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AZ ŐSMŰVELTSÉG
Hosszúra nyúlt várakozás után a M agyar Adorján 

Baráti Kör kiadásában, de lényegében Csontos P éter anyagi 
áldozata és lelkes munkája eredményeképp megjelent a 
szerző nézeteit részletesen taglaló főm űve. Teljes elmélete 
most fekszik  először az olvasók előtt. Reméljük, hogy a ké
sőbbiekben avatott szakértő véleményét is közreadhatjuk 
majd; ezúttal csak a figyelm et szeretnénk fe lh ívn i a gazda
gon illusztrált, 1080 oldalas könyvre, amely Csontos Péter
nél (111! Budapest, Kende utca 11. — Telefon: 1855-998) a 
bolti árnál 1200 fo rin tta l olcsóbban, 3000 forin tért megvá
sárolható. Részletek a szerző bevezetőjéből:

E művem először még egészen fiatalon, 25 éves koromban, 
1911-1912 években írtam volt meg Az ősvallás cím alatt, 
amely azonban még igen kezdetleges és íökéletlen mii volt, 
bár tárgya és tartalma m ár azon állapotában is őstőrténel- 
münkről és ősműveltségünkről szóló sok értékes és eddig 
teljesen ismeretlen új adat volt. M iután azonban itt Zeleni- 
kán (Dél-Dalmácia) a vagyonom, sőt életem sem lehetett 
mindig teljes biztonságban, annál inkább nem, hogy háború 
kitörése is várható volt, az egész kéziratot egy könyv alakba 
kötött másolatba leírtam, azon szándékkal, hogy ezt Buda
pesten élő nagybátyámnak {Jaczkó Manó, honvédelmi mi
niszteri tanácsos) küldjem el megőrzésre. E másolatban a 
rajzokat, amelyek a szöveg magyarázatául és ahhoz egyúttal 
bizonyító anyagul is szolgáltak, csak leegyszerűsítve és nem 
is valamennyit, vázlatosan készítettem meg. Erre azonban 
az első világháború kitörése m iatt m ár nem került sor. Ne
kem be kellett vonulnom katonának, nagybátyám pedig 
meghalt. A két világháború közötti időben azonban készí
tettem e művemről még egy, sokkal jobban s érettebb elmé
vel kidolgozott, javított másolatot, szintén saját rajzaimmal 
illusztrálva, amelyet viszont nem sokkal a második világhá
ború kitörése előtt Budapestre küldtem Pethő T ibor dr. tör
vényszéki tanácselnök barátomnak, aki a mű kiadatását vál
lalta volt, de amire meg a második világháború kitörése mi
att már nem kerülhetett sor. Említett barátom  Németország
ba menekült, a kézirat pedig elpusztult.

élő embert alkotó kezdem ényezésekre sarkallja? Szívélye
sebbé tudják-e tenni az általam alkotott formák az emberek 
találkozását? Forma, szerkezet és szín, amit létrehoztam, 
olyanok-e, hogy az ember közöttük valóban eleven, szabad 
gondolatokra juthat?

Mindez az építész szeme előtt lebegett, amikor az első 
Goetheanummal m egalkotta a templomos alaprajz elragadó 
metamorfózisát. A régi Goetheanumban, a kis kupolában az 
ott ülő em berek által újra lejátszódtak a kultuszok. Lehetővé 
kellett tenni, hogy az em ber naponta szabadon befogadhassa 
azt, am it a színpadon a misztériumjátékok, az előadások, a 
művészet, az euritmia közvetített. A Goetheanum tűzvész 
martaléka lett, nem kis részben azon körök ösztönzése ré
vén, amelyek mindm áig ki akarnak irtani minden templo
mos impulzust. De a második Goetheanumban, amely Stei
ner vázlatai alapján épült fel, nyilvánvalóbbak azok a nagy, 
eleven akarati gesztusok, amelyekre a ma emberének szük
sége van.

Az em ber nem élhet pusztán a természetadta funkciók 
észlelésével, szüksége van a funkciók művészi észlelésére 
is. Ebben rejlik egy olyan összefüggés, amellyel eljutottunk 
előadásunk végéhez; minden művész, különösen azonban az 
építőművészek legnagyobb titkához. Az ember ugyanis 
nemcsak fizikai test, Áthatják, átpulzálják az életerők -  ezt 
nevezzük étertestnek. A fizikai test alá van rendelve a ter
mészet törvényeinek, de nem így az étertest. A titok egé
szen egyszerű formulában rejtezik: az ember éterteste mű- 
vészi szempontok szerint van megformálva. És csak az hat 
rá, az eleveníti föl, az izgatja, ami szintén művészien van 
megformálva. Kedves barátaim, m inden szakmának meg
vannak az elméleti és gyakorlati ismeretei. Minden foglal
kozásnak megvannak a maga szakmai titkai, megvan a ma
ga ezoterikája. Minden szakmában van valami, amit úgy ne
vezhetnénk: a foglalkozás vallása. Van az orvosnak, a tanár
nak, a földművesnek. Az építész, az építőmester azzal, amit 
csinál, belehelyezi m agát a föld és az emberiség egész törté
netébe. A föld és az emberiség története egy nagy menetelés 
a múltból a jövőbe. Régen úgy mondták, hogy az egész fej
lődés a bölcsesség kozmoszából ered. Ezt nevezték a régi 
Jeruzsálemnek. És úgy látták, hogy a fejlődés továbbhalad 
egy kozmikus állapot, a szeretet állapota felé. És ezt úgy 
nevezték: az új Jeruzsálem. És nem más, hanem az építész 
kapta a kérdést: bele akarod-e helyezni magad tevékenysé
geddel a világ fejlődésébe, amely át kell, hogy vezessen a 
bölcsességgel teli konstrukcióból a szeretet formáiba? Aki 
ennek valódi értelm ét felfogja, az a legkisebb épülettel is az 
új Jeruzsálem egy darabkáját hozza létre.

(Nagy Tamásné fordítása)

M agyar Adorján

Ezért tehát most, 71 éves koromban, hozzákezdek e 
mű újbóli megírásához, még ha kétes is, hogy vajon be fo- 
gom-e fejezhetni. Az elveszett kéziratban m egvolt pontos 
adatok, idézetek, rajzok, ábrázolatok, am elyek bizonyító 
anyagot képeztek, a kézirattal együtt elvesztek, viszont ma 
az egészet sokkal rendszeresebben és okszerűbben fogom 
összeállítani tudni, mint régen, fiatalkoromban, úgyhogy bí
zom abban, hogy e jelen kéziratom, ha befejeznem még 
sikerül, állításaim helyes voltát ugyanúgy avagy talán még 
jobban is bizonyítandhatja, m int az elveszett.

Helyénvalónak tartom még a következőket elmondani: 
Még 16-17 éves koromban ismerkedtem volt meg Dé- 

sy Ferenc székely öregúrral, aki nekem először beszélt ar
ról, hogy magyar őseink egyáltalán nem voltak olyan m űve
letlen nemzet, m int amilyennek őket főképp ellenségeink 
állítják, de amit az idegen befolyás alatt álló magyarok is
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már elhisznek, és hogy hiszen műveletlen népek nem tud
nak írni, olvasni, holott őseinknek m ár a keresztény kor 
előtt is saját, gyönyörűen fejlett írásuk volt: a  rovásírás. 
M ondotta volt nekem, hogy Csodaszarvas-regénkről se gon
doljam, hogy az csak amolyan költői, de naiv és valótlan re
ge, mert annak minden szava csak jelképezés, aminek értel
mét azonban ma m ár senki sem tudja, és hogy annak máig 
fönnmaradott alakja egy ősrégi nagyszerű egésznek csak 
utolsó maradványa.

Ő, Désy, mondotta volt nekem azt is, hogy a mi ősmű
veltségünk ezredévekkel régibb az árja és sémita népek ke
letkezésénél is, valam int ő m ondotta volt nekem azt is, ne 
hinném hogy ősvallásunk amolyan csak lóáldozatokból és 
holmi babonákból álló barbár valami volt, amilyennek el
lenségeink és a tudatlanok mondják, tanítják és hiszik.

A magyar nyelvből is magyarázgatott nekem akkor 
egyet-mást, amit azonban, még félig gyermekésszel, nem 
értettem és komolyan venni sem tudtam, később pedig az 
általa mondottakra visszaemlékezve, m indazt téves fejtege
téseknek tartottam, mert hiszen akkor még kevés nyelvis
mereteim voltak, és én is az ázsiai nomádság elmélete befo
lyása alatt állottam, abban hittem. Holott ma belátom, hogy 
habár Désy állításai részben tényleg tévesek; de mégis egy 
még ismeretlen de nagyszerű valóság derengései voltak, 
amelyet ő székely őseitől, atyáitól örökölt. Úgyszintén ész
revettem, hogy hiszen többi állításai is mind egy a keresz
ténység elfogadása következtében feledésbe merült, de ott, 
az erdélyi havasok és erdőségek között, a világtól elszige
telve élő székely-magyaroknál homályos és az idegenek 
megvetése és kárhoztatása m iatt csak titokban mégis még 
élő hagyomány részei. M ondotta volt nekem azt is, hogy 
őseink vallása erkölcsi alapjai a kereszténységnél sokkal 
fennköltebbek voltak. Akkor ezt alig hittem volt el neki, de 
később A lelkiismeret aranytűkre című művem megírásakor 
Désy ez  állítását már igazoltnak kellett belátnom.

Désy halála után tanításait részben m ár feledni is kezd
tem, részben pedig téveseknek tartottam, és művészként 
már inkább csak a m agyar népművészet és a magyar orna
mentika iránt kezdtem érdeklődni, utóbb, még mindig igen 
fiatalon megismerkedtem a szintén ősmagyar dolgokkal 
foglalkozó öreg Fáy Elekkel, és a vele folytatott beszélgeté
sek nyomán ősműveltségünk és ősvallásunk iránt ismét 
mind lelkesebben kezdtem érdeklődni, úgyhogy 1907-ben 
beálltam katonának Erdélyben, a 2. számú huszárezredhez, 
hogy ott, mivel ezt anyagilag másképpen nem tehettem vol
na, három évig a magyar népet tanulmányozhassam. Miután 
egyszer Désyt em lítettem, Fáy meglepődten mondotta volt 
el, hogy hiszen Désy Ferencet ő is ismerte, sőt hogy ősmű
veltségünkről és ősvallásunkról szóló egész elmélete alap
eszméit is tulajdonképpen az öreg Désytől kapta, és hogy ő 
az egészet csak tovébbfejlesztette, jobban kidolgozta, bőví
tette, de term észetesen kihagyva Désy nyilvánvaló tévedé
seit. Mikor azután 1910-ben Fáy könyve is megjelent, és ő 
ennek egy példányát nekem is megküldötte, azt olvasgatva 
győződtem meg teljesen afelől, hogy úgy Désynek, mint 
neki is sok dologban mennyire igaza van. Mindaz tehát, 
amit elveszett művemben megírtam és itt most újból 
megírok, nem más, m int folytatása és továbbfejlesztése a 
Désy által m egállapított elméletnek, amelynek alapjait ő a 
székely hagyományokból örökölte volt. (1958)

Kovács József

FA HARANGLÁBAK 
ÉS HARANGTORNYOK

A szerző évtizedeken át kutatta, rendszerezte a M a
gyarországon még álló fa  haranglábakat. Nagy terjedelmű 
kéziratából készült az itt kővetkező összefoglalás. A gyűjtő
munka területileg Szlovénia, Burgenland, Kárpátalja és a 
Felvidék országhatár-közeli, magyarlakta területeire is ki
terjedt, de nem fog lalkozik a Bánát, Erdély és a Partium  
szakirodalomban már alaposabban feldolgozott emlékanya
gával. Az alábbiakban először az általános bevezetőt, a kö
vetkezőkben pedig  az egyes csoportokba sorolt emlékek 
részletes ismertetését közöljük.

A harang
A haranglábak és harangtom yok bem utatása előtt rövi

den ismertetem a harangot, amelynek m űködtetéséhez elen
gedhetetlenül szükséges a jó  felfüggesztést és mégis szabad 
mozgást biztosító stabil állvány. A harang anyaga hagyom á-' 
nyosan bronz, de ismeretesek vasból öntött, újabban pedig 
alumínium-ötvözetű harangok is. A harangtestet formába 
öntéssel, egy darabban állítják elő, még ma is általában kis
üzemi módszerrel. Falvastagsága változó; legvastagabb az 
alsó perem közelében, ahol a legnagyobb az igénybevétel, 
ahol a harangnyelv erős ütései érik. Hajdanán a vándor ha
rangöntők a felállítás helyszínén készítették el a harangokat.

H ira n g  és tartozékai:
1. flarangtest függőleges tengelye
2. Billentő-, könyökszár húzókar
3. Felerősítő kovácsoltvas bilincs
4. Keményfa tengely, lengőtengely
5. Kovácsoltvas pánt a fa tengely 

csapjának befogására
6. V as forgótenge I y
I .  A forgás tengelye
8. Tengelycsapot tartó persely
9. Tartógerenda
10. Felfüggesztő korona
I I .  Harangtest
12. Harangnyelv
13. Lcngcsirány, lengéseik
14. Harangkötél
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