs emlékeket, és én inkább arra gondolok, hogy a gyarmatosítással elvették ezeknek a területeknek a saját múltját és csak egy európai hatalmaknak megfelelő, azokhoz
köthető, azoktól függő múltat engedélyeztek nekik, nem elismerve a saját jogú utat, ami azért
egyre másra felbukkan újabban.

Cser Ferenc 2019. 10. 13. 13:44
Kedves Lajos!
Nagyon könnyű kimondani, hogy 1 millió éves. Hogyan állapították meg? Erózió? Tudom,
hogy mi az, de abből nem lehet ekkora időléptékre követkzetetni.
Ugyanilyen gondom volt a Boszniai ún. piramissal kapcsolatosan is. Mert találtak benne egy
36 évezreddel ezelőtt élt famaradványt – amit akárhonnan a hasadékba kerülő víz is bemoshatott
évezredekkel annak élte után. Ahogy a Vass Imre barlang egyik omladékjában is találtunk 10
évezredes gyapjasorrszarvú csontot – de ez nem jelenti azt, hogy az üreget akkor vájták ki. Még
kevésbbé, hogy a falán lévő rovásjelek is akkor kerültek oda.
Persze, az ezotériának ez nagyon jó.
A valós kormeghatározás nehéz feladat. Hogy egy barlangba, a már kialakult üregbe pl. mikor rakódott le valami képződmény, annak korát több módszerrel is meg lehet saccolni, de egyegy módszernek igenis vannak meghatározható határai.
A 14C-gyel kb. 35-40 évezredig lehet viszonylag kis tűréshatárral kort meghatározni, de nem
az akkori kultúra korát határozzák meg ezzel, hanem, hogy az ott található tárgy mikor élt, ill.
halt meg (fa).
A mészkövek, képződmények korát U/Th módszerrel lehet meghatározni, de azzal 100 évezred előtti korokat, illetve 1 évmilliónál nagyobb korokat már nem. A meghatározás pontossága
is elég laza.
A K/Cs módszerrel szilikátos kőzetek képződési korát lehet meghatározni, de pl. azt már
nem, hogy az abba vájt üreget mikor vésték oda.
Gyanítom, hogy az eróziós módszerrel is a kőzet korát határozhatják meg – ha... – és nem a
kivésését.
A leírásban persze már az szerepel, hogy mikorra ’hazudták’ a tudósok az emberiség múltját.
Azonnal állást foglal, holott az egész a levegőben lóg – a kormeghatározás miatt.

Cser Ferenc 2019. 10. 17. 23:58
Kedves Lajos!
Na, mit mondtunk?
Itt van:
Az őosemberek hamarabb telepítettek be a Földközi-tenger térségét a korábban véltnél.
Nem pontosan ezt mondtuk, de itt van az a megoldás, hogy miként is jutottak el szerte Európába őseink (sőt már a Neandervölgyi ember Afrika déli csúcsáig).
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Darai Lajos 2019. 10. 18. 1:07
Hát igen, Kantot se szeretik modernék, mert rámutatott az ember – örök – korlátaira, és ők
meg mindentudók. Egyébként ezt írtuk a Folytonosság 23. fejezetéeben: „A Riss jégkorszak
ideje alatt, 150 ezer éve megjelent Európában és Nyugat-Ázsiában, majd Afrika déli csúcsáig
elterjedt a – valószínűen az európai Homo erectusból kifejlődött – robusztus testfelépítésű
Homo sapiens neanderthalis ősember, a modern ember egyik elődje. Nagy teste, hosszú feje,
zömök törzse és rövid lába a hideghez alkalmazkodott. Fejlett társadalmi életet élt, etikával rendelkezett. A specializálódott vadász kultúrájú moustieri műveltséget tulajdonítják neki, amelyet
hosszú idő alatt továbbfejlesztett. Ez az ősember azután sokáig együtt élt az Európába a Kaukázusból érkező – ott a Mindel–Riss átmenet óta szubtrópusi éghajlaton hosszú idő óta kifejlődött
– meleg égövi testalkatú, hosszú lábú és vékony testű ősemberrel, a modern ember közvetlen
elődjével. Aztán keveredett vele, ezért 30 ezer éve eltűnt, azaz kikopott, feloldódott az új embertípusban. Ez pedig – a keveredés eredményeként – a cromagnon embertípus lett, s a keveredés egyik helyszíne a Kárpát-medence volt.”

3. ábra. Génáramlás a günz végén (j. e. 660-500.000).
Az Európa mi vagyunk II. kötet 46. oldalon pedig közöltünk egy ábrát, amelyen a Günz–
Mindel átmenet korában az M173 Kis-Ázsián át terjed nyugatra (3. ábra):

Cser Ferenc 2019. 10. 18. 2:16
Ugye? Az akkori logikus elemzésekkel a korabeli heves tagadás – egygyökerű modern ember! – ellenére eljutottunk a valósághoz. Az utóbbi idők adatai sorra alátámasztanak minket.
Ahogy a genetika is alátámasztotta a Gyökerekben megfogalmazottakat – és az újabban államilag
támogatott törekvéseknek hiába akaródzik azt átírni, átértelmezni, sajna nem megy ellentmondásmentesen. (Ja, alant elírtam: szinkro-ciklotronról volt szó).
A kettős társadalom képe meg valahogy nem megy a fejükbe. Ahogy az is nehezen, hogy a
neandervölgyi már ember volt! Ember a javából, erkölccsel és logikus, társadalmi összefogással.
Hidegövben másként egyszerűen nem maradhatott volna fenn – már pedig több százezer éven át
létezett.
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A világmindenség nem fehér és/vagy fekete!
Olvasom a CocaCola válaszban, amit a melegpropaganda miatti büntetésre adtak, hogy szentül hiszik, hogy az emberek egyformák.
Abszolút tévedés! Nincs két egyforma ember! Még akkor sem, ha azt kell mondanunk, hogy
megszületése előtt egyenértékűnek kell kezelnünk – azaz nem szabad a jogrendszerbe származás
szerint diferenciálni – ámde a megszületés pillanatától kezdve minden ember más, másként alakul, másként éli életét, másra képes, más kultúrához másként alkalmazkodik és tudatát elsősorban a születés utáni kulturális hatások határozzák meg.
Még akkor is, ha az ideghálózatára, annak működési paramétereire hat a genetika. Nincs
magyar gén! Nimcs zsidó gén! Nincs ilyen, vagy olyan kultúrát befolyásoló és meghatározó gén!
Van viszont mém, kulturális gén. Erről gagyogunk az Emberiségben.
Lajos, nagyon elszaladt a ló a mostani uralkodó elittel! A másikkal is, de ez most a látványosabb. Sajna, ennek bukás lehet – és nagy valószínűséggel lesz is – az eredménye és annak
következményei még riasztóbbak. A bosszúállás ideológiai képviselői jönnének vissza a hatalomba és ettől mentse meg az Isten Magyarországot!
Dagad a mellük a nagyobb mértékű növekedés láttán. Pedig Jánosi Ferenc eléggé egyértelműen kimutatta, hogy a gazdasági növekedés trendje állandó és a látszólagos gyorsabb növekedés semmi más, csak helyreállítási szakasz! A trend meredeksége meg éppen azoktól a beruházázoktól függ, amelyeket a korábbi és a mai hatalom sem igyekszik megtenni: oktatás, egészségügy!
A magyar gyerekek olvasási, matematikai és természettudományos készésge látványosan
romlott 2014-hez – és a környezethez – viszonyítottan. Már pedig a jövőbeli gazdasági növekedés mértéke ettől is függ!
Sajnos. Te ezt az okatásban magad is bizonyára jól érzékelheted.

Darai Lajos 2019. 10. 21. 22:09
Chemoton?
Kedves Feri!
Ez nem a chemoton maradványa véletlenül?
Párizsban egy olyan organizmust mutattak be, ami óránként 4 centimétert növekszik, nincs
agya, de emlékszik és képes percek alatt meggyógyítani önmagát

Cser Ferenc 2019. 10. 21. 23:52
Kedves Lajos!
Nem, önmagában ez nem chemoton, de lehet, hogy mindegyik sejtje az. Chemoton-szervezet
– ami több, mint az alap. Érdekes.
Gánti [Tibor] beszélt nekünk a gondolkozó chemotonról, és amikor – végigondolva a vegyi
alapokat – belekérdeztem, akkor megrémült: valaki megértette! És talán akkor ő is.
Ugyanis a gondolkozó chemoton olyan chemoton, amely nem képes szaporodni, de növekedni igen – és ehhez nagy energiára van szüksége, azaz sok-sok choleszterinre. Abból nyúlványok képződnek, azaz nem őrzi meg az optimális térfogat/felszín arányt.
De ez annál több, ez már szervezet. Jogos az észrevételed! Köszönöm!
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Darai Lajos 2019. 11. 11. 18:39
Görög heroizmus
Kedves Feri!
Beérett az egyik gyümölcs: a mellékelt szakdolgozat-íróm megérteni látszik az alárendelés
természetét. Amikor kérdezte, írhat-e nálam szakdolgozatot a görög héroszokról, azt váéaszoltam, hogy igen, ha figyelembe veszi, amit veled a mellérendelés-alárendelés viszonyáról írtunk.
És megadtam az elérési linkeket. Megtette és a mellékelt tanulmány született. Azt írtam most
neki, hogy örülök ennek a nagy munkának, mert tudom, mit jelent több mint két és félezer éves
szövegből tartalmat kivonni. Még ha Devecseri fordítása jobb, is mint az eredeti, de azért elég
kacifántos ez a nyelv, még ha annyira élvezetes is. Mert egyébként meglátásait, elemzését a két
eposzból vett idézetekkel támasztotta alá minden esetben.
Azt mondta, miután elkészült a munkával, hogy addig nem nagyon tudott mit kezdeni a témával, bár irodalom tanár létére nagyon szereti az Iliászt és az Oddüszeiát tanítani, amíg el nem
olvasta az általunk írtakat, nwer nwgéerwrrw Z Aláewnselés lényegét, és aztán vezérfonalként
használta a szakdolgokat írásban. Azaz észrevette, hogy a mellérendelés és alárendelés szempontja micsoda heurisztikus erővel bír.
Egyébként igen érdekes jellehzetességeket tárt fel a héroszoknak a görög közösségben érvényesített kiváltsságairól. Harcosok, tehát emberek voltak, mégis szinte félisteneknek tekintették
őket, hiszer rájuk nem vonatkoztak a szokásos erkölcsi szabályok. Például a harcban nem segítették ki egymást a bajban, mert fontosabb volt a zsákmány megszerzése. Azaz amikor egy ellenséget legyőztek, megöltek, összeszedték a fegyverzetét, javait, kincseit, és elszaladtak vele a
csatatér mellett felállított sátrukhoz, ahol e relikviákat gyűjtötték. Mert nemcsak a harci győzlem
volt a fontos, hanem a zsákmány nagysága is, amivel aztán kivívták a közösség csodálatát.
Érdemes e mellérendelés–alárendelés (és a kettős társadalom) szempontja szerint a történelem további alakulását is megtekinteni, azzal a különbséggel, hogy ezt a heroikus éthoszt felváltotta később és bizonyos helyeken a szimpla felsőbbrendűség tudata és érzete egyre kevesebbeknél, amitől még a modern világ is nehezen szabadul (mert a javak túlnyomó többségét ők bitorolják).

Darai Lajos 2019. 11. 18. 0:57
A klíma-ügy
Kedves Feri!
Annyit változott nálunk a helyzet, hogy Trump-barátság ide vagy oda, O V kijelentette nemrég, hogy aki a klímaváltozást (vagy globális felmelegedést mondott-e, nem emlékszem, de ilyen
volt a hangsúly) tagadja, annak elment az esze. Ezek szerint őt is megtévesztette Al Gore, illetve
nem látta A Nagy CO2 Svindli-filmet, vagy nem akarja elfogadni, vagy látja, hogy jó üzlet zöldnek lenni egy kicsit.
Amint ma már láttam egy írást arról, hogy csak minket vettek be az Ázsiai Török Tanácsba
Európából. Lehet, az egész keleti eredet támogatás csak a gazdasági nyitást célozza nála. Mert a
Folytonosság-könyv ott van nála 2005 nyara óta, és akkoriban volt ideje olvasni, mert bukta
2002-t (azzal dedikáltam neki, hogy félmillió éve itt vagyunk, ő is tegyen róla, hogy a következő
félmillióban is itt legyünk – a gárdonyi polgármester vitte el neki).
És talán mondtam, hogy az „Európa mi vagyunk!” mondat is elhagyta a száját most március
15-én. Ami csak azért érdekes, mert 2018. október 23-án még úgy mondta, hogy „Európa ma mi
vagyunk”. Közben talán megtudta, hogy be van bizonyítva eredet-ügyben a dolog.
Csak azért mondom persze ezt, hogy lásd, lehet, tudja ő az igazságot, mégsem azt képviseli,
ha a politikai érdeke úgy kívánja.
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Ferenc Cser 2019. 11. 19. 8:25
Kedves Lajos!
Klímaváltozás van – ez kétségtelen. Csak az okokkal van baj. Nem a CO2, hanem a Nap és
Föld pályaviszonyok és a Nap-aktivitás okozzák. A würm is azzal keződött, hogy az átlag
klíma fölmelegedett – akkor 5 C°kal. Aztán hűlt le. A fölmelegedés olyan 5 évezredig tartott
akkor.
Másrészt egyértelműen kimutatták, hogy a CO2/átlag hőmérséklet viszonyban mindig a
hőmérséklet változott először és azt követte a nagyobb CO2 koncentráció. És ez szolgált az aktívabb növényi élet alapjául, ami aztán korlátozta a további melegedés mértékét – hűtött.
Orbán megkapta a Gyökereket 2000-ben. Hazatérve az olimpiáról – kezében a Gyökerekkel! – Pokornival letilttatta annak a forgalmát. Mindkettőre van tanúm.

Darai Lajos 2019. 11. 21. 23:38
A három mellérendelő filozófiája
A mellékelt bemutatót próbáltam ma Veszprémben az MTA VEAB Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudomány Szakbizottság és a Stratégiakutató Intézet „Az életminőség-fejlesztés új paradigmái a 21. században” c. tanácskozásán előadni „Hogyan foglalkozhatunk a (jól) léttel a posztmodern filozófia szerint: építve, vagy leépítve? A három mellérendelő filozófiája” cím alatt.15
Ugye, csak 20 percem kett volna, és úgy gondoltam, a közepén csak pörgetem a képeket, fordított
sorrendben adom elő az írott változathoz képest, és kevéssé foglalkozom a posztmodernnel, de
persze az a kiindulópont és szóban részletesebben mondom. Ezért a címet is kibővítettem.
Hát, nagyon nem sikerült elmondanom, amit szerettem, viszont fergeteges sikerem volt így
is. Lényegében azonnal belekérdeztek, mert kiderült, hogy 10 oldal fér majd a kötetbe, mert 65
előadást fog tartalmazni. Ezért én felírtam a ppt-re az e-mail címem, és mondtam, hogy már
készen van a leírt változat is, de 37 oldal, ezért szívesen elküldöm, aki kéri levélben. Kaptam
három névjegykártyát is és többen jelezték, hogy majd írnak. Erre fel ismertettem a tartalomjegyzékét, és lényegében erre el is használtam az időt. Utána azonban még kérdeztek, és az még
hosszabb volt, mint az előadás, mert amúgy bőven volt idő két hiányzó előadó miatt. Ekkor sok
mindent elmagyaráztam, és akkor még jobban tetszett nekik. És azt is kérdezték, hogy akkor a
sok pénz miért arra megy, amerre (Kurultaj, Dél-Urál, Kaukázus, stb.) Említettem nekik a hősi
magyar múltba vetett hitet, és hogy ezért fontos a kettős kultúra, kettős társadalom megkülönböztetése, amit előadtam. Ez is tetszett.

A három mellérendelő filozófiája. Hogyan foglalkozhatunk a (jól) léttel a
posztmodern filozófia szerint: építve, vagy leépítve? Veszprém, 2019. nov. 21.
Tartalom
Bevezetés
A filozófia vége?
Az igazság, sőt a valóság vége?
A nyelv és az értelem vége?
Kitekintés a posztmodern állapotból

15

A teljes írott változat: A magyar elv a posztmodern korban. – A szerk.
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Kidobjuk-e a valós történelmet az ablakon, amely feltárul a tudomány és a
technika eszközeivel?
Korszerű időmeghatározó eljárások és a jégkorszakok időrendje
Régészeti műveltségek időrendje és a genetika kapcsolata
Helyszín-pontosítás távérzékeléssel
És a jelen valósága
A posztmodern lemondani látszik a világ megismerhetőségéről, a világ egységes magyarázatáról. De ezt az emberfelfogást nem mindenki vallja, más meggyőződésüket viszont kevesen
tudják alátámasztani.
Tegyünk erre tehát kísérletet most.
Az embertörténet, az ember felépítése és társadalommal elért eredménye mind azt mutatja,
hogy nem a természet vagy a szellem, hanem a kettő együtt meghatározónk, azaz a három=egy
elv: ‡.
A formalizált nyelvhasználat – saját elvi síkon – átértelmezi a megelőző elméleteket emberről, világról. A formalizált nyelv velejáró káros előnye:
– olyan követelményt támaszt a múlt felé, amit az visszamenőlegesen nem tud teljesíteni,
– nem kell foglalkoznia a jövővel, ha az elvi alapállásból tiltott,
– divatos látványosságával eléri minden más típusú mai elmélet lejáratását.
A mai filozófia vagy társadalomtudomány felléphet ez ellen, mert nincsen szüksége segédnyelvre, mint a fizikának a részecskefizikához a matematikára volt az érzékelhetetlenek kifejezésére. Ugyanis az emberi vélekedések és törekvések érzékelhetők, és ha nem, annak nem lehet
helye az egészséges – erkölcsi – életben: lásd összeesküvés-elméletek tiltása a magyarázatokban.
A formalizált egyennyelv ránk erőltetése ilyen érzékelhetetlen szándékot és erőt mutat a háttérben, ami a régi világból örökölt kettős társadalomba zárhat újra bennünket, pedig már a nyitottság elindult.

4. ábra. A mai tudomány és technika igen eredményessé teszi a világ megismerését, például az
időrendet a Föld globális hőmérséklete és a jégkorszakok ideje alapján, ahol a hőmérséklet jelzők a jégkorszakoknak a jelen előtti évezredeit mutatják (a déli sarki jég, valamint az óceánfenéki és talajvízi mészlerakódások oxigén izotóp aránya alapján).
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Emberi eredettörténet és eseménytörténet kapcsolata
Jelen előtt 7500 év től indul a kettős társadalom és kettős kultúra:
– e fölötti idő nem mutat erőszakot és rangbeli különbséget.
– ekkortól a Kárpát-medencei földművelés terjedése keletre, nyugatra és délre (vonaldíszes kerámia – LBK, M17-Eu19).
– majd hatalmi jellegű hódítás rombolással, elnyomással (M170- Eu7).

5. ábra. Az európai férfi lakosság származástani fája (* – a főemlős) Seminóék szerint.

6. ábra. Homo erectus vándorlás – Vértes László ábráján kiegészítve a férfi tulajdonságörökítő
mutációk megfelelő jelével. 1: Olduvai, 2: Koro-Toro, 3: Temifine, 4: Sidi Abderrahman, 5:
Swartkrnas, 6: Ubeidiya, 7: Karain, 8: Borda balka,9: Soan, 10: Guler, 11: Chaukau-tien, 12:
Lantian, 13: Dushanbe, 14: Vértesszőlős, 15: Buda.
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Kettős műveltség és alárendelő ókori és középkori „birodalmak”:

A hódítók (társadalmi és szellemi) elnyomó hagyományaiból származó:
– ókori perzsa, görög és római, bizánci és szent római birodalom,
– újkori birodalmak: angol, német, francia, spanyol, orosz, török,
– újkori gyarmatbirodalmak (Amerika, Ázsia, Afrika).

7. ábra. Az óperzsa birodalom Kr. e. 486.

8. ábra Nagy Séndor birodalma Kr. e. 326.
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9. ábra. Nagy Sándor hadmozdulatai.

10. ábra. A római birodalom legnagyobb kiterjedése Kr. e. 117.

87

11. ábra. Európa a X. században.

12. ábra. Európa a XVII. században.
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13. ábra. A világ felosztása a XVI-XVII. században: „földrajzi felfedezések”, azaz gyarmatosítások: Gyarmattartó ország: Belgium, Hollandia, Portugália, Spanyolország, Olaszország. Félgyarmat: Perzsia, Kína, Törökország. Egyéb: Ausztria, Svédország.

14. ábra. Gyarmattartó nagyhatalmak 1898-ban: Anglia, Oroszország, Franciaország, Németország, Egyesült Államok, Japán.

Kettős társadalom, kettős kultúra
A kereszténység létrejöttének eszmei gyökere: a mellérendelés.
Mi a mellérendelés gyökere?
– a földművelő állattenyésztés javai által: nagyszánú népesség,
– nagyszámú népesség: nem enged kettős társadalmat, megőrzi saját műveltségét,
– a mi nyelvünkben, műveltségünkben a mellérendelő jelleg máig megmutatkozik,
– mintegy párhuzamban keresztény elvekkel,
– ezek ezért a jövőben is üdvözítők lehetnek (lesznek!) az emberiség számára,
– mégis értetlenséggel találkozik a nyugati világban: ott a siker alárendeléses.
89

15. ábra. 1000 évvel a kínai előtt „jin-jang” jel a kukutyini műveltségbúl, ugyanonnan és Hódmezpcásárhely-Kökénydombról arcnélküli írásos figura (az írás nem kereskedelmi jellegű feljegyzés, de nem is vallási értelmű, hanem emlékezet segítő).

16. ábra. A vonaldíszes kerámia európai elterjedése.

Két tényező mellérendelt kapcsolatából származó harmadik eredmény
Minden tapasztalat a világ egységét mutatja:
– hullám és részecske egysége az anyag,
– vezérlés és elemek, vegyületek egysége az élet,
– tudat és agy egysége az egyén,
– lélek és test egysége: emberi személy,
– műveltség, erkölcs és társadalmi élet egysége a történelem.
– ember és társadalom egyesül emberiséggé.
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17. ábra. Részecske+hullám=anyag. Vegyület+kód=élet. Anyag+élet=egyed. Sejt+hálózat=agy. Érzés+öntudat=tudat. Agy+tudat=egyén. Test+lélek=személy. Egyéniség+személyiség=cselekvő személy. Beszéd+gondolat=eszme. Bizalom+értelem=hit. Hit+eszme=vallás. Család+nemzetség=társadalmi egység. Kötelesség+jog=erkölcs. Társadalmi egység+erkölcs=társadalmi élet. Társadalmi lét+műveltség=élő társadalom. Gazdaság+értelmiség=politika. Zársadalmialakulatok+zársadalmi elméletek=történelem. Ember+társadalom/nemzet=emberiség.
A világegyetem egysége nem lehet puszta anyagi, azaz a kvantumfizika nyelvén korpuszkuláris
egység, mert a puszta anyag hatásaként a mutatkozó jelenségek megragadhatatlanok.
Megragadható anyagi jellegű élettelen és élő szereplők – logikai alapozású – szellemi, vagy/azaz
hullámjelenségek hatása, egyfajta rendezettség és rendszerszerűség.
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A magyar mellérendelés modern kori megléte és példája
Kocsis István szerint „régi korokban azért majdnem mindenki törvénytisztelő, mert a Szent
Korona-tan nem alattvalói tudatot, hanem a Szentkorona-tagságot nyújtotta, ez közjogi érzetet, felelősségvállalást adott, egyenrangúságot és méltóságteljes magatartást,
országlakosi mellérendelés elvét segítette elő”.
Karácsony Sándor szerint „a mellérendelő magyar nyelv és műveltség együttműködésre
serkentő, míg a környező népeké alárendelő, hierarchikus, és az alárendelésből nem
lehet a mellérendelést megérteni, így századok óta szerveződik küzdés a magyar szemlélet ellen – hódoltatni bennünket”.
Ma már nyilvánvaló szemléletünk előnye: nagyobb nyerési esélyt ad a résztvevőknek.
A magyar észjárás nyelvi különlegessége: „mindig reláció a formája a magyar nyelv grammatikai jelölésmódjának”. Őseredeti a gondolkodásunk: „az egyiket mint egyiket, a másikat
mint másikat tekintem relációban, nem mint egyenlőt”. A kettőből új harmadikat teremt a
gondolkodás: igazi szillogizmus! De ha alárendelően gondolkodom: valamelyiket alárendelem, azaz ugyanazt mondom a mellékmondattal is.
A mellérendelő magyar népművészetben két szempont érvényesül egyszerre: a közeli és a távoli
– látóhatár alá és fölé helyezve a rajzon (Lükő Gábor).
A hagyományos mellérendelő felfogásnak a magyar műveltségben a mai napig történő túlélése
azt mutatja, hogy ebben a kérdésben nincs fejlett, meg elavult.
A modern emberiség túlélésének a záloga, hogy ismét vissza tud térni a mellérendelő szemléleten
alapuló műveltség társadalmi gyakorlatához, és tovább építi társadalmi és szellemi építményét.

Cser Ferenc 2019. 11. 21. 23:45
Kedves Lajos!
Örülök és gratulálok. Szerencséd volt a hiányzókkal, hogy jobban ki tudtad fejteni a gondolatot. Nagyon nem könnyű, mert egy gondolkozási korlátot kell ezzel áttőrni. De örülök, hogy ez
sikerült és esetleg lesznek, akik megértve azt, mellé állnak.

Darai Lajos 2019. 12. 13. 13:12
Kedves Feri!
Csak bizonyos értelemben szabadítottad te ki a szellemet a palackból, mert bizonytalan,
hogy a „nagy” magyarságtudarát ki honnan vette, amely mint pán-magyar nyilvánul meg. Közvetve, azt nem is olvasva, de a Gyökerek is inspirálhatják őket, mert akik hallottak valamit a
magyarság Kárpát-medencei eredetéről, szemrebbenés nélkül rávágják, mintegy a pán-magyar
felfogásukkal egyezőleg, hogy persze, mindenütt ott voltunk, és ha innen indultunk, hát akkor
innen, de aztán visszatértünk többször is, már mint hatalmasok. Ennek a felfogásnak az egyik
„genetikai alátámasztója” volt Szabó István Mihály, akivel érintkezésben voltunk, adtunk neki
teljes anyagot a valósághoz valószínűleg a legközelebb álló – mert a régészeti, történeti, néprajzi
és embertani adatokra épülő – értelmezésből, de vak és süket volt rá. Sokat beszélgettem is vele
a Gellért Szálló teraszán, de csak moslygott azon, amit mondttam, vitte őt a látványosra sikeredett
meggyőződése, aminek genetikai alapjaiban természettudósként nem kételkedett, de arra hiába
figyelmeztettem, hogy abban nemcsak tudományos szempontok és eszközök szerepelhetnek, hanem azon kívüli elfogultságok, történelemhamisítási maradványok is. Ezt az irányt viszi most
Oláh Zoli.
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Tartottam Pesten a Maghar Akadémián a Megújulás Szemináriumi Napokon 2010/11-ben
az Artkatakombában előadássorozatot, (amint 2011/12-ben az MVSZ Szent László Akadémiáján, amit interneten bárrki nézhetett a világon). De túl nagy hatással, éreztem, nem voltam a
szervezőkre, a közönségre inkább. És a szociológus Varga Csaba, aki a Nemzetstratégiai Intézetet alapította és vezeti (és aki nemrég a veszprémi konferencia egyik nyitóelőadásán éppen az
isten által elhozott boldog jövőről szónokolt, mert megint talált egy falut, ahol ki tudja próbálni
a boldogságfalu kísérletét), no, szóval nála meg, felkérésére szerveztem a kutatócsoportot, ahol
áttettük volna a mai szélesebb tudományos gyakorlatba a Kárpát-medenceiség vonatkozásait, de
hát hiába írtam meg (kettőnk nevében) a bevezető tanulmányt és küldtem el neki – sokakat bevonva abba – a részletes kutatási tervet, még csak választ se kaptam Csabától. A megbeszéléseken abban a csoportban is voltak fafejűek, akikkel nem tudtam elismertetni, bár elég hosszasan
próbálkoztam, hogy hasbeszélést folytatnak. Lehet, a főnök megtudta tőlük, hogy nem vagyok
elég ezoterikus, azért ejtett válaszra se méltatva. De ez még 2006 tavaszán volt. Most azonban
látszik, hogy nekik mindegyiküknek bejött az üzlet: Ezért miért is változtatnák meg a nézetüket?
Csak mert tudományosan másként van a valóság? Ugyan már! Hiszen már a miniszter is ázsiázik.
De mindezt nem írtam volna le, ha nem lenne további mondanivalóm vele. Már írtam neked
párszor, mennyire becsülöm azokat, akik ha tudományosan valamit belátnak, ragaszkodnak
hozzá, mégha a látszat teljesen ellenükre van is. Ilyen a sumér–magyar sok-sok egyezés, aminek
tudóit nem zavarja a hatalmas távolság, ha egyszer látják az egyezést. És ez sokminden másra is
vonatkozik, az etruszk, a görög, az egyiptomi, a perzsa stb esetében. A mi magyarázatunk erre
az ember neandervölgyi korszaktól való nagy fejlettsége, hiszen körbement a Földön, azaz annak
a nagy régiségnek a hangoztatása, amióta a kulturális egyezéseket látjuk, és aztán a gravetti népes
is vitte ugyanazt a kultúrát keletre, valamint a szalagdíszes korszak kiáramlásai sok irányba. És
ez mind sokkal régebbi, mint a harcias és alárendelő korszak és terjedés.
De lassan kirajzolódik, mint újabban szoktam már mondogatni neked, hogy amint a szkítázást sem ítéltük el, mert sok benne a magyar elem, és akár még Hérodotosz is meg van hamisítva, amennyiben ránk vonatkoztatják, amiket a sztyeppei szkítákról írt, illetve fordítva. És aztán
VII. Konstantin a DAI révén előadja nekünk a modern korban szokásos értelmezések, beállítások
visszavetített változatát a saját korára. Heribert Illigék szerint a császár írnok serege azáltal hamisított, hogy amikor a majuszkula szövegeket átírták minuszkulára, a régit megsemmisítve, az
újba az került, amit akartak és a változtatás nem ellenőrizhető. Illig az időbeszúrással vélte megmagyarázni a hamisítást, mármint hogy Nyugat-Európa és Kis-Ázsia is üres római és középkori
emlékektől stb, holott a magyarázat más, nem időbeli, hanem térbeli szerintem. Azaz ha a Kárpátmedencét még kitűntetettebb helynek vesszük, amiről a középkori és ókor írásos emlékek szólnak, mert még a középkor végén is fehér folt minden további terület, amit például ott a keresztény
térítők rendszeres kiirtása mutat, akkor azért üres az a kor, mert máshol történtek az ismert események, épültek a valamennyire ismert épületek, várak, városok, templomok, egyebek. És ennek
kell vennünk, a Medencét, azaz azonosnak az akkori ismert világgal, mert minden más nagy
közlekedési távolság messzemenően csak visszavetítés. Ha volt is kapcsolat a távoli helyek között egymással, ahhoz az európaiaknak sokáig nem volt közük. (Például sziámi rubintot találtak
a mai Irak területén, és az a bánya messzebb van oda, mint mi.)
Csak a modern terjeszkedéssel, a közlekedési és haditechnológiai fölénnyel váltak nagy területek elérhetővé, meghódíthatóvá. Akár ez még a római birodalomra is vonatkozik, amelynek
az első terjeszkedései nem szárazföldi kapcsolattal bíró helyekre irányultak a mai beállítás szerint. Holott a haditengerészet szintén modern találmány. Lehet beszélni kilenc evezősoros hajókról, de rajzon én még csak egysorost láttam. És hogy 500 harcos lakott volna a hajókon, az is
csak a messze múltra mindent lehet mondani kategória, mert azt olvastam, hogy a tengerhajózást
a vikingek találták föl, és max. 50 ember fért a hajóra, és part mentén hajóztak többnyire, s a
parton, sátrakban aludtak. De ha minden sokkal kisebb volt az írott ókorban és középkorban,
akkor nagy a valószínűsége, hogy a kettős társadalom sokkal jobban elérte a Kárpát-medencét,
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mint amire eddig gondoltunk. Azt eddig is tudtuk, hogy a Dunántúlon volt templomgazdaság, de
azzal kevéssé foglalkoztunk, hogy például a Nyugat-római Birodalom megdöntése után a Keletrómai majdnem ugyanott létezett, és csak a később kitalált Német-római kedvéért nyomták keletre, hogy a nyugati részt maguknak adják.
És az uralkodók családi, dinasztikus jellegével se nagyon törődtünk eddig, de azért világos
volt, hogy például a Habsburg családi birtok egyre nagyobb mivolta miatt lehettek ők nálunk
aztán királyok. De hogy ez európai viszonylatban mit jelentett, ahhoz megint csak a nagy birodalmakból és a modern nagyhatalmakból szokás kiindulni. És ami nem római, azt lenézik, sőt
inkább mint nem létezőt (nem) mutatják. De a lényeg, hogy a Kárpát-medence nagy részén is
uralkodtak uralkodó családok, és ha a világból hiányoztak a birodalmak, akkor azok helyén itt
családi vállalkozásokként működő, de a történelembe királyságoknak, hercegségeknek beállítottként szerepeltek. Attól még a nép, aki kiszolgálta őket, lehetett a földműves alapnépesség, hogy
a vezető réteg és a papság különböző nyelvi és etnikai jelleggel és azonos vallási azonossággal
rendelkezett. Előbb a római vallás, majd a kereszténység volt uralkodó a területen, de a latin
nyelvi közigazgatás mindig egységesítette. Így a középkori nem idézőjeles kiskirályság, mert
igen kis területekről van szó a mai nagy országokhoz képest, egyetemesnek is mutatkozott, azaz
utólag is rá lehetett fogni, hogy Nagy Károly-i birodalom, hogy német-római császárság, stb.
Kitaláltak kelet felé is nagy birodalmakat Kis-Ázsiára és a sztyeppére, de Ázsia többi részére is.
Többek között azért, hogy ne kelljen szembenézni az ariánus kereszténység olyannyira elterjedtségével, ami nemcsak vallási irányzatot jelentett természetesen, hanem katonai fellépést is, gondoljunk csak a képromboló mozgalomra. És aztán még harciasabbá vált az iszlám a kalifák által,
aki már szinte csak a harccal és hódítással törődtek, szultáni vezéréri alakot öltve.
És miközben így egy igen strukturált és bonyolult világ volt leírva és köztudatba emelve, ez
elegendő volt a modern kor fejleményeit is kezelni, amikor kitágult a világ a mai méretre, hogy
mindenre jusson régi elnevezés, könnyen megoldották. Amivel aztán Illigék most birkóznak,
mert azért néha mégsem volt olyan sűrű a hálózat, hogy a tízszer-hússzor nagyobb területre mindenüvé jutott volna név és esemény. Hiszen azok a régi világ történetileg leírt eseményei, amit
odaraktak, és ami ott volt eredetileg, arról nincsen beszámoló. Ami van, az újkori kreálmány, az
újkori érdekeknek megfelelően.
No, és akkor innen lehet visszatérni az elején említett azonosságokra, amelyek forrása tehát
egyrészt a tényleges műveltségi azonosság a régiség tökéletességének kevéssé változása folytán,
másrészt a modern világ, amely kézben tartva az ókori és középkori leírásokat, az új feltárásásokra ezeket a régi neveket terjesztette ki és el, illetve a régi hasonlóságokat is ellátta ezekkel az
új elnevezésekkel, de a távolság hihetetlenül való megnövekedése mindkét kapcsolatot ellehetetlenítette, és ma már csak megszállottként lehet rá hivatkozni, azaz ha nem érdekli a hivatkozót,
hogy az egyezések állítása miatt őt meg fogják bélyegezni, mind délibábos álmodozót.

Cser Ferenc 2019. 12. 14. 0:27
Kedves Lajos!
Köszönöm leveled, időbe tellett, amíg feldolgoztam – nem is biztos, hogy teljes mélységéig.
Én is ismertem személyesen még Melbourneből olyat, akivel keményen vitáztam, de mivel
megszállott volt, feladtam a vele való beszélgetést. Többször találkoztunk, de neki ’meggyőződése’ volt. Maradt is. A másé nem nagyon érdekelte.
A ’hasonló’ – tehát ’azonos’ elvet ismerem. Elég 90 szó hasonló kiejtése és máris megvan a
származtatás! Általában a ’hívők’ alapvető módszere az azonosságok keresése, azon adatok, jelenségek felkutatása, amelyek igazolják az elgondolást.
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Már pedig ez teljesen félrevezethető lehet. Ugyanis hiába van 99 támogató adat, ha van egy,
amely kizárja az elgondolás érvényét, – és esetleg egészen mást támogat – az elegendő az elgondolás tagadásához. Az igazságot tekintve nincs demokratikus döntési mnechamizmus!
Nem véletlen, hogy a Gyökerekeben azt az elvet követtem, hog kerestem az ellentmondásokat és olyan megoldást próbáltam felvezetni, amely a rendelkezésre álló adatok egyikével sincs
ellentmondásban.
Ezzel nő az elgondolás realításának valószínűsége.
Nos, akikre hivatkozol, azoknál nem ez a módszer!
Áttérve a leveled második részére.
Hangsúlyozom: egyetértek azzal, hogy hatalmas birodalmak nem léteztek, azokat visszavetítik éppen azok, akikre az előbb is hivatkoztam. Jellegzetes példa erre Dárius, aki a szkítákat
akarta meghódítani és a leírások szerint félmilliós sereggel sétált el a Don kanyarhoz, megostromolt egy várost és 60 napon belül vissza is tért a Dunához – ahol odafelé átkelt, frissen ácsolt
hídon. Mire visszatért, a hidat mások vették birtokba.
Vajjon miért a Duna torkolatig ment hajókkal, miért nem a Dnyeper torkolatához? 1300 kmt gyalogoltak és szamaragoltak oda és vissza, élelem és egyéb felszerelés nélkül az üres sztyeppén
– hiszen a szkíták visszavonultak előlük! – ás átkeltek legalább két vagy három folyón, ostormoltak, visszatértek vereséggel és mindezt 60 nap alatt.
Ha volt is ilyen ’invázió’, akkor nem több, mint fél ezer – és nem millió – emberrel és nem
a Don, hanem a Szeret vüölgyében próbálkozhattak. Pont.
De, Lajos! Fontold meg: kereskedelem volt már a kőkorszakban is! Európa belsejében találtak olyan obszidiánt – a megfelelő korban! – amely pl. az Égei-tenger egyik szigetének a vulkánjából származott.
Ez nem jelenti azt, hogy az pillanatok alatt, vagy egyetlen személy ide/oda utazásának eredményeként került oda! Ahogy a multkori levelemben is írtam, szomszédok kapcsolata révén, több
lépcsőben, hosszabb idő alatt.
Így jutott el pl. erdélyi arany Sargonhoz is. A sumérok létfeltétele volt a széles távú kereskedelem – elsősorban csónakokkal, de szárazföldön is szamárvontatta szekerekkel – mert monokulturásak voltak. Sem fa, sem fémekhez való alapanyag nem található a városaik közvetlen környezetében, azokat több száz km-ről hozták be. Adtak helyette gabonát és birkahúst, bőrt, szőrt.
Erdélyi arany található Tuthankamnen sírjában is.
Említettem neked Tim Cope útját Mongóliából a Kárpát-medencébe. Egyedül, 3 lóval és egy
kutyával jött végig és egy rövid idejű megszakítást követően 2 év alatt tette meg az utat.16 Napi
40 km-t lovagolhatott. De megtette!
A letelepedett, ekés földművelés idején – újkőkorszak! – egy-egy település négyzetkilométerként 30-40 embert volt képes eltartani – és minthogy a település központból gyalogosan, szamárháton, ökrökkel max. 10 km-re lehetett elmenni, a településen élők létszáma a 10 ezret nem
nagyon haladhatta meg. Általában sokkal kisebb volt.
Nos, Lajos, egy ilyen települést, ahol zömmel földművesek laktak, még ha megerősített volt
is, néhány 10 katona simán elfoglalhatta. Különösen a későbbi időkben, azokban, amelyekre hivatkozol. Nem kellett százezres haderő egy-egy ’hódításhoz’, mert az nagyrészt annak tudomásulvétele volt, hogy a közösség védelmi ’pénzt’ fizetett valakinek, aki odajött és fenyegetett.
Ma ennek, holnap esetleg másnak.
Fontold meg ezeket, Lajos. Kereskedelem nagyon nagy távolságokra eljuttatott cuccokat, pl.
a dániai tengerpartok borostyánját füstölték el az Egyiptomi ’Biradalom’ papjai! Több ezer kmt ment a borostyán odáig! Ónt sem lehetett minden körzetben bányászni. Ón, a réz fontos ötvöző
anyaga is ezer kilométereket utazott, míg valahol felhasználták.

16

Valójában több mint 31 hónap alatt: Belovagolt az Alföldre az ausztrál kalandor (origo.hu). – A szerk.
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A Villanova-kultúra (etruszk) erdélyi bronzot használt. Erdélyiek utaztak oda szekérrel, vitték a kész alapanyagot és ott készítettek belőle tárgyakat. Aztán hazamentek. Az is 500 km!17
Óriás tömegek nem mozogtak, az biztos. De a lovas pásztorok igen nagy távolságokba eljutahattak – különösen, ha a legelőik kiégtek, vagy más balhé volt. Nem egy-két nap alatt, hanem
évek során.
A hun időkben egy lovas harcos hatótávolsága – magával vitt élelemmel, a lovaknak kellett
csak fű és víz – 1200 km-re mehetett el a bázisától anélkül, hogy a ló szükségletein felül bármire
szüksége lett volna (természetesen vízre neki is szüksége volt).
Azt, hogy egy-egy uralkodó szájíza szerint írtak, teremtettek ’írott történelmet’ a hívek, arra
a legjobb példa a Tárih-i ngürüsz. Ebben is egyetértünk.

17

Valójában 1000. – A szerk.
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