
Nyíri Attila 
alittA irí˘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A meghatározhatatlan Ős-Egy 
 

”E-sŐ nltatahzorátahgem A 



:alittA irí˘ 
 
 
 

"E-sŐ naltatahzorátahgem A 
 
 
 

sétílezökgem setezőlE 
 

.télejsárí oaT ianíq a gem wüzzén ,támlagof "E-sŐ za wüstrégem "oh ,zohhA 
:llá lőbmele moráh zE 

 
 
 

 ,sállá za lülöf _ 
 

 ,jef a nepézöq _ 
 

 .elej sénem a lula _ 
 
 
 

.amlagof tú za nav enneb nebsétnelejpala za táheT 
 
 

 amlagof őtílezökgem "E-sŐ zA 
 

,wanájdóm isézetél gésnednim inátu sé ittala ,ittőle tél%%ö za "E-sŐ zA 
ed ,segés"e lekketétnelle sé ózotláv lüneletnü% wenémetü sé waná!ári 

-tazotláv sé lüde"e nav tto avdalah ne+ema ,ajtú ttotíkrat leggésűní%kos 
.ttögöm woglod sólav a lunaltazorátahgem sé naólavékkörö ed ,lunal 

 
gáliv a avlupala nosátahnö'löq a evle tréze sé ,nednim a %el előleb "Í 

.iq tlukala lőbére%dner őggüfe%%ö wenégés"e wörö sé iső 
 

Nyíri Attila: 
 
 
 

A meghatározhatatlan Ős-Egy 
 
 
 

Előzetes megközelítés 
 
Ahhoz, hogy megértsük az Ős-Egy fogalmát, nézzük meg a kínai Tao írás- 
jelét. Ez három elemből áll: 
 
 
 
    – fölül az állás, 
 
    – középen a fej, 
 
    – alul a menés jele. 
 
 
 
Tehát az alapjelentésben benne van az út fogalma. 
 
 
Az Ős-Egy megközelítő fogalma 
 
Az Ős-Egy az összlét előtti, alatti és utáni mindenség létezési módjának, 
irányának és ütemének szüntelenül változó és ellentétekkel egységes, de 
sokszínűséggel tarkított útja, amelyen haladva ott van egyedül és változat- 
lanul, de örökkévalóan és meghatározatlanul a valós dolgok mögött. 
 
Így belőle lesz a minden, és ezért elve a kölcsönhatáson alapulva a világ 
ősi és örök egységének összefüggő rendszeréből alakult ki. 
 

 
 

1 



we!émzőlE 
 

-wamlagof sólav "oh ,lótta lünelteggüf ,sálodnogle tnovle men "E-sŐ zA 
.a%%iv ótahda nezehen nab 

 
wüzzén si na"ohráka _ "e gáliv a trem ,ttetelü% lőbégés"e gáliv a evlE 

.naltatahdagatel ze s , _ 
 

"e za wétsereq si wögörög a nebődi "e levésételü% sumzioat iteleq A 
.nabgáliv űní%kos a (vletél sözöq) t- Yéhray 

 
 

sé aj- norjepa %ordnami%kanA ,e- "e %édinemraP ,a- %ogol %otielkaréH 
.evtílezöq lórladlo sám-sám ettetnelej tzana"u dnim a- %uon %ároga%kanA 

 
a ,sufózolif atsilairetam görög i%o%efe (23345555-23336 .bq .e.i) %otielkaréH 

.ajózopalagem wi"e re%dóm sukitkelaid 
. Yaj/a akigoly a ,sufózolif sukizifatem görög iajele (x-111146 .bq .e.i) %édinemraP 

%elahT ,sufózolif atsilairetam görög i%otélim (1233336-1356 .e.i) %ordnamik%anA 
.attatzamrá% lóbgálivtallá za trebme zA .a!ávtínat 

sumzimota za ,sufózolif görög inéta djam ,iai=ásiq (1112335555-46 .bq .e.i) %ároga%kanA 
gésneletnetsi tréze ,attotrat wengésnetsi men s wenőq sezüt topaN A .arátufőle wi"e 

.lőbnétA ttelleq einlükenem ttaim ajdáv 
 

wen"e %édinemraP ,wangadzag tétnelle sé wanózotláv wörö %otielkaréH 
-naltazorátahgem %ordnami%kanA , (ózotláv lunaltazotláv) wannaltazotláv sé 

-gem si témletré sé téjdner ősleb gáliv i%ároga%kana za ze s ,etzeven wan 
.atda 

 
-lagem gnaj sé nij a ,géssőtteq a ze sé ,wanzoktanov si aroat a wezedniM 

  ¤ .támrof seteléköt a le etre! nabásátoq 
    

 
gésseiőn a sé dlöf a ,lálah a ,gedih a ,jé za ,wa%é za ,lét a ,tétös a nij A 

sé gé za ,telé za ,gelem a ,lappan a ,léd a ,rá! a ,!éf a gnaj A .epéklej 
.égássaifréf a 

 

Előzmények 
 
Az Ős-Egy nem elvont elgondolás, függetlenül attól, hogy valós fogalmak- 
ban nehezen adható vissza. 
 
Elve a világ egységéből született, mert a világ egy – akárhogyan is nézzük 
– , s ez letagadhatatlan. 
 
A keleti taoizmus születésével egy időben a görögök is keresték az egy 
„arché” -t (közös lételv) a sokszínű világban. 
 
 
Hérakleitosz logos -a, Parmenidész egy -e, Anaximandrosz apeiron -ja és 
Anaxagorasz nous -a mind ugyanazt jelentette más-más oldalról közelítve. 
 
Hérakleitosz (i.e. kb. 535-475) efeszoszi görög materialista filozófus, a dialektikus 
módszer egyik megalapozója. 
Parmenidész (i.e. kb. 544-?) eleiai görög metafizikus filozófus, a „logika atyja” . 
Anaximandrosz (i.e. 611-546) milétoszi görög materialista filozófus, Thales tanítványa. 
Az embert az állatvilágból származtatta. 
Anaxagorasz (i.e. kb. 550-428) kisázsiai, majd athéni görög filozófus, az atomizmus 
egyik előfutára. A Napot tüzes kőnek s nem istenségnek tartotta, ezért istentelenség 
vádja miatt menekülnie kellett Athénből. 
 
Hérakleitosz örök változónak és ellentét gazdagnak, Parmenidész egynek 
és változatlannak (változatlanul változó), Anaximandrosz meghatározatlan- 
nak nevezte, s ez az anaxagoraszi világ belső rendjét és értelmét is meg- 
adta. 
 
Mindezek a taora is vonatkoznak, és ez a kettősség, a jin és jang megal- 
kotásában nyerte el a tökéletes formát.     ↓ 
         
 
A jin a sötét, a tél, az észak, az éj, a hideg, a halál, a föld és a nőiesség 
jelképe. A jang a fény, a nyár, a dél, a nappal, a meleg, az élet, az ég és 
a férfiasságé. 
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egésőtnelej gés"e zA 
 

,tsálukala sé tsázotláv wörö za we+ema ,wesétí%efőre ótatzoktanovle zA 
wátzoléc tásáríel gés"e ige!él a :tegésűní%kos sé togásódnallá wörö za 

.er!émdere wettezev men ,gem 
 

-of tős ,itehlétá ikráb tza na"oha ,"ú gáliv a agam neűre%"e zedniM 
.si ilé nasotama+ 

 
!émlé őtnödsros ,zoko eséremsilef gés"e za te+ema ,sénebbödár a zA 

-wofo° rokima ,eb ttezektevöq rokka esét%evle wennE .arámá% iknednim 
névér atadut táheT . Ynájtú tél ide"e za tludnile rebme zay tnire% %él 

.wanágam ttotíllá teke!évröt tájas ,togáliv tájas 
 

-e s ,lóbkotopallá imo'idarap a ,lóbrok!ara za tdaka%iq "í rebme zA 
.ttel ajórájelev wenételé si atóza a"áv séréta%%iv a tréz 

-me nednim ze s ,nebsétmeretnohtto za sé nab"ávnoh a gem lunávli! zE 
.ajógur ótagzom bbisőgel gés!ekévet ireb 

 
:tekeigidde za mastígálivgem lettenétröt siq "e "oh ,gem wéjdegnE 

 
.té"nö" űní%tétös it%evle nebzöq asálrodnáv aru dlöf agrás A 

(si tegésse'löb a ed ,tegésseteléköt a ,togásgodlob a itehzepéklej "nö" a zE) 
 

,ajlálat men ő ed ,gem essereq "oh ,(sáduT) tsódut a idlükle evrétazaH 
-le lügév tréze ,arámo! a daka mes ő ed ,(sátálselÉ) tőtsef a idlükle "í 

.a%%iv rét neltezegévaglod si ő ed ,(emleselÉ) te'löb a idlüq 
.tö"nö" a azzoha%%iv sé ajlálatgem ika ,tsézekdeleflE za le idlüq rokkE 

 
arájlotu za erévle! wujázah wéttetlütá tetenétröt a tze wika ,lüzöq wozA 

sézevenle za tnire% mjáhliV .wannav wátiv lüröq esézevenle !él ttödlükle 
(ólavabáiH ,nalatléC) %il%öpröP tnire% %geL ,(tdelefnÖ) ne%%egreft%bleZ 

.(sélünölüklE ,sánovlE) nskert%bE tnire% egíV sé 
 

ima ,tza atlálatgem ika ,arra vén őlelefgem a tde+ém abágam a metnire° 
…tte%evle 

Az egység jelentősége 
 
Az elvonatkoztató erőfeszítések, amelyek az örök változást és alakulást, 
az örök állandóságot és sokszínűséget: a lényegi egység leírását célozták 
meg, nem vezettek eredményre. 
 
Mindez egyszerűen maga a világ úgy, ahogyan azt bárki átélheti, sőt fo- 
lyamatosan éli is. 
 
Az a rádöbbenés, amelyet az egység felismerése okoz, sorsdöntő élmény 
mindenki számára. Ennek elvesztése akkor következett be, amikor Szofok- 
lész szerint „az ember elindult az egyedi lét útján” . Tehát tudata révén 
saját világot, saját törvényeket állított magának. 
 
Az ember így kiszakadt az aranykorból, a paradicsomi állapotokból, s e- 
zért a visszatérés vágya azóta is életének velejárója lett. 
Ez nyilvánul meg a honvágyban és az otthonteremtésben, s ez minden em- 
beri tevékenység legősibb mozgató rugója. 
 
Engedjék meg, hogy egy kis történettel megvilágítsam az eddigieket: 
 
A sárga föld ura vándorlása közben elveszti sötétszínű gyöngyét. 
(Ez a gyöngy jelképezheti a boldogságot, a tökéletességet, de a bölcsességet is) 
 
Hazatérve elküldi a tudóst (Tudás), hogy keresse meg, de ő nem találja, 
így elküldi a festőt (Éleslátás), de ő sem akad a nyomára, ezért végül el- 
küldi a bölcset (Éleselme), de ő is dolgavégezetlen tér vissza. 
Ekkor küldi el az Elfeledkezést, aki megtalálja és visszahozza a gyöngyöt. 
 
Azok közül, akik ezt a történetet átültették hazájuk nyelvére az utoljára 
elküldött lény elnevezése körül viták vannak. Wilheim szerint az elnevezés 
Selbstvergessen (Önfeledt), Leggs szerint Purposeless (Céltalan, Hiábavaló) 
és Wiege szerint Abstraction (Elvonás, Elkülönülés). 
 
Szerintem a magába mélyedt a megfelelő név arra, aki megtalálta azt, ami 
elveszett… 
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netsI za sé "E-sŐ zA 
 

-orátahgem lój amlagof netsI .elev sonoza men ed ,e%ér "E-sŐ za netsI 
.le””E-sŐ naltatahzorátahgem a neltetehtetze"ee%%ö ne+i tnim sé ,ttoz 

.ajlokotrib tebbötgel a lüzöq iagásnodjalut a wenne mÁ 
 

.si netsi bböt ráka tehdökűm lüleb nágáliv ózotláv wetétnelle za "Í 
 
 

gés"e za sé rebme zA 
 

.si rebme za wizotratázzoh neűre%géskü% zehégés"e tél A 
a ótahdnomiq tnékvlepalA .gnah%%ö ólav elev a telé itnire% "E-sŐ zA 

.egéssegéskü% sálumis ólav zehéjdner semete"e gáliv 
 

-zöq _ izrő sé atzoh lavágam tze nebienöt%ö ika _ tsevűmdlöf ra"am A 
woka%pan sé woka%vé za :gem ajdagar ejdner wenételé dlöf a lüneltev 

-ih a ,emetü sálut%up sé sézekteleq a ,sádavreh sé sémret a ,asázokatláv 
lleq zehdner ite%émret a zehhE .a+úsne"e tétös sé !éf a ,gelem sé ged 

.aindozagi wenrebme za 
 

tzE .evrémsi sé ajórájelev a gásat%it sé gásgodlob a wengésseteléköt A 
.éle rebme za wenpék!ém%e ize+eh tekere" a rokima ,si suzéJ ajtínat 

 
 

nabávah wele% .11112711 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Ős-Egy és az Isten 
 
Isten az Ős-Egy része, de nem azonos vele. Isten fogalma jól meghatáro- 
zott, és mint ilyen összeegyeztethetetlen a meghatározhatatlan Ős-Eggyel. 
Ám ennek a tulajdonságai közül a legtöbbet birtokolja. 
 
Így az ellentétek változó világán belül működhet akár több isten is. 
 
 

Az ember és az egység 
 
A lét egységéhez szükségszerűen hozzátartozik az ember is. 
Az Ős-Egy szerinti élet a vele való összhang. Alapelvként kimondható a 
világ egyetemes rendjéhez való simulás szükségessége. 
 
A magyar földművest – aki ösztöneiben ezt magával hozta és őrzi – köz- 
vetlenül a föld életének rendje ragadja meg: az évszakok és napszakok 
váltakozása, a termés és hervadás, a keletkezés és pusztulás üteme, a hi- 
deg és meleg, a fény és sötét egyensúlya. Ehhez a természeti rendhez kell 
az embernek igazodnia. 
 
A tökéletességnek a boldogság és tisztaság a velejárója és ismérve. Ezt 
tanítja Jézus is, amikor a gyereket helyezi eszményképnek az ember  elé. 
 
 
Égeraracsa, 2009. szelek havában 
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Melléklet 
 

telkélleM 



 -dóm isézetél gésnednim inátu sé ittala ,ittőle tél%%ö zA 
 -nelle sé ózotláv lüneletnü% wenémetü sé waná!ári, wanáj 
 -ema ,ajtú ttotíkrat leggésűní%kos ed segés"e lekketét 
 ékkörö ed ,lunaltazotláv sé lüde"e nav tto avdalah ne+ 
 ttögöm woglod sólav a lunaltalozátahgem sé naólav 
amlagof őtílezökgem (oaT) "E-sŐ zA 

 
 
 
 

ajtú te%émret A 
 
 
 

te%émret a nájtú sé ,wörö sázotláv A 

.tegele neltétlef %et wen!évröt a wenne 
 
 
 

nabávah terégí .11233334555567 ,a'araregÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Az összlét előtti, alatti és utáni mindenség létezési módjának, 
        irányának és ütemének szüntelenül változó és ellentétekkel 
        egységes de sokszínűséggel tarkított útja, amelyen haladva 
        ott van egyedül és változatlanul, de örökké valóan és meghatá- 
        zolatlanul a valós dolgok mögött 
    Az Ős-Egy (Tao) megközelítő fogalma 
 
 
 
 
A természet útja 
 
 
 
A változás örök, és útján a természet 

ennek a törvénynek tesz feltétlen eleget. 
 
 
 
Égeraracsa, 1997. május 25. 
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