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ELŐSZÓELŐSZÓELŐSZÓELŐSZÓ    

AJÁNLÁS 
 
A legszentebb hagyományunk az ősi-régi magyar 
rovásírásunk többezer éves. 
Nagy csoda, hogy egyedi nyelvünkkel együtt, mára 
fenn tudott maradni, pedig kiírtására „tűzzel-vassal” 
mindent elkövettek. 
De most az a legfontosabb, hogy tiszteljük és éltessük 
tovább, alkalmazzuk, használjuk! 
Adjuk tovább a felnövő magyar fiatalságnak, akik e 
jelkép-rendszerünkből megérzik az ősi erőt. 
 
 
Kelt Budapesten, 2003. Földanya hava. 
 
 

NYERS CSABA KÁROLY 
hagyományőrző 

 
 
 
 
 
 
 
 
Köszönet Káldi Péter barátomnak a technikai háttér biztosításáért. 
 
Köszönet dr. Hosszú Gábornak, aki a rovás betűtípus fájlokat 
önzetlenül a rendelkezésemre bocsátotta.  
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Ajánlom a könyvet varázslatos, magyarszívű István fiam emlékének. 
 

 

BEVEZETŐBEVEZETŐBEVEZETŐBEVEZETŐ    
A könyvnek eredetileg a Rovás-jóslás címet szántam. A 
jósnak, jóslásnak azonban mára kialakult valamiféle 
komolytalan, rosszízű értelme. Pedig a jós, - és a javas 
is – a jó szóból származik, és jót mondót, javunkat, 
jobbulásunkat akarót jelent. A javasasszonyt régen 
„aranyasszonynak” nevezték. Ha életünk valamely terén 
– anyagi, lelki, szellemi – problémánk támad, és annak 
megoldásához, jó irányba fordításához segítséget 
várunk, akár „jósláshoz” is folyamodhatunk, hiszen 
javulni, jobbulni akarunk, gyógyulni vágyunk. Nos, ez a 
kis könyv erre is alkalmas. Mire még? 
Tekinthetjük szórakozásnak, fantázianövelő 
társasjátéknak is, amelyik a mostohán kezelt jobb 
agyféltekénket mozgatja meg. A mai ember a bal 
agyféltekét használja, amely ismeri az időt, emiatt az 
ember az idő fogságában él. A jobb agyfélteke időtlen. 
Meditáció, érzelem, intuíció a feladata. Ez szabaddá, 
időtlenné teszi a lelkünket. A kettő harmóniájára kell 
törekednünk. 
A könyv kultúrmissziót is betölt. Játékos formában 
tanulhatunk belőle. Például a rovásírást, az 
ősszimbólumok jelentéseit, az ősmagyarok életéből, 
hitvilágából mozzanatokat ismerhetünk meg.  
Egyedülálló módon a ROVÁS-JAVAS nem az eddig 
ismert kártyák figuráit használja, hanem a rovás ABC-t, 
őseink – ősmagyar-szkíta-sumér - több ezer éves 
hagyatékát. „Úgy összetartozik a nyelv és az ő ABC-je, 
mint a fa és a gyökér”, olvasom Varga Csabának „Az 
ősi írás könyve” című művében. Valóban, a gyökerek 
nagyon fontosak. Erős, egészséges gyökér nélkül nem 
élhet sem fa, sem nemzet! A gyökerek szállítják 
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Földanyánk éltető energiáit, ami szükséges feltétele az 
egészséges életnek. 
De továbblépve, ez a könyv – pontosabban a 
kártyavetés – tekinthető „pszichoterápiás 
foglalkozásnak” is. Ugyanis mielőtt választ várunk a 
kártyáktól, meg kell fogalmaznunk, végig kell 
gondolnunk a problémánkat. Ha megfogalmazzuk, 
kimondjuk, akkor már félig meg is oldottuk a helyzetet. 
A kártya szavait a tanácskérő értelmezi, aki azt olvas ki 
belőle, ami a tudatában, vagy tudattalanjában lévőre 
rezonál. A tudattalanunkban ott a válasz a saját 
jobbulásunkra, javulásunkra, csak nem figyelünk rá 
eléggé, vagy még a választ is ismerjük, csak 
megerősítésre van szükségünk. Ezt szerezhetjük meg a 
jóskártyák segítségével. 
 
A kártyák legjobban a rúna-lapokhoz hasonlíthatóak, 
ahol az ősi skandináv (germán) jelek alkotják a 
kártyafigurákat. Meglepő – és még ősibb gyökereket 
sejtet – hogy a rúna ABC egy része írásjelben 
megegyezik a székely-magyar rovás ABC jeleivel. 
Hangértékük azonban különbözik. 
A játék 40 kártyát tartalmaz, 39 betűjelet, és egy „üres”, 
azaz a NAP-lapot. A lapokon Forrai Sándor 
írásváltozatának jeleit használtam fel. A kártya hátlapját 
a fehéregyházi tarsolylemez részlete díszíti. A kártya 
központi fő figurája a rovás, a mágikus jósjel, a jobb 
alsó sarokban a latin betűs hangértéke található. A bal 
felső sarokban a rovás jel sorszáma, ami a 
numerológiai játékban kaphat szerepet. A jobb felső 
sarokban a sorszám rovásjellel, a bal alsó sarokban a 
jel variációja található. 
Minden rovásjelnek van jelentése. Emlékszünk még az 
ablak-zsiráf lexikonra, benne például a „zsiráf-betűre”? 
Nos, itt hasonló a helyzet, de annyival jobb, hogy a 
rovás jelentése és jele között kapcsolat van. Ez a 
jelentés, illetve jelentés halmaz, ezek a „hívószavak” 
adják a játék, illetve a jóslás alapját, valamint a jel 
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képéből fakadó szimbólumok, asszociációk. A 
szimbólumok formákhoz kötött mágikus energiák 
hordozói. Ezek az energiák az intuitív, szellemi 
radarjaikkal kitapintják a mában a holnapot, hasonlóan, 
ahogy egy magra nézünk, és meglátjuk benne az 
abból későbbiekben kifejlődő növényt. 
 
A kártyákat hasonlóan teríthetjük, mint a megszokott 
jóskártyákat Általában egyenes állásban értékeljük, de 
van lehetőség a fordított lapállást értelmezni. (Lásd: 
baloldal.) Ezeken kívül további lehetőségeket 
tartogatnak nekünk kártyáink, éppen egyediségükből 
adódóan. Ezek „A kártyák használata” című fejezetben 
találhatóak. 
 
A fentiekben említett bármely céllal nyitják ki a könyvet, 
illetve nyúlnak a kártyákhoz, kívánom, hogy szolgálja a 
javukat. Jó szórakozást, vidám tanulást kívánok! 
 
 
Kelt Szadán, 2003. esztendőben. 
 
 

A szerző 
 
 
 

„Emlékekből él az ember, s múltból él az emlékezet. 
Kinek nincs múltja, nem lehet jelene, s jövője sem.” 

báró Eötvös József 
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„Magukból a betűkből néha sokkal több 
igazság olvasható ki,  
mint a belőlük összerakosgatott írásokból.” 
 

AAAAAAAA        JJJJJJJJEEEEEEEELLLLLLLLEEEEEEEEKKKKKKKK        ÜÜÜÜÜÜÜÜZZZZZZZZEEEEEEEENNNNNNNNEEEEEEEETTTTTTTTEEEEEEEE        
 



savaj·sAvor  

ROVÁS-JAVAS    9 

 

AAAA. . . . ANYAANYAANYAANYA    
Ana. Az első betű, a kezdet.  
ŐSANYA. A keletkezés. A kikelet, 
a tavasz. A születés, az 
elindulás. A magyarok ős 
Istenanyja, a NAPBAÖLTÖZÖTT 
BOLDOGASSZONY. Az alkotóerő, 
az akarat, ajándékok, 
adományok. Az „aha” igenlés. 
Női lap. 
Az „Ana” azt jelenti, amiből csak 
egy van. Az Egyetlen. 
Életében valami elkezdődik, 
valami születik. Talán egy 
gondolat, alkotóerő, vagy akarat 

születik a megújulásra, újrakezdésre, vagy új kapcsolat 
kialakulására. Vágjon bele. A legnagyobb utazás is 
egyetlen lépéssel kezdődik. 
Ajándékul a jó alvás adományát kaphatja. Értékelje! 
Alváskor a lélek megszabadul a testtől, képes 
társalogni a létezés más jelenéseivel, ebből 
megismerheti Isten óhaját, terveit önnel. Így kaphat 
lehetőséget a fejlődésre. Elindulhat saját ajándékával az 
útján. 
Különleges az útja, okkult élményei lehetnek. Nincs 
egyedül.  

Jelmondata: Ajándékozza szét kincseit és fogadja el Jelmondata: Ajándékozza szét kincseit és fogadja el Jelmondata: Ajándékozza szét kincseit és fogadja el Jelmondata: Ajándékozza szét kincseit és fogadja el 
mások admások admások admások adoooományait.mányait.mányait.mányait.    

Baloldal: Agresszivitás, akaratosság. Düh, harag. 

Egészség: Figyeljen epéjére, májára. Óvja szeme világát. 
Tartsa fitten izmait. Hasznára lehet a hangterápia is. A 
hosszan rezegtetett AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA hang átrezegteti a mellkast, 
és a szívcsakrára hat. A szívcsakra fennhatósága alá 
tartozik a nyirok- és immunrendszer, és általános jó 
közérzetünkért felelős. 

1 y 

aaa   
a A 



savaj·sAvor  

ROVÁS-JAVAS    10 

Jó idıszak: A régi magyar Kikelet hava, a március, és 
az alkonyati órák. 

Segítı ásvány: Ametiszt. Megnyitja gondolatvilágunkat új 
ötletek felé. Hatással van a szellemi világgal való 
kapcsolatra. Jó az alvásra, szembetegségek ellen. Jó 
erősítő. Szerencsekő. 

Segítı növény: A jó és rossz tudás fája, az Almafa. 
Egyen meg minden nap egy almát. 

Segítı állat: Aranymadár, - a lelkiismeret - a világ 
szépen-szóló aranymadara. 

İsmagyar fiúnevek: Alpár (hős férfi), Atilla (atyuska), 
Ajtony (arany), Aba, Adorján 

İsmagyar leánynevek: Ajándék (Istennek örömet szerző), 
Ajnácska (nyilazó leány), Anikó (bájos, kedves), Alma 
 

 
Magyar Adorján: A világ szépenszóló aranymadara 
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Á. Á. Á. Á. ÁLDÁSÁLDÁSÁLDÁSÁLDÁS    
Áldás, áldott állapot. Álomlátás. 
Áradás. Átalakulás. 
 
Az áldás szó eredete szerint 
átok-oldást jelentett. Valami fogta, 
visszatartotta, hátráltatta. Ennek 
vége. A probléma megoldódik, 
áldás kíséri, de csak akkor, ha 
ezzel másnak nem okoz hátrányt. 
A más nemcsak ember lehet, 
bármi a körülötte lévő 
természetben. 
Az áldó szó pedig az adó� 
ádó, jót ádó, azaz áldó szókat 

rejti. Adjon, ádjon, árasszon jót, és áldás kíséri tetteit. 
Szerencsés lesz minden ügyben. 
Az álom a lélek nyelve. Az álomlátás útmutatást 
nyújthat problémáira. Elalvás előtt gondolja át, mi 
foglalkoztatja, majd lazítson, relaxáljon.  
 

Jelmondata: „Tekints áldottnak minden pillanJelmondata: „Tekints áldottnak minden pillanJelmondata: „Tekints áldottnak minden pillanJelmondata: „Tekints áldottnak minden pillanaaaatot.”tot.”tot.”tot.”    
 
Emesének, magyarok ősanyjának gyermeke, Álmos – 
jelentése latinul: szent - is anyja álomlátásáról kapta 
nevét. „méhéből forrás fakad, és ágyékából dicső 
királyok származnak, ám de nem a saját földjükön 
szaporodnak el.” 

Baloldal: Elárvultnak érezheti magát. A jel értelmében 
kitérőre kényszerülhet. Túláradó érzelmek. 

Egészség: Álmatlanságban szenvedhet. Egy pohár 
meleg tejben egy kanálnyi méz lefekvés előtt jó hatású 
lehet. Relaxáljon, lazítson. 

Jó idıszak: a régi magyar Áldás hava, a július. 

Segítı ásvány: Azurit, az öngyógyító központra hat, 
javítja a koncentrációt. 

2 yy 

AAA   
A Á 
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Segítı növény: Áfonya (vérnyomáscsökkentő), árpa. 

Segítı állat: Denevér.   
A kínai néphit halhatatlannak 
tartja, neve „szerencsét” jelent.  
Az öt áldást jelentő denevér: a 
szerencse, az egészség, az 
erényesség, a béke és a 
hosszú élet. 
Betegség előrejelző, és 
bajelhárító állatnak is tartják. 

İsmagyar fiúnevek: Ákos 
(tüzes), Ádomás, Árpád, Álmos 

İsmagyar leánynevek: Áldáska, Árvácska, Ágica  
 

 
 

László Gyula: Emese álma 
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B. B. B. B. BBBBEEEELLLL    
Bél, belső. Belső hang. Befelé 
fordulás. Bőség. Bába. Bűbáj. 
Bensőségesség. Eb. 
 
Eljött az átgondolás, a befelé 
fordulás, a belső hangra figyelés 
ideje. Nem mindenki érti meg 
szellemi útját, de ha továbbhalad 
azon, a jutalma bőséges lehet, 
bűbájos társak, bensőséges 
kapcsolat. 
A X-jel akadályt jelez, „keresztbe 
tehetnek” önnek, esetleg elzárást, 
elzárkózást jelent. Ilyenkor jót 

tesz végiggondolni, ki van a rácson kívül, és ki van 
belül. A rács akadályozhat, de védhet is.  
Különleges tehetsége van, hogy túljusson a bánaton. 
A Nagyboldogasszony egyik lánya, BÁBA a vajúdók 
segítője. Segíthet önnek a lelki megszületésben. A 
Bába – a gyógyító papnő, jósnő – által végzett 
cselekményt nevezték babonának. Mára sajnos ez a 
szó is rosszízű lett. 

Baloldal: baljós jelek. Magába roskadás. 

Egészség: Beleivel lehet gond. Végezzen tisztítókúrát, 
táplálkozzék egészségesen. 

Jó idıszak: Amikor a Nap a Bikában van. 

Segítı ásvány: Borostyánkő. Ez a szerencsekő segíti 
életerejét, növeli önzetlenségét. 

Segítı növény: Boróka. Illata segíti a tisztánlátást. 
Segítı állat: A Bölcs Bagoly, a legmagasabb tudás 
szimbóluma. Alkímiai jel, mutatja az ajtót az 

3 yyy 

bbb   
b B 
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ismeretlenbe éjszakai látomásokkal. Erősíti a belső 
látást. 
Szerencsés jel.  

İsmagyar fiúnevek:  
Bagamér (isteni béke), Baján (gazdag), Barna (a 
vigasztalás fia), Bars (párduc), Bendegúz, Bese, Bajka 

İsmagyar leánynevek:   
Baba (szép, csodálatos), Báj (kedves, bájos), Bíborka, 
Boglárka, Bolda (boldog), Boróka, Bogyó, Büvellő 
(bűvös kenőcsöt készítő) 
 
 
 
 

 
Szárnyas istennő 
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C. C. C. C. CELŐKECELŐKECELŐKECELŐKE    
Celőke, azaz nyílvessző.  
Célzás. Irány. Út. Csúcs. Célba 
érés. Találat. Sors. 
Megnyilatkozás, nyilvánosság. 
 
A nyilat nevezték celőkének. 
„cél-lő-ke”. Férfias jel. Utal az 
irányra, a célzásra, az egyenes 
Útra, a célba érésre, a találatra. 
 
Régen a nyilakat is használták 
jóslásra. Többféleképpen. Egy 
marék nyílvesszőt eldobtak, 

elvetettek, és a leesésük mikéntjéből olvasták ki a 
sorsot. Ez volt a sorsvetés. 
Másik esetben a résztvevők odaadták egy-egy 
nyílvesszejüket, és akiét kihúzták, ő volt a nyertes. Ez 
volt a sorshúzás. 
Megint más esetben egyforma nyilakat fogtak össze, 
csak az egyik volt törött. Aki ezt a rövidebb, csonka 
vesszőt húzta, „ő húzta a rövidebbet”.  
A varázsvessző, vagy „kereső nyíl” segített az elveszett 
dolgok megtalálásában. 
A közös legelőt, földeket nyilazással, illetve megjelölt 
nyilak segítségével osztották fel.  
Végül is a nyilat Isten végzethatározó eszközének 
tekintették. 
Ez a lap a SORS lapja. Ihletet jelenthet, amelyik kilő 
elméjéből, mint a nyílvessző, és robog a célba. Ha 
követi, egyenesen a célra tör. Nem hallgat senkire. Meg 
kell valósítania sorsát, akkor él igazán. Az az igazi 
élete. Lehet, hogy nem könnyű, de sorsszerű. Nem 
kerülheti el a sorsát senki, legfeljebb késleltetheti. 

4 yyyy 

ccc   
c C 
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Inkább nézzen szembe a problémával, azután helyibe! 
Siker várja, de önfeláldozás árán. 
Útja valószínűleg magányos. 
Régen elveszett érték kerülhet elő. Talán valami ősi 
szakma, tudás, ami hirtelen felbukkan. 
Ha ezt a lapot húzta, érdemes szerencsejátékkal is 
próbálkoznia, persze csak mértékkel. 
 
A kreativitás és az ihlet az istenek ajándéka. Olyan erő, A kreativitás és az ihlet az istenek ajándéka. Olyan erő, A kreativitás és az ihlet az istenek ajándéka. Olyan erő, A kreativitás és az ihlet az istenek ajándéka. Olyan erő, 
amely a tudatfelettin át hatol az Énbe, „megnyamely a tudatfelettin át hatol az Énbe, „megnyamely a tudatfelettin át hatol az Énbe, „megnyamely a tudatfelettin át hatol az Énbe, „megnyiiiilatkozik.”latkozik.”latkozik.”latkozik.”    
 

Baloldal: önfejű, türelmetlen. Kerülje a „célzóvizet”! 

Egészség: Vigyázzon a cukorral! A gyümölcsökből, és 
mézből elégítse ki édesség igényét.  

Jó idıszak: Amikor a Nap a Nyilasban van. 

Segítı ásvány: Citrin. Ez a szerencsekő 
kiegyensúlyozottá teszi, önbizalmat ad. Általános 
erősítő.  

Segítı növény: Citrom. Minden héten igyon meg egy 
pohár vízbe csavarva egy citrom levét. 

Segítı állat: Cet. Megtanít a fülünkkel látni. Éneke 
bennünk átkódolódik. Hangbeavatás élményében lehet 
részünk. 

İsmagyar fiúnevek: Cikó, Cobor 

İsmagyar leánynevek: Cegőke, Cika, Cinke 
 

 

 
10-15000 éves feliratos fuvola 
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CS. CS. CS. CS. CSAPÁSCSAPÁSCSAPÁSCSAPÁS    
Csap. Csepül, csépel. Csapat, 
család. Csapda.  
 
Lehet, hogy most sorsa csapja, 
csépeli, veri. De valamilyen 
csapat, barátok, vagy család 
menedéket nyújt. A családi 
tűzhely mellett gondoskodás, 
szeretet várja. Így időt nyer 
átértékelni helyzetét, és kiutat 
találni a csapdából. A csapás 
utat is jelent. Ezt fogja 
megtalálni. Ehhez változtatni kell, 
újraépítkezni. 

Kapcsolatai zárt közösségen belüliek. Csapatmunka 
való önnek. 
 
Egy kínai bölcs mondta, hogy „Nem tudjuk „Nem tudjuk „Nem tudjuk „Nem tudjuk 
megakadmegakadmegakadmegakadáááályozni, hogy a gonlyozni, hogy a gonlyozni, hogy a gonlyozni, hogy a gondok madara átrepüljön dok madara átrepüljön dok madara átrepüljön dok madara átrepüljön 
felettünk, de azt már igen, hogy fészket is rakjon a felettünk, de azt már igen, hogy fészket is rakjon a felettünk, de azt már igen, hogy fészket is rakjon a felettünk, de azt már igen, hogy fészket is rakjon a 
lelkünkön.lelkünkön.lelkünkön.lelkünkön.”””” 
 

Baloldal: Csomó, ami vitát jelent. Csúszás veszély. 
Túlcsordulás. Csata. 

Egészség: Csontjaival lehet gondja. 

Jó idıszak: csütörtök 
Segítı ásvány: Arany. Alacsony vérnyomás esetén 
viseljen aranygyűrűt a középső ujján. 

Segítı növény: Csaba-íre. Sebgyógyító, belső 
vérzéscsillapító. Csaba királyfi a csatában megsérült, 
rajta is ez segített, új harcokra élesztette. Innen ered a 
neve. 
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Segítı állat: Csiga. A megfontolt haladás, a „házas”-ság 
szimbóluma. 

İsmagyar fiúnevek: Csaba (a harmadik legkisebb fiú, az 
örökös), Csatár (harcos), Cseke (vívő), Csongor 
(vadászmadár), Csanád, Csege, Csobán 
 

İsmagyar leánynevek: Csilla (csillogó), Csillavér (csillag 
leánya), Csobilla, Csönge, Csilár 
 
 
 
 

 
Ősi kínai végtelen csomó, a „hosszú élet” szimbóluma. 
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D. DINGIRD. DINGIRD. DINGIRD. DINGIR    
Dingir jelentése: tündér.  
Más forrásokban a jel neve: DU, 
ősi isten. Sumér eredetű, 
jelentése más, illetve teljesség. 
Ebből ered a másállapot, az 
anya másolja magát, amikor egy 
„másik” életet hoz létre. Ezt a 
„másságot” tisztelhetjük! 
Innen ered szent folyónk a Du-
Na neve, ami a női ősi 
teremtőerőt jelenti. 
A kelta népek törzsi anyját Danu-
nak, Anunak említik. (Anyu?) 
 

Ábrázolják még a jelet merőleges szárakkal, kereszt 
alakúnak. Ennek hermetikus definíciója: ahol két 
ellentétes erővonal metszi egymást, ott körforgás támad. 
Ez az örvény teremtette az anyagot. (Lásd a 
naprendszer) 
Az ugyanakkora, de ellentétes erőhatás viszont kioltja 
egymást. A jel védőszimbólum. 
 
Útját keresztezi valami. Vizsgálja át célját, a 
körülményeit. Biztos-e, hogy senkinek nincs ártalmára? 
Ha így van, a teremtőerő segítségével ragyogó 
sikereket érhet el, és másként kerül ki ebből a 
helyzetből. 
Ha nem lát tisztán, képletesen az útkereszteződésnél, a 
kereszt alatt üljön le, tartson egy kis pihenőt. Majd 
türelmesen, óvatosan induljon tovább. 
 
Az ősi nyelvben a –du- képző történést, folyamatot 
jelent. A dolgok történnek önnel, folynak ön körül. 
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Baloldal: Önpusztító. Dühöngő vihar. A dübörgő zenét 
halkítsa le! 

Egészség: Depressziós lehet. Ha nem tud belőle 
kimászni, kérjen segítséget! Ha a környezetében valaki 
depressziós, segítse! Ő sem tud ön nélkül kilábalni. 
Naponta gyakoroljon OM-mantrát. 

Jó idıszak: minden délben 

Segítı ásvány: Dioptáz, segít elviselni a fokozott 
stresszt. 

Segítı növény: Diófa, a magyarok szent fája. Minden 
porcikája gyógyhatású. 

Segítı állat: Delfin. Érzékeny, játékos, a tiszta életöröm 
jele. Telepatikus kommunikációt, mintákat, ritmusokat 
tanulhat tőlük.  Hallgasson delfin-hangokat kazettán. 

İsmagyar fiúnevek: Danub, Dengizik (déli szél), Délceg, 
Döme, Dés, Demjén (legyőző) 

İsmagyar leánynevek: Dalló, Dalma (daloló leány), Dele 
(egészséges, okos, szép), Delike (nimfa), Délibáb, 
Dersike 

 

 
Örvénymotívum 
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E. E. E. E. ELEVEELEVEELEVEELEVE    
Eleve, él. Egészség. Erő. 
Emlékezés. Elvek. 
 
Ahogy ön is, a problémája is 
eleven, élő. Ne aggódjon, 
életrevaló, így megoldja azt.  
Takarékoskodjék mindenfajta 
energiával, ne szennyezze a 
környezetét. Törekedjék 
egyszerűségre.  
Az emlékezésnek 
közösségmegtartó ereje van. 
Néha üljenek le „nosztalgiázni”. 

Itt az idő, hogy felelevenítse tudását, emlékeit. Hogy áll 
őseivel, kiktől az „elevet”, az életét kapta? Vigyázzon 
élő hozzátartozóira, barátaira. Ha valaki kérleli, esedez, 
segítsen rajta.  
 

Jelmondata: Az egyenes Út a legrövidebbJelmondata: Az egyenes Út a legrövidebbJelmondata: Az egyenes Út a legrövidebbJelmondata: Az egyenes Út a legrövidebb....    

A e jelet nézve irányváltoztatásra kényszerülhet. Terveit 
csak szakaszokban tudja megvalósítani. Útján akadály, 
elterelés várható. Elveit ne adja fel könnyen! 

Baloldal: Erőszak, kényszer, vagy szellemi beszűkülés. 

Egészség: Emlékezőképessége romolhat. Végezzen 
fejlesztő gyakorlatokat. Jót tesz a vízgyógyászat, és 
ivókúra.  (Etel - tatárul: víz. Etelköz: vizek közötti vidék. 
Ebből eredhet „ital” szavunk.) 
Vigyázzon ereire! A meszesedés helyes táplálkozással 
megelőzhető. 

Jó idıszak: este, a Nap „leeste” ideje. 
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Segítı ásvány: Ezüst. Az öntudat kiszélesítését szolgáló 
fantáziát és kíváncsiságot ösztönzi. Alacsony vérnyomás 
esetén a középső ujjára húzzon ezüstgyűrűt. 

Segítı növény: Eperfa. Ha idősebb, fogyasszon Gingko 
biloba (páfrányfenyő) kivonatot. Neve japánul 
szerencsét jelent. 

Segítı állat: Elefánt. Az elefántra mondják, hogy 
„nehezen tanul, viszont könnyen felejt.” De ez nem 
igaz. Az elefánt az intelligenciát testesíti meg. Segít 
terheit cipelni, utat lelni az akadályokon át. Probléma 
megoldásában segíthet. 

İsmagyar fiúnevek: Edömér, Edő (jó, szent) Egyed 
(éles), Ellák (első uralkodó), Előd (elsőszülött), Etil, Ete 
(a hetedik gyermek), Elek (védő), Elemér (vezető) 

İsmagyar leánynevek: Emese (táltos anya), Emőke 
(anyatejjel táplált), Eta (anyuska), Estilla, Etelka 
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É. É. É. É. ÉLETÉLETÉLETÉLET    
Élet, életerő. Életkedv. Életelv. 
Élénk, éber, észnél van. 
Ébredés. Érés. Étkezés. Ég, 
lángol. 
 

A E jel homorú ívet ábrázol, ami 
gyűjt. Segít életerőt gyűjteni. A 
Nap sugarait is begyűjti, de ha 
nem vigyáz, meg is gyulladhat, 
eléghet. Ezért legyen éber.  
 
Érlelődik a helyzete, ráébred a 
dolgok igazi értékére. 

 
Jelmondata legyen: Minden eJelmondata legyen: Minden eJelmondata legyen: Minden eJelmondata legyen: Minden emmmmber annyit ér, amennyit ber annyit ér, amennyit ber annyit ér, amennyit ber annyit ér, amennyit 

mmmmáááásokért tesz!sokért tesz!sokért tesz!sokért tesz!    
Cselekedjék eszerint, ez álljon a fókuszban. Figyeljen 
az érzelmekre többet! Énekeljen sokat. 

A E jel egy szájat is utánoz. (olvasási irány jobbról-
balra) A bekebelezést jelképezi. Vigyázzon, 
környezetében valaki Önre telepszik, vagy ön akar 
valakit „bekebelezni”. 

Baloldal: túlzott gyűjtőszenvedély. Evéskényszer. 
Kibeszélés. 

Egészség: Vigyázzon étkezésével! A túlzott 
gyűjtőszenvedély lép betegségre utal. Az erőn túli 
bizonyítani akarás is okozhat emésztési problémát. 
Lazítson kissé. 
A hangterápia is segítségére lehet. A hosszan 
rezegtetett ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ hang rezgésbe hozza a torokcsakrát, 
amely a pajzsmirigyre hat, amely viszont a teljes 
anyagcserét szabályozza, hatásos fogyókúránál.  Segít 
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még a kommunikációs készség növelésében, valamint 
az idegen ötletek elfogadásában. 

Jó idıszak: a tél 
Segítı ásvány: Akvamarin. Az egyik leggyakoribb halál-
ok, a szívinfarktus megelőzését segíti. Életet menthet. 

Segítı növény: Édesgyökér 
Segítı állat: Pók. A teremtés szövője, gyógyerővel bír. 
Hálója penicillintartalmú. Régen sebekre rakták. 

İsmagyar fiúnevek: Élesd, Érd. 
İsmagyar leánynevek: Édua (a hold fölkel), Ékes (a 
család ékessége), Écska, Éne 

 

 
 Magyar Adorján: Aranyisten, a felkelő Nap 
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F. F. F. F. FÖLDFÖLDFÖLDFÖLD    
Föld. Szülőföld, anyaföld, haza. 
Határjárások. Forgás, fordulat, 
kerék, sorskerék. Nehézség. 
Vonzás, vonzódás. Centrum, 
központ. Ritmus, ciklusok. 
Mozgás, utazás. Karim. 
 
Eredetileg kör alakú jel, képviseli 
a Földet, mint az emberiség 
anyaméhét, a végtelenséget, az 
önnön farkába harapó kígyót, a 
szüntelen visszatérést, az 
örökkévalóságot. A természet 
ősábrája, végtelenség és 

periodicitás képe. Világtojás, létrejövés, teremtés 
szimbóluma. 
Ezért is jelképezi a nyüzsgést, a forgatagot, a forgást, 
változást, utazást, esetleg költözést. De utalhat a saját 
periódusok, a saját ritmus felismerésére, és okosságára, 
hisz „forog az agya”. A forgás sorsfordulatra is utalhat. 
A kör belsejében a két egymásra fektetett vonás a 
tűzgyújtás eszközeit jelzi, mivel a tűzhely az otthon 
alapja, a saját tűzgyújtásának helyére, otthonára, 
hazájára utal.  

Jelmondat: Ha otthont találsz, tudd, hogyan óvd a föJelmondat: Ha otthont találsz, tudd, hogyan óvd a föJelmondat: Ha otthont találsz, tudd, hogyan óvd a föJelmondat: Ha otthont találsz, tudd, hogyan óvd a fölllldet!det!det!det!    

Az ősi otthonban ezt a jelet a karim szimbolizálta, ami 
négyküllős vízszintes helyzetű kerék, a kalim (kör alakú 
nemezborítású lakhely) tetején, és az Istenfa, a középen 
álló erős tartófa volt a tengelye. A földi hazát, a 
napórát, és az égtájakat jelölte. Kilátást nyújtott az 
Égre. 
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Jó lesz körbenézni szűkebb hazájában, bejárni határait. 
Saját határait is meg kellene ismernie. Váratlan 
eseményekre számíthat. 

Baloldal: Földindulás, háborúság. aggodalmaskodás. 

Egészség: A Föld elem által uralt szervekkel, a 
gyomorral, léppel, hasnyálmiriggyel lehetnek problémái. 
Vérszegénység, cukorbetegség. 

Jó idıszak: A régi magyar Földanya hava, a mai 
szeptember hónap. 

Segítı ásvány: Füstkvarc, segít depresszió esetén, 
erősíti a kötőszöveteket. 

Segítı növény: feketeribizli, vastartalma miatt jó vérképző 

Segítı állat: Farkas. Igazi biztonság megtalálását ígéri. 
Bölcs tanító és társ. Tiszteletet parancsoló. 

İsmagyar fiúnevek: Farkas (erős, szívós), Füvelő 
(gyógyító tündér), Fencse, Firtos, Fürge 

İsmagyar leánynevek: Felhőcske, Fruzsina, Füvellő (a 
füveket ismerő), Fürge (gyors, okos) 
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Jankovics Marcell illusztrációja 
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G. G. G. G. ÉGÉGÉGÉG    
Ég, égbolt, lég. Gém. Gím. 
Ágaskodás, égre meredő, 
emelkedő, csúcsra kerülő, Gúla, 
piramis. Iga, jóga. Gondolat. 
Gólya. Ag. 
 
A GÍM-Istenanya a 
csodaszarvasunk. A gím a 
vízben, az Élet vízében áll. 
Hasonlóan ön most a 
Bölcsesség kútjánál áll, merítsen 
a vízéből, miként a gémeskút. 
Erről jusson mindig az eszébe, 
ahhoz, hogy az égre emelkedjék, 

előbb le kell hajolnia a mélybe! De lentről felér, fényre, 
világosságra kerülhet, ez előremenetelt jelent. 
A gúla, piramis, lángjelkép, a tűzrakásnál gúla alakban 
rakják a fát. Ez is fényre utal, melegségre, de itt 
vigyázni kell a távolságtartásra. 
Tehát gyarapodás várja, sikeres lesz vállalkozása, 
gazdasági haszon, beteljesedés várja.  
Az ősi nyelvben az –ag- tevékenység, cselekvés képző. 
Cselekednie kell! 
 
Jelmondata: Azok vagyunk, amivé saját gondolataink Jelmondata: Azok vagyunk, amivé saját gondolataink Jelmondata: Azok vagyunk, amivé saját gondolataink Jelmondata: Azok vagyunk, amivé saját gondolataink 

tettek bennünket, ügyeljen hát arra, mit gondol!tettek bennünket, ügyeljen hát arra, mit gondol!tettek bennünket, ügyeljen hát arra, mit gondol!tettek bennünket, ügyeljen hát arra, mit gondol!    
 

Baloldal: fellegekben járó, feltörekvő. „Egyszer fenn, 
egyszer lenn”. Az égből a földre pottyanhat. Gondolja 
át döntéseit. 

Egészség: gégebetegsége lehet, esetleg 
gyulladáshajlam. Tartózkodjék sokat friss, tiszta levegőn. 

Jó idıszak: A „levegő” jegyek: Ikrek, Mérleg, Vízöntő 
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Segítı ásvány: gránát, segíti a fantáziát, rendezi a 
zavaros gondolatokat. Jó az agyműködésre, szívre. 

Segítı növény: gólyaorr 
Segítı állat: Gólya. A gólya áldást hoz arra a házra, 
ahol fészkel. Jósmadár. 

İsmagyar fiúnevek: Gedő (harcos), Géza (uralkodó), 
Góg, Göncöl, Gábor (Isten embere) (Gab= óriás, gigász, 
Isten, Napisten) 
İsmagyar leánynevek: Gerle (szerető), Géda (gidácska), 
Gillike (érti a madarak szavát), Gidula, Gabilla (Istenke, 
Napocska)  
 
 

 
Gémeskút 

 



savaj·sAvor  

ROVÁS-JAVAS    30 

 

GY. GY. GY. GY. EGYEGYEGYEGY    
Egy. Az Ősegy, a Mindenség. A 
fej, a vezető. Világfa. Kettős 
kereszt. Gyertya. Győzelem. 
 
A világfa az alsó és felső világot 
köti össze, egyesíti, a minden 
Tudás eredője. A világfát 
szimbolizálja az országalmán a 
kettős kereszt.  
Világfa a vidékek szentfája is, 
melyet őseink tiszteltek, kiváló 
hely volt köré telepedni. Innen 
ered a falva, falu név. 
Egyedi, egyenes, kiváló, kreatív 

egyéniség. Egység megteremtésére alkalmas, vezető 
típus. Jó koordinációs és szervezőképességgel bír. 
A gyertya a világosságot jelképezi a jövőbe vezető 
úton.  
Ez a jel egyértelmű győzelem, ügyes, agyas, értelmes 
rendező elvet mutat, amolyan isteni alkotóerőt. Mágikus 
hatással van környezetére. 

Baloldal: Gyász. Elborult elme. 

Egészség: agyvelő, gerincvelő. Idegrendszer, mint 
„főszervező”. 

Jó idıszak: minden idő megfelelő terveihez 

Segítı ásvány: gyémánt, a tökéletesség szimbóluma, 
neve „legyőzhetetlent” jelent. Jó az agyra, agyalapi 
mirigyre, csecsemőmirigyre, idegrendszerre.  

Segítı növény: gyermekláncfű 

Segítı állat: gyík, az újjászületni tudó. A tudatos 
fejlődés segítője. 
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İsmagyar fiúnevek: Gyoma, Győző (aki eléri célját), 
Gyula (fáklya, aki vezet), Györk, Gyarmat (letelepült) 

İsmagyar leánynevek: Gyöngyi (gyöngyékes leány), 
Gyöngyvér, Gyulánka, Gyopár 
 
 
 

 
    

A gömb a világegyetemet, 
a kettőskereszt pedig az 
egység megteremtőjét, a 
vezetőt jelenti az 
országalmán. 

Énlakai templom felirata: 
„Egy az Isten” 
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H. H. H. H. HALHALHALHAL    
Hal. Halál, halott, haló. Hatás. 
Hajnal, hajnalpír. Határ, 
áthatolás. Haladás. Hűség. 
 
A természetes változások lapja. 
A haladás, a továbblépés jelzője. 
Valaminek vége, egy munkának, 
egy kapcsolatnak, ami egyben 
egy határátlépést is jelent, tehát 
nyitva az út új ismeretek, új 
kapcsolatok felé. 

A H jel az egymásba áthatolást, 
a határátlépést is szimbolizálja, 
utazás várható. 

Hatalmas energiák feszülnek, mely egy termékeny, 
pihentető szünet után, egy szakasz lezárulása után jó 
felé hajlik, haladást idézhet elő. 
A hullócsillag a hit szerint valaki halálát jelenti, de ha 
kíván valamit, ami hajtja dolgait, az teljesül. 

A h jel értelmezhető kettőzött b –bél jelként, ami által 
legbensőbbnek is értelmezhető.  
Halott � hulla � hulladék = szemét. Vigyázzon a 
környezetre! Ne szemeteljen! Elemezze ki a hulladékait, 
melyeket tudna elkerülni. 

Baloldal: Halogatás, vagy heveskedés.  
Háborgás, háború. 

Egészség: Hisztéria, hormonzavarok, „hideg” 
betegségek, hasmenés 

Jó idıszak: a régi magyar Enyészet hava, november 

Segítı ásvány: hegyikristály, „fényt hozó” kristály, benne 
rejlik a Világmindenség ereje. Zárja a tenyere közepébe 
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a követ, védelmet ad a negatív hatásokkal szemben. 
Párna alá helyezve alvásunkat elmélyíti, harmonizálja. 

Segítı növény: A tiszafa. Mivel a gyümölcshúson kívül 
minden része mérgező, a halállal hozható 
összefüggésbe. A halál természetesen nem más, mint 
egy teljesebb életre nyíló kapu. Megválás az eddigi 
élettől, hogy újjászülethessünk egy újabb szinten. Ezért 
a tiszafa az örökkévalóság fája. 

Segítı állat: Hattyú. Átalakulás rút kiskacsából elegáns 
fenséggé. Elősegíti találkozásunkat belső társunkkal, a 
rejtett másik felünkkel.  

İsmagyar fiúnevek: Hetény (a hetedik gyermek), Horka, 
Hős, Huba, Hunor, Hont (kutyabarát)  

İsmagyar leánynevek: Hajna (hajnal), Hizellő (hízelgő, 
kedves) Harmat, Hunorka, Hajnácska 
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I. I. I. I. ISTENISTENISTENISTEN    
Igenlő lap. Élő Isten. Ihlet. 
Igényes. Igazságos. Ima. 
 
Fő mondanivalója ennek a 
lapnak a védelem. Isteni 
segítséget kap. Akár ihletet, akár 
az igazság tudását. Segíti 
intuíciója.  
Az ima nem más, mint szó által 
Istennel közlekedni. 
Kötelessége tévedését beismerni, 
megbékülni, és megbocsátani. 
Ez az út szellemi megújuláshoz 
vezet. 

Legyen igényes önmagával, és környezetével szemben.  

Baloldal: irigység, vagy ragaszkodni a tévedéshez.  
Vakhit. 

Egészség: Az idegesség a lélek elégedetlensége. 
Gyógyítható kreatív örömmel. Gyenge pontja az 
immunrendszere, és idegrendszere. 

Jó idıszak: Ikrek hava 
Segítı ásvány: igazgyöngy, az átalakulást szimbolizálja, 
saját fejlődésünket, tökéletesedésünket. Ha negatív a 
kisugárzásunk, azt felveszi és visszasugározza. Így 
szembesülünk önmagunkkal, tudunk fejlődni. Példát 
mutat, hogy sebeinket, hibáinkat hogyan tudjuk értékké 
alakítani. 

Segítı növény: izsóp, segít náthában, köhögésben. 
Segítı állat: Teve. Utunk megtalálását, kitartást sugall. 
Fejlődő intuíciót nyerhetünk, ha vele meditálunk. 

İsmagyar fiúnevek: Ipoly (meglocsol), Iharos (viharos 
természetű, csapongó), Irsa, Izsép 
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İsmagyar leánynevek: Ibolya, Ildikó, Illangó (varázslattal 
hétmérföldre illanó), Imola (vizes), Ilona (élő nő) 
 
 
 
 

 
A „Miatyánk”, Telegdi János lejegyzésében. 
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Í. Í. Í. Í. ÍRÁSÍRÁSÍRÁSÍRÁS    
Ír. Írás. Ígéret 
 
A jel az egyiptomi ÚT jelképe is. 
Mutatja az Ég felé vezető utat. A 
felső vonal az Ég, a függőleges 
a Föld jelképe. 
Az ősmagyaroknál az írás 
gyógyító jelekkel bűvölést 
jelentett. Mai napig őrződik ez a 
szimbólumterápiában, vagy 
jelgyógyászatban. 
Az író gyógyító jeleket ró a 
beteg testrészre. Innen ered a 

gyógyír elnevezés. Ezt őrzi az íróka is, amivel a húsvéti 
tojásokra „jeleket csináltak”, róttak. Innen ered a rovás 
is. Az írás eleme a betű. A tű hegyes végű eszközt 
jelent, mellyel fába, kőbe be-tűzhetjük, be-véshetjük a 
jelet, azaz a betűt. Egy másik gyógymód, az 
akupunktúra is írást, be-tűzést, pont-tűzést jelent. A 
(gyógy)-írás helyett ma a (gyógy)-kezelés szót 
használjuk. Mind a kettő kezünk munkájára, és 
gyógyításra utal. 
Problémáját írja ki magából. Próbálja levélformában 
megfogalmazni. Ígéretet kap a megoldáshoz.  
Gyógyítással, jelekkel, írással kapcsolatban telhet a 
további élete. 

Baloldal: az üres ígérgetés.  
Egészség: segíthet a szimbólum-, és a hangterápia. A 
hosszan rezegtetett ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ hang hatással van a fejen lévő 
csakrákra. A homlokcsakrának az intuíció területén van 
nagy szerepe, a koronacsakra pedig a legmagasabb 
szintű önmegvalósítást szabályozza. 

Jó idıszak: a régi magyar Ígéret hava, a május 
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Segítı ásvány: A jádekő. Növeli a szeretet képességét, 
az önzetlenséget.  

Segítı növény: Az írisz. Illatosítónak, illatrögzítőnek 
használják. 

Segítı állat: Íbisz, az egyiptomi Thot isten 
megszemélyesítője. A Bölcsesség ura, az Írnok. Jele az 
írópaletta. Az igazság megismerője, az írások 
felügyelője, aki előre látja a holnapot és fellebbenti a 
jövendő fátyolát. 

İsmagyar fiúnevek: Izár, Iddár, Irne (férfiacska) 
İsmagyar leánynevek: Iringó, Ilma 

 

 
Thot, az íbiszfejű isten, az Írnok. 
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J. J. J. J. JÓJÓJÓJÓ    
Jó. Folyó, víz. Juhász. Jelszó. 
Jós. 
 
A dolgok változnak, mégpedig jó 
irányba.  
A folyó mozgást, változást jelent. 
Ugyanabba a folyóba kétszer 
nem tudunk belelépni. Tehát ami 
elmúlik, elfolyik, azt ne sirassuk. 
Lehet, hogy elszalasztott egy 
lehetőséget, de ne ezen 
rágódjon, hanem lépjen tovább. 
Ne a körülményeket okolja.  
 

„A víz, amely a csónakot viszi, ugyanaz, mely elnyeli azt.”    
(Kínai közmondás) 

Fontos lehet az életében mostanában valami jel, vagy 
jelszó. Ha nem tudja a jelszót, nem mehet tovább.  
A szimbólumok formákhoz kötött mágikus energiák. 
Figyelje a jelzéseket, szimbólumokat, útbaigazíthatják. 
Használja intuícióját. 

Jelmondata: Az élet vize a mindent átfolyó szeretet.Jelmondata: Az élet vize a mindent átfolyó szeretet.Jelmondata: Az élet vize a mindent átfolyó szeretet.Jelmondata: Az élet vize a mindent átfolyó szeretet.    
Joggal kapcsolatos ügye lezárulhat. Lelki sötét periódus 
érhet véget, és jó, tudatos szakaszba lép. 
A jóslás szó a jobbításból, a jót akarásból származik. 
Ez a szándék vezesse. 
A rovásjel alakja a juhász botjára emlékeztet. Fontos 
lehet másokkal együttmozdulás, összedolgozás. A 
juhász vezetőt is jelképezhet. 

Baloldal: elszalasztott lehetőség 
Egészség: jobbulás várható 
Jó idıszak: a régi magyar Jégbontó hava, a február 
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Segítı ásvány: jáspis, amely erős mágikus tulajdonságú. 
Segít az együttérzésben. Használja zsebkőként. 

Segítı növény: vízililiom, azaz lótusz. A halhatatlanság 
szimbóluma. Éjszakára a víz alá merül, másnap ismét 
felbukkan, mint az örök Nap. 

Segítı állat: Lazac. Az energia, termékenység, 
megújulás szimbóluma. Évről-évre visszatér ívóhelyére. 

İsmagyar fiúnevek: Jákó, Jelek, Jeles, Jenő, Jámbor 
(szelíd, szeretetre méltó), Jászó (játékos) 

İsmagyar leánynevek: Jenke, Jolán (jó leány), Jolanda, 
Jutalom (az élet jutalma), Julianna (jó lelkű anya)  
 

 
 
 
 
 

Berg Anikó kerámiája: 
 A VÍZ 
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K. K. K. K. KEBELKEBELKEBELKEBEL    
Kebel, mellkas. Kert. Keres. 
Kötelesség. Sok. Ék. Kobak. 
Éden. 
 
A magas hangrendű K jel sumér 
jelentése Varga Csaba szerint 
sok, sokasít. Leginkább a kerítés, 
bezárt, körülkerített, védett 
jelentésével találkozhatunk. Így 
van ez a mellkas értelmében is, 
a bordák körülkerítik, védik a 
belső szerveket. Hasonlóan a 
kobak, vagy koponya az agyat 
veszi körül, védi. 

 
A magyar kert szó udvart jelentett, valamint a hasonló 
jelentésű kerítés, karám, karima, gyűrű szavak mind a 
körülvevést, a védelmet jelzik. 
Védőlap. Cselekvése ugyan határok közé szorított, de 
környezete védelmet jelenthet. Nincs kizárva 
mozgáskorlátozottság. Útkeresése közben ne 
feledkezzék meg kötelességeiről. Üzleti partneri, vagy 
házassági ajánlatot kaphat. 
Mindenképpen szűkített lehetőségekről lehet szó, de 
ezen belül belső erői megsokszorozódhatnak. 
Kötelességeit ne hanyagolja el. 

Jelmondata: „Minél inkább ellened vannak a körülmények, Jelmondata: „Minél inkább ellened vannak a körülmények, Jelmondata: „Minél inkább ellened vannak a körülmények, Jelmondata: „Minél inkább ellened vannak a körülmények, 
aaaannnnnál erőteljesebben nyilvánul meg belső erőd.”nál erőteljesebben nyilvánul meg belső erőd.”nál erőteljesebben nyilvánul meg belső erőd.”nál erőteljesebben nyilvánul meg belső erőd.”    

 
„Üdvözöld a Föld Angyalát …, Üdvözöld a Nap Angyalát …, 
Üdvözöld a Víz Angyalát …, Üdvözöld a Levegő Angyalát… 
… hogy beléphessél a Végtelen Kertbe, ahol az Életfa áll.” 

Esszénusok könyve. 

Baloldal: bekerítettség, ketrec, kalitka, tehát bezártság. 
Összezártság valakivel akarata ellenére. 

16 yYX 

kkk   
k eK 



savaj·sAvor  

ROVÁS-JAVAS    41 

Egészség: mellkas, tüdő, szív problémákra hajlamos 
lehet. Vegye igénybe az Elemek gyógyító hatásait. 

Jó idıszak: kedd 
Segítı ásvány: A korall. Növeli a vitalitást. Jó a tüdőre, 
és a fehérvérsejtekre. 

Segítı növény: kakukkfű, köles 
Segítı állat: Kígyó, levedli korlátozó, szűk bőrét. A 
bölcsesség legmagasabb formája, a tudat alatti elme 
jelképe. Gyógyító szövetséges. 

İsmagyar fiúnevek: Kelemér, Kemecse, Keszi, Keve, 
Kelemen 

İsmagyar leánynevek: Kecses, Kedves, Kincső (ő a 
kincs), Kinga  
 

 
Szarvasos tányér. Korond. 
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K. KAPOCSK. KAPOCSK. KAPOCSK. KAPOCS    
Patak. Kapocs. Akasztó. Kötés. 
Összekapcsolás. Koboz. 
 
.A jel alakja akasztóhoz, 
ácskapocshoz hasonlít, ez adja 
szimbolikus magyarázatsorát. 
Kötelék, összehozás, 

összekapcsolás, 
kapcsolatteremtés, ellentétek 
elsimítása. Függőség. 
A szóvégi mély K hang a patak 
szóban mutatkozik meg. Víz 
lévén változik, átalakul, de 
egyben összeköt, például 

településeket, vagy a két partot. 
 
Feladatát csak függőségben, másokhoz kapcsolódva 
végezheti el. Jelenthet a lap találkozót, telefonhívást, 
bármilyen formáját a kapcsolatteremtésnek. Figyeljen 
oda ezekre a jelekre. A változást, amely várható az 
életében, így tudja veszteségek nélkül elviselni. Siker 
várható egy régi kapcsolat támogatásával, de 
kreativitás, kitartás szükséges hozzá.  
Ne feledje, mindenki mindennel és mindenkivel 
összefügg! Ápolja kapcsolatait! 
 
Jelmondata: A kötés helye egyben az oldás helye is!Jelmondata: A kötés helye egyben az oldás helye is!Jelmondata: A kötés helye egyben az oldás helye is!Jelmondata: A kötés helye egyben az oldás helye is!    

 

Baloldal: Kevélység, függőség. Valami megakasztja, 
kiakasztja. 

Egészség: a kuruzsló – ez a mára kétes ízű szó – a 
kuratió, azaz a gyógyítás szóból ered. Küzdje le 
ellenszenvét, forduljon bátran „kuruzslóhoz”, azaz 
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természetgyógyászhoz. Jót tesz a patakparti relaxáció, 
víztaposás, vízterápia. 

Jó idıszak: kora reggel 
Segítı ásvány: kalcit, mely segítségével szellemi 
érintkezésbe kerülünk a természettel. Testi szinten a 
lerakódási és megmerevedési folyamatok ellen fejti ki 
hatását. Kedvező hatású csonttörések gyógyulására. 

Segítı növény: Körtefa. Időskori magas vérnyomásra jó 
hatású körtenap tartása. 

Segítı állat: Krokodil. Jelképezi az intuitív 
összekapcsolását a tudományossal. (bal-jobb 
agyféltekék egyensúlya) Segít az egyensúly 
visszaszerzésében. 

İsmagyar fiúnevek: Kaba, Kadosa, Kajtor, Karacs, 
Kolos, Kötöny, Karsa (sólyom), Koppánd (győzedelmes), 
Kaplony (tigris), Kálmán (maradék), 

İsmagyar leánynevek:  Katul (harcoló nő), Katica, Kamor, 
Kolcsa 
 
 
 
 
 

 

Atilla kardja 
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L. L. L. L. LÓLÓLÓLÓ    
Ló. Táltos. Lú-isten, Fehérlófia. 
Létra. Lélek. Lúd. Lu. 
 
Az ősmagyar lu képző a 
valamivé, valamilyenné válást 
jelenti. (Nem cselekszik, hanem 
hat.) 
 
A ló a gyorsaságot, a 
legyőzhetetlenséget adta 
őseinknek. A ló egyben társ, 
segítő. Együtt kell mozogni vele, 
és nyeregben érezheti magát.  
A népmesékben a táltos 

jelentéktelen rozoga gebe, aki ha emberére akad, akkor 
megtáltosodik, és csodákra képes. Az ön embere él 
valahol, és várja az egymásra találást.  
A jel alakja hasonló a létrához, ami szintén előrejutást 
szimbolizál.  
A környezetében valakinek nagy szüksége lehet arra, 
hogy ön lelket öntsön belé. Ne mulassza el! 

Baloldal: Elszalad vele a ló. Botlás. Lóvá tehetik. Ludas 
lehet valamiben. 

Egészség: Ha teheti, lovagoljon. A ló ritmikus mozgása 
az agyféltekék ősi, mélyszintű kapcsolatát teremti meg. 
Lazítson, a lazítás művészet, az élet művészete. 

Jó idıszak: a régi magyar Fergeteg hava, a január. 

Segítı ásvány: Lapis lazuli, segíti a belső erőt, és a 
spirituális fejlődést. 

Segítı növény: Levendula. Nagyon jó idegességre, 
borongós hangulatra. Növeli a lelkierőt. 
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Segítı állat: A ló. A szabadságot testesíti meg. Bíznia 
segít a pillanatban. Ismerje el saját nagyszerűségét. 

İsmagyar fiúnevek: Lebéd, Lehel (Lél, a lélek fénye), 
Levente (levő, létező), Laborc (hős párduc) 

İsmagyar leánynevek: Lenke, Lilla, Luca (virradatkor 
született), Lelle (lélek), Lellő 
 

 
Jankovics Marcell illusztrációja: Fehérlófia 
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LY. FORRÁSLY. FORRÁSLY. FORRÁSLY. FORRÁS    
Lyuk. Forrás. Hely a Nap alatt. 
Szem. 
A kör közepe az Istent és az Ént 
jelképezi, a Napot és a lelket, 
minden lét forrását. A források, a 
szent vizek a kozmikus 
Anyaméhhez, a termékenység és 
a felfrissülés vizeihez, és az élet 
forrásához kapcsolódnak.  
 
Eredeti jele Α volt, ami a Nap 
szimbóluma azóta is, mely az 
élet forrása. Egyiptomban Ré-
Napisten jele. 

A későbbi jel ezt a központból kifolyást, a létrejövést 
jelképezi. Az Élet forrása, kiáradás, bőség jelképe, a 
bőség-szarut mintázza.  
A jellel ábrázolták még a szemet is, mint ablakot, 
kitekintést a világra. 
 
Ez a sikerek lapja. A Nap tiszta energiája árad, minden 
csupa derűlátás, öröm. Képességet jelent a fejlődésre. 
Még akkor is, ha jelenleg a lyuk mélyén érzi magát. A 
lyuk, a gödör a maga mélységével az egyik 
legoptimistább jel, hiszen innen már minden út csak 
felfelé vezethet. 
Üljön le, fújja ki magát, örüljön, majd mások örömére 
munkálkodjék tovább, árassza a bőséget, az örömöt 
mindenki felé. 

Baloldal: szinte nincs is, csak az önzés. A Forrás 
mindenkié, ezért kincseit mindenki felé árasztani kell! 

Egészség: Szív, és érrendszer. A túlzott öröm árthat. 
Használja a gyógyvíz, a vízgyógyászat erejét. 
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Jó idıszak: A bőség jelképe, a régi magyar Új Kenyér 
hava, augusztus 

Segítı ásvány: gyógyiszapok 
Segítı növény: A fűzfa. 
Segítı állat: A viziló.  Az újjászületést jelképezi. 
Egyiptomban a születés istene. Minden reggel segít 
megszületnie a Napnak. Termékenység szimbólum.  

İsmagyar fiúnevek: Lajos, Lukács 
İsmagyar leánynevek: Lujza, Luca (a hajnalban született) 
 

 
Berg Anikó kerámiája: A NAP  
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M. M. M. M. MAGAS MAGAS MAGAS MAGAS     
A csúcsok csúcsa, a magas. 
Mell, emlő, Emős. Ősanya. Alma 
Mater. 

A kettőzés, - a két s csúcs jel – 
többes számot jelent, tehát, 

csúcsok, hegyek, magasok. A S-
on, „szár”-on két csúcs jelentése 
hegyekből származás. 
A magyar nép a magosok, 
magasok nevéből ered. Csúcsos 
süveget hordtak, innen ered a 
varázslók ábrázolása is. A 
magos� mágus a természet 

magasabb szintű ismeretébe beavatottak neve. A 
magok a gyógyítók, „magócok”, tanítók, papok voltak. 
Ezért ez a jel a tudás forrását, az iskolát is jelenti, 
melynek emlőjén nevelkedett. Az Alma Matert. 
Az emlő szimbólum az anyaságot, táplálást, 
önfeláldozást, dajkaságot jelöli.  
A Maga megszólítás is a testvért, a magosok közül 
valót jelenti. 
 
Tehát a terve magasra emeli, ha megfelelően táplálja, 
és megfelelő tudás rejlik mögötte. Önfeláldozása nem 
hiábavaló. Terve sikerrel jár. A magok, a tudás népe, 
„testvérei” segítségére lesznek. 

Baloldal: A mértéktelenség. Tanulási nehézségek. 

Egészség: miként a mágusok, ön is tisztelje az 
elemeket, gyógyító szerekért is forduljon hozzájuk. 
Gond lehet termékenységgel, születéssel. Ajánlható a 
magaslati levegő. 

Jó idıszak: a régi magyarok Magvető hava, az október. 
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Segítı ásvány: mohaachát, megtanít a növényekkel 
beszélgetni. Mikor és hová ültessük őket, hogyan 
ápoljuk. A követ elégséges időnként kézben tartani. 

Segítı növény: Mogyoró 

Segítı állat: macska. Ajándék macska jelentése jólét, 
boldogság megosztása. Rejtélyes, független. Saját 
magunk szeretetére tanít minket. Képes telepatikusan 
kommunikálni. A dorombolása gyógyító rezgés! 

İsmagyar fiúnevek: Mohar, Magó (magocska), Mike, 
Miske 

İsmagyar leánynevek: Mandola, Mátra (hegyanya), 
Margó (a világosság gyermeke), Margit (a tenger 
leánya) 

 

 
Könyvborító: A MAGASOK népe 
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N. N. N. N. NAGYNAGYNAGYNAGY    
Nagy, jelentős. Nemes. Nő-
némber-nőember, asszony. 
Nemzet. Nevel, növel. Kál. Na. 
 
Az ősi szó, a kál nagyot, 
előkelőt, elsőszülöttet, elöljárót 
jelent. 
A nemes jellem attól nemes, 
hogy benne az értékek és az 
erények uralkodnak az érdekek 
és az anyagi meghatározottság 
fölött.  
A nemes jellemű lehet igazán 
nagy, jelentős. Ez az egész 

nemzetre is igaz. Valószínű neveléssel, színvonal 
növeléssel kell foglalkoznia. Kezdje önmagán. Valószínű 
nagyot alakíthat, első lehet a szakterületén. 
A környezetében segítő nőre, nénire talál, aki táplálja 
önbizalmát. A jelben benne az esély, de a feltételesség 
is. Az ősi nyelvben a na-rag kételyt, esetlegességet, 
bizonytalanságot, feltételességet jelentett. Ebből lett a 
mai –na, -ne feltételes rag. 
 
A lencse alak is nagyítóra, nagyságra utal. Ugyanakkor 
bumerángot formáz, jelezve, hogy cselekedete 
visszafelé is elsülhet. 

Baloldal: optikai csalódás érheti. Felnagyíthatja 
problémáját. Elveszhet a részletekben. 

Egészség: Látásproblémája lehet 

Jó idıszak: november 

Segítı ásvány: Nefrit, javítja kifejezésmódját, véd a 
földsugárzásoktól. 
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Segítı növény: Napraforgó, a karimavirágokból főzött tea 
ajánlható idegesség okozta álmatlanságra. 

Segítı állat: Medve. A medve erőt, védelmet, 
bölcsességet jelent. A Föld szívcsakrájának 
védelmezője. 
(Dobogókő) 

İsmagyar fiúnevek: Nemere (Népatya), Nimród, Napfia 
(a fény gyermeke) 

İsmagyar leánynevek: Napocska, Napsugár 
 
 
 

 
Zöldhalompusztai aranyszarvas, Kr.e. V-VI. század 
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NY. NY. NY. NY. NYUGALOMNYUGALOMNYUGALOMNYUGALOM    
Nyugalom. Nyugat. A lenyugvó 
nap. Ősz. Hold. 
A félhold változást jelez az 
életében. Valószínű nyugalmas 
időszak következik. A lenyugvó 
nap az őszt, a visszavonulást, a 
veszteséget juttatja eszünkbe. 
Pedig az ősz, nem annyira a 
veszteség, mint inkább a 
koncentrálódás ideje. A 
gyümölcsökben egy év munkája 
érik be, az emberi 
időszámításban egy élet tudása, 
tapasztalata, felhalmozott kincsei 

sűrűsödnek. 
Leáldozott a napja, valami másba kellene fognia.  
Az ábra még a nyugdíjat, a „félpénzt” is szimbolizálja. 
Talán azt közli a jel, hogy nem az önt megillető díjazást 
várhatja. De ez ne keserítse el. 
A Hold nemcsak állandó változásával tűnik ki, hanem 
szellemi világunk, álmaink, képzeletünk őreként. 
Szellemi irányban fejlődhet tovább. Látomásaira 
figyeljen oda, üzenet érkezik vele odaátról. 

Baloldal: nyakasság, töpörödés, „mer kicsi lenni” 

Egészség: tüdő, bőr problémáira figyeljen jobban. 

Jó idıszak: őszi I. és III. holdnegyedek 
Segítı ásvány: A holdkő, a belső lelki fejlődést segíti, és 
a lelki harmónia elérését. Teliholdkor ne használja! 

Segítı növény: Nyírfa. A születés fája, valami új kezdetét 
jelenti. Ebből készítették a bölcsőt, hogy elűzze az ártó 
szellemeket. 
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Segítı állat: Egér.  A szerénységgel mutat példát. Az 
egyszerűség szentségét közvetíti. 

İsmagyar fiúnevek: Nyék (gyepű), Nyikos 

İsmagyar leánynevek: Nyeste, Nyuszti 
 

 
A „moabita kő” Kr.e. 842. Mése király háborús győzelmeinek 

emlékezetére állították. 
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OOOO. . . . OLDALOLDALOLDALOLDAL    
Oldal. Oldalborda. Orr. Oltás. 
Oldás. Olvasás. Oromzat.  
 
Válassza a jobbik oldalt. Ennek 
megítéléséhez menjen az orra 
után. Az oltás, szemzés is a 
jobbítás, nemesítés szándékát 
jelzi. Útja mindenképpen jobbra 
vezet.  
Spirituálisan képes befogadni a 
családi hagyományokat, korábbi 
nemzedékek képességeit, 
bölcsességét. Biztonságban van.  
Az oldás kötöttségek 

megszűnését jelentheti. 
Az oromzat kiemelkedő, ez szimbolizálhatja 
teljesítményét. 
Az olvasás szóval jelölik a szót, éneket, imát is. Ezt a 
régi tudást rejti az ima egyik segédeszköze, az olvasó. 
Ez a jel ezért arra buzdítja, hogy olvasson, énekeljen, 
imádkozzék a jobbulás, nemesedés érdekében.   

Baloldal: Lehetséges házasság a család óhaja ellenére, 
vagy oldás-válás. Nézze meg kinek az orrára köti titkait. 

Egészség: illatterápia való önnek. Tanulmányozza az 
illóolajok hatásait.  

Jó idıszak: Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, és 
amikor a Nap az Oroszlánban van. 
Július végén ezt az ünnepet a druidák is megülték. A 
jóslat szerint amíg ezt az ünnepet megtartják, addig 
lesz búza és tej minden házban, és béke és jó idő 
köszönt be az ünnepre. 

Segítı ásvány: Opál, védőkő félelmek ellen. Növeli az 
intuíciót. Öntudatunkat a kozmikus tudathoz emeli. 
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Segítı növény: Orgona 

Segítı állat: Oroszlán. Isteni erő, bátorság, hatalom 
jelképe. Segít jólétet teremteni. Magabiztosságot sugall. 

İsmagyar fiúnevek: Oguz (nyíl), Ond (tizedik gyermek), 
Orda, Ozul, Ogmánd (apafarkas) 

İsmagyar leánynevek: Odola, Olgya, Obi 
 
 

 
Az esztergomi oroszlán 
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ÓÓÓÓ. . . . ÓDONÓDONÓDONÓDON    
Ó, ódon, régi. Óhaj. Sóhaj. Óv. 
Óriás. 
 
Az ódon nem jelent egyúttal 
ócskaságot is! Sőt! Őseink 
jelenlétét szimbolizálják régi 
dolgaik. „Ódon ház kincsei 
ómama emlékei.” 
Gondoljon az óborra, érdemes 
bizonyos dolgokat kivárni, hagyni 
érni. Ilyenkor úgy érezheti, 
ólomlábakon jár az idő, de 
türelmesnek kell lennie. Eljön 
mindennek az ideje. Legyen 

óvatos! 
Ha azután megérett az idő, óriási dolgokra lesz képes. 
 
Az óriások minden nép mitológiájában nagy szerepet 
játszottak. A mitológia szerint az Égisten és a Földanya 
nászából születtek a Titánok, az Óriások, a félisteni 
lények, akikből egy-egy nép származott. Valamennyi ősi 
népnevünk magasságot, óriást, hegyet, nagyot jelent. 
Az óriásokhoz, a hegyormok magasságos hőseihez 
fűződik az aranykornak, a Nap királyságának az 
emléke.  
Mivel őseink óriások voltak, merjünk mi is nagyok lenni. 
 

  Jelmondata: Az emlékezet maga az Éle  Jelmondata: Az emlékezet maga az Éle  Jelmondata: Az emlékezet maga az Éle  Jelmondata: Az emlékezet maga az Élet.t.t.t.    
 

Baloldal: sóhajtozás, de hiába. Türelmetlenség. 

Egészség: óvja egészségét, nagy kincsét.  
Segítségére lehet a hangterápia. A hosszan rezegtetett 
ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ hang rezgésbe hozza a hasat, ezáltal előnyösen 
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hat a napfonat-csakrára. Ez a csakra felelős a 
hasnyálmirigyért, és a hasüreg szerveiért. 

Jó idıszak: Óév utolsó napja, szilveszter 

Segítı ásvány: ónix, segít a szomorúság oldásában, a 
megvilágosodás felé irányít. Az „Én” tanítója. 

Segítı állat: Bölény. A harmónia útját keresőknek segít. 
Az elődök, ősök tiszteletére tanít. 

Bottyán Katalin rajza 
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ÖÖÖÖ. . . . ÖKÖRÖKÖRÖKÖRÖKÖR    
Ökör. Örök. Örökség. Önuralom. 
Ördög. Ösztön. 
 
A jel homlokon szarvakat mintáz, 
ami az ökör jelévé tette. Keleten 
a szarv a hatalom jelképe. A 
kínai horoszkóp szerint az ökör 
jegyű szorgalmas, rendszerezett, 
nyugodt, magabiztos. 
Az ökör vezérállat. A hagyomány 
szerint, amikor Ares szkíta 
hadisten kardja eltűnt, egy ökör 
segített megtalálni, ami által Atilla 
erejét megsokszorozta. Emiatt is 

jelenti ez a jel, hogy rejtett kincsre lelhet.  
Az ököradó (ökörádó) a székelyeknél királykoronázáskor 
adott áldozat volt. Tehát jelentős áldozatot szimbolizál.  
Jelmondata:  „az öröklét nem az időben rejlik, hanem Jelmondata:  „az öröklét nem az időben rejlik, hanem Jelmondata:  „az öröklét nem az időben rejlik, hanem Jelmondata:  „az öröklét nem az időben rejlik, hanem 

az összhang állapotában”.az összhang állapotában”.az összhang állapotában”.az összhang állapotában”.    
Önuralommal, ösztöneink sakkban tartásával az 
összhangra törekedve az örök életet, ezt a rejtett 
kincset találhatjuk meg. 

Baloldal: önpusztító ösztönök, függőség. Önzés. 
Makacsság. Valami nagy munkánk felesleges, ezzel 
tartozunk az ördögnek.  
Összeesküvés, a sors ellene lenni látszik, ez jelzi, hogy 
rossz irányba indult.  

Egészség: Függőség. Örömszerzési gyakorlatok végzése 
ajánlott. 

Jó idıszak: minden örömünnep. 

Segítı ásvány: Önpusztító ösztönök megfékezésére 
viseljen citrint, medálként a napfonaton. A citrin nagy 
legyen (3-4 cm) 
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Platina ékszerként viselve kevéssel a mell fölött, segíti 
az önértékelését. 

Segítı növény: Ökörfarkkóró  

Segítı állat: öszvér 
İsmagyar fiúnevek: Öcsény, Öcsöd, Ögyek, Örkény 
(hős), Özséb (istenfélő), Örs (kis hős) 

İsmagyar leánynevek: Öllőke, Örömes 
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ŐŐŐŐ. . . . ŐSŐSŐSŐS    
Ős, ük. Őstevő. Őr-Úr. Őr-ír. 
Hős. 
Az Őstevő (Isten) és Őstároló (Istennő), 
az Ős Isten-páros. Is-Tár= Duna. A fő 
folyónk régi nevének eredete. 
Az ősök tisztelete az egyik 
legfontosabb erkölcsi parancs. 
Az ük szavunk az ukkó= menny 
szóból ered. Az ősök a 
mennyben laknak.  
Őseink hittek a túlvilági életben, 
sőt az újraszületésben is. Ha a 
családban egy gyermek született, 
akkor a család vénei egy 

felfüggesztett szitát, vagy dobot ültek körbe, és a 
szóbajöhető ősök neveit kezdték el sorolni. Amelyik név 
említésénél a felfüggesztett szita kilengett, az az ősük 
született újjá a gyermekben, aki azután az ős nevét 
kapta. Ez a módszer ma ingázásként, radiesztéziaként 
ismert, és működik. 
 Az úr őrt, őrizőt, védelmezőt jelentett. (Az Úr az én 
őriző pásztorom.) Tehát nem uralmat jelent, hanem 
őrzést, védelmet. 
„… őrangyali szellemek közül kettő veszi körül az 
embert nappal, más kettő éjjel, kiknek tisztük jó és 
rossz tetteit feljegyezni, az első a jobb, utóbbi bal felül 
kísérvén, miért nevük: írók, őrök, s az általánosb: 
tiszteltek,…” (Ipolyi Arnold: Magyar Mythológia) 
 
Ön hogy áll az őseivel? Figyeljen a lelke mélyén élő 
ősére, és ne adjon sok írnivalót Őrangyalainak. 
 

Jelmondata: Aki a lényében rejlő Őstudást önmaga Jelmondata: Aki a lényében rejlő Őstudást önmaga Jelmondata: Aki a lényében rejlő Őstudást önmaga Jelmondata: Aki a lényében rejlő Őstudást önmaga 
számára meghódította, mindent elért.  számára meghódította, mindent elért.  számára meghódította, mindent elért.  számára meghódította, mindent elért.  (Weöres Sándor) 
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Baloldal: minden régit elvet. Önzés. Visszaélés 
hatalommal. Felesleges hősködés. 

Egészség: erősítse Őserejét pontmasszázzsal. 

Jó idıszak: ősz, és Ősök napja, november 1. 
Ez az idő a druida hagyományok szerint az időn 
kívüliség időszakának számít. Ezen az éjszakán 
fellibben a mi világunk és az őseink lakhelye közt 
feszülő lepel, és az arra felkészültek biztonságos 
kirándulást tehetnek a túloldalra. Ez az ünnep a mai 
halottak napjában őrződött meg. 

Segítı ásvány: A magnezit marokkő fejleszti a reflexeket. 

Segítı növény: őszibarack. Szirupja torokbajokra való. 
Segítı állat: A hősöket segítő, vezérlő állat a szarvas. 
İsmagyar fiúnevek: Őriző, Őrös, Őrs, Őte, Őzbége, Őse 

İsmagyar leánynevek:  Őzike 

 

 
Szkíta aranylemez részlet 
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PPPP. . . . PIHEPIHEPIHEPIHE    
Pihe, madárszárny, repülés. 
Nyílvessző tolla. Fésű-
rendezettség. Szempilla-pillantás. 
Pálmafa-utazás. 
 
A jel sorozatra, rendezettségre, 
jólfésültségre utal. A dolgai 
rendeződhetnek. Pihe-puha 
melengető védelem várhatja, 
mely ápol, és könnyed, mint a 
madár. 
A madárszárny repülést, 
szabadságot, szabadon 

szárnyalást jelenthet. A madár a lelket szimbolizálja. A 
szabadon szárnyaló lelket. A szabadságvágya olyan 
nagy lehet, hogy még a melengető védelmet is feladja 
érte. 
A „fél-létra” viszont nehézséget, kissé nehezebb 
előrejutást mutat.  
De a szempilla szerencsepillantás jele. A „fél-fenyő” az 
egyébként jósolható elsöprő sikert megfelezi. Ezek a 
jelek egybehangzóak. Utalhat átmeneti sikerekre, 
amolyan pünkösdi királyságra, valamint utazásra, és sok 
meglepetésre az életúton. 

Baloldal: pillekönnyű pénztárca. Perlekedés. Ápolásra 
szorulhat. Szárnyaszegett.  

Egészség: lelki problémái lehetnek. 

Jó idıszak: Pünkösd hava, május, és a pirkadati órák. 

Segítı ásvány: Pirit, segíti a tüdőt, enyhíti a csalódást. 
Segítı növény: Parlagfű. Szétmorzsolt leveleit az 
indiánok rovarcsípésre, gyulladt sebre rakták. A levelek 
főzetét fejbőr lemosására, bőrbetegségek gyógyítására, 
elfertőzött sebek és szemgyulladás kezelésére ajánlják. 
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Összehúzó hatású teája bélgörcs, székrekedés, hányás, 
mellhártyagyulladás és láz ellen jó. 

Segítı állat: Pacsirta, a hajnalköszöntő lélekmadár 

İsmagyar fiúnevek: Paks, Pák, Pentele, Petúr, Pilis 
İsmagyar leánynevek:  Patonka, Pátka, Picur, Pintyőke, 
Piroska (tiszteletre méltó), Pöszke 
 

 
 
 
 

 
Szkíta Turulmadár 
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RRRR. . . . RÉTRÉTRÉTRÉT    
Rét, legelő, tér. Tarló. Rész, 
részlet, reszort. Regős. Remete. 
Remény. Rend. Rév. 
A rét, legelő megélhetést jelent.  

A r-jel a C-jel (csapat, család) 
csonka része, ez csonka 
családot, csonka csapatot idéz.  
A rész jelenthet részfeladatot, 
részmunkaidőt, bármit, ami nem 
teljes. De ügyelnie kell a 
részletekre, abban bújik meg az 
ördög, és rögössé teheti útját.  
Feladatához lesz megfelelő tere, 
lesz „legelője”, de valaki 

hiányozhat csapatából. Ennek ellenére révbe érhet, mint 
a jel kifejezi, átérhet a túlsó partra. 
A reményt soha ne adja fel, rendbe jönnek a dolgai. 
Ha úgy érzi nagyon elege van, átmeneti „remeteségbe” 
vonulhat, amíg rendet tesz lelkében. 
Egyensúlyának visszaszerzésében segíthet regélős 
énekek hallgatása. 

Baloldal: megrázkódtatás. Rokkantság. Váratlan 
probléma. Részletekben elvesző. 

Egészség: Az érrendszerére vigyázzon jobban. 
Jó idıszak: a reggeli órák. 
Segítı ásvány: Rózsakvarc, segít a megbocsátásban, 
örömöt, békességet ad. Védőkő alacsony vérnyomásra, 
és véd a számítógép monitor sugárzása ellen. 

Segítı növény: Rozmaring. (lakodalmat is jelenthet) 
alacsony vérnyomásra jó. 

Segítı állat: Rozmár. Segít a pénzzel való viszonyunk 
javításában, ezáltal energiaszintünk növekszik. 
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İsmagyar fiúnevek: Regős, Rovásló, Radakund 
İsmagyar leánynevek: Regehű, Réka (napocska), Rózsa, 
Réte (világosság gyermeke), Reményke (remény) 
 
 

 
Az eddig ismert leghosszabb rúna-írással készült szöveg 

kőoszlopon, kb.750 jel, Svédország 



savaj·sAvor  

ROVÁS-JAVAS    66 

 

SSSS. . . . SÁTORSÁTORSÁTORSÁTOR    
Sarok, sarkalatos. Sátor, kuckó, 
elemek elleni védelem. Csúcs, 
hegy. Sárkány. Piramis, stabil 
védelem. 
 
A jel elsősorban a sarkalatos, 
azaz a lényeges dolgokra 
figyelés szükségességére utal. 
Mind a sátor, mind a piramis 
esetén a védelmet szimbolizálja. 
A piramis a teremtő tűz jelképe. 
Segítségével a szellem kontaktust 
teremthet létének forrásával. Nem 
véletlenül ábrázolják a meditáló 

embert piramis szimbólummal, ezzel a legstabilabb 
alakkal. 
A testünk a lélek, az isteni szikra sátora, háza, kuckója. 
Gondozza ennek megfelelőképpen. 

A rovásjel sokszorozása, - például ebből a s hegy-
jelből három – sokat, itt sok hegyet jelent, azaz hegyes 
országot. Jelenti az Őshazát, a „Hegyek országát”. A 
sok sátor szintén országot, települést szimbolizál. Tehát 
ez a lap kapcsolatban lehet az otthonával, hazájával, 
származási helyével, örökségével, szellemi örökségével. 
A hegy, csúcs nagyon pozitív jel. Csúcsra kerülést, 
sikert, hegynyi energiát is jelez. Valóban szerencsés 
lehet, de a lényeges dolgokra oda kell figyelnie. 
A sárkány jelentése: fényes kincset őrizni. Ez a fényes 
kincs az otthona, a háza, a hazája. 

Baloldal: Elhatárolódás. Lényegtelen dolgokban szétfor-
gácsolódás. 

Egészség: Egészsége megőrzése érdekében meditáljon. 
A meditáció hozzáférés a kollektív tudattalanhoz. 
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Jó idıszak: a déli órák, amikor a Nap a csúcson jár. 

Segítı ásvány: smaragd, ami segít félelmekben, 
vérnyomást normalizál. 

Segítı növény: saláta. Idegesség ellen egyen meg egy 
egész fejessalátát. 

Segítı állat: Zsiráf. Erős kapcsolat a földdel, de 
kivételes magasságú kilátás, rálátás dolgokra. Tudja, 
hogy a szív birodalmában csak szerető kapcsolatok 
vannak, melyekben minden egyes lény az összes többi 
lény lángját táplálja. A zsiráf ajándéka annak a tudása, 
hogy szívünk olyan hely, ahol csak az igazság 
tartózkodhat. 

İsmagyar fiúnevek: Söjtör, Sólyom, Sebős (sebes), 
Sudár (magas, erős legény), Sejbán 

İsmagyar leánynevek: Sarolta, Sellő, Sugárka 
 

 
Nemezsátor, a kalim vázszerkezete 
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SZ. SZÁRSZ. SZÁRSZ. SZÁRSZ. SZÁR    
Szár, szál. Szer, szertartás. Szó, 
szólás. Gerinc. Szeg. Szalag. 
Egyedi. Szít. Szu. 
 
A –szu- képző a valamivé, 
valamilyenné tevést jelenti. 
Aktív alkotóerőt jelképez. Férfias, 
fallikus szimbólum. 
Nagyfeszültségű, erős 
dinamizmussal telt erővonal. 
Mágikus, kreatív energiát jelöl. 
Az ősi építkezésben az Istenfát 
jelenti. 
 

Tervei szárba szökkennek, férfias erővel teltek. 
Egyedülállóak, egyediek Szerencsés jel. 
A szerencse feltétele a helyes kiindulási pont, amit a 
szeg, mint a rögzítés jele biztosít. (A Sarkcsillagot 
régen Szegcsillagnak nevezték, mert mintha annál a 
pontnál rögzülne az égbolt) 
A szer rendet, sort, szimbólumot jelentett. A szer-tartás, 
azaz a rend-tartás az erkölcs. A szer-encse jó sort, jó 
végzetet jelent. 
A SZÁR ezt is jelzi. Jó erkölccsel a szerencse önre 
mosolyog. A jel kreativitást jelez, feltörekvést, karriert, 
de ezért küzdeni, cselekedni kell. 
Ha most nem látszik rózsásnak a helyzete, idejében 
megkapja a szükséges szalmaszálat, amibe 
kapaszkodhat, hogy azután megerősödve, immár a 
száron is fel tudjon magasodni.  

Baloldal: Megszólhatják. Valaki ellenségeskedést szít. 
Jelentős külső erők hatnak, nincs lehetőség változtatni. 
Kezdjen újat, mást. 
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Egészség: Gerincproblémája lehet. Szorongás gyötörheti. 
Tanulmányozza a botolós férfitáncot. Használjon 
szantálfa füstölőt. 

Jó idıszak: szerda, szombat. 

Segítı ásvány: Szodalit. Ezt a követ állandóan magánál 
kell tartani, és figyelni kell álmait. Segítséget nyújthat 
korábbi életei kutatásában. Bátorságot ad, oldja a 
szorongást, Idegerősítő. 

Segítı növény: Szilvafa. Gyümölcse rendben tartja a 
székletet. 

Segítı állat: Szarvas. A hatalom szimbóluma. 

İsmagyar fiúnevek: Szilágy, Szittya, Szada, Szemere, 
Szalók (balkezes), Szilas (szilvácska), Szörény (kis 
mormota) 

İsmagyar leánynevek: Szellő, Szende, Szívölő (gyönyörű, 
izgató), Szüvellő(a szíveket ismerő), Szemőke 
(varázstükrével mindent meglát), Szörényke (szigorú, 
komoly) 
 
 
 
 
Fontos segédeszköze volt őseinknek a nádcső, 
amivel a tüzet szították. Ez a szító is egyenes, 
mint a SZÁR, koncentrálja az energiát, 
segítségével képesek fellobbantani a tüzet. 
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T. TÁMT. TÁMT. TÁMT. TÁM    
Tengely. Tám, tartó. Gyám. 
Táltos. Tan, tudás. Titok. 
Törvény. Tu. 
A –tu- képző megvalósítást, 
létesítést jelent. Segít célját 
megvalósítani. 
A Táltos az ősmagyaroknál tudós 
pap. Minden hetedik ember 
táltosnak születik, nagy 
képességekkel, csak nem 
mindenkiben fejlődik ki, nem 
mindenki vállalja sorsát. 
A mesék táltosa általában 
nyomorék gebe, de ha emberére 

lel, megtáltosodik. Szárnyal, homlokán a Nap jele, 
„jeles” ember válik belőle. 
Ha ezt a jelet húzta, támogatóra lelhet, és 
megtáltosodhat. Csak tengelyt ne akasszon senkivel. 
Tanuljon tovább. A tan ár-asztója a tan-ár, feladata a 
Tudás továbbadása. A TAO szerint a törvény támasz az 
embernek. Ügyeljen a természet törvényeinek 
betartására! Takarékoskodjék mindenféle energiával. 
Ha beteg, felépülés várható, valami „tartja magában a 
lelket”. Egymást támogató kapcsolata lehet. Kézben 
tartja a dolgait, uralja azokat. 
A jel alakja útelágazásra figyelmeztet, amikor 
választania kell. A jobbikat válassza! 

Baloldal: megsérti a titoktartást. Beleköt támogatójába. 

Egészség: csontrendszerre, izomrendszerre figyeljen.  
Hallgasson tárogató zenét. 

Jó idıszak: tél, tavasz 
Segítı ásvány: Türkiz. Szerencsekő. Magabiztosságot, 
tartást ad. Jó a légutakra. 
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Segítı növény: Tölgyfa, a druidák szent fája. 
Tönkölybúza, jó az erekre, sejtregeneráló hatású. 

Segítı állat: Teknős, a Föld jelképe, vállain tartja az 
egész világot. Kitartás, megbocsátás, megértés jellemzi. 
Örök fiatal. Végezzen naponta 2-3 teknős-légzést. 

İsmagyar fiúnevek: Taksony, Tas (jóllakott), Táltos 
(gyógyító, tanító), Tétény, Tomor (vas), Torontál (kis 
sólyom) 

İsmagyar leánynevek: Tápika, Tenke, Tuga, Tulipán 
 
 

 
Tám-, tartószerkezetek 
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TY. ATYATY. ATYATY. ATYATY. ATYA    

Más jelei x, B 
Ősatya. Égi Atya. Az ősi 
Napisten. A teremtőerőt testesíti 
meg. 

A T-jel csúcsával összeérő 

dupla g jel. Már tudjuk, hogy a 
duplázás sokszorozást, vagy 
megerősítést jelent. Így az ATYA 
jel Egek-Egét, Nagy Eget, az 
Egek Urát jelenti. 
Néha jelölik M-nek is, ami ezret jelent, 
és alakja a csillag. A sumér 
mitológiában a csillag neve dingir, ami a 

magyar tündér szónak felel meg. 
Szerencsés lap. Bezárt energiák kiutat találnak, 
megszázszorozódva áramlanak szét. Valaki atyjaként 
segítségére lehet. Ha figyelembe veszi az Égi Atya 
parancsait, sikerre, tekintélyre számíthat. Az Ég jelénél 
elmondottak, miszerint gyarapodás, égi segítség várja, 
itt megsokszorozva igaz lehet. 
Egy kutya segítheti célját valamilyen módon. Ha nincs 
kutyája, fogadjon egyet örökbe. Engedje, hogy a kutya 
válassza ki önt.  

Baloldal: Lekezelő lehet társaival. Kerülje a kátyúkat 
minden értelemben. 

Egészség: A gerinc lumbális része, és a belek 
érzékenyebbek lehetnek. Tornázzon. 

Jó idıszak: az ősi magyar Napisten hava, a június. 

Segítı ásvány: Tigrisszem. Szerencsekő, égi harmóniát 
ad. 

Segítı állat: Turul, kerecsenysólyom, az Ősatya. Atilla 
király totemállata. A nemesség, a szellem legmagasabb 
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kifejezése. Éleslátásával segít a nemes célok 
kiválasztásában. 

İsmagyar fiúnevek: Turul, Turán, Torda 
İsmagyar leánynevek: Tünde, Tüzinke 
 
 
 

 
Szervátiusz Tibor alkotása 
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U. URALKODÓU. URALKODÓU. URALKODÓU. URALKODÓ    
Uralkodó. Ust-üst. Úr. 
 
A sumér Úr szó várat, erődöt 
jelent. Ezért védelmező értelmű 
lap. 
Az Üst a „Kozmikus Anyaméh” 
szimbóluma. Élet és bölcsesség 
forrása. Átalakulás, gyógyulás 
jellemzi. Az Üst őrzője a Banya, 
aki gyógyító látnok, médium, és 
bölcs.  
A kelták szerint a kanál és az 
Üst az élet termékenységét 
hivatott megjeleníteni. Az Üst a 

szent kehely (Grál) előformája. Az üst, és őrzője a kelta 
hagyományokban is él. Az üstbe merítik a hősöket, 
hogy meggyógyuljanak, és megedződjenek. 
 
Valami elrejtett tudás, titok kiderülhet. Ezzel 
kellemetlenségek, megmagyarázhatatlan élmények 
kezdődnek, de a végkifejlett jónak ígérkezik. 
Meggyógyul, vagy megedződik. 
Uralni tudja a dolgokat, és főleg megtanul uralkodni 
saját magán. A jel szimbolizálhat megtörő fogságot, 
megtörő rácsot is. 
 

Jelmondata: „Aki uralkodni akar, tanuljon meg Jelmondata: „Aki uralkodni akar, tanuljon meg Jelmondata: „Aki uralkodni akar, tanuljon meg Jelmondata: „Aki uralkodni akar, tanuljon meg 
szolgászolgászolgászolgállllni.”ni.”ni.”ni.”    

 

Baloldal: drogfüggőség, gyógyíthatatlan betegség. 
Kellemetlen meglepetések. Unalom, ami az agy halála. 

Egészség: Kerüljön mindent, ami függőséget okozhat! 
Jógázzon. A jóga megtanít önmagunk le-„igázására”. 
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Jó idıszak: A Nap felbukkanása, napkelte. 

Segítı ásvány: Fekete turmalin, a titkok szimbóluma. 
Segíti az önkontrollt, a koncentrációt. 

Segítı növény: Uborka. Vértisztító hatású és fiatalít. 

Segítı állat: Pelikán. Az alkímiában az anyaméh nagy 
tartály, Üst, melyben az élet átalakul, és megmutatkozik 
valódi belső énje. A pelikán könyörtelenül védelmezi ezt 
a fiókát, a „belső gyermeket”. 

İsmagyar fiúnevek: Ugra, Ujgur, Uros (uracska), Upor, 
Ura.  

İsmagyar leánynevek: Udalka, Ugocska, Ulrika, Ungika 
 

 
A törteli bronzüst, 1869-ben találták meg. 
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Ú. ÚTÚ. ÚTÚ. ÚTÚ. ÚT    
Út. Úr. Ugar. Új. 
 
Az Út ösvényt, és módszert, 
törvényeket is jelent. A kínaiak 
ÚT-ja, a TAO, erkölcsi 
normarendszer. A Természet 
törvénykönyve.  
 
Az ősmagyar „úr” őrt, vigyázót 
jelent. Tehát nem uralkodót, 
hanem kiszolgálót. Később 
szellemfényt, világosságot 
jelentett, hiszen a legfőbb Úr a 

Napisten világosságot adott. Az úri szó ma is fényeset, 
pompásat jelent. 
 
Az ugar azt jelzi, hogy most a pihenés idejét éli, 
helyezze használaton kívül magát. Tanuljon meg 
uralkodni ösztönein, érzelmein, indulatain, hogy ezáltal 
magasabb szabadságfokra jusson. Megújult erővel, 
amiben az Újjászülető Napisten energiái segítik, kész 
lesz radikális változásra, forradalomra, új Út 
választására. Az utat a hajnal fénye világítja meg a 
sötétség után. Újjászületik. 

Baloldal: forradalom, tanács visszautasítása. Ösztönök 
rossz útra viszik. 

Egészség: Hasznára lehet a hangterápia. A hosszan 
rezegtetett ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚ hang erősen hat az altest csakráira, 
a gyökér- és szakrális csakrákra. Ezek az ősbizalmat, 
az élniakarást, a kreativitást és a lelkesedési 
képességünket befolyásolják. 

Jó idıszak: az ősmagyar Álom hava, a december. Erre 
a hónapra esik, a legsötétebb éjjelre a Fényfiú 
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születése, amit „fénylőfával”, azaz fenyőfával ünneplünk. 
A luc latin neve (lux) is fényt jelent. Gyantás anyaga 
fellelkesít és érzelmekkel tölt el. Az éjféli mise ősi 
eredetű, éjjel meghal az Öreg-Nap, Fény-Atya, éjfél 
után újjászületik a Napisten, azaz a Fényfiú. Az ünnep 
neve – karácsony – is az Ősatya Turul-Kerecseny 
ünnepéből ered. Ettől kezdve egyre világosabbak a 
napok egészen Napisten napjáig, június 22.-ig. 

Segítı ásvány: Kék turmalin, segít a torokcsakránál 
blokkolt energiák feloldásában, amely összefügg a lélek 
továbbfejlődésével. Segíti az alvást. 

Segítı növény: Fagyöngy. Bogyói a Fény csíráit 
jelképezik. A testet öltést szimbolizálja, azt a pillanatot, 
amikor belépünk az Időbe. 

Segítı állat: Sakál. A hit szerint az Alvilág őrzője, az ÚT 
megnyitója. Ügyes, éleselméjű. 

İsmagyar fiúnevek: Úr, Urda, Urkó. 

İsmagyar leánynevek: Út, Urusa, Uzsóka 
 
 

 
Szkíta párduc. (Jézus, Isten párduca) 
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Ü. ÜGYÜ. ÜGYÜ. ÜGYÜ. ÜGY    
Ügy-húgy-folyó. Üskű-eskű. 
Ünnep. Ülés. 
 
A régi ügy szavunk vizet, 
(vizeletet), patakot, folyót 
jelentett, ezt jelzik régi 
településneveink. 
A jel egy „üsküre”, azaz esküre 
emelt kezet is szimbolizál. 
 
A „vizes” jelentések azzal az 
őselemmel vannak kapcsolatban, 
amelyek az ősenergiáit felügyelik. 

Ha vigyáz egészségére, sok életerőt mondhat 
magáénak, ami segít céljai megvalósításában. Ügyei jól 
haladnak, ellenhatások között küzdi ki haladását a célja 
felé, vetélytársai viszont bukhatnak, ami előbb-utóbb 
visszaüthet. Erre nem árt gondolnia. Esküjét mindig 
tartsa meg!  
Ünnepeink fontosak, ezt vegye figyelembe, időnként a 
felengedésnek, lazításnak, emlékezésnek is helye van.  
Ügyeljen ülésére-állására-szállására. A régi magyarok, 
hunok közös lakhelyét hívták ülésnek. 

Baloldal: Üldöztetés. Ha álmunkban üldöznek, azt jelzi, 
hogy ébren ki akarunk térni valami elől. Ez 
szorongáshoz vezet. Forduljon szembe üldözőivel, 
ismerje meg okaikat, hamar túljuthat problémáján. 

Egészség: A víz-energia felügyelete alá tartozó szerveire, 
a vesére, húgyhólyagra kell többet ügyelnie. 

Jó idıszak: ünnepnapok 
Segítı ásvány: rózsaszín turmalin, segíti a kifejezőkész-
séget. 

Segítı növény: Medveszőlő. Segíthet „folyó-ügyein”. 
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Segítı állat: Béka.  Reinkarnációs jelkép. Az esővel, 
időjárással, és a vízzel, a megtisztulással van 
kapcsolatban. 

İsmagyar fiúnevek: Üdő, Ügek (kis király) 

İsmagyar leánynevek: Üdvös, Ürsike 
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Ű. ŰRŰ. ŰRŰ. ŰRŰ. ŰR    
Űr, üres. Szükség. Üdő-idő. Üdv. 
Csillag. Ügyes. Üstökös. 
 
Nagyon szerencsés lap, bár ez 
első tekintetre nem úgy hat. 
Az űr ürességet, hiányt jelent, de 
mindenféle növekedéshez előbb 
üresíteni kell, valamit feláldozni, 
helyet csinálni a lényegesnek. 
Meditációban is ki kell üresíteni 
az elmét a napi problémáktól, 
csak így tud a tudatalattiból 
hasznos információ, gyógyító 

energia, életerő stb. a helyébe törni. A meditációban 
hozzáférhetünk a kollektív tudattalanhoz is.  
A korsót agyagból készítik, de nem anyaga, hanem a A korsót agyagból készítik, de nem anyaga, hanem a A korsót agyagból készítik, de nem anyaga, hanem a A korsót agyagból készítik, de nem anyaga, hanem a 
bebebebennnnne lévő ÜRESség teszi hasznossá, az adja értékét!ne lévő ÜRESség teszi hasznossá, az adja értékét!ne lévő ÜRESség teszi hasznossá, az adja értékét!ne lévő ÜRESség teszi hasznossá, az adja értékét!    
A világűr lakói a csillagok. Erre is gondolhatunk a jelet 
nézve. A régi magyarok szerint az ügyes embert 
nevezték csillagosnak. Nemrégen én is kaptam 
csillagos ötös jegyeket, ami a legügyesebb tanulóknak 
járt.  
Ez a lap az Ígéret szimbóluma, terveknél jó lap. 
Hirtelen megvilágosodást jósol, és ügyes, csillagos 
megoldásokat. 

Baloldal: Az üstököst Isten üzenetének vélték, amely 
nagy változásokat hozott, általában rosszat. Hiábavaló 
minden igyekezet, valaminek híján van, valami hiányzik 
az üdvösséghez. Veszteségek. 

Egészség: Saját, és környezete egészsége érdekében 
üdvözöljön mindenkit, azaz „jót, üdvöt kívánjon”. Az 
útját a meditáció segíti. 
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Jó idıszak: a vasárnap, amelyik az üd-nap, azaz üdülő-
nap, azaz munkától üres nap. 

Segítı ásvány: Zöld turmalin, mely felnyitja a kaput a 
szív csakrához, segítségével kiutat találunk a 
nehézségekből. Erősíti a családi érzést. 

Segítı növény: csillagánizs 
Segítı állat: Leopárd, a bánat képviselője. Segít 
leküzdenie az űrt, a veszteség miatti bánatot. 

İsmagyar fiúnevek: Ügyes, Üdő, Üllő 

İsmagyar leánynevek: Üdvös, Üte, Ürsike 
 

 
Magyar Adorján „csillagos” csodaszarvasa 
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V. VILÁGV. VILÁGV. VILÁGV. VILÁG    
Világ, vidék, vég. Világosság, 
fény, villám. Vas. Varázs. Váll. 
Választás. Vér. Volt. 
 
A jel szimbolizálja a kitágult 
vidéket, világot, látóhatárt, a 
korlátlan lehetőségeket. A világ 
végéig minden elérhető, 
megvilágítva az útja.  
Nyitottságot mutat a jel új 
gondolatokra, a dolgok 
rendeződnek. 
Az utat vaskemény küzdelem, 

viaskodás, vívódás szegélyezi, esetleg túl sokat vállal, 
de a tervet siker koronázza. Az útja varázslatos. Ebben 
segíti varázstükre, a lelkiismerete, amelyikbe nézve a 
saját szemébe néz, de más szemével lát. Ha 
választania kell, a jobbikat válassza. 
„Enyém az egész világ” érzés kerítheti hatalmába. Az 
úton társai vérei, testvérek, fivérek, nővérek. A jel utal a 
múltjára. Az ősi nyelvben a v-raggal képzett szavak a 
múltat jelentették. (vala, volt, vég, vén, év, avult, avas..) 

Baloldal: Villámcsapás. Válság. Veszteségek. Szétválás. 

Egészség: Életvitele is átalakul. Spirituális kapcsolatai 
lehetnek. A vas is rozsdásodik. 

Jó idıszak: virradat 
Segítı ásvány: Vízopál. Az agyféltekéknek segít a 
sejtemlékezésben. 

Segítı növény: Vasfű. 
Segítı állat: Páva, a tökéletes Uralkodó. Megtanít, ha a 
dolgokat humorral kezeljük, ez visszatarthat a 
hatalommal való visszaéléstől. A Pávának ősi tudása 
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van a varázslatról. Energiával bármit megteremthet 
magának. 

İsmagyar fiúnevek: Vajk (gazdag), Vazul (király), Vidor 
(vidám), Van. Váska, Vitéz 

İsmagyar leánynevek: 
Vidorka (vidám, mosolygós leány), Vanda, Varbó, 
Vécse, Vicuska, Viluska 
 
 
 
 

               
Hórusz, Dzset fáraó sztéléjén, és a szkíta aranysólyom 
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Z. ZUGZ. ZUGZ. ZUGZ. ZUG    
Zeg-zug. Zúg, zümmög.  
Zene, zendül. Zivatar. Zuhanás. 
Szeg-zeg. 
 
A „szeg” az utcák rendeződését 
jelenti. A zeg-zugos utcák, 
látszólag összevissza 
elhelyezkedő építmények szigorú 
rokonsági rend szerint alakultak. 
 
Az igazság felé vezető út zeg-
zugos. Könnyen eltévedhet rajta. 
Szüksége van egy kis rejtett 

zugra, ahol egyedül lehet, és megvárhatja a zivatar 
elültét. 
Ha zuhanással álmodik, akkor útkeresése veszélyeket 
rejt. 
A jel alakja egy húros zeneszerszámot stilizál. A zene 
az öröm hangoztatója. Használjon ki minden 
lehetőséget a zenére és az örömre külön-külön is. 

Baloldal: Züllés. Zátony. A zátony jobbra fordulást jelez, 
hiszen régen a területet zátonnyal elválasztották a víztől, 
ezáltal termőre fordították. 

Egészség: Testének és lelkének minden zegére-zugára 
ráfér egy kis „tatarozás”.  

Jó idıszak: Zivatarok ideje 
Segítı ásvány: Zafír. A bizalom, a hit szimbólumköve, a 
lelki megtisztulás és megújulás köve. Csökkenti a 
vérnyomást, stresszt, szorongást. 

Segítı növény: Zab. A szellem, a test és lélek erejét 
növelő erősítő szer. 
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Segítı állat: Méh. A méhek a női erőt képviselik. A méz 
a szeretet édessége. Zümmögő hangjuk meditatív 
állapotba juttathat. Arra tanít, ne legyen kapzsi és 
mohó. 

İsmagyar fiúnevek: Zalán (dobó, ütő), Zaránd 
(aranyocska), Zámor (szántó), Zila, Zoltán (fejedelem) 

İsmagyar leánynevek: 
Zab, Zalácska, Zaláta, Zelinda,  Zelőke, Zengős, Zita 
 
 
 

 
Sumér ezüstlíra faragott bikafejjel 
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ZS. ZSENGEZS. ZSENGEZS. ZSENGEZS. ZSENGE    
Zsenge hajtás. Zseniális. Zsúp, 
zsindely, zsalu. 
 
Jóindulatú jel. A tudat a 
megvilágosodás irányába hat. A 
terve zseniális.  
A villámhárító alakú jel megvéd 
minden negatív hatással 
szemben. 
A zsenge jel valami újra, frissre 
is utal, valami kinyílik, kirügyezik, 
kihajt, talán egy új kapcsolat. 
Ha beteg, gyógyulás várható.  

A zsúp, zsindely és zsalu az otthon építési anyagai, 
szintén a védelmet szimbolizálják. 
A jel szarvasagancsra is hasonlít, tehát az ősi védőerő, 
a megújulási energiák is segíthetik. 
 

Jelmondata: Csak a vidámnak virágzik az élet fája.Jelmondata: Csak a vidámnak virágzik az élet fája.Jelmondata: Csak a vidámnak virágzik az élet fája.Jelmondata: Csak a vidámnak virágzik az élet fája.    
 

Baloldal: A vasvilla-alak sebezhetőséget jelez. Áldozattá 
válhat. Türelem, óvatosság, rugalmasság ajánlott. 

Egészség: Pattanások, bőrproblémák. 

Jó idıszak: Tavasz. 
Segítı ásvány: Rózsakvarc, a megbocsátás köve. 

Segítı növény: Zsálya, jólétet, szerencsét hoz. 
Segítı állat: Pillangó. A rejtélyes átalakulás, az 
önbecsülés, a lélek szabadsága, a szellemi fejlődés 
szimbóluma. Törékenységre, „zsengeségre” figyelmeztet. 
 

İsmagyar fiúnevek: Zsombor (bölény), Zsadán, Zsalu, 
Zsolt, Zsordán, Zsedej. 
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İsmagyar leánynevek: 
Zsambóca, Zsengő, Zsibóka, Zsillag, Zsóka, Zsombó. 
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NNNNAPAPAPAP    
Ez az „üres” kártyalap, ami azt 
mutatja, hogy nagy a köd, 
vagy a Nap elvakít, így a jövő 
ismeretlen, nem látható.  
Bármi lehet, még nem alakult 
ki a jövő, vagy nagyon sok az 
ismeretlen tényező, vagy titok. 
Esetleg nem volt őszinte a 
kérdésfeltevés. Jelzi, hogy 
nincs eleve jó, vagy rossz. 
Rajtunk múlik, hogy mi valósul 
meg életutunkon, milyenné 
alakítjuk sorsunkat. Célszerű 

néhány hónap múlva megismételni a kérdésfeltevést. 
A NAP szimbóluma nagy erőket rejt magában. Önnek is 
tennie kell, hogy ezek az erők a céljára, feladatára 
kedvezően hassanak. 
 

Ősi druida könyörgés a NaphozŐsi druida könyörgés a NaphozŐsi druida könyörgés a NaphozŐsi druida könyörgés a Naphoz    
Ó, Nap, isteni Nap, kelj fel! 

A Földnek fény és meleg kell; várnak az emberek. 
Mikor tüzes csillogással ragyogva megjelensz, szertefoszlik az éjszaka. 

Te vagy minden élők ura. 
Ó, Nap, jöjj, térj vissza hozzánk! 

0 
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JELES JELES JELES JELES ----LAPOKLAPOKLAPOKLAPOK    
SZÓRAKÓ SZÓRAKOZÓSZÓRAKÓ SZÓRAKOZÓSZÓRAKÓ SZÓRAKOZÓSZÓRAKÓ SZÓRAKOZÓ    
Akárhányan játszhatják. A játékszabályok közös 
megállapodáson alapulnak. Egy példát mutatok. 
Az összekevert kártyacsomagot középre helyezzük, és 
mindenki húz egy-egy lapot. A betű hangértéke vesz 
részt a játékban, és bármely magánhangzó, esetleg az 
alapértelmezés, azaz a jel neve. 
Mindenki megnézi a lapját, és ahány értelmes szót tud 
mondani azzal a betűvel, annyi pontot kap. Ha 
befejezte, a többiek kiegészíthetik azt, ezért ők 2-2 
pontot kaphatnak. Ha végigment a kör, akkor újabb 
lapot vesz mindenki. Ez folytatható. 
Pl.  
Első lap: F 
„Kirakható” szavak: 
Föld, fi, fű, fa, fú 
 
 
 
 
Második lap: S 
 
Földes, fias, fás 
(a füves nem jó,  
mert a v-hang hiányzik.) 
 
Harmadik lap: T 
 
Fiasít, fásít, futás, fotós, fitos, tufás..  

 
A szórakót úgy is játszhatjuk, hogy 
egyszerre kell kihúzni 5-6 lapot, és abból – nem 
minden lap felhasználásával, a kirakási lehetőséget kell 
meghatározni. Itt lehet szigorítani, hogy csak, és 
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kizárólag a kihúzott hangértéket lehet figyelembe venni. 
Tehát, ha a lapok között nincs magánhangzó, úgy 
sajnos, nem lehet szavakat alkotni. Ilyenkor lehetőség 
lesz további lapok húzására. 

MESEMESEMESEMESE----MONDÓKAMONDÓKAMONDÓKAMONDÓKA    
Ennél a játéknál húzunk néhány (4-5) lapot, majd 
ezeket játékba visszük, a jelből adódó jelentések, a lap 
neve felhasználásával kis történetet kerekítünk. 
Az előző lapokat vesszük példának, akkor  
F-kártyához tartozó szavak: Föld. Szülőföld, anyaföld, 

haza. Határjárások. Forgás, fordulat, kerék, 
sorskerék. Nehézség. Vonzás, vonzódás. Centrum, 
központ. Ritmus, ciklusok. Mozgás, utazás. Karim. 

S-kártyához tartozó szavak: Sarok, sarkalatos. Sátor, 
kuckó. Csúcs, hegy. Sárkány. Piramis. 

T-kártyához tartozó szavak: Tengely. Tám, tartó. Gyám. 
Táltos. Tan, tudás. Titok. Törvény 

Nos, ezekből a szavakból igen hosszú, fordulatos 
történeteket lehet összeállítani. Versenyezni is lehet, és 
együtt jókat derülni a megoldásokon. Lehet rímbe 
szedni. A humor nem lehet akadály. 

SZÁMOLÓGIASZÁMOLÓGIASZÁMOLÓGIASZÁMOLÓGIA    
 
Ez a játék a magyar numerológia akar lenni. Amely 
szerint a kihúzott lapok számértékeit jegyenként 
összeadva, és ezt addig folytatva, amíg egyjegyű 
számot nem kapunk, a számhoz tartozó kis értelmező 
leírás lesz a „jutalom”. 
 
Pl. a fenti példánál maradjunk, 
Az F számértéke 9, az S számértéke 29, azaz 2+9=11, 
tovább, 1+1=2.  A T számértéke 31, azaz 3+1=4. 
A teljes kirakás számértéke tehát 9+2+4=15, azaz 
1+5=6. Tehát a fenti kirakás számértéke 6. 
 



savaj·sAvor  

ROVÁS-JAVAS    92 

Az alábbiakban leírok egyfajta numerológiai értelmezést. 
Ez az örökölt tulajdonságok-értelmezés. Többféle 
értelmezés létezik. Akit ez érdekel, ajánlom néhány 
numerológiai könyv tanulmányozását.  
 
 
1. AKTÍV, CÉLRATÖRŐ, RÉSZVÉTLEN, VEZETŐ, ÚJÍTÓ 
Vágy a sikerre, a hírnévre, a dicsőségre és a 
gazdagságra. Követelőzés, szerzésvágy. Nagy 
akaraterő, kitartás, önbizalom, vállalkozó szellem, 
merészség, hidegvérűség. De: pimaszság, magabiztos 
fellépés is. 
 
2. PASSZÍV, ÉRZÉKENY, GYENGE, EGYÜTTÉRZŐ, 
ALÁVETETT 
Barátságos, jóságos. Nagyon szeretne harmóniában élni 
a környezetével. Tapintatos, gyengéd, szeretetreméltó, 
udvarias, életvidám. Érzéke van az arányokhoz és az 
egyensúlyhoz. 
 
3. RAGYOGÓ, GOLDOG, MŰVÉSZI, VIDÁM, KÖNNYEN 
ÉR EL SIKERT. 
Ügyesség, talpraesettség, ura a reflexeinek. Találékony 
és alkotó szellem. Kiegyensúlyozottság, komoly fellépés, 
tiszteletreméltóság. Jó alkalmazkodóképesség, 
tanulékonyság, békülékenység. 
 
4. NEHÉZKES, LASSÚ, FANTÁZIÁTLAN, NEM BOLDOG, 
KEMÉNY MUNKA 
Szorgalmas, munkaszerető, módszeres. Érzék a rend, a 
tervezés, a világos beszéd iránt. Néha többé-kevésbé 
beszűkült látószög, a messzire látás hiánya. 
 
5. SOKOLDALÚ, KALANDOS, IDEGES, BIZONYTALAN. 
Bátorság, virtus, hősiesség, de meggondolatlan 
vakmerőség is. Kitartás, szereti a harcot és az 
ellenállást. Amit megkezd, szereti végigvinni. Semmibe 
veszi a veszélyt. 
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6. EGYSZERŰ, NYUGODT, HÁZIAS, ANYÁSKODÓ 
Nagyvonalúság, jótékonyság, humanizmus, 
emberbarátság, szeretet, melankólia. Jóság, kedvesség, 
együttérzés, határozottság, megértés, belátás. Megérti 
az embereket, intelligens, szelleme elemző hajlamú, és 
érzéke van az igazsághoz. 
 
7. VILÁGTAÓL ELFORDULT, MISZTIKUS, TITOKZATOS 
Szorgalom, meditáció. Egészséges kíváncsiság, 
érdeklődő természet. Óvatosság, megértés, belátás. 
Tudja, hogyan kell üstökön ragadni a kínálkozó 
szerencsét. 
 
8. A VILÁG FELÉ FORDULÓ, ANYAGI SIKER VAGY 
KUDARC 
Tekintély, tud parancsolni, és engedelmességre tudja 
szoktatni az embereket. Magától értetődő 
természetességgel tör felfelé. Fizikai vagy pszichikai 
erő. Energikus, robusztus, ellenállóképes. Szelleme 
alkotó, találékony, élvez minden újat, termékeny. 
 
9 KIEMELKEDŐ SZELLEMI ÉS SPIRITUÁLIS 
EREDMÉNYEK 
Érzék a nagyság iránt. Uralkodói fellépés, természetes 
büszkeség, nemesség, méltóság. Gyors 
felfogóképessége és éleslátása akkor működik jobban, 
ha a valóság felé fordul. Némelyeken könnyen 
eluralkodhat az üldözési mánia. 
 

JÓSOLÓ TEJÓSOLÓ TEJÓSOLÓ TEJÓSOLÓ TERÍTÉSRÍTÉSRÍTÉSRÍTÉS    
EGY JÓ HÚZÁSEGY JÓ HÚZÁSEGY JÓ HÚZÁSEGY JÓ HÚZÁS    
avagy „szóló jósló”. 
Ezt a módszert naponta használhatjuk, 
akár többször is. Általában gyors választ 
várunk tőle. Ilyenkor csak egyetlen lapot 
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húzunk, és a kérdésnek megfelelő értelmét vesszük 
figyelembe. 
Ha az a kérdés, hogy most levigyük-e a szemetet, 
akkor természetesen a fiúgyermekek magyar neveit, 
vagy a segítő állatokat nem vesszük figyelembe. 
Esetleg akkor, ha a csiga a segítőnk, sugallva, hogy ne 
kapkodjuk el a dolgot. De ha olyan utasítás bújik meg 
a jel mögött, hogy azonnal cselekedj, vagy csak nyugi, 
ráérsz, akkor azt megfogadhatjuk, különösen az utóbbit.  

IDŐUTAZÁSIDŐUTAZÁSIDŐUTAZÁSIDŐUTAZÁS    
Ez sokféle kártya játéknál előforduló alakzat, amikor 
három lapot húzunk. 1. a múltat, 2. a jelent, a 3. a 
jövőt jelenti az adott kérdés vonatkozásában. 

 

SORSOLÓSORSOLÓSORSOLÓSORSOLÓ    
Ennél a terítési módnál négy kártyát húzunk, és a 
kérdezett cselekvés, dolog, akármi közvetlen sorsának 
tudakolásánál használjuk. Ne ismételjük a terítést 
ugyanazzal a dologgal kapcsolatban. 
Ilyenkor az 1. lap a dologgal kapcsolatos múltbeli 
dolgokat, a 2. kép a jelen, 3. kép a jövőbeli sorsra 
utal. A 4. lap a kérdező személy és a kérdezett dolog 
kapcsolatát mutatja. 
Egy példát mutatok, amelyet a könyv írása közben, - 
amikor a kártyák már elkészültek - raktam ki, tudakolva 
ennek a könyvnek a sorsát. 
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Az 1. a C, a 2. a V, a 3. a G, a 4. lap a Gy. 
hangértékű jel. 
A könyv múltja a CELŐKE, azaz Ihlet. Célba vett a 
téma, hirtelen találatot kaptam, ez a sors-utat mutatta 
előttem, egyenesen célratörve, a találat, a siker útját 
jelezve. 
 
A jelen (amikor ezt a könyvet írom) a V-hangértékű 
VILÁG nevű rovásjel. Ez hűen tükrözi a vívódást, 
viaskodásomat a témával, utazást egy új területre, a 
kitágult látóhatárt, amely végül az egész világot ígéri 
cserébe a vaskemény nehézségekért. 
 
A harmadik lap, a könyv jövőjét jósló G hangértékű, ÉG 
nevű rovásjel. Ez a lentről felérést, az égbe emelkedést, 
a csúcsra kerülést jelenti, tehát valószínűleg a könyvet 
sikerül elkészíteni, meg is jelenik, és sokaknak szerez 
kellemes perceket, órákat, napokat. 
 
A negyedik lap a könyv és az én viszonyomat 
jelképezi. Ez az EGY rovás, amiből azt olvasom ki, 
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hogy sikerült egyedi, kiváló dolgot alkotni, azt a sok 
tudást egységbe rendeznem. Egy a szó, ügyes-agyas 
kis alkotás! Nekem tetszeni fog, - remélem még 
sokaknak szintén - és elégedettek leszünk egymással. 
 
 

HETI HÚZÁSOKHETI HÚZÁSOKHETI HÚZÁSOKHETI HÚZÁSOK    
 
Itt nem a lottószámokra gondoltam, hanem minden 
héten kirakható a jövő heti intelmek, jóslatok sora.  
Az egyes kártyalapok a következő hét egyes napjaira 
adnak előrejelzést.  
Keverés után felfelé fordított kártyaállásnál egy 
jelzőkártyát válasszon, ami megragadja, vonzza a 
tekintetét. A jelzőkártyát képpel felfelé az asztal 
közepére tegye. Ez a kártya valamennyire módosíthatja 
a többi kártya jelentését. Például a jövő hétre 
vonatkozó „vezérfonalat” adhatja. Ezek után a többit 
ennek fényében értékeljük. 
 
A maradék kártyát összekeverve húzzon hét hártyát 
képpel lefelé. Rakja a jelzőkártya köré sorba. Az első 
lesz a hétfői, a második a keddi, stb. 
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ÉVÉVÉVÉV----KÖRKÖRKÖRKÖR----KÉPKÉPKÉPKÉP    
 
Éves jóslás. Egy évben egyszer érdemes kirakni.  
Jó szórakozás a szilveszteri összejövetelen ezzel 
múlatni az időt. 
Alapos összekeverés után húzzon 12 lefordított lapot, a 
12 hónapra gondolva. A terítés kör alakot formáz, mint 
az óra számlapja, és az órajelzésnek megfelelő helyen 
van a megfelelő hónap lapja.  
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A felfedett lapokat sorban olvassuk, és értelmezzük.  
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TESZEMTESZEMTESZEMTESZEM----RAKOMRAKOMRAKOMRAKOM    
Ezt a terítést akkor célszerű választani, ha 
tanácstalanok vagyunk egy probléma megoldását 
illetően. 

 

Budaházy Éva ÉVKÖRE 
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TÜKÖRTÜKÖRTÜKÖRTÜKÖR----TÁRSASTÁRSASTÁRSASTÁRSAS----JÁTÉKJÁTÉKJÁTÉKJÁTÉK    
Ezt a játékot ketten játsszák. Mind a ketten A és B 
személyek húznak 3-3 lapot. 
Érdekes önismereti játék, jól át lehet beszélni a másik 
féllel a közös érzéseket. 

 
 
Természetesen mindenki a saját kártyáit olvassa, 
értelmezi, és meséli el a másiknak a „megfejtést”. 
 
 
 
Kinek-kinek fantáziájára van bízva, hogy milyen terítési 
módot talál ki, illetve alkalmaz. 
 
További ötletes játékot. Jó szórakozást! 
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ABBAHAGYÓABBAHAGYÓABBAHAGYÓABBAHAGYÓ    
Mivel általában egy könyvet – de különösen azt, 
amelyiket éppen írom – nem lehet befejezni, csak 
abbahagyni, ezért nem „befejezés” a fejezet címe. 
Egyszóval ideje abbahagyni, de Önökkel együtt folytatni 
fogjuk, remélve, hogy sok játékosunk akad, esetleg 
csoportok, klubok tagjai. Az ötleteket, tapasztalatokat, 
frappáns kirakási módokat, találó kártyamagyarázatokat 
szívesen fogadom, ha megosztják velem. 
 
Váljék hasznukra! 

 
magóc 

� 2111 Szada, Margita u. 5. 
� 06-28/407320 

 
 

 
Tápiószentmártoni aranyszarvas, Kr.e. V. század 
 
Aranyszarvas-csodaszarvas, mint nemzetségi-törzsi jelkép, pajzsdísz. 
A hagyományok szerint viselője az állat legjobb tulajdonságaival 
rendelkezett, eszerint élt, harcolt, a csodaszarvas – a magyar 
mondavilágban mint Ősanya – Gilgames (Nimrud) két gyermekét, 
Hunort és Magyart egy új hazába vezeti. 
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László Gyula. Álmos fejedelem 
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NYERS CSABA KÁROLYNYERS CSABA KÁROLYNYERS CSABA KÁROLYNYERS CSABA KÁROLY    

Naturkonyhai szakács és rézplasztikus 
1067 Budapest, Teréz krt. 31. I./11. 

Telefon/Fax: 06-21-312-0542 
 

Termékeim:Termékeim:Termékeim:Termékeim: ősi magyar 
tarsolylemezek, hajfonatkorongok, 
veretes övek, karperecek, 
pajzsdíszek, faliképek, kulcstartók, 
öntőminta-készítés, fokosok, 
gipszképek, rovásírásos pólók és 
igény szerint rendelésre is 
dolgozom. 
MunkásságomMunkásságomMunkásságomMunkásságom a magyar múlt 
csodálatos mintakincsének, 
formavilágának, használati-, viseleti 

tárgyainak felelevenítése. Saját erőmből megjelentettem 
Huszka JHuszka JHuszka JHuszka József: A magyar turáni ornamentikaózsef: A magyar turáni ornamentikaózsef: A magyar turáni ornamentikaózsef: A magyar turáni ornamentika című könyvét, 
amely ősművészetünk, jelképeink kincsestára 
2300 motívummal. Továbbá kiadtam a régi 
„Magyar keresztn„Magyar keresztn„Magyar keresztn„Magyar keresztneeeevek tárát”vek tárát”vek tárát”vek tárát”.  
Natúrkonyhai szakácsként 25 éve dolgozom. 
1996-ban elkészítettem őseink törzsi 
főzőüstjét, a törteli üstöttörteli üstöttörteli üstöttörteli üstöt, amelyben 200 főre 
tudok főzni. Ezzel járom az országot, 
felkérésekre főzöm eleink gabonaételeit 
különféle rendezvényekkel társulva. 
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A könyv átdolgozott kiadása megjelent 
magánkiadásban, elérhető a szerzőnél. 
 
Információk a www.temesvarigabi.eoldal.hu oldalon, és 
a http://rovasjavas.freewb.hu/ lapon. Itt olvashat a 
székely-rovások és a rúnák összehasonlításáról is, a 
Rovásjelek titkai c. könyv részleteiről. 
 
 


