Mert „az Élet él és élni akar”
(25. rész)
Előző sorozatunkban a jövő tudományáról esett szó. Bebizonyítottuk, hogy a
legtöbb gondunk és betegségünk kórokozója a tudomány által szaporított, a médiában terjesztett, hibás tudás. A hibás tudások legkártékonyabbja, hogy küzdjünk betegségeink ellen, mindenáron győzzük le a kórt...
A betegség a legjobb barátunk. Az Élet maga a változás, a betegség a Változásban
segít bennünket. Ha megértjük üzenetét, százszor szebben, ezerszer erősebben élhetjük tovább életünket! Miben segít, miben gátol, milyen cél felé vezet? Miben
kell változnunk a test, a lélek és a szellem szintjén? Új sorozatunkban ezekre a
kérdésekre keressük együtt a választ, és aki keres - talál! (GG)

Kipcsákok és hunok,
avagy az ősi karácsonyunk
Úgy elszaladt az idő, hogy
mindjárt itt van újra a karácsony. Mit tudunk a karácsonyról és a télapóról? Mit tudunk
a hunokról, kipcsákokról, őseinkről? A magyar népet nagyon
erős rokoni szálak fűzik a hunokhoz, kipcsákokhoz. a ránk
erőltetett finnugor származás
nem fedi a valóságot. Az oszd
meg és uralkodj elvet követve
találták ki Bécsben az osztrák
elnyomók. A lélek és a szellem
szintjén nagyon fontos érezni,
tudni, hogy hova tartozunk,
honnan jöttünk. A nép, az ország egészségéhez erre is szükség van. Gyökerek nélkül nincs
növekedés, fejlődés.
GG barátom évekkel ezelőtt egyszer benyitott hozzám, izgatottan, kezében egy
orosz nyelvű könyvvel, amin az aranyszarvas
szobor színes fényképe volt látható. „Ferikém, ezt olvasd el és mondd el, miről szól! Én
csak érzem, hogy ez rólunk szól.” Kipcsákok,
Murad Adzsi, Moszkva,1999. Lekötött, megragadott az ótürkök (türkök, köztük a hunok
is) története. Ez egy történet, a türk és indoeurópai történelem egyik lehetséges változata. Az Altájtól a Kárpátokig, Alpokig. Benne
van Attila kán is. Néhány gondolatot szeretnék említeni a teljesség igénye nélkül.
A türkök ismerték a vasat. Kést, villát és
kanalat használtak 1700 éve. Volt bricskájuk
is. A vasból erős fegyvereket, vérteket, szerszámokat készítettek. A rómaiak főleg bronzból készítették akkoriban a fegyvereiket, vértjeiket. Voltak köztük fehér türkök (szőke haj,
kék szem) is. (Adzsi szerint a kipcsák „helyszűkében élőt, nyughatatlant”, mások szerint „fehér/sárga hajút” jelent). (N.B.Murad
Adzsi egy szőke, kék szemű kumük nemze-
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tiségű a Kaukázus vidékéről.) A kipcsákokat
hívták szkítáknak is. Egyistenhitük volt. A
mennyei (égi) Tengri istenben hittek. Az isten
egyik megszólítása kodáj, vagy hodáj volt. A
hit fő jelképe a kereszt (adzsi) volt, ahol a középen levő körből (Nap) négy egyenlő szárú
sugár indult el. Hittek az égigérő életfában, a
lélekvándorlásban.
Az Altájból az Urálon át, a végtelen
sztyeppéken keresztül Európáig nyomultak. Ez része volt a nagy népvándorlásnak.
(Kötélhidakon tudtak átkelni szakadékok
fölött, lovastól.)
A sztyeppéken kurgánokba (kunhalmokba) temetkeztek. Ez a hegyekre emlékeztette őket.
A kurgánok ma is beszélnének. Rovásírással írtak/véstek. Jobbról balra, fentről le. Kőoszlopok, szarvasoszlopok jelezték a kurgánokat. Minden fiút besoroztak katonának,
kivéve a legkisebbet, aki otthonmaradt. Egy
fülbevalóval, illetve kettő fülbevalóval jelölték azokat a harcosokat, akik életére nagyon
kell vigyázni, mert kihalhat a családjuk. Őket
nem küldték az első vonalba. Érdekes volt
számomra az a szokás is, hogy királyválasztás (kagánválasztás) után az illetőt a „nép” kifosztotta, hogy ne maradjon semmije, mivel
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úgyis az egész ország népe fogja eltartani. Pápaválasztásnál is megvolt ez a szokás.
Murad Adzsi egy csomó „eretnek” hipotézist is leír. Az örmények a kipcsákoktól kapták
a keresztet 301-ben. Az örmények szent írásai örmény betűkkel, ótürk nyelven íródtak.
Akkoriban az európai keresztények Krisztust
még csak bárányként ábrázolták. Egyébként
a rómaiak 2000 éve nem is keresztre, hanem
T alakú ácsolt valamire feszítették a kivégzendőket. Ezt egy német rézkarc képével illusztrálja a könyv. A görögök és latinok is sok
mindent átvettek a kipcsákoktól. Sok minden, amit mi európainak hiszünk, tőlük származik. A mai kereszténység szerinte a türk
egyistenhit hatására lett olyan, amilyen.
Azt írja, hogy „A Kárpátok szóban a türk szótő ránézésre is látszik - kilépni a mederből, átömölni a szélen. Valóban, ez a környék híres a borzalmas árvizekről.”
Az Alpok győzteseket jelent (németül Etzel
Alpen, azaz Attila Alpok). Egyébként longobárdok, burgundok, türingiaiak - ez is türk. A
francia Tolous, az olasz Torino (Turin, magáért beszél) és Velence városokat is türkök alapították. Alemania (franciául Németország)
türk szó, távoli földeket jelent. Az USA-ban is
ismétdlődnek az európai városnevek, ugyan-

A lovaid Itt legeltek
Mag yar vag y és fennmaradtál
Heg yek, sztyeppék mindent tudnak
Ott vonultak törzsek, népek
Nyoma maradt zegnek-zugnak
Kőbe vésett emlékképek
Eredeted őrzik szavak,
Nevek, mondák, mesék, regék
Kutasd múltad, ne csak javak
Fog yasztója-rabja leg yél
Őstudatod szintén tudat
Révülj, álmodj, nézzél hátra
Tömjed be a sötét lyukat
Lelked lesz tudásod sátra
A hunokról
Nyílheg y, páncél és erős kard
Bronz helyett már csupa vasból
Attila-kán, ha úg y akart
Lecsapott, mint sas, magasból
Tengri-Isten keresztjének
Imádkozott görög, latin
Ázsiai keresztények
Türk nyelven írott tanain
Kurgán volt az, vag y kunhalom
Hol a törzsnek feje fekszik
Örök béke és nyugalom
Nem harcol már, nem verekszik

A kaftán, sapka, öv, posztócsizma, azaz a Télapó öltözete az ősi
türk (hun) ruhatár része.
így a hazájuktól távolra került türkök az európai helyeknek otthoni neveket adtak.
Attiláról, győzelmeiről, bukásáról is ír. Attila népének vesztében több tényező is összejátszott. A rómaiak, a világ urai, csak úgy tudták legyőzni Attilát, hogy ők is kereszt szimbólumokkal vonultak fel a hadmezőn. Másrészt elcsábították Attila mellől a tehetséges embereket, alvezéreket. Ha egy népben
több a tehetséges ember, mint amennyit a
nép hasznosítani tud, akkor ezek az emberek elhagyják népüket, saját érvényesülésük érdekében átállnak akár az ellenséghez
is. Az emberi természet nem sokat változott
2000 év alatt!
(A római birodalom bukását nem a germánok, hanem a kipcsákok okozták.)

A szkíták/kipcsákok/türkök történelmének tanulmányozása nem volt dicséretes tevékenység, a hatalom nem támogatta. Egyszerűen nomád népekről beszéltek. De nem
lehet megsemmisíteni a múltat. Nem léteznek másodrangú népek. A könyv hatására
verseket írtam.

Lobogódon Tengri-kereszt
Napból kinőtt nég y szárával
Isten veled, el nem ereszt
Sólymod fentről int szárnyával
Tehetségek, éles elmék
El-elmennek és átállnak
Pénz, hatalom, drága kelmék
A rómaiak ágálnak
Mit hunok nekünk üzennek
Talán megérti nemzetünk
Ne hajlong junk minden szentnek
Vag y velünk van, vag y ellenünk

Kipcsák karácsony

Őseid
Származásod titka örök
Őseidet homály fedi
Néped finnugor, vag y török
Meglátni ezt nem engedi
Ötvözték az arcod, nyelved
Őshazád talán az Altáj
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Fejezet Murad Adzsi, Kipcsákok című
könyvéből. Moszkva, 1999. A www.adji.ru
weblapon olvasható orosz és az angol változat alapján.
Az Altáj hegységben a fenyőfák mindig is
csodálatosan szépek voltak. Karcsúk, mint a
nyilak. A türköknél a fenyő ősidők óta szent

fának számított. „Bebocsátották” a házba. Már
három-négyezer éve is ünnepelték, amikor
még az emberek pogány istenek előtt hajlongtak. Az ünnepet eleinte Jerszunak szentelték, aki a Föld közepében élt, ahol a szellemek és istenségek pihentek. Jerszu mellett
volt Ulgeny, a sűrű fehér szakállú öreg.
Az emberek őt mindig gazdag, vörös kaftánban látták. Ulgeny volt a világos szellemek feje. Arany trónon ült az arany földalatti
palotában, ahova arany földalatti kapuk nyíltak. A Nap és a Hold neki engedelmeskedtek.
A fenyőünnep december 25-én volt, amikor javában tartott a tél. Akkor győzte le a
nap az éjt. A nap a korábbinál kicsit hosszabban időzött a föld felett. Az emberek imádkoztak Ulgenyhez, hálásak voltak neki a vis�szaadott Napért. Annak érdekében, hogy
meghallgatásra találjon az imádság, feldíszítették a fenyőt, Ulgeny kedvenc fáját. Behozták a házba, ágaira élénk színű szalagokat kötöztek, mellé pedig elhelyezték az ajándékokat.
Egész éjszaka tartott a vidámság a Nap
Sötétség fölött aratott győzelmének tiszteletére. Egész éjjel mondogatták: ”Korácsun,
Korácsun”. Az ünnepet Korácsunnak nevezték (N.B. a mai Karácsony őse), ami ótürk
nyelven annyit tett, hogy „Hadd menjen!” …
Hadd menjen el az éj és jöjjön a nap. Reggelig
jártak „inderbájnak” nevezett körtáncot a fenyő körül. A kör a Napot jelképezte. Így hívták vissza az égitestet. Mindenki hitt abban,
hogy azon az éjjelen elképzelt legtitkosabb kívánság is feltétlenül teljesül.
Így is volt, Ulgeny soha nem utasított vis�sza semmit, az életben egyszer sem hagyott
cserben: a az éj mindig elment, a vörös nap
egyre tovább és tovább maradt fent az égen.
A fenyőt Ulgeny fájának hívták. Összekötötte az emberek világát a szellemek és
istenségek világával. A fenyő, akár egy nyíl,
mutatta az utat Ulgenynek felfelé … Innen
származik a „jol” szó (N.B. oroszul fenyő),
ami türk nyelven „utat” jelent. Íme, honnan
származik a fa orosz neve!
Hány évszázad telt el és az ősi ünnep nem
ment feledésbe! Ez ma a mindenki által ismert újévi fenyőünnep! (N.B. Itt az oroszokról van szó. Máshol a fenyő Christmas tree,
nálunk karácsonyfa.) Igaz, Ulgeny új nevet
kapott – Télapó (N.B. máshol Santa Claus),
de az ünnepben betöltött szerepe és öltözete
nem változott. Ugyanúgy körbetáncolják a fenyőfát, mit sem sejtve… Egyébként a kaftán,
sapka, öv, posztócsizma, azaz a Télapó öltözete az ősi türk (hun) ruhatár része. Ugyanilyen öltözetben jártak. A régészek ezt pontosan bebizonyították.
Ulgeny, ahogy a mondák regélik, néha vál-

A fenyőünnep december 25-én volt, amikor javában tartott a tél.
Akkor győzte le a nap az éjt.
toztatta megjelenését. Ilyenkor Erliknek hívták. Lehetséges, hogy Erlik Ulgeny testvére volt… Ma már nehéz eljutni az igazsághoz, annyi évszázad telt el. Talán ez nem is
fontos. Annál fontosabb valami más. Az ősi
türköknél Ulgeny és Erlik a jót és a rosszat,
a fényt és a sötétséget jelképezték. Ezért, december 25-én még a leggonoszabb emberek
is jók és bőkezűek voltak. Még Erlik, a gonosz szimbóluma is. Erlik ezen a decemberi napon egy zsákban a hátán ajándékokat hozott. Senki nem örült jobban, mint a gyerekek. A gyerekek pedig keresték az ajándékokat. Meg akarták győzni, vele együtt énekelve
és kérlelve jártak, hogy adjon nekik boldogságot és jólétet. Itt a fordítás vége, kezdődik
a fordító verse:
Kipcsák karácsony

A g yermekhadnak az ajándékot
Zsákjába rejtette el az öreg
Körbeállták, kérték a játékot
Énekeltek, eg yszerű volt a szöveg:
„Süss fel Nap, fényes Nap, vissza térjél
A sötét éj karácsony, karácsony
Kelj fel Nap, vörös Nap, ide érjél
A fenyőfánk varázsol, varázsol”
Amikor baráti körben, egy tölgyfákkal körbevett tisztáson először felolvastam ezt a szöveget, az egyik barátom elsírta magát. „Érzem, hog y ez rólunk szól.” Én
is ezt érzem. És ti, magyarok hogyan érzitek?
Bartha Ferenc mérnök,
MAG Közösség

Az őshazában még hittek benne
Hog y fenyőfák irányítják a fényt
S vörös Naptól, mielőtt lemenne
Sötétség ragadja el a reményt
A pogányok istenként imádták
Jerszut és társát, Ulgeny apót
Világ végén, erdőn-heg yen várták
Hog y valaki hozza vissza a Napot
Leg yen már hosszabb végre a nappal
Rövidüljön, hadd menjen el az éj
Karácsony után legszebb a hajnal
Kívánj valamit, sötétben ne félj
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