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Az õsképek

Az ember régen összhangban élt környezetével, élete a teremtõ Isten „tenyerén” telt el. Jobban
hallotta lelkével Isten hangját, s a világ rendjét születésétõl haláláig szívében tudta. A leglényegesebb
dolgokat jelek formájában ábrázolta. Azok az õsi jelek, amelyeket már az õsember is rajzolt,
karcolt a világ minden táján, olyan jelek, amelyekkel minden ember együtt születik, a Teremtõtõl
kapja ezek ismeretét. Ezek a képek ma is rendezik lelkünket, s így jobbá tesznek minket. Ezeket

õsképeknek nevezzük.
Az õsképek ismerete ma is velünk születik, minden kisgyermek ismeri s rajzolja

ezeket. A természettel és Istennel szorosabb kapcsolatban élõ régi ember egész életében
megtartotta ezt a veleszületett tudást. Ezért találunk annyi õsképet népi alkotásokon.
A népi tárgyakról ránk nézõ gyönyörû minták nem díszítés céljából kerültek azokra.
Minden mintának jelentése van, még akkor is, ha az egyszerû ember nem mindig tudja,
melyik minta mit jelent. Ezek a jelek nemzedékrõl nemzedékre öröklõdtek, s ha meg-
kérdezünk egy öreg nénit, miért így hímezi a terítõt, azt
fogja mondani: „mert így kell.” Hiszen már édesanyja,
öreganyja is így hímezte.

Mik is ezek az õsképek?
Legõsibb jel lehet a körkereszt: körbe rajzolt egyenlõ szárú kereszt.
Minden óvodás korú gyerek rajzol ilyen jeleket. Itt egy ötéves kislány

rajzát láthatod, a középsõ körkereszt az óvó néni, õt veszik körbe a gyerekek.
A kicsi gyerek ugyanis nem azt rajzolja le, amit lát, hanem amit a Jóisten a
szívébe ültetett. A kör pedig a fészket, édesanyánk
ölét idézi meg.

A körkeresztben az is érdekes, hogy igen egyszerû
jel, mégis megtalálható benne a görbe és az egyenes,
a szögletes és a görbe vonal. A kereszt középpontja
pedig ki mást jelenthetne, mint a világot teremtõ,
rendezõ Istent.

Ha kenyeret szegünk meg (vágunk föl), ma is keresztet rajzolunk rá, hiszen
a Jóistentõl kaptuk azt, hogy ne csak testünket, hanem lelkünket is táplálja.

Körkeresztet vésett az õsember is a szikla falába, s népünk
faragásain, hímzésein nagyon gyakran látjuk ezt az õsi jelet. A körkereszt õsi
napjel volt a világ valamennyi táján.

A körkereszt rendezõ erõ. A magyar király koroná-
zása után fölment a királydombra, s a négy égtáj felé
keresztet suhintva kardjával „napvágást” tett. A király-

domb ugyanis a hazát jelentette kicsiben, hiszen földjét a haza minden
tájáról hordták össze. A domb körül állók háromszor Jézust kiáltottak,
így az Isten rendje valósult meg, s ekkor a Föld az Éggel összeért. 
(Mint nagy ünnepek alkalmával, amikor hittel imádkozunk szent helyen.)

A magyar királyt a Szent Koronával koronázták, s közvetlenül Isten
avatta õt hatalmába. Ha fölülrõl nézünk a Koronára, fölfedezhetjük,
hogy nem mást formáz, mint az õsi jelet. A Szent Korona a király lelkét
rendezte, hogy igazi királyhoz méltón szolgálhassa népét.

Rozmaring
körkereszttel

Körkeresztek 5 éves kislány rajzán

Körkereszt (Mozsáry G. faragása,
eredetiben a tarnaszentmáriai

templom falán)

Sziklára festett napjel 
a kõkorból

Körkereszt az õsember 
sziklarajzán

Körkeresztet formáz a Szent Korona
fölülnézetben (Szelényi K. f.)
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Szent István király ezüstpénzén is körkeresztet látunk.

Jézus a földre született közénk, s meg-
mutatta nekünk újra Isten rendjét. Az Õ jele
is a kereszt, s amikor Jézust ábrázoljuk, feje
körül körkereszt a glória.

Másik õsképi jel a kör, közepén ponttal. Ez minden népnél a Napot
jelentette, õsi napjel ez is. Az õsnépek igen nagy tiszteletben tartották
a Napot, hiszen nélküle nem lenne élet a Földön. Nem növekednének a
növények, nem lenne levegõ, s így az emberek és állatok sem élhetnének.
Magyar õseink is tisztelték a Napot, a Holdat és a csillagokat, s a teremtõ
Istennek köszönték meg, hogy ezeket teremtette nekünk.

Mondókák

„Kamarában az egér zsákot összerágja,
Miért nem tesz hát rendet egerek királya?”

„Egér, egér, adj fogat,
Én adok csontfogat,
Te meg adjál vasfogat.”

„Pletykálós vagy, mint a szarka,
Neked jut a macska farka.”

„Szervusz, tíz.
Hogy vagy, húsz?
Mit csinál a harminc?
Nem beteg a negyven?
Ötven, mondd meg a hatvannak,
Ne hetvenkedjék azzal a nyolcvan krajcárjával,
Mert kilencvenszer úgy pofon vágom, hogy százat hengeredik.”

„Kerekes kerekeken kerekíti kerekre kerekét.”

„Öt ördög görbe úton görgõn görget gömbbé gömbölyödött öt görögdinnyét.”

„Öt csökönyös kölyöktücsök ötven törött csörgõ köcsög között sündörög.”

Szent István ezüstdénárja

Jézus zománcképe 
a Szent Koronán (Szelényi K. f.)

Táltosviadal (Kovács I. f.)

Sótartó (pásztorfaragás rajza)

Tükrös (pásztorfaragás rajza)


