
A tatárlakai korong 
 

A Tatárlakán (ma Románia) talált 6,5 cm átmérőjű 

átlyukasztott, írásjelekkel ellátott, 7.500 éves kerámia 

korongocska sok magyar gondolkodónak elindította a 

fantáziáját. Ősi, magyar rovásbetűket véltek rajta 

felfedezni, és ezen jelek alapján próbálták értelmezni a 

látottakat. Van, aki szerint legalább ötven olvasata van 

ennek az aprócska tárgynak. Így a Gondolatszínházak 

sorozat értelmezése lesz az ötvenegyedik. S miben 

különbözik ez a megközelítés a többitől? Abban, hogy 

latin betűket, latin betűkkel végzett műveleteket olvas a 

korongról. Ilyen szempontból egyedülálló. 

 

Jöjjön hát az ötvenegyedik gondolatolvasat: 

 

Íme, a tatárlakai korongon látható írás. A négy 

részre osztott felület négy üzenetet hordoz 

magában. 

 

 

 

 

 

 

 

Lyuk 



Az első üzenet egy csillagászati tény: a korongon 

található lyuk átengedi a fényt, ha a korongot 

gyertya, vagy tűz felé tartjuk. Ezért a korong 

kerek nyílását tekinthetjük egyfajta 

Napábrázolásnak. A mellé írt, összevont jel 

igazolhatja állításunkat. A tévéantennaszerű 

képződmény H + H, azaz 

két H(ö) betű összeadása. A Hő meleget jelent, 

a két hő pedig a Hő-k összeadódását. 

A Nap pedig nem más, mint nagy Hő.  

 

Nos ennek a nagy Hő-nek a harmadik akasztási 

pontján függ egy D betű forma, amit a logika a 

Földdel azonosíthat, hisz a Föld nevű bolygónk a 

Nap harmadik útitársa.  

Fölfüggesztett D = Föl  D 

 

A Föld mellett balra a Hol O, Hol C, Hol D 

formát mutató HolD. 

 

Jobbra egy kerek bolygó, a Mars, majd egy 

nehezen kivehető újabb égitest, a Jupiter. 

Mindez a világkép 7500 évvel ezelőtt lett 

lejegyezve. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Naprendszer felépítését bámulatosan, és 

végtelenül egyszerűen bemutató ábrasor alatti 

nagy mező, negyed, egy figyelemreméltó 

eseményt ír le. Az ott található ábrák 

legfontosabb, központi eleme egy jászol. De nem 

akármilyen jászol. Egy koronát viselő jászol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nap H+H 
Hold 

Föld 

Jászol 

Mélyedés, 

benne pont 

Kötény 



Mivel koronázni jászlakat nem szoktak, ezért 

gyanítható, hogy a jászolban található a 

megkoronázott személy. Miért nem látszik? 

Mert picike, apró gyermek.  

Jászolban fekvő gyermek király. Nem más Ő, 

mint maga Jézuska. 

 

Megállapításunkat a jászol mellett található 

rajzok is alátámaszthatják. 

 

A rajzolat alsó fele egy kötőkkel ellátott, 

kiterített állapotban ábrázolt kötény, fölötte 

pedig egy mélyedés, benne pont. Ez így együtt 

egy mondat: Kötény mélyedésben pont. 

 

Mármint József, vagy Mária köténye pont a 

jászol mélyedésében van, mert éppen oda 

fektetik a született gyermeket, és abba fogják 

bugyolálni. Az idő számításának kezdete ez az 

éjszaka. Az emberiség fontos pillanata. 

 

A következő mező olvasásához 

elengedhetetlenül fontos, hogy túl vagyunk 

Jézus születésén, azaz már számoljuk az időt. 

Az idő számolásának pedig az alapja, hogy 



figyeljük a Föld forgásából adódó 

árnyékváltozásokat, éjszakákat, nappalokat, 

hónapokat, éveket, évszázadokat. Szóval 

számoljuk az időt, mert forog a Föld. Forogjon 

hát földből készült korongunk is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitorla nélküli hajó fölfelé halad, miközben Hő 

látszik. Rakéta meghajtású űrhajó. Földtörténeti 

fordulópont. 

 

 

Már csak az utolsó negyed maradt hátra, 

melyhez ildomos tovább forgatni korongunkat: 

 

Hajó 

Hő 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Holdat láthatjuk rajta, s mellette ott egy 

létra, egy egyszerű eszköz, mely színházasan 

mutatja be, hogy az emberiség egyszer eljut a 

holdra. 

 

Mi, utódok, itt az utókorban már tudjuk, hogy a 

Föld a Nap harmadik hajója, a Hold a Föld körül 

kering, Jézus születése az időszámításunk 

kezdete. Van hő meghajtású, fölfelé mozgó 

hajónk, és ember már járt a Holdon. Mind igaz, 

amit a korong mond. 
 

Hold 

Létra 


