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Megjelent: KAPU 2012.11-12, 2012. december, 114-115.old. 
 

Grandpierre Atilla: 
Egy-Háromság 

Az ősi magyar gondolkodás titkai – 2. rész 
 

A Világegyetemet három őselv alkotja: az anyag, az élet és az öntudat elve. Az 
ősi kínai és az indiai filozófiában éppúgy, mint az Élő Világegyetem 
világképében az ÉLET a központi elv, hiszen amikor meghalunk, szervezetünk 
EGY-sége, a test-lélek-szellem háromságának egysége felbomlik. Az ÉLET 
elvétől EGY a szervezetünk! Hasonlóan: az Élet elvétől EGY a világ! ÉLET 
nélkül nem EGY az EGY! Az EGY vallása tehát az ÉLET vallása! Valóban: 
Grandpierre K. Endre „Az Élet vallása” c. könyvében megmutatta, hogy a 
magyar ősvallás Istenének neve: ÉL, innen ered a Nap HÉL neve világszerte.  

A függőleges vonal tehát az EGY rovásjelében: ╪ - az Élet jele! Az Élő 
Világegyetem hármassága, az anyag-élet-öntudat, teljesen megfelel az egyéni 
testhez kötődő test-lélek-szellem, vagy az atom-érzés-gondolat 
hármasságoknak. És ha ez a világszemlélet alapját adó hármasság a 
Világegyetem lényegét írja le, akkor az EGY nem más, mint maga az Élő 
Világegyetem. Ha tehát mi magyarok Egyháznak nevezzük vallási 
intézményünket, akkor ezzel azt fejezzük ki, hogy EGY az Isten, és ez az EGY-
Isten egyenlő az Élő VilágEGYetemmel!  

Ipolyi Arnold szerint ugyanis „emlékeink, hagyományaink, nyelvünk nyomai 
mutatják, hogy a magyar ősvallásban a fő lény az EGY, ŐS, mindenek előtti s 
fölött levő névtelen lény” (Magyar Mythológia, 3, 4, 18. l.). A legrégibb indiai 
szent könyvekben, a shastákban eka-esha (magyarul EGY Isten) v. ek-isha a 
legfőbb lény neve, aki a világot, a természeti erőket teremté. Ez volt a hindu 
őstan, mielőtt még a természeterők istenítése és személyesítése, vagyis a 
későbbi purana és védanta tanok kifejlettek – írja Ipolyi. Francois Lenormant 
pedig így ír az EGY Isten eszméjéről és elterjedtségéről: „A babiloni vallás 
ugyanolyan fajta volt, mint az egyiptomi és majdnem minden nagy 
természetvallás. A népszerű babonává tett durva politeizmus külsődleges ruhája 
alatt ott találhatók a magasabb rend eszméi, amelyekből eredt, és ezek között is 
a legelső az isteni EGYség eszméje. Ez alatt az egyedüli és Legfelsőbb Isten 
alatt, hiszen ő maga a Mindenség, amelybe minden dolog beletartozik, s belőle 
sorakoznak a másodlagos istenek…A Legfelsőbb Isten, az első egyedüli elv, 
amelyből minden más isten ered, ILU (akkádul Dingira)…Ő az EGY és a 
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JÓ…és valóban, az első elvet úgy említik, mint az „EGY istent”; illetve az 
istent, akit a számok káldeus teológiai rendszerében az | (egy) jellel, egyetlen 
függőleges vonallal ábrázoltak, azzal a jellel, amely egyben a számok szent 
hatvanas rendszerét is jelölte…ILU-t sokáig megszemélyesítés nélkül fogták 
fel, hivatala és címe az „EGY Isten” volt, amit először ANU-ra ruházott rá, az 
„Ős Isten”-re. Ez a szkíta-káldeus eszmerendszer nemcsak teljesen kifejlett, 
pontosan kidolgozott matematikai-logikai-filozófiai fogalomrendszer létét jelzi, 
hanem egyben és egyszerre magyarázatot ad az ANA-ANYA-ÉN, az ILU-ÉLŐ 
és az EGY-ÉG fogalmak átfedésére éppúgy, mint ősi női nevünk, ILONA, ILU-
ANA (a hellén ógörögöknél HELÉNÉ) káldeus-szkíta értelmére. 

	  


