
Magyar Adorján

A SÁRKÁNYOK
RÓL A TERMÉ
SZETTUDOMÁNY 
SZEMPONTJÁBÓL

Magyar Adóiján (lásd előző számunkat) fia. Magyar 
Csaba mérnök, apja hagyatékának gondozója, kéziratai 
kiadásának szellemi és anyagi ösztönzője, volt színes egy 
eddig teljesen említés nélkül maradt kéziratot rendelkezé
sünkre bocsátani. Az alábbiakban néhány -  jelzett helyen 
történt és a Jó gondolatmcnetet nem érintő -  rövidítéssel 
közölt tanulmány alapkérdésével sokan, foglalkoztak már 
/nagyon figyelemre méltó A sárkány és a2 ember című Jejezet 
Várkonyí Nándor könyvében, a Szíriát oszlopai-banA Magyar 
Adorján írásának egyik különös érdekessége, hogy rerxdkívül 
sokoldalú ismereteire támaszkodva a magyar népmesék 
sárkányának sajátosságaira irányítja a figyelmet, mint 
amely egyedülálló részleteket őrzött meg az ősi képzetekből. 
A kortárs természettudomány módszereihez igazodó analiti
kus elemzése mellett a másik különös érdekesség az a 
látomásszerú kép. amelyet a tanulmány befejező részében 
fest a nem-darwini fejlődéstörténetről. Eszerint az ember nem 
a legutolsó, legfiatalabb teremtménye a természetnek, hanem 
a legősibb, melynek a lobbi élőlény visszamardt elkorcstr 
sült, egyoldalúságban megrögzódőtt alakja.

Sokat vitatkoztak már a tudósok azon. hogy 
az ember mióta él a földön. Némelyek szerint 
csak a Negyedkor (Quarter) elején (Diluvium) 
jelent meg, mivel régibb korból származó lele
tekkel korábbi létezése nem bizonyítható. Má
sok. például Edgár Daqué szerint már a Har
madkorban (Tertier) is élt ember. Magam is e 
véleményen vagyok, sót. szerintem az ember 
értelmes lényként, bár a maitól meglehetősen 
eltérő testalkattal, sokkal a Harmadkor előtti 
időkben, tehát több millió évvel ezelőtt is már 
ott volt. Az. hogy ily ősidőkben való jelenlétét 
leletek nem bizonyítják, ezt még nem záija ki 
okvetlen, mivel igen jól tudjuk, hogy mennyi 
szerencsés körülmény véletlen összejátszása 
szükséges ahhoz, hogy valamely tanúskodó ma
radvány százezredéveken át fölismerhető álla
potban megmaradjon és hogy ezenkívül mily 
szerencsés véletlen kell még ahhoz is. hogy az 
ember egy ily maradványra rá akadjon. Jól 
tudjuk azt is, hogy Földünk kerge elenyészően 
csekély része van meg csak fölkutatva, valamint 
hogy óriási területeket, amelyek hajdan száraz
földek voltak, ma tenger borít. Az Archeopterix 
ősmadár, amely még félig gyík. már madár volt. 
sok százeezer példányban kellett, hogy éljen a 
Földön,., mégis egykori létezését eddig mind
össze két megkövült maradványával bizonyíthat
juk. Aminthogy azonban a hüllőkből a mada
rakba való átmenetet képező ezen állat egykori 
létezettségét a tudomány az említett kövületek 
föltalálása előtt is ki tudta következtetni.
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ugyanígy annak is több módja és lehetősége 
van. hogy az embernek a harmadkorbani és 
annál régibb időkbeni létezettségére is következ
tethessünk. E lehetőségek egyikéről fogok itten 
szölani.

Mindnyájan tudunk a sárkányokról beszélő 
mesékről és mondákról, amelyekben pedig ép
pen a magyar nép rendkívül gazdag, habár nem 
kevésbé gazdag például a kínai is. Sok sárkány
mondát találunk azonban különböző európai 
népeknél is. sárkányok ábrázolataival egyetem
ben. amely utóbbiak többnyire ilyenek szoktak 
lenni:

Nagyon érdekes egy a "Magyar Népművészet" 
(Budapest. 1928. Egyetemi nyomda.) című mű 
184. oldalán látható magyar népi sárkányábrá
zolaton a fej. Itt ugyanis a sárkánynak szarvai 
is vannak. De van a sárkányokat ületóleg a 
magyar népmeséknek még egy. más népeknél 
elő nem forduló érdekessége, az ugyanis, hogy 
itt bár a sárkánynak szárnya is van és a szél 
sebességével tud röpülni, de emellett testalkata 
nem csak hogy az emberéhez hasonló, hanem 
emberi nyelven beszél is. kaija. buzogánya van. 
sőt, némely mese szerint lova is, amelyen nyar
gal, a mesehőssel pedig hol karddal harcol, hol 
pedig bírókra kel vele. Mindennek dacára mégis 
hüllőféle, mert egy népi mondásunk meg így 
szól: "Úgy vigyáz rá, mint a hétfejü sárkány a 
tojására." Úgyszintén némely népmesénk szerint 
a sárkánynak az "Alvi]ág"-ban. tehát a Föld 
melyében, vára és ebben szolganépe is van, 
amely várában a mesehős elrabolt nővérét vagy 
aráját is fogva tartja.

Bár tud népünk olyan sárkányokról is ame
lyek tó. tenger vagy forrás mélyén laknak, vala
mint olyan röpülő sárkányokról is, amelyeken 
egy garaboncos száguld a magasban. Ez utóbbi
ak valószínűleg a vihar vagy a viharfelhő meg
személyesítései. vagyis a mindent törve zúzva 
pusztító fergetegei. A népi fölfogás szerint 
ugyanis, ahol e sárkány és a garaboncos meg
jelennek. ott rettentő pusztulást okoznak, a 
szélforgatagot pedig a sárkány farkának tartják, 
amely, ahol földet ér, ott mindent összevissza 
tör. Ha azonban mind e változatok közül vala- 
melyet általunk idegenből átvettnek tételezünk 
föl. úgy ez csak az utóbbiak valamelyike lehet, 
mivel hiszen az emberszerű, kardos, buzogá- 
nyos, lovon nyargaló sárkány a magyar népme
sék kizárólagos sajátja, illetve ilyen sárkányt 
más népek hagyománya nem ismer. Másrészt 
világos dolog az is, hoyg a sárkánynak a vihar
rali Jelképes azonosítása csak későbbi dolog 
lehet, mert a sárkányokról szóló hagyománynak 
előbb kellett meglennie, mint a sárkányoknak a 
viharrali azonosításának. Még későbben kelet
kezhetett csak azon hiedelem is, hogy a sárká
nyon a garaboncos (varázsló) nyargal, bosszúból 
pusztittatva azon vidéket, amelyen őt nem fo
gadták volt vendégszeretettel.

Említettem, hogy vannak olyan sárkánymon
dák is, amelyek szerint a sárkány kútban vagy 
tóban lakik. Az ilyen sárkányról többnyire az is 
mondatlk, hogy az emberektől leányáldozatokat

követel, különben nem ad az embereknek vi
zet... Egy gyönyörű maros-tordamegyei magyar 
mesében a király szép leányát elrabolni akaró 
sárkány, midőn a kertben járó leány énekét 
meghallja, szintén a tengerből jön ki, csurog 
róla a víz. suhogó szárnyai szelet támasztanak, 
ő pedig sötét felhő képében röpülve lecsap a 
leányra, elragadja, elviszi az alvilágba, ahonnan 
aztán a mesehős szabadítja meg. aki pedig, 
amint az számtalan más mesénkből is kitűnik, 
senki más mint őseink Napistene, vagyis a 
megszemélyesített Nap maga és amely mesehő
sünk Szép Miklós. Szép Palkó. Világszép Urfi 
neveken neveztetik, amiből az is kitűnik, hogy 
mai népmeséink valamikor, a kereszténység 
előtti időkben, még hitregék voltak. A  sárkány 
viharfelhőveli azonosítása mindenesetre az ősök 
természetismeretét bizonyítja, mivel a felhő 
illetve az eső valóban a tengerből és egyéb vi
zekből fölszálló vízpárából származik. Észre kell 
tehát vennünk, hogy itt nem együgyű képzel
géssel van dolgunk, hanem ellenkezőleg, megle
pő tudással, amely tudás azonban költői mezbe 
van öltöztetve.

Mások is kifejezték már azon sejtelmüket, 
hogy az ősember a dinoszauruszokat még látta, 
illetve, hogy azok utolsó példányaival harcolnia 
is kellett és hogy ez a sárkánymondák eredete. 
Hogy a dinoszauruszok a leletek szerint még a 
Harmadkoméi Is régibb időkben már eltűntek, 
az ezt nem teszi lehetetlenné, mert ha ritkán is. 
de egyes példányok még azután is sokáig létez
hettek. Hiszen ismeretes az is, hogy a dino
szauruszok koránál sokkal régibb időkből szár
mazó egyes hal- és rákfélék ritka maradványok
ként némelyütt ma is élnek még. például Ju
goszláviában. az Ohrida tóban. M; több. Új-Ze- 
landban ma is él még a dlnos;uiuruszok egy 
rokona, a Sphenodon Punctatus, amely... 
testalkatában a dinoszauroszokhoz áll közelebb, 
mint a mai gyíkokhoz.

Én tehát határozottan azon véleményen va
gyok. miszerint nem csak, hogy az emberiség
nek volt ősidőkben egy korszaka, amelyben 
testileg a mai emberektől eléggé eltérő volt 
ugyan, de a maival egyenlő vagy ezt még meg is 
haladó elmebeli képességekkel bírt, ha nem is 
voltak a maihoz hasonló műszaki ismeretei; 
hanem azt is vélem, hogy igenis létezett vala
mely. az emberhez többé-kevésbbé hasonló ter
metű, kétlábon járó. röpülni Is képes, embemyi 
nagyságú vagy még nagyobb dinoszaurusz féle 
is. amely az emberét megközelítő, ha nem is 
ugyanannyira fejlett értelemmel is bírt és beszé
lőképessége is volt. Valóban népmeséink szerint 
Is. bár a sárkány rettentő erejűnek mondatlk. 
de kiválóbb eszével azért a mesehős végül min
dig diadalmaskodik fölötte...

A leletek bizonyítják is, hogy több dinoszau
ruszfaj valóban ember módjára, két lábon járt 
és hogy első végtagjai tényleg nem is lábak 
voltak, hanem valóságos kezek, amint azt az 
iguanodonok csontmaradványain is láthatjuk. 
Hogy még eddig nem akadtunk olyan embersze
rű testalkattal bíró dinoszauruszmaradványok-
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ra, amelyeknek egyúttal emberszert feje is lett 
volna, ez még egyáltalán nem záija ki azt, hogy 
ilyen dinoszauruszok létezhettek.

Lássuk már most, hogy a magyar népmesék 
és más népek hagyományai szerint a sárkány 
milyen lehetett? Más népeknél is, de különösen 
magyar népmesékben a sárkányokról az is 
mondva van. hogy három, hét vagy tizenkét 
fejük volt. Hogy a hét- vagy tizenkétfejúség már 
csak költői vagy meseszert túlzás, bizonyosnak 
tarthatjuk, bár a görögök "Laemai hydrá”-ja is 
ilyen sokfejúnek képzeltetett. valamint Hátső- 
Indiában is még általános hitregei lény az ilyen 
sokfej ú óriási kígyó. Tény. hogy cppen a hüllők
nél. bár ritkán, a kétfej úség. életképesen, való
ban előfordul. A francia "Je sais tout" című 
folyóirat 1905. júliusi számában bemutatja egy 
kígyó rajzát, amelynek két tökéletesen kifejlett 
és egyforma nagyságú feje van. amely állatot 
New York közelében találtak és élve az ottani 
állatkertnek adtak át. Másik esetet ismertet 
Pucává város környékéről (Oroszország) a 
"Vjesnlk u sxjedu" folyóirat, Zágráb, 1956 de
cember 5. Nem lehetetlen tehát, hogy hüllőknél 
háromfejűség is előfordult, amiszerint minden
esetre a többfejű sárkányokról szóló meséknek 
van igaz alapja is.

A magyar "Vas Laci" című mesében a mese
hős a sárkánnyal birokra kel. Vagyis a sárkány 
nem képzeltethetett az embernél sokkal nagyob
bnak. amit igazol az. hogy voltak körülbelül 
embemagyságü dinoszauruszok is.

Hogy a görög monda szerint a laemai mo
csarak Hydra nevű sárkánya levágott fejei újra 
nőnek, ez sem egészen természeti képtelenség, 
legföljebb költői túlzás. Ismeretes, hogy a gyíkok 
leszakadott farka kinő újra. sőt némely kétéltű- 
nek még levágott lába. kiszúrt szeme is; meg
sejtettük pedig föntebb, hogy a hagyományok 
sárkánya esetleg még sárkányszerű őskétéltű- 
féle is lehetett. (Miután pedig a kétéltűeknek

még húsos ajkai, mozgékony nyelve is van. 
valamint ezek eléggé változatos hangadásokra is 
képesek, mindez a sárkány mesebeli beszélőké
pességét is közelebb hozza a lehetőséghez.) 
Fölemlíthetjük itt még azt is, hogy az őshüllők
nek voltak olyan alakjai is. amelyeknek feje a 
testhez arányitva rendkívül kicsi volt és hogy 
egész szervezetük központja nem is az agyvelő. 
hanem a gerincvelő kersztcsontfölötti hatalmas 
megvastagodása volt. amely megvastagodás az 
agyvelő tömegét többszörösen meghaladta. Mivel 
tehát a fej eszerint mellékesebb valami volt, 
annak újranővése sem képtelen gondolat. Csak 
abban láthatunk nagyobb költői túlzást, hogy a 
Hydra minden levágott feje helyett két új feje is 
nő. Mindenesetre az. hogy a Hydra mocsárban 
élő lénynek mondatik és hogy a sárkányokkal is 
a regék többnyire vizet hoznak kapcsolatba, az 
is arra mutat hogy a sárkánymondák eredetét 
valamely ősi, félig hüllő félig kétéltúféle lény 
képezte. Az új-zeelandi Sphenodon Punctatus Is 
testalkatában tulajdonképpen átmenetet képez 
a kétéltűek és hüllők között és annyiban is 
sárkányszert, hogy nem csak pikkelyei, de 
hátán végig tüskéi is vannak.

A magyar népi sárkányábrázolatokon a sár
kánynak füle is van. azaz tehát nem csupán 
fülkagyló nélküli hallószerve, mint általában a 
hüllőknek, ami élettani képtelenségnek tűnhet
ne föl. pedig nem az. mert semmi sem bizonyít
ja. hogy az őshüllőknek ne lehettek volna fül- 
kagylószerű, azaz hangfogó bőrképződményei. 
Mi több, ma is léteznek gyíkok, amelyek nyakán 
ilyen bőrképződmények vannak. Ilyen például a 
Chlamidosaurus kingi Gray nyakán is a kife
szíthető és összecsukható, tehát mozgatható, 
bőrképződmény, amely neki harcban valószínű
leg védelemül is szolgál, de amelyről Brehmnél 
(Tierleben. 1925. V. kötet. 57. oldal) még a 
következőket is olvashatjuk:..."ez egyúttal igen 
nagy. fülkagylószerű hangfogóul is szolgál." 
Szerintem ugyanez állhat egy másik gyíkféle (a 
Draco volans) hasonló mozgatható bőrképződ
ményére is, amely az álatnak szintén a nyakán 
van. Mi sem valószínűbb tehát, hogy a dino
szauruszoknak és azok elődjeinek, az őskétéltű- 
eknek. is voltak ugyanilyen hangfogói, azaz 
fülei, amiről eddigi leletek azért nem nyújtanak 
bizonyítékokat, mert ezen ósállatokról csak 
csontleleteink vannak. A  lágyrészek a sokezer 
év alatt teljesen elenyésztek. Azon körülmény 
pedig, hogy e bőrképződmény inkább a nyakon 
van és nem a fejen, mint a mai fülek, az 
élettanilag igen természetes dolog. Tudjuk 
ugyanis, hogy a belső hallószervek a halak 
nyakán lévő kopoltyúkból képződtek, azokból 
alakultak át, valamint tudjuk azt is, hogy az 
emberi ébrénynek is eleíntén kopoltyúi vannak, 
amelyek fülekké alakulnak át. de ezek az éb- 
rénynél még egészen a nyakon vannak és csak 
a megszületés előtt vonulnak följebb...

Az említett "Brehm" kötetben az 58. oldalon 
pedig még azt is olvashatjuk, hogy éppen a 
Chlamidosaurus kingi Gray, mint némely más 
gyík is, tud két hátulsó lábán szaladni, mikőz-
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ben két első lábát függőlegesen tartja lefelé, 
farkát pedig vízszintesen a levegőben... Szem
pontunkból meglepő egyezés, hogy uganazon 
gyíkfajtánál találjuk meg úgy a kezdetleges 
füleket, mint a kétlábonjárást.

Az állattanban kevéssé járatosak azt is 
élettani képtelenségnek fogják tartani, hogy a 
magyar népi sárkányábrázolatokon a sárkány
nak néha. a kínai ábrázolásokon pedig mindig 
szarvai is vannak... Ez sem képtelenség, mert 
íme "Brehm"-nél két gyíkfélét is látunk szarvak
kal. Az egyiket az V. kötet 70. oldalán Moloch 
horrídus név alatt, ennek testén egyébütt is 
vannak hasonló tüskéi, de ezekről a szövegben 
ez áll: "A legnagyobb és legerősebb két ilyen 
tüske az állat fején van. emlősállatok szarvai
ként." A másik gyikfajta a Chameleon 
deremensis (a 222. oldal melletti táblán ábrá
zolva). amelynek nem csak fején vannak szar
vai. hanem egy az orrán is. tökéletesen úgy, 
mint az orrszarvú és az orrszarvú dinoszaurusz 
(Triceratops) orrán. Holott ugyanezen gyíkfajta 
bőre egész testén egyébütt teljesen síma. Vagyis 
azt képzelni, hogy a sárkánynak szarvai is vol
tak. egyáltalán nem képtelenség.

A legnagyobb képtelenségnek tűnhetik azon
ban föl élettani szempontból az. hogy úgy a 
majö'ar népi, mint más európai népek sárkány- 
ábrázolatain ezeknek többnyire nem csak négy 
rendes végtagja, de ezenkívül még szárnya is 
van. Ez azért tűnik fői nekünk képtelenségnek, 
mert tudjuk, hogy úgy a madaraknál, mint a 
röpülni tudó emlősállatoknál (a denevérféléknél) 
a szárnyak mindenütt az első végtagokból, azaz 
a "kezek"-bői képződnek. Eszerint aztán az élet
tanban valamennyire tanult ember lehetetlen
nek tartja, hogy valamely állatnak rendes négy 
végtagja és ezenkívül még szárnya is legyen. A

magyar népmesék szerint a sárkánynak ember- 
szerű alakja és rendes kezei is vannak, ame
lyekkel buzogányt, kardot forgat és ezenkívül 
még szárnya is van! Pedig itt Is az ősi népi 
hagyománynak van igaza és nem a félig tudo
mányos okoskodásnak! Mert íme, ma is létezik 
egy gyikfajta. amelynek bár megvan mind a 
négy rendes végtagja, de ezenkívül szárnyai is 
vannak. Ez az amelynek latin neve "Draco vo- 
lans" azaz "Röpülő sárkány"!...(Brehm:Tierleben)
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Gyermekkkorunkból... mindnyájan tudjuk, hogy 
a papirosból készülő és a szélben fölszálló játék 
neve is "sárkány", ami tehát szintén azon ős
időkből reánk maradott hagyományból szárma
zik, hogy a sárkányok röpülni is tudtak. Az 
említett gyíkfajta, bár nem tudja szárnyait föl és 
le is lebegtetni, mint a madarak, hanem azokat 
csak kifeszitve tartva, a magas fák egyik ágáról 
a másikra vagy egyik fáról a másikra szálldos. 
de tudvalévő hogy a röpülő állatok szárnyai is 
így keletkeztek, illetve, hogy szálldosásuk csak 
utóbb alakult igazi röpüléssé. Ámde ezen 
"Draco volans" nevű gyík. ha szárnyait nem is 
tudja föl és alá regebtetnl, de azokat kifesziteni 
és teste két oldalára összecsukni igenis tudja. 
Szárnyait hosszúra kinyúlott bordái képezik 
azáltal, hogy közöttük vékony bőr feszül ki, 
valóságos szárnyakat képezve... Igen valószínű, 
hogy az ősmadár (Archeopteríx) is még inkább 
csak szálldosni tudott, röpülni még csak igen 
tökéletlenül, mert még nem volt a mai mada
rakéhoz hasonló fejlett mellcsontja, s ennélfogva 
a szárnyaknak röpülő mozgást adó mellizmai is 
még fejletlenek kellett, hogy legynek...

De hátra van még a legnagyobb élettani kép
telenség! Az. hogy a sárkányoknak nem csak 
emberi alakja, hanem az emberhez hasonló 
értelme és beszélőképessége is lett volna! Az 
emberszerű alak magában véve még nem volna 
képtelenség, mert tudjuk, hogy ma is vannak 
emlősök, békák, gyíkok amelyek testalkata az 
emberéhez eléggé hasonlatos, sót az őskorból 
származó, úgynevezett "kézállatok" megkövült 
nyomdokai, amelyek emberi kezek lenyomataira 
oly megdöbbentően hasonlítanak, azt is valószí
nűvé teszik, hogy emberszerű lények már amaz 
ősidőkben is éltek, ha ezek még nem is voltak 
emlősök. Hanem képtelenségnek tűnhetik föl az. 
hogy létezhettek volna olyan sárkányok is. ame
lyeknek emberi értelmessége és beszélőképessé- 
ge lett volna. Minden népnél vannak ugyan 
olyan népmesék, amelyek szerint különböző 
állatok beszélnek, csakhogy mi ezt magától 
értetődőleg költői képzelet szüleményének tart
juk. Szerintem azonban éppen azon körülmény, 
hogy ilyen meséi oly számos népnek voltak és 
vannak, azt teszi valószínűvé, hogy itt mégsem 
egyszerű költői kitalálással van dolgunk, hanem 
ősi. az emberiség közös hagyományával, amelyet 
költői képzelet csak utóbb színezett ki és vitt 
túlzásba... Tény azonban, hogy nem egy ma is 
létező állatfaj őskori, kezdetlegesebb alakján 
koponyája, a leletek bizonyossága szerint, a 
mainál sokkal emberibb volt. amiértls azt vél
hetjük, hogy az állatok, bár különböző irányba 
specializálódtak, amennyiben bizonyos képessé
geik (futás, úszás, fáramászás, röpülés. ragado- 
zás) mind tökéletesebbekké lettek, miközben 
szellemi képességeik és agyvelejük elkorcsosod- 
tak. Ha tehát az ósáliatok némelyike a maiak
nál emberibb szellemi képességekkel bírt. akkor 
bizonyos, hogy agyvelejük beszélőközpontja sem 
volt még annyira visszafejlődve, mint a maia
ké...

Joggal következtethetjük tehát mindezekből 
azt, hogy ősidőkben igenis éltek egyes állatfa
jok. amelyek egyideig ugyanolyan irányban 
kezdtek volt fejlődni, mint az ember, vagyis az 
agyvelő és ebből folyólag a szellemi képességek 
kifejlesztése felé, vagyis hogy emberszerűekké 
kezdettek lenni, amit igen nagy mértékben kü
lönösen a majmok értek volt el, de utóbb a 
fejlődési irányból eltértek és ismét mindinkább 
elállatiosodtak, degenerálódtak. Ugyanakkor az 
ember maga ezen fejlődési irányban megmara
dott. kivéve nála is egyes fajokat, például a ma 
már teljesen kiveszett neandertaloid fajokat és a 
kiveszőfélben lévó ausztráliai őslakókat és a 
pápuákat. Mivel pedig hasonló jelenséget nem 
csak az emlősöknél tapasztalunk, például az 
ősmadár agykoponyája a mai madarakéhoz 
képest igen nagy volt, joggal következtethetjük 
azt is. hogy ősidőkben létezhetett egy dinoszau
ruszfaj is. amely a mai hüllőknél és a többi 
dinoszaurusznál is sokkal fejlettebb agyvelővel 
és szellemi képeségekkel bírt.

Ha pedig az emberiség sárkányhagyományai 
élettanilag ily meglepően igazolhatók, akkor 
teljesen jogosult azon következtetés is, hogy az 
ember az őshüllőket, azaz a dinoszauruszokat 
még látta és ezek között egy emberi vagy majd
nem emberi alakú és értelmiségú fajta utolsó
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példányaival harcolnia kellett. Itt azonban e 
föltevés bizonyításának csak egyik módját hasz
náltuk föl. míg a másikról és nem kevésbe ér
dekesről más alkalomkor fogunk szólani. Ez a 
másik mód azt is valószínűvé teszi, hogy meg
van az élettani lehetősége annak, hogy az em

ber homályosan bár és többé-kevésbé öntudat
lanul, olyan dolgokra is visszaemlékezhessen, 
amelyek igen sok ezredévvel ezelőtt élt őseivel 
történtek.

(1954)

A solymári 12 osztályos Waldorf-iskola terve (1989). földszint és emelet alaprajza és az északi, völgy felAK nézet (montázs). Makovecz Imre 
terve, munkatárs: Tűri Attila. Az első magyar Waldorf-iskolaepület terve nem valósul meg. jelenleg más helyszínre vonatkozó tárgyalások 
vannak. A tanítás Solymáron két éve átmeneti helyiségekben folyik.
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