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Én nem vagyok sem történész, sem régész,csupán solymász. E gyönyörű elmélet óriási 
kutatómunka eredménye és nekem mint magyar solymásznak tetszik. Azonban egyes 
részmegállapításai solymász szemmel nem látszanak elég pontosnak. EGY SOLYMÁSZ 
RÁNÉZÉSRE MEG TUDJA MONDANI, hogy egy sólyom a mai szóhasználat szerint kerecsen/ 
régen ráró,oroszul balabán-balobán, Altáj vidékén itelgi és érdekes tőlünk Ny-ra falko sacer vagyis 
szent sólyom/és egy un.vadászsólyom /oroszul krecset,ázsiában közelkeleten sunkár,sumkár stb, 
de magyarul zongor és az Altáj vidéki turul,toghrul/ között.
A sólymokat a birodalomalkotó népek többsége szent állatként tisztelte, hiszen Ő volt aki pillanatok 
alatt eltünt a puszták kék egébe a Nap birodalmába, ahonnan a mindenség energiájával feltöltődve 
többszáz kilóméteres sebességgel repülve ejtette el nélánál sokkal nagyobb zsákmányát. A 
sólymok egyrészt szakrális szerepet töltöttek be, másrészt a bátorság és erő példaképei voltak. 
Ezért csak a vezető törzs család totemállata lehetett a sólyom, mely biztosította a szakralitást., a 
többi törzs totemállata a szintén bátor kiváló soloymászmadarak közül kerültek ki, de ezek nem 
röpültek magasan, nem töltődtek fel a mindenség energiájával. Már az egyiptomiaknál sólyom 
személyesitette meg a Nap Istent. A PUSZTAI NÉPEKNÉL nem volt elképzelhető, hogy vezetőjük 
ne lett volna szent ember . Ezt igy fogalmazza meg a VII. századi türk kagán:"Az ége4n és a 
földön és minden helyen ahol a nap és a hold világit ,még sohasem volt, hogy a kagán ne lett 
volna szent ember". A birodalomalkotó eljövetelét álom jósolta meg, hunoknál , magyaroknál turul 
madár, mongoloknál, kirgizeknél fehér sólyom-akszonkor- egy egy birodalom alkotót feladata 
teljesítése után feláldozak. utána az isteni magasságból óvta népét. E szakrális tiszteletolyan erős 
volt, hogy az ázsiai pusztai népek korunki igyekeztek valamilyen Dzsingisz utódot vezetőnek 
választani. A turulos hagyományokkal rendelkező népek több birodalom alkotóivá lettek/hun, 
magyar,oguz, kipcsák,oszmán stb./
Álom jósolja meg a népe megváltójaként megszöletendő vezetőt, a feladatát betöltő Álmos 
szakrális feláldozása és az eredetmondák számos eleme hasonatosságot mutat a keresztény 
mitológiával./ égi jel, szárnyas Angyali jóslat.földi feladatainak elvégzése uténi feláldozás, népének 
égi segítése, utódainak az anyaszentegyház papjainak szakrális volta, általuk biztosított az egyház 
által felkent uralkodok szakralitása stb.
A nap és a sólyom szimbólum a téli napforduló a fény ünnepe mind mind az emberiség ősi 
kultúrájától napjainkig ható hagyomány , mely megjelenik szinte minden vallásban. 
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a SZERZŐ NEM VESZI FIGYELEMBE, HOGY PETÉNYI FÉLE RENDSZERTAN ÓTA A 
MADÁRNEVEKBEN CSERE TÖRTÉNT. a KELETEN KERECSENNEK, KRECSETNEK 
MONDOTT MADÁR MÁS MINT A MAGYAR KERECSEN /MAGYAR SOLYMÁSZ 2000. BOGYAI 
FRIGYES :MAGYAR SOLYMÁSZMADÁR NEVEK. 
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