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Május végén a Velence-tartománybeli Bibiónéban akár azzal is kezdhetjük: vagyunk mi, 
almádiak, olyan latinok, mi ti…

Az évi 6 millió vendégtől (amennyien egy nyáron megfordulnak az állandó lakosok száma 
tekintetében velünk azonos súlycsoportba tartozó talján testvérvárosunkban) ments meg 
Uram minket! A jelenlegi 1-200 ezernek persze – főleg, ha egész évben tartana a vendégjárás 
– a többszörösét el tudnánk látni. Ne adj’ Isten Pomeriumra-Promeriumra hivatkozva. A jelek 
szerint (nagyot) még csak lódítanunk sem kell.

Arról most megfeledkezve, hogy Pomeriumot Kompolthyék – föltehetőleg – a vetélytárs 
városi lap szerkesztőinek és olvasóinak a bosszantására találták ki. (Ahogy egyszer azt is leírták, 
hogy Almádiban cseppkőbarlangot találtak…)

B-alat-u, Bal-a-tin s ts-ai

Még hogy Aczél József a ’Balaton’ ógörög, szittya-ugor eredeztetésével, dr. Buda Bálint a 
Búvópatak c. kaposvári folyóirat 2006. 6. számának 23. oldalán miről nem tudósít! Vendus-tót 
és latin helyett ősi szkíta-sumér, majd (nyomukban?) akkád származással számol.

Szakértők a latin lacus Pelso, Pelso s (avagy) a Dunántúlon egy időben szintén otthono-
san mozgó szlávok Blatno jezero-jából, mint ’Sáros tó’-ból veszik a mi Balaton szavunkat. Az 
ősnyelvkutatók eredményeiről beszámoló szerző arról tudósít, hogy az ékírásos szittya-sumir 
agyagtáblákon a BAL szó ’birodalmat’, az A „vizet”, a TI, TIN pedig nem egyebet, „életet” jelent… 
Hogy középkori latin okleveleinkben gyakran így szerepeljék: BALATIN! Mi nem egyéb: az „élet 
vizének birodalma”.

A – folyamközben a – sumérokat követő akkádok sem adták alább magyar nyelvűségüket 
illetően: az ő nyelvükön a BALATU (B-ALAT-U) „élet”! A babiloni főistenháza kapuján a KIBI 
BALTI, „Mondj életet” (Szavaddal teremts életet) fölirat fogadta az épp arra tévedő ómagyaro-
kat. ’Balti’ az akkádnál, mint a sumirnál/szittyánál a ’tin’: élet, egészség, gyógyítani, jó egész-
ségben lenni és élni”.

Szentséges ég! Ha ezt az Ádámot és Évát órománul, ősdákul beszéltető délkeleti szomszéd 
meghallja… 

Az írás második részét következő számunkban közöljük.

H. Hadabás Ildikó

Godot-ra várva minden ünnepen

Minden lábjegyzet foglalt már,
a minden „élt”: ettől-eddig!
Hova igyekszik a lelkek hada
kereszt nélkül, évszámok nélkül,
soha meg nem váltott sírhely nélkül
a köd takarta messzeségben, 
pucér testtel, csillagok röntgen sugarában? 
Nyomorult, szemekből kilesett 
árvaságuk fényt-lopó léte
a papírlapok, gépek fényírta szavai közt
felvillan-kihuny, folyton folyvást remeg,
hogy legalább egy pont legyen övék:
a bevégeztetett.

Beteg a szó, s az ember is.
Egyik sem fáj a másikért.
A katedrálisok csendjét ellopta 
sok szó-fia, csak zúg, csak búg,
de nem beszél, minden jele már jeltelen,
nincs füle léleknek, tárgynak,
kiűzte magából a ragyogást, 
ki, az isteni létet, pásztor-csendet,
logika rendjét, szó morált.

Ripacs fényözön üti-vágja,
Bóvliként röhögve dobálja
évezredeknek lábnyomát –
mindenki szeretetre vágyik,
édes szirup ordítja körbe, 
a nyomott papír verssorát:
… ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!

Hol van a csend? Az odaát? 


