
Barabás  György  mérnökember  létére  a  hímes  tojások  kutatásával  kezdett
foglalkozni. Elég szokatlan ez egy egzakt szakma képviselőjétől. Ráadásul az
ötvenes életéveidben vágtál bele. Mi motivált?

Az egész csupán véletlenek sorozata. Makoldi  Sándorné néprajzos a 90-es évek
közepén hímes tojásokat gyűjtött  Karancskesziben, ebben a Salgótarjántól  tizenöt
kilométerre lévő palóc faluban. Ekkor én itt éltem családommal, és egy barátom kért
meg rá, hogy ha tudok, segítsek Gizókának. Tudtam, hogy szembe szomszédom
Irénke  néni  még  ír  tojásokat,  hát  bemutattam  őket  egymásnak.  Mikor  Gizóka
befejezte a gyűjtését, én is átmentem Irénke nénihez, és megkértem, hogy nekem is
fessen  meg  néhány  tojást.  Életemben  először  csodálkoztam  rá,  hogy  milyen
hihetetlen  érdekes,  szemmel  láthatólag  ősi  szimbólumokat  hordoznak  hímeseink,
úgy  véltem,  hogy  ezek  jelentését  megfejteni  már  nem  lehet,  mert  évezredek
homályába vesznek. 

Majd eltelt húsz év, én nem találkoztam Gizókával, és hímesekkel sem foglalkoztam.
Mindig  foglalkoztam  azonban  valami  szeletével  hol  a  történelemnek,  hol  a
néprajznak,  hol  a  régészetnek,  de  előbb  -  utóbb  minden  esetben  bele  ütköztem
valami  ésszerűtlenségbe.  Így  jártam az írástörténettel  is.  Mióta  megtudtam,  hogy
létezett saját írásunk, erősen elkezdett foglalkoztatni a dolog. Ahogy ez ember az
évek alatt mindent elolvas a témáról, és rájön, hogy honfoglalóink türk nyelven írtak,
az avarok magyarul, de mindenesetre magyarul is, itt a székely-magyarnak nevezett
írás,  mely a legismertebb,  és megtaláltam a számomra legérdekesebb írásunkat,
melyet összefoglalóan kárpáti írásnak neveznek…
A magyar  „tudományosság”  egyöntetűen  elveti  az  írások  újkőkori  eredetét,  kizár
minden eredményt, melyet „amatőrök” tárnak fel,  hamisítványnak minősít mindent,
amivel  nem  tud  mit  kezdeni,  és  meglátásom  szerint  egy  évszázada  egyhelyben
topog,  és  amíg  a jelek  mutatta  valóság helyett  a  saját  maga elméleteiből  állított
koncepciók  korlátain  belül  vizsgálódik,  nem is  juthat  tovább.  Ha  átlépjük  hazánk
területét,  kiderül,  hogy az  írástudomány  egy jó  része  evidenciának tartja  az  írás
újkőkori eredetét. Ezt az újkőkori eredetet tanulmányoztam, mikor 2015-ben Gizóka
megküldi  nekem  könyvét,  melynek  címe:  A  Gömöri  palóc  és  Magyar  tojás  a
misztériumok tojása.
Elkezdtem olvasni kiváló könyvét, és a benne látható számos hímes tojás minták egy
része ismerős volt számomra. Az írástörténet miatt elég jól ismertem az u.n. tordas-
vincai  késő  neolitikus  kultúra  szimbólumrendszerét,  és  ebben  a
szimbólumrendszerben  vettem  észre  az  azonosságokat  számos  tojásminta  és
szimbólum között. Egy idő múlva tudatosan kezdtem keresni az azonosságokat, és
észrevettem, hogy szétszórva az őskorban térben: a közel-kelet és egész Európa
területén,  időben:  a  tízezer  évvel  ezelőtt  kialakult  közel-keleti  neolitikumtól  a
háromezer évvel ezelőtti európai vaskorig (és azon túl napjainkig) mindenhol találok
olyan  szimbólumokat,  melyeket  tojásaink  hordoznak.  Idővel  kifogytam a  tojásból,
minden  kárpát-medencei  magyar,  jelszerű,  régi  stílusú  hímesnek  megtaláltam az
őskori  megfelelőjét.  Hogy mi  motivált?  Egy hihetetlenül  csodálatos  világ  tárult  fel
előttem,  hol  tojáshoz  kerestem  szimbólumot,  hol  fordítva,  és  mindig  mindent
megtaláltam! Olyan volt ez nekem, mint a kábítószeresnek az ópium.



A tojások mintáin fedeztél fel olyan több évezredes üzeneteket, jeleket, melyek
valamilyen  ősi,  egységes  és  fejlett  emberi  kultúra  nyomait  jelzik  az  egész
világon. Hogyan jellemezhető ez a kultúra?

Ezt röviden igen nehéz megfogalmazni, a youtubon van egy előadásom, melynek
címe:  A  földanya  ragyogása.  Ott  részletesen  beszélek  róla,  de  tömören:  Marija
Gimbutas  Litván  származású  amerikai  régész,  történész,  antropológus,  egyetemi
professzor húsz könyvet ír erről a témáról, mind besseler lesz, magyarra egyet sem
fordítanak  le.  Ő  felfedi,  hogy  az  újkőkorban  minden  szobor,  minden  díszítés
szimbólum, az őskor idők homályába vesző vallásának, a Nagy Istennőnek, a Magna
Maternak, a Szülő Anyának, a Földanyának valamely tulajdonságát mutatja felénk.
Gimbutas Chatal Hüyüköt vizsgálva vonja le következtetéseit a neolitikus emberek
életéről. Catal Hüyük Törökországban, Anatóliában található, 9500 éve alapították, a
világ eddig feltárt legnagyobb újkőkori városa, több ezer éven át működik. Obszidián
bányászatból  és  kereskedelemből  éltek,  mintegy  hétezer  lakosa  volt.  Nincsenek
városfalak, nem találtak katonákat és fegyvert. Minden ház egyforma volt, nincs putri
és  palota,  burjánzott  a  művészet,  csodás  freskókat  hagynak  ránk,  melyekről  az
Istennő  tisztelet,  és  a  végtelen  életöröm  árad.  Társadalmi  és  nemi  egyenlőség
jellemzi e világot, és mindent áthat az Istennő tisztelete. A profán és szakrális világ
összemosódik. Békés, egymást szerető, társadalmi és nemi egyenlőségen alapuló,
az  emberi  boldogságot  célul  kitűző,  széleskörű  munkamegosztáson,  magas
művészeti és lelki életet élő világ ez. Gimbutas „ginocentrikusnak”, női jellegűnek (és
nem uralmúnak) tárja fel a neolitikum társadalmait.

Miért hímes a hímes? És miért a tojások a hordozó felületek?

Hogy miért  hímes a hímes? Ez néprajzosnak való kérdés, én nem néprajzosként
foglalkozom a témával, de azért válaszolok egy néprajzos szavaival, mégpedig a már
említett Makoldi Sándorné szavaival. Gizóka zseniális észrevétele, hogy mi történik
húsvétkor? Egy lány ad egy tojást - egy petét! a legénynek - egy hímnek! 

Hogy miért a tojás a hordozó felület? Ehhez dióhéjban ismertetnem kell az Istennő
legfontosabb cselekedetét, az újjászületés misztériumát. 

                               a                                                           b

Az a. ábra Catal Hüyüki freskóján ránk hagyják az újkőkor „keselyű” kultuszát. 



Tisztázzuk,  hogy  a  keselyű  átvitt  értelemben  az  Istennő  egyik  fontos
megjelenése. Az a. ábra jobb oldalán egy fej nélküli  halott ember (a holtak
fejét  levágták)  csontjairól  tépik  le  a  húst  a  keselyűk.  A baloldalon  pedig  a
koponyát  tisztítják  meg.  A  koponyában  a  lélek  helyét  gondolták,  és  azt
áthelyezték a b. ábra istennő szentélyébe. Gimbutas a minoszi kultúrákban
találja meg, hogy mi is történik a keselyű begyében a felfalt tetemmel:

Az  ábrán  láthatjuk,  hogy  a  ragadozó  madarak  begyében  (a  keselyűt  más
vidékeken más-más ragadozó madarak helyettesíthetik,  pl.  bagoly) a halott
húsa tojássá, ráadásul piros tojássá áll össze!
Ez a földi szimbolikája egy kozmikus újjászületési misztériumnak. A kozmikus
istennői megjelenést Klaus Schmidt vezető régész fedi fel Göbekli Tepében.
Göbekli Tepében vannak a világ eddigi legősibb megalitjai.

Klaus Schmidt  rájön,  hogy a  megalitok  négy oszlopa egy tér  intervallumot
határol be, mely nyilván nem más, mint egy csillagkép. Egy szerves anyagból
kormeghatározást  végeztek,  12000 évesek a megalitok!  A kor ismeretében
visszaállítják a lehetséges csillagképet:



Ez a csillagkép nem más, mint a hattyú konstelláció. Ezt szépen bizonyítja az
egyik  oszlopon  ránk  maradt  művészi  ábrázolás,  csakhogy  a  hattyú  nem
hattyú,  hanem keselyű! A hattyú csillagkép legfényesebb csillaga a Deneb,
mely egyben belépési pontja a tejút hasadékának, és a tejút és az epliktika
metszéspontjában  ott  a  skorpió  ollója,  az  ábrán  a  vonalak  összekötik  a
csillagképeket és szimbólumokat. A keselyű szárnyán egy kört látunk, mely
Klaus Schmidt szerin nem más, mint koponya, azaz lélek, melyet az istennő
szentélyében láthattunk Catal Hüyükben. Tehát az istennő kozmikus „keselyü
alakja  a  tojást  és  a  lelket  újra  éleszti  a  tejút  hasadékában,  a  kozmikus
szülőcsatornában,  és  a  születés  megtörténik  a  skorpió  ollójánál,  mely  egy
jellegzetes  vulvajel  az  őskorban.  Ez  így  kicsit  bonyolultnak  tűnik,  de  most
nézzük meg ennek a földi szimbolikus megjelenését:

Láthatjuk  a  kozmikus  újjászületés  földi  megjelenését  a  bronzkori
istennőszobron, és ugyan azt hímes tojáson.

További válaszom arra, hogy miért a tojások a hordozó felületek:



A keselyű kultusz térben és időben szétszórt emlékeit láthatjuk az ábrán. Egy
rézkori,  egy  bronzkori,  és  egy  középkori  tojást  láthatunk  ugyan  azzal  a
mintával,  mint  a  magyar  hímes  tojás.  Csakhogy  a  régi  leletek  mind
sírmellékletek! A keselyű kultusz tovább élése a középkorig!

Bár  ez  már  nem  a  feltett  kérdésre  válasz,  de  úgy  gondolom  meg  kell
ismerkednünk még egy tojás fajtával, a „gereblyéssel”, hogy megérthessük a
húsvéti misztérium újkőkori jelentését.

                           a                                            b                                     c

Mind  az  őskőkorban  (a.  ábra),  mind  az  újkőkorban  (b.  ábra),  mind  a
bronzkorban (c. ábra) megjelennek ezek a különös alakok, melyek az istennő
megtermékenyítő, életadó szimbolikái feltételezésem szerint. „Eső” Istennők.



Gimbutas vélekedése szerint  az újkőkorban minden ami  nedves volt,  az a
megtermékenyítő  erőt  jelentette,  hiszen  a  növény  életéhez  víz  kell,  az
emberéhez magzatvíz, de szerinte a könny és vizelet is a megtermékenyítés
szimbóluma.

A tordosi edényen végig a víz jeleit láthatjuk. Hullámvonal, bekarikázva az eső
jelét, mellette egy szerszámot, melynek párhuzamosak a fogai. Az eső, és így
a  megtermékenyítő  erő  szimbóluma  lett  minden,  aminek  párhuzamosak  a
fogai. Ebből lett a gereblyés minta tojásainkon.

Csak néhány példa „gereblyére” őskorból és hímes tojáson.

Visszatérve  a  húsvétra:  Húsvétkor  a  legények  (a  hímek)  meglocsolják,
eredetileg vízzel leöntik a leányt. Szimbolikus megtermékenyítés, hiszen a víz,
mint misztikus nedvesség maga a megtermékenyítő erő! A leány ekkor ad a
legénynek egy hímes tojást, melyen az istennő valamely szimbolikája ragyog.
Mikor adja ezt? Jézus Krisztus feltámadásának-újjászületésének!  napján. A



kereszténység  belesimult  az  ősi  ünnepekbe.  A  tavaszi  napfordulót  írjuk,  a
természet  újjászületésének  napját!  Az  elpusztult  növény  halott  magja  az
istennő  méhében  az  Ő  kegyelméből  újjászületik!  A  leányt  szimbolikusan
megtermékenyítik, és ad egy tojást, egy petét a hímnek!

Konkrétan milyen mintázatok azok, melyeket felfedeztél?

Konkrétan semmilyen mintát nem fedeztem fel, mind a tojásokat, mind az ősi
szimbólumokat  már  összegyűjtötték,  én  csak  feltártam  ezek  azonosságát.
Amit  fontosabbnak  tartok,  az  az,  hogy  az  eddig  teljesen  értelmezhetetlen
mintavilágban értelmet találtam, és a kusza, látszólag egy bomlott elme által
találomra  kitalált  mintavilágban  egy  megdöbbentő  logikával  megalkotott
rendszert  fedeztem  fel.  Ennek  részletezését  a  következő  kérdésedre
válaszolva teszem meg.

Hogyan  szállt  ez  a  tudás  nemzedékről  nemzedékre?  Nem  tudják,  de
teszik alapon?

Ez egy visszatérő jogos kérdés. A helyzet az, hogy a paraszti világ nagyrészt
megőrizte az őskori  szimbólumokat,  de évezredek alatt,  mivel  közben más
vallása  lett,  elfelejtette  azok  jelentését.  Így,  arról  nevezi  el  azokat,  ami  a
környezetében arra leginkább hasonlít.  Erre nézzünk egy pár példát: Láttuk
már, hogy a „gereblyés” nem gereblyét jelent, hanem a megtermékenyítő erő
szimbólumát.

Jellegzetes tojásminta a „létrás”, vagy más vidéken „rákfarkas”. Azt láthatjuk,
hogy ezen a létrán elég életveszélyes lenne mászkálni. De nem is létra ez. Az
istennő alapszimbolikája Gimbutas szerint a „misztikus háromszög”, mely nem
más,  mint  a  Földanya  vulvája,  persze  nem  testi  értelemben.  hanem  mint
életadó szimbolika. A tordosi edényen láthatjuk, hogy a vulvából a nap ragyog
ki.  Tehát  ez  a  jel  az  istennő  nappal  történő  megtermékenyülésének  egyik
szimbóluma. A rákfarkasunk mintáját hordozza a bronzkori gyűrű is.



Már tárgyaltuk a skorpió ollóját, mint kozmikus „vulva” jelet. Viszont láthatjuk
azt a bronzkori istennő szobrán, és „tyúklábasként” a gyimesi tojáson. 

Miután  rájöttem,  hogy  a  tojásokon  hordozott  minták  szimbólumok,  és
Gimbutasra alapozva feltártam azok jelentését, szemet szúrtak nekem azok
megjelenési változatai. Az ábrán a már tárgyalt hímes tojás mintákat láthatjuk.
Láttuk, hogy a gereblyés nem más, mint a megtermékenyítő erő jelképe. A
rákfarkas a nappal megtermékenyült Földanya szimbóluma, a tyúklábas pedig
a skorpió ollójának újjászületés szimbolikája. Ezek megjelennek a tojásokon



önmagukban,  mint  szimbólumok.  Aztán megjelennek mind ezek életfaként.
Életfaként a jelentésüket úgy értelmeztem, hogy az adott családra, hordára,
településre terjeszti ki a szimbólum hordozta áldást.
Következő  megjelenés  a  kereszt  alak.  Az  egyenlő  szárú  kereszt  a  Föld
szimbóluma volt égtájak szerint, tehát a szimbólum áldását kiterjeszti az egész
földtekére!
Magasabb dimenziójú megjelenés a svasztika forma. A horogkereszt forgást
jelent, az éjjelek, nappalok, évszakok változását, tehát időt!  A kereszt alak
kezd forogni, így az idő végezetéig kiterjeszti a szimbólum áldását a földre.
A  növényi  megjelenést  Makodiné  észleli.  Bizonyos  minták  magukon
hordoznak egy növényi életciklust, a bimbódzást, kinyílást, a pollen elhullását.
Azt is észreveszi,  hogy tojásmintáink magukon hordozzák az asztrálmítoszi
rendet, gondoljunk itt az állatövi jegyekre. És valóban, minden egyes növényi
életciklushoz hozzá rendelhető egy csillagkép (az adott életciklus esetében a
lenyugvó nap mögött felragyogó csillagkép). Erről szól az őskor szimbolikája.
Tehát,  mint láthattuk, ez a látszólag értelmezhetetlen halmaz (ki  rajzolna a
tojásra rákfarkat, meggymagot, létrákat, gereblyéket, tyúklábakat, cserlevelet,
békát, pillangót, nyuszi fület, tökmagot, hal bordát stb) az újkőkorban értelmet
nyer, és a minták egy fegyelmezett logikai rendet követnek.
A  néprajzosok  legnagyobb  része  a  tojásminták  nevéből  próbált
következtetéseket levonni, de mint láthattuk, ez teljes zsákutca.

Az  első  megjelent  könyved  címe:  A  Földanya  tojása.  A  mai
gondolkodásunkban ezt  a  könyvet  az ezotéria  polcára tennénk.  Pedig
valószínűleg csak a gondolkodásunkkal van a baj? 

Én  a  létező  valóságot  tártam  fel.  Marija  Gimbutas  zseniális  munkássága
alapján értelmezni  tudtam hímes tojásaink mintavilágát.  Összehasonlítással
bizonyítottam, hogy hímes tojásaink mintavilága az őskor akár több millió éve
kialakult  vallásának  szimbolikáját,  a  Nagy  Istennő  tiszteletét  hordozza.  Az
összehasonlítás egzakt dolog, nem ezoterikus.

Kutatásaidat kibővítve, ma már a hímzések mintázatait is kutatod. Miért
bővítettél?

Mivel  a  hímes  tojás  mintavilágának  kutatása  egy  földöntúli  boldogságot
okozott nekem, úgy véltem megpróbálkozom, hátha ezt is élvezni tudom. Úgy
véltem,  hogy sokkal  nagyobb kihívás lesz,  hiszen szemben a  tojásokkal  a
hímzések tájegységenként  teljesen eltérő mintákat  hordoznak,  a  tojásokkal
szemben,  melyet  alig-alig  kutattak,  szinte  „szűz”  terület  volt,  a
vászonhímzésekkel számos neves néprajzos foglalkozott, a hímzések száma
százezres  nagyságrendű,  szemben  a  tojásokéval,  a  mintavilágunk
származásával rengetegen foglalkoztak, de….volt  egy visszatérő mondat:  a
motívumkincs jelentéséről nincsenek tanulmányaink!
Eleinte  csak  nézelődtem,  majd  rájöttem miről  van  szó,  és  innentől  sokkal
könnyebb volt minden mint a tojások esetében. Könnyebb volt, mivel volt egy
több ezres adatbázisom és ismeretem az őskor szimbolikájáról, és ismertem a
tojásmintákat.  Észrevettem,  hogy  a  hímzéseken  ugyan  azok  az  alap
motívumik, mint amirt a hímesek is hordoznak.



 Dióhéjban a lényeg a következő: Gimbutas egy „metafizikai” írást tár fel, mely
egy  hármas  szimbolikát  hordoz.  Az  első  az  u.n.  absztrakt  szimbolika,
geometriai jelekből áll.

Ennek a szimbólumrendszernek minden eleme külön jelentéssel  bír,  és az
istennő valamely tulajdonságát hirdeti, mint: megtermékenyülés, életadás, az
élet bősége, halál, halálban óvás, újjászületés.

A második szimbolika a reprezentatív szimbólumok.

Kiemeli a mondanivalót, elnagyolt fenék (a keselyű tojását hordozza), 
kozmikus jelentésű kéztarások, kígyó mellek, kígyó fej, stb. Az istennő 
különböző megjelenései ezek.

A harmadik szimbolika az állati szimbolika. Az istennő tulajdonságainak állati 
alakban való kifejezése.



A béka az életadás, a bagoly a halál, az aszkosz az istennő kozmikus madár
szimbóluma.

Amit  észrevettem a  hímzéseinken,  hogy  a  motívumok  (a  legkisebb  önálló
jelentéssel bíró egység) midig absztrakt szimbólumok.

Példa a motívum-szimbólum azonosságra.

A hímzések alakja mindig a reprezentatív vagy állati szimbolika.



A kalotaszegi életfák típusai megegyeznek az újkőkori istennők kéztartásával
– itt az alsó ágakat láthatjuk.

A felső ág midig az istennő kozmikus (hattyú-keselyű) kéztartását mutatja.



Egy példa az állati szimbolikára.

Tehát a hímzése alapmotívumai mindig absztrakt szimbólumok, melyekből felépül az
életfa, mely mindig a reprezentatív vagy állati szimbólum.

Olyan mintha az  egész világ megőrzött  volna egy szakrális  nyelvet,  melyen
„értik” egymást az emberek.
Nagyon metafizikus megközelítés ez?

Nem.  Minden  arra  mutat,  hogy  egy  az  egész  világon  elterjedt  ősvallás  nyomait
láthatjuk  az  egész  földtekén.  Ennek  egyik  bizonyítéka  a  vallás  papi  része,  mely
nyomait  „sámánizmus”  néven  megtaláljuk  Eurázsiában,  az  amerikai  kontinensen,
Afrikában. A szimbolika is hasonlít Kínától Dél-Amerikáig. A tojásminták sok népnél
megmaradtak,  és  nagyban  hasonlítanak  a  mi  mintáinkra.  A  világban  mindenhol
találhatók olyan hímzésmotívumok, melyeket mi is használunk.

Kicsit azt érzem, hogy amit felfedeztél Hamvas Béla könyvcímét idézve Scientia
Sacra, egy nagy közös szent tudomány, vagy elmélet része. Te hogy látod?

Biztos vagyok benne. Az emberiségben sok közös van. Az ünnepeink, melybe már
belesimult a kereszténység, mind pogány ünnepek voltak. Európa szerte visszatérő
elemeket  hordoznak  a  népmesék,  ha  a  nyelveket  tekintjük,  rengeteg  közös  van
bennük.  A  legnagyobb  azonosság  azonban  az  ősvalláshoz  köthető.  Már  az
újkőkorban  találunk  Kínában  olyan  istennő  szobrokat,  melyek  olyanok,  mintha  a
Vinca  kultúrában  (Belgrád  mellett)  készültek  volna.  Egyszer  tanulmányoztam  a
Japán  újkőkort,  az  u.n.  Jomon kultúra  előtt,  mely  Kínából  megy  át,  létezett  egy



Jojoma nevű kultúra. A Japán régészek ugyan azokat a megállapításokat teszik, mint
amit  Gimbutas  Catal  Hüyükről,  és  a  cserepeket  nézve  a  Vinca  kultúra  Istennő
szimbolikája tükröződik vissza.

Miért Húsvét ünnepén festik a tojásokat, soha máskor. Miért pont ehhez az egy
ünnepkörhöz kapcsolódnak ez a művészet, vagy szakrális tevékenység?

Sajnos nem figyeltem, ezért  ezt  a  kérdést  már korábban megválaszoltam, íme a
kérdés, ahol kifejtettem miért húsvétkor írják a tojásokat: Miért hímes a hímes? És
miért a tojások a hordozó felületek?

Mik a távlati kutatási céljaid, milyen könyvekre előadásokra készülsz?

Nagy  távlatokban  nem  gondolkodom,  de  azért  találtam  témákat  bőven.  Egy
többrészes  különálló,  mégis  egymással  összefüggő  tanulmányba  kezdtem,  még
gyűjtögetek.
Először  is  kerestem,  hogy  az  időben  visszahaladva  hol  akadok  a  tojások  és
vászonhímzések  hordozta  szimbolikára  Magyarországon.  Érdekes  módon  egy
elhanyagolt,  alig  kutatott  területen,  az Árpád-kori  és kora középkori  pecsétgyűrűk
világában leltem rá.  Ezek egy részén nem értelmezett  feliratok is  találhatóak.  Ez
felkeltette  érdeklődésem,  és  észrevettem,  hogy  többet  el  tudok  olvasni  közülük.
Vannak  latin,  székely-magyar  írással,  proto-bolgár,  olasz,  és  egy  nehezen
azonosítható  írással  írt  gyűrűk  is.  Ez  utóbbiak  érdekelnek  a  legjobban,  és
észrevettem, hogy Szent István pénzein is ezzel az írással írtak, bár úgy, hogy latin
értelme lett. Olyan betűket használtak, melyek legjobban hasonlítanak a latin betűre,
és latin a fonémájuk, de eredetileg egy egységes írás betűi lehettek, melyek nyomait
keresem, mert szerencsére léteznek. Szeretném, és sikerül is bebizonyítanom, hogy
az újkőkor egy egységes írást használt, időben több ezer év, térben Görögországtól
Porugálián keresztül  Erdély,  Vinca stb.  területén előkerült  hosszabb írásleletekből
kimutatható egy abc.
Még több ötletem is van, és ha kedvem is lesz talán a végére járok néhány dolognak.

Köszönöm a lehetőséget.


