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BÁRCZY ZOLTÁN
Töprengések a hazáról II. (1995)
IV. Kényes kérdés
nyelvészetünk ügyében
Széchenyi István az Akadémia alapító levelében
és az alapszabály 2. paragrafusában így rendelkezett: „A Tudóstársaság a magyar nyelv kiművelésén dolgozik egyedül.”
Akadémiánk a maga kutató intézeteivel ma
már egy termelő nagyüzem, azonban semmi jele,
hogy az Alapító szándékának eleget kíván tenni.
Amikor a német azt mondja Schwarzwald,
Katzendorf, Schnellbach, mindenki érti, hogy mit
mond. De mi magyarok ha végigutazzuk a Sajó
völgyét, tudjuk-e, mit jelent a Sajó szó. És a községek nevei: Sajóbábony, Sajóecseg, Sajógalgóc,
Sajókaza, Sajólád, Sajómercse, Sajóörös, Sajósenye, Sajóvelezd stb, stb.
Valakinél kész a válasz: „műveletlenek” vagyunk! Nem!!! Ezek a helységnevek is hallatlan
ősiségünket bizonyítják.
Engedjenek meg egy rövid áttekintést nyelvkutatásunkról, melyből kitűnik, hogy mit talál az
érdeklődő, aki nyelvkutatásra szánja el magát.
A 18. század elején még általános volt az az
egyházi tanításra épült nézet, hogy fölösleges időtöltés a nyelvkutatással való foglalkozás, mert a
Bibliában benne található, hogy évezredekkel ezelőtt csak egy nyelv uralkodott az egész földkerekén. Isten azonban a babiloni torony építésénél
megzavarta, egymás számára érthetetlenné tette
ezt a hajdani alapnyelvet.
Sajnovics János jezsuita 1770-ben kiadott
Demonstráció című tanulmányában ismertette felfedezését, miszerint a magyar nyelv rokona a Vardö szigeten lakó lappok nyelvének és egyezik
nyelvtanunk is. A héber-magyar nyelvrokonság
hirdetői azonban nevetségessé tették Sajnovicsot,
aki sértetten visszavonult a csillagászat és matematika tudományához és viszonylag fiatalon, 52
éves korában meghalt.
Kőrösi Csoma Sándor nagyenyedi diák
Göttingiai, majd Zágrábi nyelvtanulmányai elvégzése után 1810 novemberében Hatvany Turkoly
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Sámuel felfedezésétől lelkesítve, Kenderessy Mihály kormányszéki tanácsostól kapott 100 forinttal
a zsebében elindult, hogy a magyarok őshazáját
felkutassa, megkeresse. Julianus barát útját kívánta követni Oroszországon keresztül, ezért is tanul Zágrábban szláv nyelvet, de az orosz háborús
helyzet miatt útirányát megváltoztatta és Nagyvárad, Bukarest, Szófia, Enoszon keresztül,
Alexandria érintésével Moszul, Bagdad, Teherán
útvonalon került Kabulba, majd Lahorba, majd az
indiai Drászba ment, ahol pénz híján – ideiglenesen feladva úti célját – angol megbízásra
indiai, később tibeti nyelvészeti tanulmányokat
végzett, mellyel felbecsülhetetlen szolgálatot tett a
gyarmatosító angoloknak.
Kőrösi Csoma Sándor a Dictionar Tibetian
and English bevezető soraiban ezt írja: „...a tibeti
nyelv megismerése tulajdonképpen nem is szerepelt eredeti terveimben... Nekem azonban, mint
magyarnak, a szanszkrit nyelv és irodalom tanulmányozása különösen nagy jelentőségű volt, mert
büszkén állapíthatom meg, hogy a szanszkrit
nyelv semmiféle más nyelvvel nem mutat olyan
rokon vonásokat, mint a magyarral.”
Csoma hátrahagyott szógyűjteményében a
pontosan egyező nyelvtan mellett 240 szanszkrittel egyező magyar szót tüntetett fel.
Következőnek Szentkatolnai Bálint Gábort
kell említeni, akinek többek között az 1877-ben
megjelent „Párhuzam a magyar és a mongol nyelv
terén” c. könyve a mongol-magyar nyelvrokonságát mutatta ki.
Aczél József tanár könyvének címe: Szittyagörög eredetünk, beszédesen bizonyítja a könyv
tartalmát és Aczél törekvését.
Vámbéry Ármin egyetemi tanár a török-magyar nyelvegyezéseket hirdette.
Szongott Kristóf szamosújvári lelkész és tanár
a magyar nyelvet az örmény nyelvből származtatta.
Varga Zsigmond debreceni egyetemi tanár a
sumér-magyar nyelvrokonságot bizonyította az Ötezer év távolából c. könyvben, amiért a Magyar
Tudományos Akadémia aranyéremmel tüntette ki.

Szabédy László kolozsvári egyetemi tanár a
Magyar nyelv őstörténete c. könyvében a magyar
nyelv ó-latinból való származására esküdött.
Kuur Géza, majd Tóth Zsigmond több könyvben az etruszk-magyar nyelv és nyelvtan azonosságot látják bizonyítottnak.
Számos magas iskolai végzettséggel rendelkező és sok nyelvet beszélő tudós nevét kellene és
lehetne itt felsorolni. Lássuk azonban, hogy hogyan értékelte ezek munkásságát Bárczi Géza
nyelvész professzorunk. ”Mit akarnak ezek az alkalmi szófejtők? – hiszen a magyar nyelvet eddig
már több mint hatvan nyelvvel rokonították. A
maóritól a baszkig, a sumértól az angolig stb.” Arra a kérdésre, hogy akkor a magyar nyelvet ösztönösen és logikusan nem a több, mint hatvan
nyelv tengelyében kell-e keresnünk, ingerülten
így válaszolt: „Nem lehet mindent műszaki logikával értékelni.”
Gróf Széchenyi István a Magyar Tudományos
Akadémia alapítólevelében rögzítette az általa
alapított Akadémia célját: „A magyar nyelv kiművelésén dolgozik egyedül.” Ezzel szemben csak a
fenti személyek, akik életüket, vagyonuk nagyobb
részét áldozták a tudományos igazság felkutatásáért, mit kaptak az Akadémiától? Rossz-indulatú kritikát, melynek következménye – látjuk – a
csaknem teljes feledés.
Külön szót érdemel az Akadémia keretében
működő Kőrösi Csoma Sándor Társaság elnökének, egy Kőrösi Csoma életével, munkásságával
foglalkozó könyvben írt előszava, ahol az elnök
Kőrösi Csomát ködevőnek és délibáb kergetőnek
nevezi.
Van a magyar nyelvtudósoknak egy soha ki
nem magyarázható közös vétkük. Éspedig az, hogy
Sajnovics Jánost a finn-ugor nyelvrokonság megteremtőjének kiáltották ki, holott Sajnovics a már
említett Demonstráció c. dolgozatában a magyar-,
lapp-, finn-, török-, kínai nyelvrokonságot mutatja
be. Ezek szerint Sajnovics nem a neki tulajdonított finn-ugor rokonság, hanem ténylegesen a turanizmus „délibábos” megteremtője volt. Ezt a
tényt minden nyelvtudós és nyelvtanár elhallgatja.
Ezért az a szégyenletes zűrzavar nyelvtudományunk terén.
A korábbi fejezetek bizonyító adatai ismeretében el kell fogadni, hogy a Kárpát-medence
kultúrát teremtő ősnépe a szkíta nép volt, míg az
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őslakók nyelve az az alapnyelv, amely Edward
Hincks, Henry C. Ravlinson, Jules Oppert a sumer nyelv őseinek jelentette ki s ugyanígy a szkíta
nép volt az írás megteremtője is.
Ha Széchenyi István idézete szerint a magyar
történelem kiesett tulajdonunkból, akkor viszont a
magyar nyelvészet terén található a legnagyobb
hiányosság.
A Magyar Rádió is foglalkozott egy alkalommal az egyik legkedveltebb rovatban, az Édes
anyanyelvünk adásában ezzel a kérdéssel. A rovat
egy nagyon intelligens kérdést kapott Zalaegerszegről egy hallgatótól. A kérdés ez volt „Annak
idején, amikor az édesanyám sonkát főzött és azt
nem találta elég puhának, mindig azt mondta: ezt
a sonkát tovább kell köveszteni! Mit jelent, honnét
származik stb.?” A válasz az volt, hogy tájszó,
amit általában az abálni, párolni, főzni kifejezések
fednek. A rovattól kértem, hogy térne vissza még
egyszer erre a kérdésre és tenné meg, hogy a
„tájszó” helyett adná vissza ennek az „ősszó”
rendfokozatát.
Röviden nézzünk csak mögé ennek a kérdésnek. Több évi kutatás után tisztázódott, hogy
ezt a kifejezést ismerték és főként „kövesztett szalonna” formájában a történelmi Magyarország területének több mint a felén, és ma is használják,
értelmét azonban már nem ismerik. Ezen nem kell
csodálkozni, hiszen ezt a kifejezést mi magyarok
(nem tévedés) a paleolit korból (őskor pattintott
kőkorból) i. e. 25 ezer évtől hozzuk magunkkal
napjainkig. Röviden vizsgáljuk meg ezt az egyáltalán nem közömbös témát. Az ősember amikor
összeütött két követ (lehet ellenőrizni) ilyen hangot hallott: koo! Ezt a tudomány hangutánzó szónak nevezi. Ez az ősszó (etimon) benne van a
kovakő nevében. Nos, az ősember úgy főzött, hogy
tüzet rakott, s abba számos öklömnyi követ tett.
Mindig kovát, mert másfajta kő hő hatására szétbomlik. Az ősember a tűz mellé kászúba, faedénybe, esetleg gödörbe (mert akkor még cserépedény
nem volt), tette a főznivaló húst, szalonnát a vájat
vizébe, s majd amikor a kövek tüzesekké váltak,
fafogóval ezeket a tüzes köveket a vízbe tette. A
kő forrva, zubogva átadta hőjét a víznek, azt forrásba hozta. Majd addig rakta a tüzes köveket a
vízbe (kövesztett), amíg a hús, vagy a szalonna
puhára nem főtt. Látjuk hát, hogy valaha a főzésnek és a kőnek szoros köze volt egymáshoz. Ha a
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vizsgálódásunkat tovább folytatjuk, akkor nem lehet nem észrevenni, hogy a „ko” ősetimon benne
van a konyha szavunkban. Ha körbe tekintünk
szomszédainknál, akkor a ko, kö, ku, kü etimonokat megtaláljuk náluk is valahol a főzés fogalmánál, de ott már nincs rokonhangzásban az ő
nyelvükben a kő szóval, mert az olaszban a konyha cucine, míg a kő pietro, németben küche és a
kő stein, szlávban kuhnya, a kő kamin, görögben a
konyha kuzina és a kő petra. A hangutánzó koo
vagy köö egyedül nálunk található a konyha szavunkban és a kövesztés igében. Érthetetlen, mert
logikátlan szófejtő és értelmező szótárunknak a
következő közlése: parázs a nyelvünkben szláv
jövevényszó, a perzsel vagy pergel lengyel jövevény, a pirit, pirkad, poring ismeretlen, a porkál
olasz, a pörköl germán, míg a pörzsöl szláv jövevényszó. Látható, hogy ez egy szóbokor, azonos
vagy közel azonos fogalmak kifejezésére.
Nyelvészeink sértő és megalázó módon azt
tanítják nekünk és gyermekeinknek, hogy amerre
a magyar nép történelme során vándorolt, ott mindenütt felvett egy-egy tárgy vagy fogalom nevet s
ezt az ily módon szedett-vedett nyelvet nevezzük
ma magyar nyelvnek. Nem!
Sir John Bowring (1792-1872) angol nyelvtudós a mai (múlt századi) magyar nyelvet könyve
előszavában így méltatta: „A magyar nyelv messze
magában áll minden nyelvek felett. Egész sajátos
módon fejlődött és szerkezete olyan időkre nyúlik
vissza, amikor a legtöbb most élő európai nyelv
még nem is létezett. Önmagában következetesen
és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van,
sőt matézis, az erő, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával.
A magyar nyelv egyetlen darabból álló gránitkő, amelyen az idők viharai karcolást sem ejtettek. Nem az idők változásától függő kalendárium.
Nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem alkudozik, csak ad, de nem vesz senkitől. Ez a nyelv a
nemzeti önállóságnak, a szellemi függetlenségnek
legrégibb és legfényesebb emléke.
A magyar nyelv eredetisége csodálatos tünemény. Aki megfejti, az az isteni titkot fogja boncolgatni, annak is az első tételét: „Kezdetben vala
az Ige és az Ige vala az Isten, s az Isten vala az
Ige.”
Ha Széchenyi István Akadémiát létesített
„egyedül” a magyar nyelv kiművelésére, akkor az
4

Akadémia miért nem tesz eleget az Alapító szándékának. Ennyire nyitott kérdéssel egyetlen – magát kultúrnemzetnek nevező – népnél sem találkozunk.

V. Elvesztett mitológiák nyomában
A mítoszok keletkezése minden esetben a történelem előtti időkbe nyúlik vissza. Terjedésük
szájról-szájra, apáról-fiúra, nemzedékről-nemzedékre szállt s közben tartalmasabb, színesebb,
költőibb lett.
Gondoljunk azonban az igricek, regősök és
táltosok üldözésére és kiirtására, akiket boldog
Özséb menekített a Pilis rengetegeibe és Reguly
Antal hősi életére, amikor még az Urálon túlra is
elutazott az általa feltételezett „magyar Kalevala”
felkutatása céljából. A kérdés tisztázása széle-

sebb áttekintést igényel.

A hindu isten-mondákban Indra és a Szoma
mondák, vagy a görögöknél Prométheus- Kadmosz- Heraklesz-, Zeusz mondák és mondakörök
alakulását, fejlődését találjuk. A hősmondákban a
Jázon-, Thezeusz-, a trójai mondák és az északi
népeknél a Thor-, a Szigrud mondakörök, – költői magaslatra történő emelkedését találjuk. Az
eposzok fejlődése egyes ihletett költő vagy dalnok
munkáját dicséri.
Az indus Vajsza és Valmiki, a perzsa Firdauszi, a görög Homéros, vagy a germán Kürenbergi,
akik elsősorban mint gyöngyszemeket összefűzték,
majd mint a nagyszerű alkalomszülte költők a verseket összefüggő eposzokká írták. Ilyen volt a Kalevala alkotója Elias Lönrot is.
Itt kell megemlékezni nagyszerű hazánkfiáról,
Reguly Antalról. Nem vitatható, hogy kitűnő néprajzi adatokkal tért haza és egy olyan súlyos tüdőbajjal, mely fiatalon életét kívánta s még munkáinak kiadását sem érhette meg. Sajnálni kell,
hogy Reguly zsenije nem nyílott rá arra, hogy a
magyar mitológia – különösen az ő korában – a
magyar tájakon, a magyar mondákban, dalokban,
balladákban őt körülvette.
Magyar vonatkozásban nagy értékű munkát
végzett Ipolyi Arnold rk. püspök (1823-1886), aki
Magyar Mythologia című könyvében sok érdekes
adatot örökített meg.
A Rig-Véda természeti jelenségekből feltéte-

lezett abszolút őserőre, Istenre vetíti a figyelmet,
mely tengelyében a Diva-Diana-Dios-Deus név
láncolata máig követhető. Erre a tengelyre azután
a népek, fajok gondolatvilága költői regényeket
épített.
Irodalmi rangra emelkedett a hinduknál a Védák, majd a Szanszkrit korszakban a Mahábharáta
és a Ramajana, melyek a brahmanizmus szent
könyveivé váltak. Színessé teszi a Mahábharátát a
Nál és Damajánti története.
A hindu hősköltészet egyik gyöngyszeme a
Szávitri (hősnő) története, aki férjét és szerelmét
Szatjavánt holta után Jánától, a holtak istenétől
megható kitartással visszaesdi. A hindu hitrege
szerint az első ember Jáma volt, így ő lett az első
halott is, ezért lett Jáma a holtak istene.
A perzsa népköltészet Irán és Turán hősmondájával ajándékozta meg a világirodalmat.
Firdauszi volt az a kiváló alkotószellem, aki először csak összegyűjtötte a perzsa nép mondatöredékeit, majd a történeteket időrendbe szedve
megalkotta népe hőskölteményét. Firdauszi a
Királyok Könyvében örök szép emléket állított
az árpádi magyarok vitézségének, lovagiasságának és becsületességének.
A Sah Name legszebb költői része Iszfandijar eposza, melyben a haldokló Iszfandijar az
őt legyőző Rusztemnek megbékélten nyújt kezet
és ruházza a királyi hatalmat unokájára.
Ha most térben közelebb jövünk a görög
eposzokhoz, időben mégis távolodunk, mert a
tudomány már tisztázta, hogy például az Iliász
mind történetében, mind fogalmazásában ősibb
az előbbi eposzoknál.
Homéros regényes, költői eseménnyel vezeti
be az Iliászt, amikor „a legszebbnek” feliratú alma odaítélését Párisra, Priamosz király fiára bízza
Héra, Pallasz és Afrodité között. Ennek következménye, az istenek és emberek harca. Öldöklő háború tengeren és szárazföldön a görögök és trójaiak, valamint sok más nép között. (Újra egy érdekes magyar vonatkozást említünk. Trója pusztulása után Trója lakói a szikamberek idemenekültek Hérodotosz szerint a mugajár (magyar) medencébe, közelebbről a Pilis városállamba, melynek nevét a Thuróczy Krónika Sicambriának is
mondja. A szikamberek kb. 200 évi itt tartózkodása után tovább vándoroltak Nyugatra és ők alapították Páris városát.)
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A vak Homéroszt méltán nevezik a görög
eposzírás atyjának. Tőle merített Vergiliusz, aki a
trójai romok közül menekülő Aeneas történetét
írta le, akinek híres idézete: „Nem kérek egyebet,
mint csekély hajlékot isteneim számára.” Vergiliuszt a pásztorversek éneklője mellett vallásos
költőnek is nevezik. IV. eklogájában megjósolja
Krisztus eljövetelét. Jupiter az ő leírásában már
közel áll a monotheizmus felséges istenéhez, aki a
Föld és Ég egyedüli ura. A világirodalomból tudjuk, hogy a műeposz írásban Vergiliusz közel kétezer évvel megelőzte Dantét, Tassot és Miltont.
Nem lehet véletlen, hogy Vergiliusznak a Tartarusz (a gonoszok) és az Elysium (az üdvözültek
lakhelye) bemutatására Dante az Isteni színjátékban túlvilági útjára éppen Vergiliuszt választotta
vezetőjéül.
Írásunk célja eljutni a magyar ősmondákhoz.
A szláv népek mindegyikét dalos kedvű népnek ismerjük. A szerb guzlicárok éppen olyan művészien megszerkesztett és tartalmas dalok, mint a
görög dalnokok, a kelta bárdok, a frank trubadúrok és a germán minnesängerek dalai.
A délszláv hősköltészet főszereplője Markó
királyfi, aki bátor, vidám és jellemes, mint Heraklesz, vagy Rusztem.
Az északi szláv népek örökbecsű hőskölteményeiből Ilia, Piost és Prsemysl nemzeti hősök nevei ismertek. Későbbi költői mű az Igor éneke. A
hajdani Oroszország két városa, Kiev és Novgorod
központ vetélkedése folytán azonban az ősi szláv
népmondák szereplői helyett Vladimir kievi cárt
szövik a hősmondákba, kinek nevéhez fűződik az
orosz nép keresztény hitre való térítése.
Safárik jeles prágai irodalomtörténész mutatott rá, hogy a szláv népköltészetre támaszkodó
nemzeti eposzok kifejlődését a kereszténység felvétele, főként a latin papság tevékenysége gátolta.
A kelta eposzokról csak annyit, hogy rokonság és nyelvi átfedés is kimutatható a szanszkrit
irodalommal. Világirodalmi értékűek a Nagy Károly mondakör, az Arthur monda, a Grál- és Parsifal mondák. Költői báj teszi kedvessé a Trisztán
és Lancelot mondákat. Említésre méltó a keresztény civilizációnak sokáig ellenálló molnárlegényből vezéri rangra emelkedett Don Ruy Diaz históriája. Ezt a Cid költemények őrzik napjainkig.
Hallatlanul gazdagok a germán népek hőskölteményei. Az ősárja hitvilág égi istene Thor,
5
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míg a tűzé Donar. Ez megfelel az ó-hindu Indra és
Angi isteni személyeknek. A segítő istenek mellett
gonosz, ártalmas lényeket is ismertek, óriások,
törpék, manók, koboldok, villik, elfek, nixek, sárkányok, lindvurmok s ezek színesítik az ó-germán
mondákat.
A germán népek ősmondáinak csak címszavakban történő felsorolása is sok lenne.
A germán nép szerencsés, mert a Nibelung
éneket, s annak szereplőit Odint, Szigfridet, Gudrunt, Hagent, Rüdigert, Brunhildát, Krimhildát s
még a törpe Albanch nevét is színes, regényes,
véres történetben halhatatlanná tette a világhírű
operák szerzője, Richard Wagner.
Meglepetéssel és örömmel találkoztunk a német irodalomban az Etele mondák (azaz Atilla
mondák) és a Hun-magyar mondák című írásokkal.
A Nibelung énekeket mai formájában szívesen nevezik a keresztény kultúr-talajban gyökerező nemzeti eposznak. Az ős-germán mondák az
Eddákkal és a Völsunga sagával az élen ó-hind fogantatásúak, tehát nem keresztény eredetűek.
Mert az még nem tesz kereszténnyé egy mondát
sem, ha az az átírásban úgy módosul, hogy a főszereplők a templom kapujában tépik egymás
haját.
Áttérve az Etele mondákra, Atilla nagyságát
az is bizonyítja, hogy Grönland szigetén még ma is
él két nagy terjedelmű költemény Atla Mál (Atilla
mondája) és az Atla Quida (Atilla éneke) címen.
A közelmúltban jelent meg két értékes könyv,
Hermann Schreiber: A hunok, és Otto J. Maenchen-Helfen: A hunok világa címen. A két szerző
egymástól függetlenül a hun királyt megegyezően
bölcsnek, nemesnek, becsületesnek, lovagiasnak
és vendégszeretőnek mutatja be, kinek környezetében minden felekezetű nép békében élt és az
európai nemes ifjak tülekedtek Atilla udvarába,
hogy hűbéres fejedelem-atyjuk biztosítékaként túszok lehessenek.
Atilla a törékeny és öreg I. Leó pápa kérésére
seregével együtt visszafordult Róma falai alól. Ezt
az emberi gesztust még a magyar Katolikus Lexikon is úgy kommentálja, hogy ez azért történt,
mert a pápa feje felett megjelentek az apostolfejedelmek, Péter és Pál és ezek indították a hun
vezért a visszafordulásra. Felmerül a kérdés, hogy
az apostol-fejedelmek miért nem rántottak kardot
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Alarich, Gensericz, Teodorich és a többi Rómát
kegyetlenül megdúló vezérek elijesztésére.
A történelemtudomány feljegyezte – történelem könyveink azonban nem közlik –, hogy Atilla
15 éves korától túsz volt Honorius császár ravennai udvarában, ahol többek között megtanulta a
latin és görög nyelvet, tehát a kor viszonyaihoz
mérten nagy műveltségű ember volt.
A német Nibelung énekek csak dicsőítik Atillát. Elhallgatják azonban, hogy Atillát nászéjszakáján a felesége, Krimhilda mérgezte meg. A
szegedi Móra Ferenc Múzeum őrzi az aranypoharat, melyből a gyémántok kiégtek, viszont rajta
még ma is az írás: „Ezzel ölte meg Ungurok titánát a szent római lány.”
A hun királynak ezzel a szervezett meggyilkolásával kezdődött Róma befolyása a magyar nép
őstörténetébe.
Feltűnő, hogy amikor Atillát és népét a germán irodalom dicsőnek, hősnek hirdeti, a latin
keresztény irodalom minden esetben rablónak és
bandavezérnek tünteti fel. A magyarok Jáfettől
való származtatása a XI-XIII. századi sekélyes ismeretű és ízléstelenül bibliázó és nyelvészeti ismeretek hiányában etimologizáló barátok szokása
volt. Anonymus Gesta Hungaroruma sem egyéb
mint a tudálékoskodó nyugati krónikás barátok
értéktelen ismételgetése. Viszont Piligrim passaui
püspök, akit az egyház a magyarok hittérítő tevékenységéért∗ szentté avatott 974-ben, a magyarok megtéréséről többek között a következőket
jelentette levelében VII. Benedek pápának: „...tehát az említett magyar nemzet sok könyörgéssel
hívogat vala evangéliumi munkára...” „...hogy keresztény módra egyházakat mernek építeni...”
„...senkinek alattvalóik közül nem tiltják a megkeresztelkedést, sem a papokat nem gátolják,
hogy bárhová menjenek. Hanem oly egyetértők a
pogányok a keresztényekkel és oly barátságosan
vannak egymással, hogy itt beteljesedni látszik
Ézsaiás jövendölése (az egy akol, egy pásztor
teóriáról)” – „a farkas és bárány együtt legel, az
oroszlán szénát eszik, mint az ökrök, – tehát úgy
lőn, hogy csaknem az egész magyar nemzet hajlandó a szent hit bevételére...”
A Nibelung énekek befejező versében, a „Die
Klage”-ban (a Panaszban) a püspök úgy tünteti
A magyarok körében végzett hittérítő tevékenységéért
(Szerk.)
∗

fel magát, mintha a burgundi királyi testvéreknek
és Krimhildának a nagybátyja lenne. A feljegyzésekből az a kép tárul elénk, hogy Etele halálhírét
két hegedűs vitte a Rajna melletti Wormsba, s
Piligrim ezektől értesült a tragédiáról. A két regős
mesterségéből eredően sok Atillára és a hunokra
vonatkozó történeti adatot mondott el a püspöki
udvarban, amit Piligrim az ő Konrád nevű íródeákjáyal megörökítetett. Azt is feljegyezték, hogy
a püspök a magyarok között tevékenykedő térítő
papokkal további történeti adatokat gyűjtetett. A
Nibelung énekek tehát ó-hind mondákból, és az
Etele mondákból ötvöződött össze az akkori keresztény érdekeknek megfelelő fogalmazásban.
A „Die Klage” utolsó passzusa is figyelmet
érdemel magyar szempontból. Idézzük:
„A passaui püspök Pilgerin,
Öcséihez való jó szíve szerint
Leíratá e gyászmesét
Hogy tudj mindent, hogy esék
Latin betűkkel mégpedig:
Ezt mindenek hirdetik,
Amint kezdődék s eredett
Mindvégig a története.
A hősök gyásztörténetét
Hogy mind rakásra öleték:
Azt sorba úgy leírta mind,
Maga s világ tudásakint,
Konrád mester, íródeák.
Azóta aztán átírták
s meg van németül is a dal.
Olvassa agg és fiatal
S jól ismerik mind a regét!
Mely majd vidám, majd bús, setét,
De minek mondja, itt van az
A dalnak neve: A Panasz.”
Tehát Etele mondát leírták, feltehetően magyarul a vers szerint latin betűkkel. Konrád mester lefordította latin nyelvre, majd németre, gót
betűkkel.
Mai német irodalomtörténészektől tudjuk,
hogy munkálatok folynak annak megállapítására,
hogy az eposzban mi a germán és mi a hun eredetű. Azt azonban már megállapítottuk, hogy a
Nibelung énekek-nek (1592-ben egy nyomtató
mester feljegyzése szerint) Németországban még
nem volt olyan tekintélye, hogy azt kinyomtatták
volna.

ŐSTÖRTÉNETÜNK, ŐSHITÜNK
Figyelmet érdemel, hogy Priskos rétor leírásában elragadtatással szólt az Atilla udvarában
hallott hun-szittya történelmi és vitézi énekekről
és arról, hogy a hunoknak saját írásuk, írásrendszerük van.
A korábban említett Vajsza, Valmiki, Firdauszi, Homérosz, Vergiliusz, de a finn Elias Lönrot
is a népköltészetből gyűjtötték eposzaik mind a
történetekre, mind a szereplőkre vonatkozó adataikat.
Ma a magyar hősköltészet elé helyezzük
Tasso: A megszabadított Jeruzsálemét, Milton: Elveszett paradicsomát, Dante: Isteni színjátékát és
büszkék lehetünk, mert Shakespearet jobban ismerjük és többet olvassuk, mint hazájában. Megbecsülésünk illeti őket, mert költészetük a nemzeteik népköltészetéből nyert ihletet. Mit szóljunk
azonban a mi Anonymusunkra, aki a Gestája bevezetésében dicsekvően írta le, hogy „nem hallgattam a regősök és hegedűsök csacska énekeire!” Lehet-e egy ilyen mű nemzeti érték?
Ettől függetlenül és ennek ellenére vannak az
őskorban gyökerező hőskölteményeink.
1847-ben Arany János megajándékozta a magyar irodalmat a Toldival. Később, 1849-ben, a
világhírű angol archeológus Layard által feltárt
30 000 db. ékírásos agyagtábla a Toldi befejezése
idején még a Tigris folyó partján feltáratlanul a
föld alatt pihent. Ezeken az agyagtáblákon maradt
fenn a világ első hőskölteménye a Kr. e. 3 000 évvel alkotott, nagy terjedelmű Gilgames eposz. Az
ékírásos szöveg megfejtése George Schmidtnek a
munkája, 1872-ben történt.
Az itt kimutatott időkülönbségekből megállapítható, hogy a Gilgames eposzból Arany János
nem meríthetett, különösen nem Ilosvai Selymes
Péter. Ilosvai nyomán Arany János az ősi magyar
hagyományt öntötte művészi formába.
Legősibb hitregénkben a magyarság a NapIsten és a Föld-Istennő nászából származik. A
Föld istennő magyar neve Tündér Ilona. Cirill
Gadd (aki nem ismerte a magyar nyelvet) archaikus szótárában ez így található Isteni ős Anya =
Dingir Il Ana s ez magyarul = Tündér Ilona.
Reguly Antal lelkében is benne volt az a tudat, hogy van, mert kell lenni „magyar kalevalának”! Reguly műveltsége és lelki érzékenysége
ezerszeres nemzeti érték lehetne ma, ha az annyira magasztalt „európai műveltség” vagy a „nyuga7
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ti kultúra” jó iránytűt adott volna a kezébe.
Népköltészetünk évezredek óta napjainkig is
őrzi azokat az ősműveltségi motívumokat, melyek
a legősibb eposzok testvérei. A népköltészetet
használta fel Ilosvai Selymes Péter nyomán Arany
János a Toldi trilógia megírásával, Petőfi Sándor a
János vitéz esetében. Zrínyi a Szigeti veszedelem,
a Szilágyi és a Hagymási história és Szabács viadaláról szóló költői „beszélyben”. Az akkor időszerű történeti leírások mellett a népköltészetből
merített az utolsó „magyar bárd”, Tinódi Lantos
Sebestyén. Elhallgatjuk Liszti László: Mohácsi veszedelem, Gyöngyösi István: Murányi Vénusz, Pálóczi Horváth Ádám: Hunniász, Etédi Márton:
Magyar gyász, Gvadányi: Peleskei nótárius és
Rontó Pál, Arany-Rákosi-Székely Sándor: Székelyek (Atilla, Csaba, Aladár, Ellák, Irnik) históriájával foglalkozó hőskölteményeket és Vörösmarty örökbecsű eposzait is.
Ha lenne gazdája ősi mítoszainknak, a Tündér Ilona, Az égig érő fa, a Fehérló fia, a Hüvelyk
Matyi és sok-sok mondánk felérne az égig, túl a
klasszikus mondákon. Ha lenne gazdája, kibontakozna sok ősmagyar monda. Most csak a magyar
ősiségből operák rangjára emelkedett Wagner
Richard műveinek tapsolhatunk.

VI. Turáni átok (!?)
Mint arról korábban is szó volt a nemzet külső és
belső ellenségének legfontosabb ténykedése, hogy
megbénítsa áldozata történelmi tudatát. Származását tagadja vagy csúnyán eltorzítsa és az ősi mítoszok helyére valamilyen torz hiedelmet csempésszen.
Történelmünk torzítását szolgálta Anonymus
a Gesta Hungarorummal, míg a külföldiek közül
csak két példát említünk: Bamberg Ottó (1140)
nevű történész könyvében olvasható: „A természet
nagyon szép külsővel áldotta meg Magyarországot,
ám vagy a sorsot kell hibáztatni, vagy az isteni türelmet csodálni, hogy e szörnyű embereknek ilyen
gyönyörűséges országot adott.” Aeneas Silvius
Picolomini: Cosmographia c. írásában (1450-ben)
a magyarságra vonatkozóan a következőket írta:
„A magyarok rokonai és leszármazottjai az Ázsiában pogány vadságban élő szkítáknak és joguroknak s nyelvük is egyezik a Pannóniában élő ma8

gyarokéval.”
A hazaiak közül is csak két példa. Egyik, már
nem élő, de ma is ünnepelt költőnk az 1930-as
években a következő megdöbbentő mondatot vetette papírra: „A magyar nép még mindig keresi a
helyét Európában.” A másik egy akadémikusunk,
aki állítja, hogy a huszár öltözéket a pesti sváb
szabók teremtették meg, s tették divattá a múlt
században. A professzor úr nem tud a paziriki faliszőnyeg leletről, melynek kora kétezer éves és
melyen egy katona látható lóháton ma is ismert
huszár öltözékben. (Ermitázs Altaja Katalog 56.
tétel Leningrád 1958.) és nem tudná, hogy Anton
Deimel archaikus szótárában a huszár szavunkat
így találjuk: GU-SAR = hős férfi.
Ezekben a példákban találni torzításokat, míg
az ősi mítoszunk helyére odacsempészték a „turáni átok” bénító fogalmát. Nincs és nem is volt turáni átok, de volt hitvány mesterkedés nemzetünk ellen főként apostoli királyainak és kiszolgálóik részéről. És hogy ezek milyen elvetemültek
voltak, arról kérdezzék meg Tunuzabát, Gyulát,
Ajtonyt, Koppányt, Vazult. Vatát, Aba Sámuelt,
Bánk bánt, vagy Dózsát, a Zrínyieket, Nádasdyt,
Frangepánt, Wesselényit, Thökölyt, Bocskait, Rákóczit, Martinovics - Hajnóczyékat, Széchenyit az
aradi Nagyokat és Kicsiket, vagy kérdezzék meg
Melindát, Zách Klárát, vagy a bécsi apostoli magyar király parancsára gályához láncolt rabokat,
kérdezzék meg a kötélen száradó és pallostól lehulló fejeket, a Bécsben és máshová szerte lopakodott nemzeti kincseinket, váraink széthányt köveit és kérdezzék meg a száz és százezer hajdan
tulajdonos, de jobbágysorba nyomorított magyart,
kit az ősi földdel együtt úgy adtak-vettek, mint a
barmot.
Kérdezzék meg? De ki kérdezze meg? A keresztény Nyugat-Európa? – aki míg a mi védelmünket élvezte, rászívta magát egy-egy gyarmat
területre és millióknak okozott (okoz) égbekiáltó
szenvedést.
Felszántom a császár udvarát
Belé vetem Hazám búbaját
Hadd tudja meg császár felsége
Mi terem a magyar szívébe...
A császárt soha nem érdekelte, hogy mi terem
a magyar szívében, csak az hogy mi terem az ősi
földben és a kilopott hallatlan értékeinkért hamis

tudatot, hazug történelmet pumpált vissza.
Sajnos nemcsak a császárt, de a keresztény
Európát sem érdekelte kultúrát teremtő múltunk
és évezredes jószolgálatunk.
Dsida Jenő Psalmus Hungaricus c. költeményének részlete jól tükrözi keserű gondolatainkat:
Száraz nyelvem kisebzett
Égő fejem zavart,
Elindulok, mint egykor Csoma Sándor
hogy felkutassak minden magyart.
Székelyek ott a bércek szikla-mellén,
üljetek mellém!
Magyarok ott a Tisza partján,
magyarok ott a Duna partján,
magyarok ott a tót hegyek közt,
üljetek mellém!
Magyarok Afrikában, Ázsiában,
Párizsban vagy Amerikában
üljetek mellém!
Ti ezután születők s ti porlócsontú ősök
Ti rég hallott regősök, ti vértanúk, ti hősök
üljetek mellém!
Ülj ide, gyűlj ide népem,
s hallgasd, amit énekelek,
amint a hárfa húrjait,
feszült idegeim húrjait
jajgatva tépem
ó népem, árva népem!
s dalolj velem,
mint akit füstös lángokra szítottak
vérszínű, setét, nehéz fanyar borok...
dalolj velem hörögve,
és zúgva és dörögve
tízmillió, százmillió torok!
Énekelj hogy világgá hömpölyögjön
zsoltárod, mint a poklok tikkadt
kénköves szele,
hogy Európa fogja be fülét
s nyögjön a borzalomtól
s őrüljön bele!!!
Nyugat-Európa a pogányság, vadság, a rokontalanság jelzőivel illet, holott népünk ezek ellenkezőjének a bizonyítására több ezer éves Napimát őriz még ma is, a ránk kényszerített hadakozásokban nemeslelkűséget, lovagiasságot tanúsítottunk, míg az antropológiai indexünk és ősi
nyelvünk kölcsönszavainak ezreit őrzi egész Európa napjainkban is.
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Megdöbbentő, hogy Európa tudósai még mindig az indoeurópai és a német-római felsőbbrendűséget hirdetik.
Ezen tudományos kérdések tisztázási munkálatainál viszont hazai tudósaink távolmaradása
nyeresége lenne mind a magyarságnak, mind az
egyetemes emberi tudománynak, mert ők (adassék
tisztelet a kivételnek) hiányos munkáikkal teret
nyitottak idegeneknek, hogy az úgynevezett turáni
átkot a tudatunkba csempészhessék.
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PELZO (PÉLI ZOLTÁN)
Géza fejedelem Esztergoma
Esztergom. Mit mond ez, mit mondhat ez a
ma emberének ? Úgy mintha ezt a szót a magyar
teljességgel értené, más oldalról mintha a köd
távoli homályába burkolózna látványa.
Esztergom. Vár, vár-os és belõle vármegye.
Esztergom félkört formázó valamikori vármegyéjét
a nyugatról keletre folyó Duna akként ossza ketté,
miként ma az elválasztott Magyarország északi és
déli oldalán élnek e hajdanvolt megyének magyarjai. Észak, dél, kelet és nyugat. Dél és Kelet
mi megmaradt. Dél és Kelet, mi a Dunától ilyen
irányban hordozza Esztergom városát, Esztergom
várát. Innen északra és nyugatra a Duna átellensõ
oldalán látható Párkány, s valóban olyan érzésünk
van a mai bazilika tetejérõl szemlélõdve, mintha
egy ablak párkány-án könyökölve néznék egy
olyan világba, egy olyan földre, melyre állampolgári jogon nem léphetünk. Észak és nyugat, mi ma
tiltott, de hajdan természetes volt. Észak és Nyugat, mely a Nap múlását jelzi, az északisága által
az alacsonyabb és gyengülõ naperejével, s nyugat
a süllyedésével-elmúltával. De az adott nap és a
Nap elmúlása is hajdan természetes volt, hiszen a
tudásban ott volt a megújulása a kelése is. Az
örökkévalóban, az örökkévaló létezésben s megújuló újjászületésében való hit által az ötvösremekekre ekképp az Életfát vitték. Mikor létezett
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ez a Teljesség? Dél, Észak, Kelet és Nyugat, e
négy irányban sújtott hajdanán az õsi hagyomány
szerint Upur kardjával Géza fejedelem. Ezek után
változás történt az utódlásban, a rendszerben. De
az utód is az õsök felé tekintett valamelyest a
megváltozása ellenére, a karddal ugyanúgy négy
felé sújtott I. István, s a Szenté alakult Koronának
– melynek a hatalmát adta a király –, a késõbbi
tanában, a Szent-Korona-tanban ugyanúgy megtalálható eme négy irányba tett mozdulat.
Esztergom. Mit jelent ez csupán a földrajzi
értelmében? Nem tudjuk egyben anélkül említeni
földrajziságát, hogy ne hordozna magában világi
és egyházi tartalmat egyaránt. Esztergom helyénél
a Duna északi irányából változva kelet felé folyik,
s ebbe a kanyarulatba, ebbe a meder-mélységbe
ékelõdik be, a délrõl ide nyúló magasulat, a Pilis.
Pilis domborulatainak zölderdõi szívében helyezkedik el Szentlélek. Szentlélek aprófalvi települését a domborulatok halmai ölelik körbe, s csak
Esztergom irányában van szabad kilátás. Tiszta
idõ esetén látni lehet innen az esztergomi Duna
vizének csillanásait. A Duna régebbi nevén Iszter.
Az Iszter szó tulajdonképpen az Istenanya egyik
elnevezését takarja. A Nap teremtõ erejének fénye
az Iszter hullámzódása által ide, Szentlélekre
vetülnek. Az Istenanya a mindentható Isten tartal-

mi és formai értékeinek közvetítõje, tápláló a befogadó számára. Iszter-istenanya fényt befogadó, s
ezáltal fényt közvetítõ-teremtõ tartalmi vonatkozása itt földrajzi értelemben is él. Hiszen csak azt a
Lelket nevezhetjük valóban Szentnek, aki e tápláló folyamból gazdagodik. Szentlélek. Valami
régiséggel, régi hittel telítõdik az egész környék,
bármihez is nyúljunk. De a Szentlélek szava,
mintha egy újabb hitbéli elnevezést mutatna.
Vagy mégsem? Hiszen, akik meghagyták, vagy
éppen újólag elnevezték e helyet, azoknak tisztában kellett lenni azok tartalmi vonatkozásával is.
Hogyan lehetséges az, hogy hajdanán a keresztény
pilisi pálosrendiek szentnek tartanak egy ma pogánynak tartott tartalmi meggyõzõdést, és éltetik a
pilisi Szentlélek települését? A különbség az,
hogy õk értették, mi nem. Hiszen nekik táplálékul
szolgált ez a tartalom. Valami nagyon megváltozott, valami nagyon eltûnt mára. Sok mindent
nem értünk, sok minden zavaros, sok mindent a
homály borítja. Homály. Éles csillogása Szentlélek helyén az Esztergomból jövõ fénynek kevésbé
látható. Útja valahol megtört. A pálosok sincsenek
már itt. Eltûntek az emberek, kik taníthatnának a
tanítani valókra, hogy az emberekhez eljusson az
a tartalom, amivel értenénk mi is a Fény lényegét.
Esztergom. Sok víz folyt le a Dunán várának
ránézése alatt. Eltelt az idõ. Új nemzedékek jöttek
a régiekre. Majd még újabbak, s szinte semmi sem
maradt a régibõl, talán a kövek és a talpazat. Koptassa az ember a lába alatt a talajt, majd idõvel a
sarujához nyúl, hogy lecserélje azt. Mielõtt levetné még egyszer reája néze. S elméjébe villannak
képek, de jó is volt mikor ebben megláttam Õt,
tündöklõ leányzó szépségét: ’Olyan volt, mint egy
Istenanya’, határtalan boldogsággal táplált engem,
majd gyermekeimnek is õ volt az éltetõ anyja.
’Megöregedtem, az idõ múlása is lassan beteljesíti
végzetem, de miért dobnám el azt az Egyetlent,
mely hozzá köt. Hozzá, az egész Életemhez. Nem
lehetne-e az ócska sarumon befoltozni a lyukat,
hiszen Én hordozom már csak õt, s nem szûnhet
meg létezni!’ Esztergomnak évtizedekkel ezelõtt a
Dózsafalva nevet szánták. A névcsere szerencsére
nem teljesedett be, de sok minden más alapján is
már látható volt, hogy Esztergom helyének saruja
kilukadt. A luk ma is létezik, mert hatalmas ûr
van az emberekben. Mielõtt teljesen eldobnánk
Esztergom tartalmi múltját, szerencsésebb volna
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megvizsgálni és megérteni azt. Hátha emlékeztet
minket akár csak egyetlen olyan dologra is, mely
visszavezet minket a boldog békeidõkhöz.
Esztergom. A velem egyidõs ma magyarja valamelyest tisztában van e szó jelentõségével, hiszen mondjuk érseki székhely, de ez kevésbé érdekli önmagában õt-engem, s helyette mintha valami olyasmit tapasztalna, mi szerint nem is létezne elõtte, számára Esztergom. Talán fájó az esztergomiaknak ez a kijelentés, de a valóság talaján
állva tudhatják, hogy jelenleg ez így van. A település hiába volt fejedelmi és királyi székhely,
mégsem változott más országok hasonló helyeihez
képest világvárossá, megmaradt mintegy harmincezer lélekszámú kisvárosnak. A lelkes szívû esztergomiakon kívül szinte alig van olyan magyar,
aki ez utóbbit tudná – mármint ami a hajdanvolt
fõ-városiasságára vonatkozik. Az általános iskolában tanultakkor ez annyira nem volt kihangsúlyozva, hogy egyáltalán nem is emlékszem rá.
István király elõtti évezredek történelmi vonatkozásait mindenhol még a mai nap is megpróbálják mintegy másfél lecke anyagába belesûríteni. Ilyen sûrûségben, ilyen anyagkoncentrációban természetesen kimarad az, hogy utolsó fejedelmünk, Géza (972-997) Esztergomban alapít
magának ÚJ székhelyet. S mivel ha nem említik
meg, akkor az erre ráépülõ, késõbbi királyi vonatkozása is kimarad. Tizenegyéves gyerekfejjel
1983 augusztusában anyai nagybátyámnak köszönhetõen a családommal részt vettünk Szörényi
Levente - Bródy János ’István a király’ címû rockoperájának egyik õsbemutatóján a budapesti Városliget ’Királydombja’ elõtt. Most itt az a lényeges ebbõl, hogy a késõbb megvásárolt e témájú
hanglemez szövegkönyvében olvastam, azt a szót
elõször: ESZTERGOM. Miért nem tudtam, miért
nem tudhattam eddig egy egyszerû tényt?
Esztergom. Valami ott van, valami ott volt. Az
ismeretlenség homályába burkolózik látványa, de
a neve még él, s talán emlékeztet valamire. Nagyobb gyerekként, amolyan ifjú sihederként egy
ízben ’fent voltunk’ a ’Pestre’ költözött nagyszülõknél. Szõcs nagyapám ekkor elhatározta,
hogy vonattal Esztergomba megyünk, majd hajóúttal vissza, s megnézzük a Bazilikát, a Székesegyházat. Három unokája vele tartott. A papa, a
leány-unokatestvérem, a bátyám és én voltunk a
csapat. A távolság nem nagy a mostani és a haj11
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dani székesfõváros között, de a vonat sok helyen
tíz-húsz kilométeres sebességgel döcögött, hosszadalmas utat adva nekünk. A vasútállomástól is
kiadós gyaloglásra volt a városközpont látványossága, s ismeretlen utakon közelítettük meg azt.
Majd következett a csoda, s elém tárult olyan látvány melytõl földbe gyökerezett a lábam. A várhegy magasodott nem is oly messzire elõttünk föl,
a bal oldalában a bazilika hatalmas kupolás és
egyben impozáns épülete, de én nem erre figyeltem – onnan lentrõl – föl, hanem arra, ami tõle
jobbra – és hozzánk közelebb – helyezkedett el. A
magasulat sziklaoromzataira szinte ránõtt a vár, s
a várpalota olyan látványt adott számomra, melyet közelebb éreztem magamhoz, mint a bárhol
máshol látott ismeretlen épületeket. S valami
megfoghatatlan módon számomra valami hihetetlen értékes volt ez a látott kép akkor. Egy gond
volt, hogy merrõl közelítsük meg az egészet, hiszen a várhegy hátsó- és feljáró nélküli oldalán
álltunk. ”Jobbra haladjunk, és hamar oda érünk”
– volt a kézenfekvõ feltevésem. Azonban volt más
vélemény is. Hiába torzsalkodtam igaznak gondolt
ajánlásom mellett, s talán éppen eme kitartásomnak is lett az eredménye, hogy nem hallgattak
rám. Ugyanis emlékeim szerint a szûkebb családom sosem fogadta el azt, amit jóhiszemûen ajánlani vagy véleményezni próbáltam, késõbb kiderülve a legtöbbször nekem lett volna igazam, de
ekkor mélyen hallgattak már róla. S nekem, mint
kis hülyének, azonban csökönyös csacsi módjára
járt a szám, s csak a ’fogd már be a szád’ jutott. S
dacból – ha csak egyetlen szót vagy mondatot is
szóltam –, az ellenkezõjét választották. Természetesen a bátyám rögtön a jobbra haladás ellenkezõjét választotta, hiszen a logikája szerint bal
felé helyezkedett el a bazilika is, s így az arról
közelebb. Végülis az ’ártatlan’ nagypapa döntött a
kettõ közül, és balra haladtunk. Balra haladtunk,
és az utunk során az egész várhegy képe eltûnt. A
nagypapa természetesen nem tehetett róla, de én
azért mondtam a magamét, s mindig arra vágytam,
hogy legalább egyszer igazat adjanak nekem is az
életben. Az anyai nagypapa, mint mondottam
Szõcs családnevezetû, s ebbõl némelyek tudják,
hisz ez egy erdélyi név. Az, mégpedig õ Sepsiszentgyörgyön született 1912-ben, ami akkor Magyarország földje volt. Majd a helyben maradásával elvesztette vele született magyar állampol12

gárságát, majd a senkitõl nem kért és várt ’román’
lett. S mikor a századunk közepe felé újból magyar lehetett, s ez újból veszélybe került, úgy
gondolta, hogy magyarként ’átszökik’ Magyarországra. Én is ilyen vagyok, s nem csak az arcvonásait örököltem, hanem ebbéli kitartását is.
Mindmáig kész vagyok arra itt magyarföldön, ha
kell: Idegen lelkületû (magyar) állampolgárságomról lemondjak, hogy magyarnak maradhassak.
Lélekben. Mert elvenni nem lehet azt, mi az Emberé. Önmagát nem adja és nem hasonlik meg. Inkább meghal, s ez történt Esztergomban is. Úgy
ott akkor tehát balra haladtunk, ami balul sült el:
az utca vonulata elvitt a várhegy rálátható képétõl,
s a félórát jóval túlhaladva végre a bazilika bejárati lejtõs terepének legaljáig jutottunk. Megnéztük végre a székesegyházat, majd belõle kijőve
annak szembõl nézeti baloldali parkjában egy kis
táblácskára lettem figyelmes: KIRÁLYI VÁRKÁPOLNA, s egy nyílra, mely beljebb mutatott. Mondottam, hogy menjünk el, mert engem nagyon érdekel. De nem lett belõle semmi. A park miatt
nem lehetett igazán rálátni, s akkor még nem
épült hozzá a turistákat ma bevonzó palotabejáratutánzat. ’Nincs ott semmi’ kaptam magamnak ezt,
s hiába akartam mutatni a kicsinyke táblát.
Egyébként is mi érdekes lehet egy kicsiny kápolnában? – gondolják ma sokan. A bátyámat akartam meggyõzni, hogy legalább õ jöjjön velem, mert
a nagypapa ekkor kényelmesen ült egy padon a
parkban, hiszen amiért õ idejött, azt már látta, a
székesegyházat. Nem mentünk, s én egyedül nem
akartam elkódorogni. A történtekben igazából az
az érdekes, ha nincs valamikoron az a várépület
ott, akkor sosincs székesegyház Esztergomban itt.
Esztergom. Egy évtized elteltével. Kerek
2000-t írunk. S Géza fejedelem óta is eltelt 1000
év. A saját akaratomból az Élet mégis ide vezérelt,
nagy nehezen ezen életemben elõször eljuthattam
oda, hová korábban nem juthattam el, hová nem
volt még akkor szabad bejárásom, nem láthattam,
mert nem jött még el az én idõm. 2000-es év legközepén ott álltam a kápolnában, a szentélyben. S
valóban az én korábbi utam csak néhány perces
lett volna, mindvégig rálátást nyújtva a helyre. A
helyre, melynek a fõ lényegi központja az a szent
hely, melyet ma királyi kápolnának neveznek.
Egy évvel elõtte láttam a királyi kápolna alsó
vakolat-rétegén található körbe foglalt életfás-

oroszlános falfestés ’másolati’ képét. Most mikoron az életben is itt állottam, s megcsodálhattam
volna a falfestést a maga természetességébén,
akkor érdekes módon, nem azt tettem. Közel álltam hozzá, s a lényegi ábrázolást körbefoglaló
kettõs körgyûrû megmaradt részletének közepén
elhelyezkedõ valamiket figyeltem, amik följebb is
elhelyezkedtek. Néztem ezeket az érdekes vonulatokat, miközben a többi jelentõségteljes vonalra
szinte nem is irányítottam a figyelmemet. Miért
nem néztem meg, hiszen ott voltam és megnézhettem volna?
Amiért azonban mégis ott lehettem, az a születésem elõtti idõszak történéseinek köszönhetõ.
1934-et írtak, gyermekek csoportja játszott itt e
helyen, avagy jobban mondva e hely fölött. Ezen a
helyen a régi idõk várfala, vármagasulata megmaradt itt, de jobbára csak egy kiemelkedõ várfaltömbnek látszott az egész, s belül föld volt a
lábak alatt, s a legmagasabb kõtömbegyüttes tetejére egy viszonylag nagy rádióantennát szereltek.
A XIX. századi bazilika szintén idelátszott, hiszen
közvetlen szomszédja volt a területnek. A korábbi
székesegyház III. Béla (1172-1196) korában
épült, azonban ez a török korban jelentõsen megsérült, és több helyen a boltozatai is leomlottak.
Az 1820-as években a gondolkodás és a lehetõség
ismét eljutott oda, hogy az ország vallási fõvárosának méltó székesegyházat építsenek. Valóban
monumentális épület épült itt, amelyet 1856-ban
szenteltek fel, az építkezésnek, a tervnek azonban
még korántsem volt vége. Nemcsak egy bazilikát
álmodtak ide, hanem egy azt körbeölelõ épületkomplexumot is, mely tervnek csak töredéke valósulhatott meg. A terv az egész várhegyre igényt
tartott, sõt még a székesegyház keletre nyíló fõbejárati részét egy enyhén lejtetõ és épületekkel
körbeölelõ térré akarták alakítani. Ez a monumentalitás minden korábbi természetes elrendezõdést fölborított. Esztergom régi metszetein szinte kiemelkedik a várhegy. Ez a kiemelkedés ma is
így van, ha a Duna felõl szemlélõdünk. A korábbi
székesegyház talajszintjét azonban most kilenc
méterrel lejjebb helyezték, egyben a korábbi székesegyház és egyéb épületek-épületmaradványok
falait is a talajból teljesen eltüntetve, s mindezt
azért, hogy a keleti hegyoldalban ekkor feltöltött
bejárati rész ne legyen annyira túlságosan lejtõs.
Kitört azonban az elsõ világháború és az épít-
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kezések abbamaradtak és a várhegy déli részén
elhelyezkedõ régi palotaegyüttes megmaradt részei nem törlõdtek le a talaj színérõl. Ennek a várpalotarésznek volt egy belsõ magja, amelyhez a
késõbbi korok, mindig hozzáépítettek. Egy ilyen
késõbb hozzáépített rész például az 1595. évi ostrom alakalmával sérült meg jelentõsen, amikor a
keresztény seregek visszafoglalni kívánó ágyútüze
szétlõtte és felgyújtotta a tetõszerkezetét. Ebben
az épületrészben az átépített romokból a XVIII.
században kaszárnyát alakítottak ki, amely késõbb
lakóházként szolgált. A fejedelmi, a királyi, majd
az érseki palotahelyen így egyszerû emberek éltek
késõbb, s természetszerûleg a gyermekeik ott játszottak a ház elõtt. A gyermekek önfeledten játszottak, az örömüket szolgáló labda azonban begurult egy nyíláson. Nem hagyták annyiban, és a
szûk résen utánamásztak. Nem tûnt volna föl ez
talán senkinek, azonban az apróságok nem jöttek
elõ. Késõbb utánakiabáltak értük a felnõttek, de
azok csak nem akartak kijönni: ”Gyertek le ti is,
oly csodálatos képek vannak itt!” S valóban az
1934-36-os feltárás során egy kiemelkedõ kultúrtörténeti értékeket tettek láthatóvá a föld alól.
Mégis a székesegyházba látogatók közül a százból
egy arány sem érvényesül, még annyi ember sem
jön ide. Ezt a helyet hihetetlen jelentõsnek tartják
mások is, mégis egyben keveset publikálják, s
ami ismeret található is, az szétszórtan helyezkedik el, s sokszor csak az is egy bekezdéses. A
második vakolatréteg itt szentek képeit tartalmazza, s III. Béla királyunkról is tudott, hogy továbbépíti az esztergomi váregyüttest, hogy lakhelyéül szolgáljon, s mindezek alapján is a szent
hely a ’királyi kápolna’ jelzõt viseli magán ma.
Miért nem találták meg azt, mi mindvégig ott
volt a láb alatt? Megnézve a hely 1934-36-os feltárása során készült fekete-fehér fényképeket, egy
valami nyilvánvaló: a ’várkápolna’ alapfalai legalább embermagasságban megmaradtak a falfestésekkel együtt. S valóban az eredeti falak között
megtalálták a beomlott eredeti boltozat és faldarabokat, ami alapján a rekonstrukció során pontosan
vissza tudták építeni az eredeti szerkezetet. A
kőbe faragott dombormûvi ábrázolások mellett egy
alsó és egy felsõ vakolatréteget találtak. A felsõ
réteg festése legjellemzõbben glóriás szentek képeit tartalmazza, az alsó réteg viszont egy még
érdekesebb dolgot tartalmaz egyszerûségében:
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életfa elõtt lépõ oroszlánok ’sorát’. Az õsi lakótoronytól külön áll a várkápolna épülete, de egy
összekötõ átjárás van köztük az épületen belül. A
kápolna fõbejárata is épségben megmaradt és került elõ a talaj alól, ami szinte közvetlen szomszédságában van a lakótorony fõbejáratának, sõt
eme két kapu díszítõ ívei is teljesen azonos stilisztikát mutatnak. Mégegyszer egy érdekes kérdés: Hogyan lehetséges az, hogy a várbéli kápolna
korábban nem volt ismeretes, holott ma a teljes
teste a föld fölött helyezkedik el? És régen is a
föld színe fölött helyezkedett el. Tulajdonképpen
az alapfalak megléte és nem összedõlése adja meg
a megoldandó választ. Oldalt az embermagasságot
is túlhaladva kerültek épségükben elõ. Ha a
szentély végébe megyünk, akkor ott is megtalálhatók az oroszlános kõdarabok részletei, mégpedig
befordulva egy mélyedésbe. E mélyedés most vakablak. Tehát az embermagasság alatt egy nyílás
be van falazva. Ha e fal túloldalára megyünk, akkor ott a váregyüttes keleti várfala olvad a szentély külsõ oldalával egybe. A múlt század eleji képeslapokon ebben a magasságban várfal húzódott.
Tehát csak a várfal látszódott, rajta semmiféle
lukkal ott. Mert ha van luk, akkor van betekintés,
belátás, ’bejárás’. Egy önmagában ledõlt épületnek viszont meg kellett maradnia a korábbi nyílásának! Tulajdonképpen csak egy esetben nem,
HA TUDATOSAN FALAZTÁK AZT BE. A hivatalos történetismeret, a hivatalos véleményezések
szerint, a török idõkben a súlyosan megrongálódott épületet, s azok megmaradt boltozatait e helyütt a magyarok döntötték le, s töltötték fel földdel, hogy biztos védelmi talajszintet adjon a várfal
szélén az újból ostromló török ellen. Valóban a
várkápolna fõbejárata megdöntetlen épségében
állt nem régiben is a föld alatt. De még meglepõbb a gondos feltöltés: nem hordták szét amolyan romhalmaz formájára az egészet, hanem az
idekapcsolódó darabok idebent pihentek, s légtér
is elhelyezkedett belül, hiszen a felfedezõ gyerekek is látták a belsõ festés nagyrészét! Ha viszont
van légtér a vakolatréteg festése mellett, AKKOR
A TALAJBA KERÜLÕ VÍZ NEM RONGÁLJA
AZT, hiszen nem is tud érintkezni vele! Kellet,
hogy megmaradjon. Valamiért hihetetlen becsben
tartották, s tisztában voltak a hely értékeivel.
’Nem pusztulhat el, meg kell, hogy maradjon!’ –
ez vezérelte, vezérelhette gondolatukat.
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Többször is voltam a várkápolnában, de azt
nem a belsõ udvarának fõbejáratán át közelítettem
meg, hanem egy elnyúló folyosószerû hosszanti
épületen át, az úgynevezett fölfelé magasodó lakótorony alsó termébe jutva, majd innen közvetlen
fel a várkápolna oldaltermén át az oldalbejárón
keresztül. Aki a lakótoronyban élt, az is innen
tudta megtenni az útját. A lakótorony kicsiny földszinti terme, az úgynevezett ’Szent István terem’.
A ’Szent István terem’ képét nézve száz éves
könyvekben és régi képeslapokon egy idõ után
feltûnt valami: természetesen a Dunával párhuzamos hosszanti földszintes folyosórészen van a
bejárata, azonban a másik átjárórész, amin keresztül ma a várkápolnába és a lakótoronyba be
lehet jutni, hiányzik, BE VAN FALAZVA és festékréteg fedi. Természetesen a lakótoronynak is a
várkápolna fõbejárati udvarának oldala felõl van a
fõbejárata, de a másik bejáró is hiányzik az István
terem felõl, így oda nem lehetett bejutni. A fõbejárat 1934-ig a föld alatt volt a várkápolna mellett,
s így csak a várkápolna fölfedezésével tudtak a
szakemberek bejutni a szintén megrongálódott lakótoronyba is, annak ellenére, hogy a tömbje jóval
kiemelkedett a felszínbõl.
Mit látunk tehát? A várkápolna területét földdel töltik be hajdanán, s a fõbejárata is e sorsra
jut, de míg az egyik irányból az árulkodó ablakot
is, a másik irányból egy bejuttató ajtónyílás útját
zárják el. Sõt még a Duna felõl a földszintes folyosószerû épületrészre is egy vékonyka várfalat húznak a célból, hogy amit föl akarnak tölteni az
valóban eme várfalszint alá kerüljön. (Természetszerûleg a XX. század második felében ezt a vékonyka várfaltoldást visszabontották, hogy az eredeti, föltöltés elõtti állapot legyen látható.) Mi
végre, és miért maradt úgy? A törökök Esztergomot igen rövid ideig tartó ostrom során 1543-ban
elfoglalták. A várhegyen található akkori székesegyházat az igen nagy tere miatt, alkalmasnak
találták arra, hogy lõszerraktárnak használják. Fehérváron ugyanez a helyzet, mármint az idegenek
nem voltak tisztelettel a vallásra, az emberi megbecsülésre, a magyar múltra és ott is lõszerraktárnak használták azt. Fehérváron ebben a templomban nemcsak az õsi dokumentumokat õrizték,
hanem királyaink, õsapáink végsõ nyughelye is
volt. A puskapornak köszönhetõen, az egész felrobbant és mondhatni teljesen megsemmisült. Az

andocsi búcsúzarándoklat tulajdonképpen azért
jött létre, mert a kalocsai templomba a törökök
bekötötték a lovaikat. Az 1593-95. évi esztergomi
várvisszafoglalás során, a jelentõs ágyútûz, és a
lõszerraktár szintén megtette a hatását. Szinte egy
épen maradt tetejû épület sem maradt az akkori
metszetek szerint. A nehezen visszafoglalt terület
azonban ismét kellett a töröknek. A magyar látta,
hogy a török mennyire megveti, és el akarja
pusztítani a múltját. A magyarnak szent helyei
szûntek meg a török megbecstelenítés által. A várkápolna jelentõsen megsérült ekkor, de mégis
megmaradt. S azt látjuk, hogy nemcsak egyszerûen földdel temetik be azt, mintha nem kellene,
hanem a bejutásának két útját is lezárják, befalazzák. Védelemül látták el azt, hogy mi megmaradt azt ne pusztíthassa el senki emberfia. S minden valószínûség szerint az volt a terv, hogy HA
ELMÚL A VESZÉLY, ÚJBÓL FÖLÉPÍTSÉK
AZT. A magyar azonban csak tíz évig tudta tartani
e várat, s egész 1683-ig ismét török kézen volt. Ez
idõre azonban már meghaltak az emberek,
meghaltak a fiaik: SENKI NEM EMLÉKEZETT
MÁR A SZENT HELY LÉTÉRE. Egyébként is ott
volt az újabb idegen veszély, a Habsburg, mi a
magyart ismét be akarta darálni.
Az emlékezet elmúlt, az álló faldarabok ott
voltak a megmaradt töredékeik társaságában, s
1934-38 folyamán a hely belsõ tere újból fölépülhetett sokak elismerését kifejezve. E könyv a
második vakolatréteggel kevésbé foglalkozik, hiszen a lényeg most az alatta elhelyezkedõn, azaz
az elsõ vakolatrétegen van. Az eredeti vakolatréteg és festése ugyanis magának az épületnek a
létrehozását is mutatja, vele együtt készült, egyidõs. Én amikor a képét elõször megláttam, az
utolsó fejedelmeink gondolatvilágát láttam benne
tükrözõdni. Egyszerû vonalvilágával mély archaikusságot hordoz, s nem olyanok, mint modernebb
kápolnabéli társaik. Nem akarom rögtön a történet
mélyébe átcsöppenteni az olvasót, hanem inkább
a mindenre kiterjedõ figyelmes út az, amellyel
megérthetjük a dolgokat; elméleteket sosem állítok, s ebben az esetben is nem zártam ki magamban azt a lehetõségsort, hogy szinte bármikor készülhetett eme várbéli rész, hiszen ma már nem
tudjuk, hiszen mára már elfelejtettük az egészet.
Az esztergomi várhegy déli részén emelkedik
ki a várfalak társaságában a vár palotaegyüttese.
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Az õsi lakótorony és a vele szerves kapcsolatban
lévõ templomi hely (’várkápolna’) eme palotaegyüttes legdélibb részén helyezkedik el, amely
egyben mindenki szerint a legõsibb része az
egésznek. Tõle délre már nem lehet építeni, hiszen ott van a mély sziklaszakadék. A késõbbi korok tehát csak tõle kifelé, azaz északi irányba
tudtak építkezni. És az is logikus, hogy mindig
egy meglévõ részhez toldanak, nagyobbítanak,
mint ahogy az ma is látható rajta. Az emberi logika is rögtön azt a kézenfekvõ helyzetet diktálná,
hogy III. Béla is hozzáépít az õsi fészekhez. Hiszen mit érne, mondjuk két különálló, megosztott,
és ekként szintén kicsi palotarész, bõvíteni csak
úgy tud, ha a régihez hozzáadja a sajátját, s egy
’kicsi’ építésével nem kicsit kap, hanem ’nagyot’.
A mai palotaegyüttes legbelsõ magja a lakótorony
a szent helyével, s ha ehhez told, akkor ez nem
lehet más, mint Géza fejedelem építésének hagyatéka. István az általa építtetett fehérvári székesegyházat hangsúlyozza, s Géza és III. Béla közt
leginkább lakatlan a királyok által a várhegy.
De mit tételeznek föl mások Géza fejedelem
bizton tudott várbéli építkezésérõl? Szó szerint
idézek egyet: ”kazettás, faszerkezetes földsáncvárat”. (ISBN 963 554 454 5) Szinte megtisztelõ
ekképp Gézát a nagy Hun uralkodó, Etele nagyságához hasonlítani, hiszen róla azt írták le, hogy
favárban élt. A nagyság valóban hasonló, de ezt a
nagyságot ma még nem értjük, nem érthetjük. A
gondolatalkotók fonala valamikoron primitívséget
keresett és tételezett fel, s ez megfelel a ma tanított nézeteknek is; az olvasó sem talál általában
benne semmi kivetnivalót, s azt mondja rá: helyes. A csupán elméletek, feltételezések szinte
kivétel nélkül logikai buktatót rejtenek, mert ki
próbálnak találni olyat, melyet mélyebb környezetében nem is ismernek. Favár – nincs ebben önmagában semmi kivetnivaló. De elképesztõ, hogy
az érv földsáncvárat gondol a várhegyre! Honfoglaló magyarjainknak valóban voltak földsáncváraik, de ezeket a sík vidéken építették, hiszen ott
kell egy természetben nem létezõ akadályt a védelem gyanánt létrehozni. Esztergom várhegye
abban az idõben sziklaoromzatként magasodott fel
minden irányból, s nem kellett olyan mesterséges
védelmet létrehozni, mint az alföldön! Földsáncvár egy sziklamagasulaton? Elképesztõ. Esetleg
egy földsánccal való kiegészítés. Favár azért talán
15
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lehetett rajta?
De ez megint oda lyukad ki, hogy eleve primitívséget keres, pedig inkább a megközelítés az.
Szent István elõtt a magyarjaink valóban nem ismerték, és alkalmazták volna a kõépületeket? Miért nem, hiszen hát az tartós, annak van értelme?
Nézzünk helyette inkább körbe, s csupán csak
Géza fejedelem korából említek néhány példát a
teljesség igénye nélkül. Induljunk ki rögtön innen
az Esztergomi várhegyrõl, s ugyanez a fenti forrás
azt állítja, hogy Géza KÕTEMPLOMOT épít eme
magasulaton. Ha elmegyünk István székesfehérvári székesegyházának helyéhez, akkor annak
csak alapjait láthatjuk, ha innen megteszünk néhányszáz métert, akkor szintén egy kõkemény
alapfalakhoz jutunk, s mellette a tábla azt írja:
Géza fejedelem által építtetett templom a nép számára. De ha jóval a mai nyugati határunkon túljutunk a Duna mentén fel, akkor Melk helyénél a
németek a turistáknak azt mondják: eme apátságot Géza fejedelem alapította. Magyarország
egyik szent helyén, a Szent Márton hegyén (ma
Pannonhalma) az 1001-ben kelt, István király
által hitelesített írás azt mondja: az ottani magasulat templomát és apátságát Géza építtette. A
mai keresztényi magyar vallásosság két legkiemelkedõbb helye Pannonhalma és Esztergom, s
azt találjuk, hogy mindez Géza fejedelem építkezése által lesz az, ami ma is. Ha mindenhol
kõépületek vannak, akkor kõvárnak kell lenni ott.
A lakótoronnyal a szemlélõnek nincs is baja,
s ott zavarja meg valami ha innen a várkápolnába
lép. A kultúrismeret megpróbálja rögtön behelyezni az egészet s rögtön valami kora-gótikusnak gondolja. Az évezred templomát azonban ne így szemléljük. Más helyre is ha elmegyünk, akkor évszázadok egymásra épülõ és épített építészeti hatását láthatjuk EGYSZERRE. Itt is ugyanaz az
ismeretszerzõ utunk, mint a falfestésnél: az alsót
szemléljük, hogy nehogy valami zavaró tényezõ által téves feltételezésekhez jussunk. Nézzünk a
kettõs oszlopzat alá, az eredeti falszerkezet felé, s
azt láthatjuk, hogy a mögötte lévõ õsi oszlop kiterítve az Iszter csillagát hordozza magán. Egy olyan
valamit találtunk, ami a középkori keresztény
Európától régebbi idõkbe mutat. Idegen térítõk
megint csak nem hozhatták magukkal. Iszter. Emlékszünk-e még rá? Iszter által juthatunk el a
Szentlélekhez.
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Mások a kora-gótikushoz hasonuló ívek által
jutottak el III. Béla francia kapcsolataihoz, s az
oroszlános falfestést is ekkorra tulajdonítják. III.
Béla fia, Imre király 1198. évi oklevele szerint a
palota még épülõfélben van, amit valószínûleg
1186-ban kezdtek el. III. Bélának francia földrõl
való felesége volt, s a gótika is innen terjedt el,
olyannyira, hogy egyesek ’francia stílusnak’ is nevezik. A következõkben a nagy történelemtudónk,
Dümmerth Dezsõ elismert egyik munkájából idézek (Az Árpádok nyomában): ”Bizonyos jelek
azonban arra mutatnak, hogy nem egészen az volt
a helyzet, mintha Béla hirtelen, a ”semmibõl” varázsolt volna elõ egy kultúrált udvari környezetet… Géza fejedelem hagyatéka is látható volt
még az esztergomi várhegyen: Szent István vértanú temploma, valamint az õsi lakótorony.” Lámlám sehol sincs a favár. Majd a szerzõ is tobzódik,
s ugyanazt teszi mint a vármúzeum manapság, a
lakótornyot burkoltan, hol III. Béla korába, hol
Béla király elõtti korba helyezi, s egyszerre állítja
mindkettõt úgy, hogy közben nem is állítja. De
tulajdonképpen maga a várkápolna a megoldás
kulcsa, hiszen az a belsõ tere által szervesen egybeépült a lakótoronnyal. A várkápolna azonban
egyöntetûen szerintük csak III. Bélát kívánja.
Dümmerth azonban megint valami õsibb jelleget
helyez elõtérbe: ”Ismerve a francia gótikának sok
csodáját, nem kételkedhetünk, hogy itt, Esztergomban ugyanaz a szellem kezd megnyilatkozni.
De mégis: III. Béla nagy mûvészettel kiépített királyi lakóhelye több annál, mintha egyszerûen
csak egy külföldrõl áthozott minta követése lenne.
Nem egyetlen külföldi mintáról van itt szó, és nem
puszta, mesterséges, gyökér nélküli talajba való
átültetésrõl. Ezt különösen akkor látjuk, amikor a
pusztulás véletlenébõl épen maradt, úgynevezett
”oroszlános korongok” kis részletébõl az egész kápolnakifestés fölényesen nagyszerû freskóit csodálhatjuk meg.” Itt most nem az az elsõdleges,
hogy kinek tulajdonítható a falfestés, hanem az
hogy mit láthatunk róla, mit közöl maga a látvány
képe. Maga az oroszlánábrázolás nem alapvetõ
jellemzõje a gótikának, s mégis találtak ennek egy
’párját’ franciaföldön: ”Csakhogy ebben az esetben a francia oroszlánábrázolás formaadása meg
sem közelíti azt a bizonyos kézre, fölényes tudásra
való könnyedséget, melyet Esztergomban láthatunk. Bizáncban pedig, ahol egy késõbbi idõbõl

való textilmintán láthatunk hasonló oroszlánképeket, SZINTÉN NEM FEDEZHETJÜK FEL AZ
ESZTERGOMNAK SZOLGÁLÓ MINTÁT. Már
csak azért sem, mivel a bizánci stílus figuráinak
teljes megmerevedése éppen ellentéte az esztergomi, ritmikusan hullámzó vonalvezetésnek.”
Egyszerûen nincs, mit követni lehetett volna, mert
egy másolatnak mindig gyengébb minõségûnek
kell lenni. III. Béla a bizánci császár, Mánuel udvarában nevelkedik fel, s ezért van a bizánci kapcsolatkeresés. A ’vármúzeum’ egyébként megint
nem tud dönteni, hogy most akkor Béla a bizánci
földrõl, vagy franciahonból hívott magának mestereket a hely kifestésére, s egyszerre ugyanolyan
kettõs állítása van, mint a lakótorony esetében,
ami egymást kiüti, mert vagy-vagy. Higgyünk,
amit akarunk? Aki ismeri a kora középkorának
bizánci stílus jellegzetességeit, az megint csak
nem találhat ilyet, mint a gótikánál sem. Egyvalamit azonban találtak, ami ”egy késõbbi idõbõl
való”, a késõbbi azonban nem lehet a mintául
szolgáló alap egy korábbinak, hacsak nem találta
fel valaki már akkor is az ’idõutazást’. A gyengébb
ábrázolati módok inkább mintha azt sugallnák: az
esztergomi ábrázolás szolgálhatott alapjukul, ha
volt átvétel.
Van tehát valami, ami ÕSIBB. Rajtam kívül
senki sem vizsgálta meg azt a tényt (legalábbis
nem publikálta), hogy nem készülhetett-e Géza
fejedelem korában. Pedig annyira kézenfekvõ volna. De miért van az, hogy amikor az ismeretlen
tettesnek listát állítanak, akkor nem kerül rá? A
’tettes’ nagy dolgot alkothatott, hogy bújtatni próbálják tettét. Ez a bújtatás a szakirodalomra is
vonatkozik. Egyszerûen két éven át, nem kaptam
ott-, illetve nem árultak a turistáknak semmilyen
leírást! Mégis szerencsém volt ezáltal, mert az ismeretlen tények, és azok mindenfélét állító szálai
nem tornyosultak elõttem kibogozhatatlan akadályként.
Elsõ ottlétemkor a várpalota templomi helyén
magával ragadt annak varázsa, tulajdonképpen
mégsem voltam boldog, mert éreztem azt a pusztulást amelyet e hely szenvedett, s nem fizikailag.
Magam léteztem benne, s õ létezett bennem. Hatalmas lélekteher volt a részem, melynek tisztaságát mások nem érezték és fel sem tételezték,
hogy létezik, létezhet. Tisztaság. Tisztaság, tisztább mindentõl mely létezik, maga a Teremtõ
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lélekfénye. A régi dolgokra gondoltam otthon, a
régi világra, melyben népünk élt, s a maga egyszerûségében még tudta, mi az Élet. Napok-nap
hegyére teltek el, én ismertem, de meg akartam
szólaltatni, mert életfa nélkül nincs élet a világ
számára. Esztergomi életfa. Mások az oroszlánt
látták benne elõször, én az Életfát. Keveset pihenve, de mindvégig a létezésében gondolva elbóbiskoltam. Megérintett. S már értettem. S tudva, hogy
MEGVAN, tudtam hogy le kell hoznom, mit abban
a pillanatban kaptam. Mert különben elvész, örökre. Nem oly rég még bóbiskoltam s a másik pillanatban homályos szemmel nyúlok a körülöttem elhelyezkedõ könyvek egyikéhez, õrült lapozásba
fogok, majd hirtelen egy helyen kitárom a könyvet: egy ’honfoglaláskori’ nõi hajfonatkorong fekete-fehéres egyszerû rajzolati képe néz szemembe.
Majd hirtelen kidomborodik Életfájának csúcsa,
körvonalai, s Láttam, hogy ez ugyanaz mellyel
Esztergomban is farkasszemet néztem.
Miért írok ilyeneket? Mert ez történt. Lényeg
a lényegtelenségben, hogy nem idegen mesterek,
hanem magyarok készítették az oroszlános falfestést. A mai Anarcs települése mellett talált nõi
hajfonatkorong az utolsó fejedelmeink korából egy
míves ezüstlemezre vitt Életfát tartalmaz aranyozott borítással. Eme életfa felsõ része olyan, hogy
míg egyrészt két oldalsó levele kicsúcsosodik, s
ezeket egy átívelõ forma köti össze, addig alul két
befelé kunkorodó levele van. S ugyanezek a formák figyelhetõk meg az esztergomi oroszlánt körbevevõ kettõs körgyûrû közé ékelve, valamint elõtûnik a ’szegélyek’ díszítõ motívumaiként is. Fölfelé csúcsosodó levelek egy átívelõ formával és a
tõ felé való levélbekunkorodás itt is látható. A
különbség annyi, hogy az esztergomi a forma körvonalait emeli ki, míg az anarcsi egy kimunkált
ékszerként a részleteket is megjeleníti. A forma
egyébként visszaköszön ránk szinte minden tarsolylemezünkrõl, itt gyakran látható a fölfelé nézõ
levélpár, az összeívelõ vonulat viszont egyszerre
több életfahajtást is egybeköt. Az anarcsi hajfonatkorong mégis egyedülálló az esztergomi
forma-azonosság tekintetében, nemcsak az Életfafeje teljesen azonos vonulatú, hanem a FORMÁT
az anarcsi Életfa egész teste is hordozza; mert ez
életfának a tövébõl kiinduló majd visszakunkorodó levelei vannak, de a szárból kinõve a másik irányba, fölfelé is csúcsosodik, majd e csúcso17
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kat a ’fejrész’ kettõ vízszintes levélzete olvassza
egybe. Az utolsó fejedelmeink korából származó
ötvösremekeink formája oly jellemzõen magyarok,
hogy a régészeinknek ezt a legkönnyebb felismerni. Az oly jellegzetes magyar életfa-forma viszont visszaköszön ránk az esztergomi ábrázolásról is. Egyáltalán nem lehet idegen mester, ha
magyar kéz alkotta.
Magyar kéz, de mikor? Alapesetként sosem
zárom ki semminek a lehetõségét. Jószerivel csak
két esélyes volt a korra vonatkozóan, Géza vagy
Béla. Egy õsi formát vittek volna föl magyarjaink
a falra Béla korában? Ez csak akkor lehetséges,
ha teljes mértékben átöröklõdik az õsök tudása.
Az utolsó fejedelmeink korában nagy fejlettségre
szert tevõ ötvösremekeink voltak, az idegen krónikások is dicsérték azt, amikor meglátták a magyar
ruházatokon. A mindennapi élet gondolati fonalát,
hitbéli rendszerét mélyen tartalmazták ezek az ötvösmunkák. Géza fia I. István alatt viszont megjelent a nyugati kereszténység erõszakos térítése a
magyarok alatt. A sírleletek azt mutatják, hogy a
XI. század elején hirtelen és idõben elõrehaladva
egyre fogyatkozó számban tálalhatók ilyen ötvöskimunkálások, s III. Béla XII. századvégi kora pedig már irtózatosan messze volt a forma eltûnésének idejétõl. Egy régi, kihalt formát miért éltetne
királyi kápolnáján, amikor Európa-szerte valami
egészen mást visznek a falra a mesterek! Egyetlen
esélyes van Géza fejedelem, hiszen õ viszi székhelyét Esztergomba, és pont halála után következik az az idõszak, amikor a forma eltûnik.
Sok mindent próbáltak már a magyar embertõl elvenni. Bárhol bármikor egy földbõl elõkerült
több évezredes leletre, rá lehet mondani azt, hogy
nem is az a nép készítette, hanem vásárolták azt, s
így egy messzi föld odakerült kincse az. Egy használati- vagy dísztárgy esetében ezt el lehet ’játszani’, hogy nem ’ezen’ a földön készült, hanem egy
messzi távolin. Egy vakolatrétegen elhelyezkedõ
falfestés szervesen összenõ az épület falával, az
épületet nem lehet hurcibászni, az ott van, ott készült. S legmegfelelõbb így egy épület fala melyet
nem lehet hurcibászni, nem lehet eltüntetni, HA
VALAMI NAGYON FONTOSAT ÜZENNI AKARNAK.
Szent István királyunk a térítésével a népét
ketté osztotta, vélt jókra és vélt rosszakra. S ez oly
mély lenyomatot ad az egyszerû nép számára,
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hogy évszázadokon keresztül megveti személyét, s
csak – az idegen – Mária Teréziának sikerül Szent
ünneptiszteletet bevezetnie számára. Személye ma
is megosztja a közvéleményt, én inkább semleges
maradok a témában. Keresztényi térítés. Ma tévesen azt hiszik, hogy István király ideje alatt indul ez meg. Géza alatt Róma püspöke azt a jelentést kapja innen a térítõktõl: ”az egész magyar
nép hajlandó a szent hit felvételére”. Az egész? S
a ’pogánylázadásoknak’ közel sincs híre. Géza fejedelem iránt senkinek nem volt ellenvetése, s ez
ma is így van, senki se ejt ki rá egyetlen rossz szót
sem, hanem ki tudja miért becsülik és tisztelik.
Hogyan volt képes ellentmondás nélkül összeolvadni az új és a régi?
Géza fejedelem (972-997) megmaradt templomának részlete sok mindenrõl mesélhet. A tartalmi, hitbéli lenyomat rajta van, s valamifajta
totemisztikus természet-tisztelet is egyöntetûen felénk vetül egy olyan képen, amelyet máshol sehol
sem ábrázoltak. Mégis hogyan tudta e kép kifejezni azt, hogy a térítõk hitének nem mondott ellent?
Hogy nem mondott ellent a régi tartalom az újnak?
Megértették egymást. Hiszen csak egy Mindentható tartalom van. Egy olyan párbeszédfonatot
vázolok föl e kép alapján, mely nem hangzódott el,
de valami hasonló történhetett ott. A fõszereplõk:
Géza fejedelem (G), s annak egyik mágusa (M),
majd az idegenbõl jött térítõ fõpap (F).
Az esztergomi szentélyben tartózkodik Gécsõ
Úr testõre védelmében, s egy igen sokat tudó mögus (mágus) melyet a táltosok, a táltospapok is
tisztelnek; s ebben a helyzetben kér bebocsátást a
keresztényi hitet néhány év óta itt térítõ fõpap,
hogy megcsodálja az újonnan létrehozott hely
kifestését.
F – Dicsértessék a neved Nagyúr, s áldjon a Teremtõ mellyel megengedted, hogy néped közt szabadon terjeszthessük a hitet…
G – Egy az Urunk, egy az Istenünk.
F – …szent helyet építettél hajlékodban, s tudom, hogy nem hívtál, de mégis vártál.
G – A tudóknak Látása van. Nézzél ím szét, hátha
látsz.
F – Látok ó jó Uram, látásom mégis vak. Megkapó a látvány, mely a szembogárban látszik. Képe tükrözõdik, de értelme nem. Valóban magával
ragad, de mégse érthetem.

G – Jóapám, mikor éltébõl mögusnak vonult
vissza, kezembe adta a jogart és ezt mondta: ”Ez
népednek útja. Ez a te utad népednek által. Jó vigyázz rá, hogy Megtartsd.” Mit látsz: ’Ez népemnek útja. Ez az én utam népemnek által’.
F – … jogarodban oroszlán képe van. Az oroszlán
tekintélye valóban méltó hozzád, ó nagyúr. Ha itt
hét oroszlán-pár van, nem ez-é a te hét törzsed
fejedelemséged alatt? De bocsáss meg, ez így nem
szentély, hanem trónusodnak helye…
G – Szent Hely az melybe léptél fiam, a neve
TEMPLOM. Ez az a templom, melynek hosszúsága, szélessége és magassága egy. Hiába keresed
azt itt, mi nem itt van. Ha máshol nem találtad
meg, itt sem fogod látni. E falak állnak kicsinyként hajlékom mellett. A Hit a Tudás nem ismer
falakat. E templom fal nélkül jóval nagyobb lesz,
befogad népeket, nemzeteket egy tetõ alatt. Elmondtam, mit elmondhattam, testõrömmel távozom. Mögusomé a szó melletted, mely látta azt az
utat melyet… De inkább õ szóljon, s kérdezd õt!
Géza fejedelem távozása után.
F – Méltóságteljes az oroszlán lépte, olyan, mint
uradnak lélek-képe. Táltosaitok a szabad ég alatt
tartják szerjeiket, s szavaik hozzám is eljutnak, én
is megértém. S, mikor végre egy zárt helyen, melyet templomnak mondotok, hallhatok szavakat,
mintha fölényesen többet tudnátok, mint én, ki
hozzátok jött Krisztus szavával. Mögusokkal példálóztok, s bocsáss meg, de te is mögus vagy…
M – Mielõtt káromolnál, mi volt Krisztusod zsidók elõtti vádja? Mágusnak tartották. S a három
Napkelet felõl jövõ bölcs, ismerte fel legelõször
Eljövetelét. Õk is mágusok voltak. A mágia nem
valami lecsupaszított varázslat, a mágia jelentése:
Isteni tudásból való. Jézus urad Isteni tudással
rendelkezett, ezt magad is elfogadod. Személyét
még se mérd hozzám, mert mikor elmúlik a szó,
akkor látszik a tett. Én még beszélek, s hozzád is,
mert feladatom van. S annyit láss belõlem, mely te
magad is vagy. Ki befogadja az Életet, csak az érti
meg szavát.
F – Valóban igazad van! Tudásod a legnagyobbakhoz való. S gyakran úgy beszélsz, mint mi.
Mégsem értem, mit ábrázoltatok itt. Mi leggyakrabban az embereket formálunk a képekre a hit
erejével: apostolokat, prófétákat vagy csak egyszerû szenteket ábrázolunk a fejük körül aranyló
glóriával a Szentlélek megértett jeleként.
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M – Valóban nem látod magad elõtt legnagyobb
Urad, mely egyben Jézusod? Amit te glóriának
mondasz, az a fejtetõ legtetején metszõdõ Élettengely, s a Lélek legtisztább fényû aranyló kisugárzódása mely néha szabad szemmel is látható
’ezen’ személyeknél. A földbõl kinövõ Élet-fája
aljának tengelye megegyezik itt, avagy párhuzamos az oroszlán fejtetõjének tengelyével; tehát a
hiányzó glóriád is itt van. Dániel próféta történetét
a hited által a legjobban ismerheted. Fiatalon Dániel ugye nem rendelkezhetett glóriával, tanulása
s útja során vált azzá, aki, s prófétikus látásai voltak, s a ’fény’ is megjelent a feje fölött. És elgondolkoztál-e azon, hogy mikor az oroszlánok ketrecébe vetették, miért nem marcangolták õt szét az
oroszlánok? Mert már õ maga volt az OROSZLÁN.
Magának a glóriának az ábrázolása bizonyos értelemben nincs értelme. Mert vagy van, vagy nincs.
Ha nincs akkor nincs is értelme róla beszélni, de
ha van, akkor az nem csak a fejtetõjének fényjellemzõje. Ez a tartalom immár áthatja az egész
testét, minden porcikáját. S testének minden mozdulatát, minden cselekedetét ez jellemzi, a Lélek
uralja. Az aranyló szín tehát az egész testre kihat,
s ekképp láthatsz itt aranyló testû oroszlánt. Vannak, akik eme megvilágosodást nem itt szerzik
azon életükben, hanem a születésükkel már hozzák, ama tiszta lélek-tartalmat. Mint Jézus urunk
is. Testében benne van ez a ’lélek-fény’ s egész
életét ez jellemzi. Egy test, s ha ránézel s belegondolsz az oroszlán testébe, mit látsz? Felépíti õt
valami, mely anyagi alkotóelemekbõl áll, s azokat
valami magasabb tartalom uralja. Egy adott idõben egy fizikai testdarab mit hordoz magában?
Nem akkor alakult ki, tehát a múltat mutatja, de
hirtelen sem szûnik meg létezni ama testdarab,
ezért a jövõt is jellemzi. Az aranyló testû oroszlán
egy olyan lélekszemély, aki egész életében hordozta ezt a tartalmat, s semmilyen körülmények
közt sem hagyja magát eltéríteni ebbõl a tartalmából bármilyen nehéz sors is jusson neki. Jézus
urunk már születésével magára vállalta eme sorsát. A templomban, mikor legelõször felolvasott,
az írásokban magára mutatott. Kizavarták õt onnan, de õ megmaradt annak, aki. Akinek született,
és amiért eljött. Mikor a pusztába kivonult, gyõzelmét nem-e épp az szolgálta, hogy tántoríthatatlanul megmaradt Hite mellett? Tanítványokat
fogadott, s még a keresztfán sem a saját teste, ha19
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nem a világ sorsa foglalkoztatta. Õt magát is láthatod magad elõtt az oroszlán képében. Mi az,
amit Jézus Krisztusod által te is hirdetsz?
F – Az örök életet.
M – Az oroszlán mögött, ott van az örök életnek
fája. És miért van mögötte? Mert a háttérbe szorult a világ számára a tanítása. Miképp Jézus is a
tanítványait figyelmezteti…
F – Miképp a tanítványainak ezt mondja: ”titeket
üldözni fognak és hamis próféciák tanait hirdetik
majd”.
M – És miért van elõtte az oroszlán? Mert a teste
árán is megvédi a Tartalmat, ha kell.
F – Kereszthalál.
M – Részére igen. Az oroszlántartalmat viszonylag sokan hordozzák magukban látszólag, mégis
kevesen viselkednek oroszlán módjára. Mint említetted az üldöztetést és a hamis tanokat, ez még
csak a kezdet, egy sokkal sötétebb világba lép hamarosan a jövõnk. A megmaradt értékeket, könyveket a tûzre vetik, hogy semmi se maradjon a régi tudásból. Az embereket elevenen a tûzre vetik,
részük a MÁGIA-halál.
F – Azt akarod tehát mondani, hogy a Jézus-tanokat teljesen eltüntetik, átmagyarázzák?
M – Mit mond a Bibliád?
F – Hogy kevesen maradnak meg régi hitükben…
De majd jön a feltámadás.
M – Arra a korra annyira lezüllesztik az egészet,
azt hiszik majd, hogy ez azt jelenti, hogy a sírból
lépnek ki az emberek. Tisztára csak anyagi szemszögbõl gondolkodnak majd, s így próbálnak elképzelni mindent.
F – Persze, értem Jézus szavait: ”ami a testbõl
született az test, ami a lélekbõl született az lélek,
ezért mondom, hogy a lélekbõl kell újjászületnetek.”
M – Megértesz engem, ezért sem találtál ellentétet népem között.
F – Jézus a jövõre vonatkozóan az Isten országát
ígéri, de egyben azt mondja, hogy aki hisz benne,
az máris az Isten országában van.
M – Hogy milyen az a világ, azt magad is tudhatod, ha ismered, s azt is, hogyan lehet bejutni
oda.
F – ”Bocsáss meg és megbocsáttatik.”
M – Mi ennek a mondatnak az értelme számodra?
F – Nincs kitaszítás a másik iránt, hanem az egye20

temes Krisztusi szeretet: ”ha megdobnak kõvel,
dobd vissza kenyérrel”.
M – Jól figyelj, mert az az ország amelyrõl beszéltél és kapujában állsz, itt van elõtted. Ha a
szemeddel a körön belül jutsz, megláthatod annak
tartalmát. Az oroszlán és az életfa körül mi van? A
kör. A kör, amely nem oszt fentre és lentre, jobbra
és balra, benne nincs megosztottság és kivetettség, amely a társadalmak legtöbbjének sajátja.
Egységes egy, mindent befogad, és olyan mint a
teremtett világ. Olyan mint Jézus Krisztus hirdetett világa. Nincs jobbra tartás és balra haladás,
ami senki érdekét nem szolgálja csak az országot
szétszaggatja. Nincs fent és lent, nincs szegény és
gazdag, mert ha megérted a kör lényegét, akkor
egyformán részesülsz. Egyformán, mely olyan egy,
mint a kör. Minden benne. Mert nézzük, ami benne van az egyszerre van a körtõl fent és lent, és
egyszerre van jobbra és balra.
F – Csodálatos.
M – Ez egy olyan állapot, amikor érted a lényeget. S ha azt az egyet tudod, akkor már tudsz mindent, minden titok képes föltárulkozni elõtted. Kisajátítani senki nem tudja, mert aki önzõen kisajátít, az elvesz és megoszt. Összetöri a kör lényegét. A hat a teremtés alapszáma, a hét, a hetedik a
benne való megpihenés a Hit.
F – Valóban hat nap alatt teremtette az Isten a
világot, a hetediken megpihent s látá, hogy mindaz jó, amit csinált.
M – Mit teremtett hát utoljára, mellyel késznek
mondható volt az egész?
F – Saját képmására embert alkotott, hogy az
uralkodjon a föld minden javán.
M – Saját képmására. S ez fontos, mert a képmás
itt van elõtted, s a körbe foglaltatik. Aki nem érti
a kör lényegét, az nem tud uralkodni a világ dolgai felett. Ha megosztod a természetes világot, s
kivágod mondjuk magad számára a hegyoldal öszszes fáját, nemcsak az Élõfa tûnik el, hanem maga
az Élet is. Az esõvíz lemossa a talajréteget, melyet
korábban a fa fogott meg. De ha nincs föld, nincs
talaj, a fa sem nõhet ki belõle, hiába jön már a víz.
Jön a víz, de nincs már ott az mely számára teremtetett (föld-fa), nincs mi megfogja-befogadja,
lezúdul a hegyoldalon, s az áramló örvény folyója
a házadat mossa el, mely mellet korábban békésen halakat fogtál. Ha kiirtod az állatokat, nincs
mi uralja ötödikként az elõbbi négy napot. Mert a

földbõl, vízbõl, levegõbõl, fénybõl a növény növekedik, s a növény az állat uralma alatt van, neki
teremtetett. De ha nincs állat, akkor az ember a
hatodik teljessége szintjérõl visszaesik az ötödikre, embertelen lesz, s állat módjára viselkedik. De
az ember a földet, vizet, levegõt sem szennyezheti
minduntalan mocskával, s az élõfát sem tüntetheti
el, mert kiejt egy láncszemet, s ez õt ismét a mélybe veti, s nem a világ uralkodója, mert folyamát
nem értheti, ha pusztítja, s kifejtett láncolati hatásán nem tud uralkodni, nem tudja befolyásolni.
Saját, neki szánt képmására kell hát cselekedni,
hogy uralkodjon, uralkodni tudjon.
F – Saját képmására. A képmás Isten. Emberként
Jézus így lett Istennek fia. Uralta a világot, s nem
volt birodalma, de mégis királynak nevezték.
M – Mert értette…
F – Mert értette a kör lényegét.
Géza fejedelem halálával annak fia, István
férkõzött a trón közelébe. Természetesnek tartotta
a keresztényi hit térítését. Meghatározó dolgok
történtek ekkor, amelyet teljességgel még nem
érthetünk. Hiszen, aki ellen ment, annak is a somogyvári székében ott állt egy templom. (A régészet Koppánynak is megtalálta a kõtemplomát.) A
bonyodalmat az idegenek adták. Na nem az idegen papok önmagában, hanem a katonák, akiknek
nem volt semmilyen hitük. Nem volt hitük, de az
erejükkel uralni akarnak. Ha nincs Hit, de az
uralmi-vágy megvan, akkor ’a kör tanítása’ alapján az eredménye a pusztulás. Õk ölték meg Koppányt is. S mikor István a német katonáival a mögusok csoportjáért küld, szintén ezen katonák kaszabolják le õket. István nem ezt akarta, mivel
szüksége lett volna a mögusok bölcsességére. A
mögusok eltûntek, s nem voltak, kik már megmagyarázzák a régi korok értelmét, az újjal egybeolvadó természetességét. A keresztényi hit terjedt, a
tartalmi múlt pusztult.
Mindenkinek az alapot a nem oly rég elhunyt
Géza fejedelem kora adta. Hiszen akkor a kereszténység is élhetett és valami régebbi Hit is. Nem
kellett egymást üldözni, öldökölni, egyik a másik
javára-kárára által. Megbomlott az egység, az élet
helyébe a halál került, sokak halála. De mindig
valami megfoghatatlan és megmagyarázhatatlan
dolog történt Géza korában. A Tudói eltûntek, de
Értõi még voltak, s magyarázatként egy képre mutatattak Esztergomban. A magyarázat a tisztelet
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jeleként a Koronára került. A Templomban már
nem Uralkodott senki, de tróntermi képe a Koronára került, annak adta át, az uralmat, a trónt. S
csak az, akit e Szent Koronával megkoronáztak, az
lehetett népe fölött király.
A 2000. évi várpalota-felújítás során kicserélték az eredeti állapotában megmaradt fénykaput a ’várkápolna’ fõbejárata fölött, hiszen a korábbi darabjaiból visszaállított ’ablakot’ erõsen
megviselte az IDÕ. Eme tizenkettes osztatú ablak
közrefog egy szimbólumot, amelyet õk (’munkások’) a NAP szimbólumának neveztek, de én azt a
teljesség igényével a FÉNYESSÉG jelképiséghordozójának mondok. A lényeg a történetben az,
hogy mikor e mesteremberek a fényt beeresztõ kapun munkálkodtak, s azon aprólékos és tökéletes
munkát végeztek, akkor természetszerûleg ráláttak
és igen sokat látták a szentély vakolatrétegét és
kifestését. Mindenhol azt a szimbólumot fedezték
fel, amely munkájuk közepét is díszítette. A szentek képei alatti eredeti vakolatréteg mindenhol a
fényesség szimbólumot hordozza alapmotívumként! Feltûnik például a második vakolatréteg
’függönyfestésdísze’ alatti réteg képébõl. De amikor a restaurátorok a szentképes fülkék bemélyedõ peremében megnézték, hogy mit tartalmazhat
az azok alatti réteg, akkor ott is a fényesség négy
körbe kidudorodó szimbolikája tûnt elõ. Az eredeti falfestés tehát ezt tartalmazza: EGYMÁSSAL
SZEMBENÉZÕ LÉPÕ OROSZLÁNPÁROK, VALAMINT ALAPMOTÍVUMKÉNT MINDENHOL
MÁSHOL A FÉNYESSÉG JELKÉPHORDOZÓI.
A Szent Koronán, mit láthatunk Szent Péter és
Szent Jakab oldalain? Szintén egymással szembenézõ oroszlánpárokat, amelyek itt is ugyanúgy
lépnek, s ennek hátterében telis-tele van a fényesség négy felé kidomborodó szimbólumaival. Az
esztergomi mintát tehát láthatjuk a Koronán is. A
Koronát megalkottató Szent István királyról
(1001-1038) viszont tudott, hogy itt született és
nevelkedett fel Esztergomban. Korábban nem tulajdonítottam még jelentõséget az õsi lakótorony
földszinti termében található ma úgynevezett
Szent István teremnek, mely korábban, a ’feltárásokat’ megelõzõen Szent István-kápolnaként
mûködött, s amelyrõl egy múlt század eleji könyv
így ír (Szõnyi Ottó: Régi magyar templomok): ”A
régi esztergomi vár déli bástyája alatt van, a Szent
István-kápolna, amelyrõl azt tartja a hagyomány,
21
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hogy ez az épület még Géza fejedelem várához tartozott és hogy itt született Szent István király és
ebben a kápolnában keresztelték meg. …Simor
János hercegprímás 1874-ben Lippert József tervei szerint restauráltatta, Szent István életébõl
vett jelenetekkel kifestette és mûmárvánnyal burkoltatta.” Bár önmagában jelentõs dolgokat tartalmaz az elõbbi idézet, de ma ezt úgy hangoztatják
mintha ez egyszerû népi hagyomány, ’kitalálás’
volna, s nincs szükségünk a korábbi falfestésére
sem. Mindez akkor kapott nagyobb értelmet, mikor tudatosult bennem Géza fejedelem szentélyének legmegfelelõbb elnevezése: Templom. Az ’Istváni’ születési terembõl egy lépcsõn feljõve rögtön, közvetlen a Templom oldalbejáratához jutunk. Majd akkor értettem meg a száz évvel ezelõtt is létezõ egyházi hagyományrendszer alapját,
amikor egy XIV. századvégi dokumentum szövege
került a látókörömbe.
Esztergom Szt. István káptalanjának 1397.
évi canonica visitációja szerint egy bizonyos
templomot még István születése elõtt Géza építtette Esztergomban: ”…dictam ecclesiam esse
fundatum ante tempora beati Regis Stephani
scilicet per dominum Geyzam regem [!] patrem
eiusdem, qui constuxit etiam castrum Strigoniense
…”
Ugyanennek a jegyzõkönyvnek a 22. pontja
pedig egyenesen azt állítja, hogy ISTVÁN KIRÁLY A TEMPLOM MELLETTI HELYISÉGBEN
SZÜLETETT: ”in capella, in qua natus fuit beatus rex Stephanus …”
A fent említett 1397. évi canonica visitacio
szerint az esztergomi várat is Géza kezdte építeni:
”…qui construxit etiam castrum Strigoniense…”
Ezen kijelentésre a fenti kettõ mellett már nem is
csodálkozunk, de mégis megerõsítést ad.
Valóban a késõbbi Szent István kápolna,
amely István születési helye is volt, a Géza fejedelem Temploma mellett helyezkedik el! Legismertebb krónikánk a Kálti Márk-féle Képes Krónika
(Cronica Picta) 1358-ból szintén megemlíti a király születését és egyben ábrázolja is a helyet, az
eseményt egy miniatúrán (a 37. lapon), melynek a
képfölirata csak ennyit említ: ”Szent István elsõ
magyar király születése.” Kálti Márk mindamellett, hogy eme krónikát is megírta, egyben az
õsi iratok, kiváltságlevelek és dekrétumok õre a
székesfehérvári bazilikában (õrkanonok), s ezáltal
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nemcsak idõben jóval közelebb élt a megtörtént
eseményekhez, hanem számára még létezett és
teljes mértékben rendelkezésre állt az évszázadokkal elõtti forrásanyag. Az írás szûkszavú, de az
alatta elhelyezkedõ képi világ sokkal beszédesebb. Mit ábrázol azon kívül, hogy egyértelmûen a
születés utáni pillanat látható rajta? Esztergomot.
Mégpedig azt az Esztergomot, AMELY A VÁRHEGY ÕSI FÉSZKÉBEN MÉG MA IS LÁTHATÓ! A lényegiségét tekintve teljesen azonos a ma
is látható képpel, olyannyira hogy MINDEN APRÓSÁG MEGEGYEZIK. Teljes mértékben ezeket
föl nem tudom sorolni, de mégis megpróbálom.
Ma az õsi lakótorony többszintes (kétszintes)
tömbje emelkedik ki az esztergomi várhegy legdélibb részén. A krónikában ugyanúgy látható a
kiemelkedõ vártömb, amely itt is többszintes, hiszen az ’ajtó elõtt állók’ terének belmagassága,
azaz az elõtér tetõ-szintje alacsonyabban van,
mint a vártömb, tehát a vártömb mellette is kétszintes. Az ábrázoláson szintén látszik, hogy kõvárról van szó, hiszen lõrés-fûrészfogak láthatók
rajta. A vártömb születési termébe a kép szerint
egy földszintes folyosón keresztül lehet bejutni, és
ma a ’Szent István-kápolnába’ is kívülrõl, egy
hosszanti földszintes folyosón keresztül lehet bejutni, és valóban a vártömb azon részén helyezkedik el ma is, amelyet a kép mutat. A ’folyosó'
fölött a vártömb falában egy félköríves nyílás
(ablak) található mind a képen, mind Esztergom
mai valóságában.
Kívül teljes azonosság van, de belül is, mégpedig a születési terem képében. Én jól ismerem
ezt a termet, de a leíráshoz a pártatlanság végett
szintén Szõnyi-tõl idézek, amikor ’a várbéli Szent
István-kápolnát’ írja le: ”A kápolna teremnagyságú ( 6 m hosszú, 4.5 m széles), alaprajza szabálytalan négyszög. A kis tér is tagozva van a középen
lévõ oszlop által. Az oszlopból kiinduló félköres
hevederívek négy boltszakaszra osztják, amelyeknek sarkain, tehát az oldalfalak középvonalában
és a terem sarkaiban féloszlopok állnak. A boltszakaszokat éllel bíró keresztboltozatok fedik.” A
krónikában megmagyarázhatatlan módon középre
kerül egy oszlop, miért? Valóban ilyen kicsiny ott
a tér ma is, mert ha behelyeznénk oda egy két
méter hosszúságú ágyat, mely mögött még személyek is állnak (fél méter) közvetlen, akkor ez az
elhelyezkedés úgy nézne ki, hogy az ágy túlnyúlik

a terem közepén, azaz e terem közepén elhelyezkedõ oszlopán. A kép oszlopa a terem negyedének
boltozatát is elénk tárja, ami valóban négy irányból csúcsosan jövõ, s középütt találkozó ívek képe
a valóságban is.
Az átjárónyílást a Templom felé függöny takarja, s nemcsak az anya és a gyermek intimitása
végett van a tér lezárva. Márvány-lépcsõzet van ott
a képen, mely mutatja, hogy valóban van tér ott és
valami ’megszentelt’ és nagybecsben tartott dologhoz juthatunk el általa. A szem mégsem láthatja,
mert a korlátolt elme kevésbé tudja felfogni ANNAK HIHETETLEN LÉLEK-TISZTASÁGÁT.
Akinek van füle, hallhatja, akinek van szeme,
láthatja. Nem írok le semmi olyat, ami egyszerû
szinten is ne volna érzékelhetõ. Nagyszerû dolgok
ezek. A szavakat édesen vettem a számba, mégis
amikor megízlelém, keserûvé vált. A keserûsége
még ma is létezik, de ezt az ízt nem én adom. Sokan azt is gondolhatják, hogy mennyi mindent jót
is felismertem e mû kapcsán. Én nem ismertem
fel semmi újat, mert amit tudok, azt valahol, valamikor MÁSOK IS TUDTÁK. Csupán a tudása
halt meg. Munkámat nem az anyagi haszon fejében teszem, nem akarok önzõen kisajátítani, s ennek is köszönhetem, hogy saját erõmbõl nem tudtam eddig megjelentetni két korábbi alkotásomat.
2002 halottak napján kezdtem el ezen írást, hogy
egy hét alatt befejezzem, hiszen a ’holtak’ élni kívánnak. Egy kisebbet alkottam, mely sokkal na-
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gyobb, s a kettõ ellenébe ’Géza fejedelem Esztergomának’ adom a Koronát. Mindörökre. Mert neki
készült az, mi az övé.
E mûvet megírván, s annak hetedik napjának
reggelére kelve egy kép játszódott le elõttem.
Mintha az esztergomi vár Szent István kápolnájának félköríves oldalbejárójának (ami a folyosószerû terembõl nyílik) jellegzetes kis oszlopait
látnám, s az események, mintha egyszerre elõtte
és mögötte is játszódnának le. Egy rövidre nyírt
fekete szakállas fiatal ember egy helyütt áll ott, s
körülötte a többi fiatalember munkájukat végezve
serénykednek, s közben meg nem állva, de a felismerésük jeleként odaszólnak egyenként az
elõbbihez, mely inkább a tanítójuk óhajtana lenni:
– ”A magyar egy fejlett kultúra volt.”
Majd egy másik is kinyilvánítja az egyértelmû
tényeket:
– ”Nincs nyom arra, hogy egy idegen mester
készítette volna.”
A rövidre nyírt szakállú ember azonban tarthatatlan és továbbra is ’egy helyben áll’:
– ”Igen, de az európai kultúra egy fejlettebb szint
– a kezét tartva egy magasabb irányba emelve
egyidejûleg –, így mégsem készíthették õk azt.”
(Értsd, mármint mi.)
Én csak ennyit mondok:
– Igen, de hol van Európa, Hol van Európa közepe ? Ott ahol e Templom áll.

A feltárás pillanatairól készített fényképnyomatok a Vármúzeumban.
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A Keletre nyíló vakablak,
és a ma már nem árusított rekonstrukciós képeslap.
(A rajz Harkay István munkája.)

Régi idők esztergomi tanítása :
“Az oroszlán maga a Teremtő.
A körök elvezetnek hozzá.”
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Női hajfonatkorong az utolsó fejedelmeink korából
és az esztergomi életfa-fej párja.

A Szent Korona lépő oroszlánjai
a fényesség szimbólumokkal;
valamint a fal ívének belső felén előtűnő
alsó festésréteg ‘Fényesség’ jelei.
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‘Szent István-kápolna’ 2002-ben,
és a feltárások előtt egy képeslapon,
ahol még be van falazva a nyílás.

Még a ‘békaperspektíva’ sem képes felnagyítani a
termet. Az oszlopok közt a távolság itt 2 m.
A nézőpont a Képes Krónika szerinti irány,
egy ‘ágynak’ valóban szűkös a hely.

“Szent István első magyar király születése”
a Képes Krónikában (1358).

A földszintes folyosó közvetlen a lakótorony
‘Szent István termébe’ nyílik.
A háttérben a Templom.
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Kilátás a bazilika kupolájából dél felé
a várpalota együttesére 2002-ben.

Mi lehet a mondanivaló, a mondanivalóm?
A fényképet nem én készítettem,
mivel ez a gondolatiság csak a legszükségesebb
esetben alkalmazza a közvetlen emberábrázolást.

“E templom fal nélkül jóval nagyobb lesz, befogad népeket, nemzeteket egy tető alatt.”
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Bognár Ferenc
Az Életfa csillag-gyökerei
Az égig érő fa koronájának titkai mindig is
vonzották a tudásra szomjazókat. Ám a feladat lehetetlensége a többséget elriasztotta, és csak a
legelszántabbak kísérelték meg a gyötrelmekkel
teli, félelmetes feljutást. Vállalva a teljes bizonytalanság védtelen állapotát, csak a mindenre (halálra is) elszántak mertek neki vágni, józan megfontolások ellenében elérni az elérhetetlen eget.
Korszakos értelmi irányítású világunkból, kiveszett a ,,lehetetlen ellenébe induló” mentalitás,
hisz minden lehetetlen célt, értelmi megfontolásokból sürgősen elvetünk. Így tagadunk meg, egy
rejtélyes világot, a láthatatlan, de még is jelentős
befolyással bíró érzelmi tartományt. Ezt figyelembe véve válik érthetővé, hogy a vallásos szemléletek szimbolikus nyelvezetű érzelmi ismereteit,
éppen úgy be kellene építeni szemléletünk körébe, mint az értelmieket.
A mai értelmi szemszögből nézve, a korai vallások is csupán egy gondolati megközelítésnek
tűnnek, holott valójában a testi-lelki, környezeti
és társas érzelmi-viszonyok megvilágításán keresztül, a természeti törvények ismeretéhez, a gyakorlati életben való eligazodáshoz szolgáltak szellemi térképül.
Újszerű gondolat, hogy biológiailag kódolt agyféltekés megközelítéseink folytán, az emberi művelődéstörténet is két természeti valóságrendet ismert, és ezért két leírással is számolt:
1) A RÁCIO vezette tudatos értelmi-féltekénk, – idő (születés és halál) és okság törvényei
alá vetett – öntermészetét tükröztetve, megalkotta
értelmileg megokolt és elfogadható Teremtés-elméletét. Ebben a világ és a fejlődés is épp úgy lineáris vonalú, mint az értelem szülte gondolat, azaz kezdő és végponttal behatárolt. Kívül álló, ,,hímesült” teremtő Istene, a saját képmására teremti
meg a férfit, majd abból a nőt.
A Lét itt látszólag kétpólusos jellegű, hiszen
Isten a jóság, és ellenpólusa, a vele szembe forduló, önhatalommal bíró Gonosz. Ám azzal, hogy
csak a jó oldal kap hangsúlyt, gyakorlatilag egypólusos rendszer válik belőle. Isten és a Gonosz
harcának párhuzamára, a bűn és a megváltás ket-

tős tengerén kell keresztül eveznie az embernek.
A Sátán eszközévé vált nőtől származik a bűn,
melynek büntetése lett az öröklétet megakadályozó halál. A szorultságból Isten, kívülről, felülről
segíti ki földi gyermekeit, saját fia leküldése és
feláldozása árán. Minden további gyakorlati hangsúly egy-pólusos, egy-gyökerű, és a férfihoz kötődik. E felfogás tehát látszólag kettősséggel számol,
amikor ellenpólusos ellentétet gyárt, ám azt egyből el is utasítva, valójában egyoldalúvá teszi a
szemléletet.
2) Az érző-félteke tapasztalatai szerint viszont, a valóság másik, érzelmi oldala lényegileg
előrébb való! Az eredetmítoszok elemzésénél kiderül, hogy a teremtett világ gondolata mellett,
már a legkorábbi időkben számoltak, az örökké
fennálló, ellentétes ikerminőségekből kikerekedő,
kerek-egész világ létével.
Ebben, az egymást váltó ellentétek egymás
kiegészítőiül szolgálnak, és ciklikus váltakozásukból áll össze az Univerzum teljessége, amely
analógiás megfeleltetésbe hozatott a nő hasonló
ellentétállapotokból összeálló érzelmi világával.
Innen jön az Ős-Istenanya jelkép, aki ÁLLANDÓ,
DE RÉSZLEGES megújulással tartja fenn a Mindenséget. Ő tehát önmaga teljességéből Szűzen,
azaz férfi nélkül szüli meg a megújuló világrészeket és a megújuló iker-minőségeket.
E szemléletben, az önmaguk ellentétébe átváltó, majd onnan visszatérő folyamatok, körkörösen ismétlődő képet mutatnak, hasonlóan, a természeti erők és az érzelmek hullámzó, és önmagába visszatérő alakulásaihoz. Vagyis a Mindenség és az ember életfolyamatai is, ciklusosan váltakozó, egyenlő fontosságú, de ellentétes irányú
iker-hatások és események örök körforgásából áll.
Az ellentétes polaritású erők és végállapotok
egyenlővé tétele, tágabb, ,,kettő az egyben” szemlélhetőséget nyújt. E szerint:
– Egyfelől tapasztalva, örökletes lelki
adottságunk a bennünk lévő finom energiájú
isteni szubsztancia, aminek következtében Istennel érezhető lelki közösségre, (belső egy27
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ségre) lehet jutni.
– De egyidejűleg valódi az érzéketlenebb
értő félteke meggyőződése is, mely képtelen a
halovány érzetekben megnyilvánuló Istent érzékelni. Innen nézve, a testi önmagunkhoz
kötődő tapasztalatok elérhetősége, és a finomabb erők észlelésének hiánya, megérleli
az ÉN-tudat és a sűrű-anyag egyedüli valóságosságát.
(A két, eltérő félteke tapasztalatai, két, külön
emléktartományban tárolódnak, és az átjárhatóság
mai hiánya miatt, egyszerre csak egyik emlékanyag fölött rendelkezünk. Nappal elvésznek az
álomemlékek, ahogy álmunkban sem emlékezünk
az ébrenlét világára.)
A lelki és értelmi folyamatoknak önmaga ellentéteibe átváltó vég-állapotai tehát itt valójában
egymás kiegészítői, amitől átjárhatóak a hozzájuk
tartozó belső tartományok. A nappali elkülönült
Én-tudati oldalban időző léleknek, az éjjeli álomtudat kínál visszatérési ösvényt, Isten közösségi
élményéhez. Mivel ez ma már tudattalanul zajlik
bennünk, és nem emlékezünk rá, ettől NINCS Isten. Viszont a korai időkben ismert volt a tudatos
átjárás lelki módszere. Ezért az istentiszteletek is
főként, az elragadtatott vidám éjjeli ünnepekre,
körtáncokra és egyéb bálozó tevékenységre irányultak. (Innen eredtek a későbbi körmenetek és
körtáncok rítusai.) Az érzelmi tartalom hangsúlyában, a férfiak is az átéléses tanulást állították
előtérbe, és az ismeretek csúcsára, a lelki folyamatokat szimbolizáló misztériumjátékok közösségi
élménye került. Látva ma a játékfilmek bűverejét
és lelki befolyását, nem is csodálkozhatunk a látványra építő színjátékok korai alkalmazásán.
Az Anyaisten egyeztető kultúrájában, a papkirály fogta egybe a lelki és a világi vezetés intézményeit.
Kultúrák, civilizációk épültek e két filozófiai
alapfelfogásra, és minden további módozat, pusztán csak változatukat jelenti. A vallásos felfogás
szülte kultúrák, társadalmi berendezkedések és
történelmi folyamatok, valamint élettani jellegzetességeink is mind-mind, magukon hordják a nemi polaritás fenti jegyeit.
Sajnos akkorát fordult a világ, hogy az élet in28

formációáradatából, már csak a hím jellegű adatokat ítéljük fontosnak, és azokat szemezgetve ki,
egyoldalúvá tesszük az eredendő kettősséget. A
váltakozó, kettős-jellegű élethullámzásból, szaggatott egyenesű ,,egyféleséget” faragtunk, ami megokolja, hogyan veszhetett el szem elől, a nőies jellegű ismeret-részek világa. Innen tekintve láthatóvá válik, hogy a szeretetvallások közösségi érzései, a női érző félteke virágai. Korai jelképes leírások szóltak az érző félteke finom tapasztalatai
között élő Isten elérhetőségéről, de az uralomra
jutott értelem, e képies megfogalmazással már
nem tud mit kezdeni, és így a csacska mesék régióiba utalja tanításait.
Történelmünk korai szakáról, ,,bűnös” Nimródi őshagyományunkról csak a népélet őrzött meg
adatokat, a történetírás szinte egészét elhagyta. A
törlést, a hím hatalmi törekvések félelmei és elutasító gyűlölete okozták, és e mentalitás, még napjainkban is szedi kulturális áldozatait, lásd a tálibok szoborrombolásait, avagy az iraki régészeti lelőhelyek amerikai bombázását.
A ,,férfias” felfogás tévedése odáig fajult,
hogy tudósaink az írásos adategyezések egy részét
véletlennek tartva, figyelmen kívül hagyják. Teszik ezt annak ellenére, hogy a véletlenek halmozott egybeesése, már törvényszerűségért kiált.
Ám a párhuzamos történeti jelenségek támpontokat kínálnak a teljes folyamat rekonstruálásához. Ezért amikor elénk kerül a történetíró Herodot tollából, hogy:
,,Most ugyan mind már a Ionesek, (jon) mind
az Athénbeliek, nem akarván ioneseknek hivatni,
elszégyenülni látszanak ezen nevezetre.” – akkor
felvetődik a kérdés, hogy mit jelenthetett a ION
avagy JON név, és miért volt szégyenletes környezetükben?
Az ó-görög Jonok esetével, előre kívánunk vetíteni egy történelemformáló gondolati alapsémát,
mert a késői történeti események során, újra meg
újra elénk kerül a népi bűnösség bélyege, valamint a vele járó, ,,elszégyenülő” népi mentalitás. Mivel a bűn és a szégyen miatt lett elvetve az
emberiség másik féltekés ismeretvilága, az úgynevezett nőelvű ősműveltség tudáskincse, ezért
ennek okát már az elején fel kell tárnunk!
R. Graves angol történész szerint, a görög mi-

tológiai elemekből és fennmaradt ábrázolásaiból
kihámozható, hogy kb. 3000 évvel ezelőtt, gyökeres szemléletváltozással egybekötött szellemi
forradalom zajlott le az élettevékenységet irányító
vallások és a gondolkodás terén. Ez volt a nőközpontúságot felváltó ,,hím-elv” uralomra jutásának ideje, melyben a titánok és a gigászok, mint
Gaia Földanya gyermekei és kultúrájának hordozói, elbuktak a jövevény villámisten, Zeusszal
szemben. Tehát szerinte, az olymposzi férfiistenek
színrelépésével elkezdődött folyamat, valójában a
korábbi nőelvű kultúrák háttérbe szorításáról
szólt, a hímelvű gondolkodás jegyében zajlott.
(Átfogó ismereti kép híján, e váltás jelentőségét
képtelenség felfogni.)
Keletebbre tekintve, ezzel egy időben zajlott
Bactriában, az iráni méd Zarathusztra vallásreformja. Történeti iratok elmesélik, hogy az akkoriban itt élt keleti szkíta, (chusita-hun) népek körében új vallási irányok kerültek felszínre, amit
egyes törzsek elfogadtak, más törzsek viszont ragaszkodtak a régi hagyományokhoz, amiből sajnos
komoly és elkeseredett vallási testvérháború alakult ki.
Bővebben a (Ghaznavi, X. sz-i szeldzsuk fejedelem által íratott) Sahname című őstörténeti műből értesülhetünk. E szerint, a zoroaszteri Ormuzd
(Ahura Mazda, Aramazd) Isten új parancsainak
engedelmeskedő Iránnal szemben, a testvéri Turán a maga ősiségét félti és védi, így lett azután az
iráni árják és későbbi perzsák szemében is a turáni nép, az ellentét Ahrimán, (Sátán) híve. E szerint az iráni kultúra, és az indogermán felfogás
eredete, egyaránt az ősi, szkíta kultúrkörben keresendő.
(Az alávaló, hamis hit bélyege pedig, mintha
csak a későbbi korok keresztény-pogány ellentétét
állítaná elénk, az önigazolásul elmaradhatatlan,
másikat lenéző, és bűnösnek tartó mentalitással
fűszerezve.)
Új gondolat, új felfogás születésének vagyunk
itt tanúi, és az emberiség tragédiájának, ez volt a
Turáni-átok című felvonása, az ősi, lelki meghasonlás kezdete. A létet korábban egységesnek tekintő ősfelfogás ekkor változott meg, amint a belső
lélek-út elágazott lelki, és világi irányokba. A kettőssé vált belső áramlat ágai, a nemi viselkedési
hajlamok szerint különültek el egymástól. A valójában szorosan összetartozó lélektartalmak kü-
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lönválásával, az emberiség kiesve a harmóniából,
elindult a VÉTETT ÚTON. (Erről szólnak húsvéti
tojásaink ,,vétett út” elnevezésű hímjei.)
A hatalmi struktúra kettéhasadásával, érdekellentétbe került a pap, és a király, és ezzel
együtt, a lélek és az ész útja is elvált egymástól.
Testvér a testvérrel került halálos ellentétbe a valóság történelmi színpadán, ahogy a lélekvezető
eszmék hím-, és női-jellegre hasadtak az emberiség belső oldalában.
A modern kori viselkedés kutatás eredményeinek tükrében, e társadalmi átalakulásokat generáló és kísérő lélektani folyamatok domináns
jellemzői, jól felismerhetően egybecsengenek féltekéink nemi jellegeihez köthető működési dominanciáival. Más szavakkal mondva, a régi, női
kultúra, a nőiesnek titulált féltekénk érzelmi jellemzői szerint szemlélte és modellezte a világot,
ellentétben a mai hímelvű idők értelmi megközelítésével.
E belső elválás során rivalizálás indult meg,
melynek folytán a nappali értelemhez kötődött,
,,hím,” én-tudatosság, szinte feloldhatatlan ellentétbe került a ,,női,” érzelmi-alapú mélytudat tartalmaival. Mitológiai képek és történeti leírások
mutatnak rá, hogy ekkor az értelem szemében, ellenségessé vált a mélytudat átlátatlan és uralhatatlan lelki világa átlényegült, majd végül Pokolnak minősíttetett.
A nőelvű úton maradók is átértékelődtek, és a
győztes utódok szemében gonosz Sátánimádókká
váltak. Főszereplőiből pedig, gonosz, kerülendő
alakok lettek, akik lassan az alvilág népes táborába soroztattak be. Az eredetileg napminőséget
hordozó Bál istenből, ördögi Belzebub és Belfegor, a hajnalcsillag Vénuszból, azaz Fényhozó angyalból pedig Lucifer, az ördögök fejedelme lett.
Számunkra szokatlan, de így vált gonosszá Nimrud ősapánk is, akit mind a héber, mind a perzsa
és görög-latin források gonosznak állítanak be,
ahogy a keresztény történetíró, Chorenei Mózes is
hasonló emlékét tartotta fenn.
Mindez szükségszerűen kivetült az élet és társadalmi folyamatok minden területére, és ma már
csak a végeredményt látjuk. Bár a Sahname nem
említi a régi vallást, – mert az érzelmi alapú anyatiszteletnek, bizonyos okokból még az emléke is
29
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törlendővé vált értelmi világunkban, – de szinte
biztosak lehetünk benne, hogy ami hellén területen zajlott Zeusz előretörésével, azaz a hím elv
harca az előd anya-kultúra ellen, az indult el vele
kb. egy időben Közép-Ázsiában, a zoroaszteri vallásreformációval is, ahogy az indiai hőseposz, a
Mahabharata cselekményében is ilyen események
rajzolódnak ki.
Ezen folyamatok mentén, furcsa végkifejletet
nyert a valóság! Eltűntek nő-elvű kultúrgyökereink!
Amikor a nyugati tudomány a XIX. sz. közepén megismerkedhetett az iráni Ahura Mazda
(Ormuzd, Aramazd) isten Zend-avesztájának tanaival, rögtön megindult elemző vizsgálata. A biblia-kritikai keresztény és zsidó hittudósok, váratlan végkövetkeztetésre jutottak. Bár meglátásuk
azóta sem kapott kellő nyilvánosságot, de a feledett tudás-oldalban ott van, mert leírták, hogy a
Zend-aveszta gondolatvilága, meghatározó befolyással volt mind az Ó-szövetségi írások, mind a
későbbi keresztény kultúra kialakulására. (*1) E
szerint a tanultakkal ellentétben, Jézusi Kereszténységünk a női hitvilághoz még viszonylag közeli, reformált szkíta vallásból,
az Avesztából hajtott ki. De Aveszta-gyökerű a
Biblia Ó-szövetségi része is, hiszen a zsidó szellem, a babiloni fogság termékeny időszakában,
közvetlen kapcsolatban állva szívta magába, az ott
éppen uralmon lévő Aveszta hitvilágát.
A fogság után bővül ki a zsidó vallásos felfogás képe, számtalan elemet magába szippantva az
iráni gyökerű Avesztából. Ekkor jelentek meg az
Ó-szövetségi iratokban az avesztai tanítások angyalai, élen a hét főangyallal, (az avesztai Amsaszpandok) a káld-babiloni szárnyas alakok, és
ekkor tűnik fel a lelki bajokat okozó Asmodeus
alakja, az Aveszta Asma-devája is. De mindezeken túl, a jóval korábbi Gilgames-eposz vízözön
legendája világosan mutatja az átvétel irányát és
tényét. A zsidóság vallási vezetői, új történelmet
kreáltak népüknek a fogságban megismert iráni
vallástörténet átvételével, melynek régi szereplői
a zsidó változatban, csupán új zsidó neveket kaptak.
Az Ó-testamentum isteni ihletettségének védelmében, a vallási előjogokkal bíró keresztény
theológia nem mer szembenézni azzal a ténnyel,
hogy a fénytisztelő, és valójában egy-istenhívő
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Mazdajaznanban, egy korai előképére lelni a monoteizmus Ó-szövetségi gondolatának, a Jézusi
szeretet-vallásnak, és a megváltás gondolatának
is. Különösen jelentős vallástörténeti tény még,
hogy a Krisztus földi eljöveteléről és megszületéséről szóló isteni kinyilatkoztatást sem a választott zsidó nép kapta meg előre, hanem a keleten
ekkor az asztrológiát vallási szinten űző avesztai
papok, a mágusok rendje.
Minderről köznapi szinten már semmit sem
lehet tudni. A később jött érdek szülte mellékhajtások, teljesen elnyomták, és lassan felismerhetetlenné tették az eredeti szkíta ősvallást. Azóta
pedig dogmák uralkodnak felettünk. A tekintélyelv hatására, keresztény többségünk annyira átitatódott az ószövetségi-eredet gondolatával, hogy
már teljes képtelenségnek tartja az itt hozottakat.
Sajnos a vallási visszatekintéseknél, tudós
korszakunk teljesen belefelejtkezve leragadt, a
kereszténység előtti naptisztelet és napvallások
eszmevilágánál, holott a még távolabbra mutató
nyomok, a feledett, és elhanyagolt nő-elvű hitvilág
csillagtiszteletéhez, mint vallási gyökerekhez vezetnek minket vissza. Valójában, ismereteinkkel
szöges ellentétben, a hímelvű naptiszteletet megelőző nem is távoli múltban, egyetemesen elterjedve volt nőelvű, földművelő-csillagtisztelő kultúra alapozta meg az emberi fejlődés és műveltség
útját. Ne feledjük, hogy a matematika szakága is,
csak a csillagászatból eredő földmérés nyomdokain juthatott később a tudomány csúcsára.
Kizárólag szkíta-gyökereink kínálnak magyarázatot nép-, és díszítőművészetünk ősi, keleti motívumaira, földműves hagyományaink gazdag termékenységi rítus-maradványaira, nyelvünk ragozó
szerkezetére, írásos kultúránknak ősi, székely-hun
rovásjeleire, és legfőképpen a kereszténység előtti
időkből származó, Boldogasszony-tiszteletünk szívós életben tartására. Műveltségünk nőelvű elemei, mind a mai napig fellelhetőek, annak ellenére, hogy a kutatók nem is igen foglalkoztak még
az összegyűjtésükkel és rendszerezésükkel.
Az egész kérdéskört a tiltó dogmák sűrű homálya takarja. Az Istennők történeti jelentőségéről
már nem tudunk, a velük való ősi kapcsolat emléke teljesen elveszett. Többségében felvettük a
zsidó-kereszténység hímelvű tanításait, melyből
kiszorultak a női minőségek, és képviselőik.

Ugyanis a zsidó gondolatvilágból, eleve hiányzik
az Isten közelébe helyezett női ideál. Ezért lett a
Bibliában is, a régi NŐISTEN-ből, gonosz NŐSTÉNY.
Holott, már a legkorábbi életvitelben és vallási cselekményekben, a nőé volt a domináns szerep. Ezért járultak már legrégibb vallásos misztériumokban a beavatásra várók, Ízisz, Demeter,
Gaia, avagy Rhea Cybele, stb. néven tisztelt Istenanya elé, hisz Ő volt a tudás, az isteni titkok
birtokosa. Mára csupán apró, nevetséges adalékká
vált, hogy papnők őrizték az Anyaistennő titkait,
szent elragadtatásban hirdették próféciáit, közvetítették akaratát, hiszen a mai hivatalos vallásokban már mindezeket kizárólag férfiak végzik.
Ám a kora ókori viszonyokat elfogulatlanul
pásztázó, megdöbbentő módon, a vallás és lelki
élet, a tudás és jog terén is szerte szét, női kiváltságokra és főszereplőkre bukkan. Az Anyaistennő
főként éjjel ünnepelt kultuszában, a belvilág, a lélek alkotó átérzései álltak a központi helyen, és
nem véletlenül mutatja a latin nyelv, a MÁTER,
(anya) a MOTIVÁCIÓ, (érzelmi indíttatás,) és az
EMÓCIÓ, (érzelem, eredetileg EMOTIO) fogalmakat is egy-gyökerűnek.
Elődeink számtalan néven fohászkodtak az
Istenanyához. Anahita, Inana, Istár, Afrodité, Diana, Cybele, Vénusz, stb., akik eredetileg éjszakai
termékenységi életistennők voltak.
Szokatlan szemléletű ősbölcsesség csillan itt
elő. Elődeink szerint, az élet, egyéni és egyetemes
szinten, képletes és valódi értelemben is az éjszakai világból, és a hozzá kapcsolódó csillagos
univerzumból ered. Ma már előrébb járva tudjuk,
hogy életünk fenntartását is, az intim éjszaka időszakában domináló vegetatív idegi működés végzi,
még ha az én-tudat a nappali oldalhoz kötődve,
erről tudomást alig szerez.
Éjszakai szerepkörük miatt került a legkorábbi ábrázolásaikra a hold-sarló. A hold-jelkép
pedig, egyenesen a keresztény Szűz Máriához
vezet, akihez eleinte szintén elmaradhatatlanul
hozzátartozott a hold-sarló, jelezve valódi minőségét. Még a megítélésükben is hasonlatosságot mutatnak, a szajhának tartott Istár, Anahita, Vénusz,
és a zsidó felfogásban szintén szajhának tekintett
Szűz Mária.
Az anya-vallások elleni hím-elvű törekvésekkel szoros hasonlóságot mutat, az Ó-szövetségi
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szellem nő-kiszorító, és a csillagvallásokkal szembeni elutasító mentalítása. Minden régi vallásban,
így, vagy úgy, de jelen voltak a csillagtisztelet
gyökerei.
Mindezen ismeretek eltűntek. R. Graves, szerint, (Az aranygyapjú) a női korok szimbolikus,
képies ábrázolásmódjával, az utánuk jövők már
nem igen tudtak mit kezdeni. Idézzük újszerű
gondolatait:
,,– Nem nehéz megérteni, miért vált a klaszszikus görögség számára misztérium tárgyává, az
aranygyapjú eredeti értelme, ha elfogadjuk, hogy
az aranygyapjú elragadása annak a vallási összeütközésnek egyik epizódja, amely a matriarchális
Holdistennő hívei a pelaszg őslakók, valamint a
görögök, a patriarchális Villámisten Zeusz tisztelői között zajlott le.
– Későbbiekben, a mindenható Villámisten
mellett, megcsappant a Holdistennő jelentősége,
és az utóbbi követőit, akiket addig hősöknek kijáró tisztelettel és dicsőséggel öveztek, bűnösnek
találtattak és örökös alvilági szenvedéssel sújtottak.
– Azután meg, félremagyarázták a Holdistennővel kapcsolatos képszerű ábrázolásokat is. Rituális esküvőjét, amelyet mint Pasziphaé ült meg
Minósszal, a Napistennel, akinek a bikát szentelték, a későbbi klasszikus írók, obszcén értelemben magyarázták, mintha Pasziphaé perverz szerelmet érzett volna a szent bika iránt, melynek
természetellenes gyümölcse lett a bikafejű szörny,
a Minotaurusz.
– Zeusz papjai féltékenyek voltak minden őshéroszra, – így Prométheuszra is, – aki valamiképpen kapcsolatba került a tűzcsinálás mesterségével, és azt szajkózták, hogy a tűz eredete a
villám, mely Zeusz kizárólagos tulajdona. Hasonlóképpen gyűlöletes volt számukra Szalmóneusznak még az emléke is, mert utánozni merte a
mennydörgést, és ezzel esőt fakasztott.
– A rómaiak általában unalmas, betű szerint
gondolkodó népség volt, a képi ábrázolás zavarba
hozta, sőt többnyire felbosszantotta őket. Horatius
is maró gúnnyal beszélt a kentaurokról. ,,Ugyan ki
látott, – kérdi – félig ember, félig ló szörnyszülöttet?”
Nem fogta fel, hogy a kentaurok, szilénoszok,
szatírok és más hasonlók egyszerűen pelaszgok,
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akik e képszerű jelzés szerint a lovak, kecskék
vagy más totemállat testvériségéhez tartoztak.”
Graves szeme, már jó 50 éve megakadt, a
patriarkális félteke uralmával érkező szellemi hanyatlás folyamatán, de mi semmit sem tudunk
róla, mert iskoláinkban az ellenkezőjéről tanítanak.
A Zend-avesztára visszatérve, annak szövege,
eredetileg Ó-BACTRIAI, (méd) valamint PEHLEVI (parthus-hun) (*5) nyelven maradt fenn. Viszont e PEHLEVI név is, csupán BACTRIA
(Baktria,) hun tartomány későbbi BAHLK avagy
PAHL nevéből torzult változata. Sajnos a történeti
tisztánlátást akadályozza a régi írások sokfélesége,
a hangrögzítő betűk keveredése, és a kiejtés változása. (*6)
De a nyelvi törvények mentén, ha a BACtria=BAH-lk=PEH-lvi, akkor ez a kiinduló
BAH-PAH formát mutatja fel, ahol a BAC (BAK)
csak a H hang keményebb kiejtéséből eredő késői
változat.
Vagyis a földrajzi egységben álló bemutatott
nevek, azonos alapformára vezethetők vissza, és
ez halvány tisztulást jelent, a látszólagos ókori
zűrzavarban. Ősi rend nyomára lelni, mert a területi nevek régente, mindig a helyi, vagy törzsi
istenről nyerték hangalakjukat.
Hasonlóképpen, ha a Vénusz bolygót egyes
népek ISTÁR néven tisztelték, és Zoro-ASTER főpap nevének utótagja szintén őt idézi, akkor ez a
szál is visszautal minket, a babiloni kultúrkör rég
elfeledett csillagtiszteletéhez, amely ugye a matematikai és csillagászati ismereteivel, alapkövét
jelentette a későbbi egzakt tudományoknak.
De a kezdeti névrokonság e témában megszaporodik, mert a csillagvallás eszmekörén belül, a
főszereplő Istár istennővel értelmi kapcsolatban
állnak még, az asztrológia, (csillagtan) az aszteroida, (kisbolygó) a sztár, (csillag) az astura
(latinban az égen körölő sas) a start (kezdet, indulás) valamint a historria (történetírás) a latin hesternus (tegnap) stb. szavak. (*7)
Istár nevére utaló hasonló szavak jelentéskapcsolata, logikailag összefüggő képet ad, ezért
ideje szemrevételeznünk az anya-elvű kor szokat32

lanná vált szemléletét. Ezen régiek, isten-központú és analógiás (egyeztető) felfogása, különös
közlőrendszert alakított ki. Lexikális adatokkal,
statisztikailag is igazolható a földrajzi neveknek
ókori, helyi istentől eredeztetése, és ezt megtoldjuk azzal az ismerettel, hogy minden tárgy, dolog,
és tulajdonság is, a vele kapcsolatban álló istenről
nyert nevet. A mai egyediséget favorizáló mentalitással szemben álló egyeztető-elvet érvényesítve,
a női időkben, az istenükről adtak nevet, a hozzá
hasonló minőségű dolgoknak. (A kétkedőknek
előre bocsátjuk, hogy semmi túlzás nincs ebben,
bőséges adatbázis áll rendelkezésre az igazoláshoz.)
Lásd Erosz és az erotika szó, a lélekvezető
Hermész és az eredetileg útjelző hermák jelentésének kapcsolatát, de Gaia-GÉ Földanya nevéből
lettek a görögben Gé, (geo), = föld, szántóföld,
ország, és szárazföld jelentésű szavak. Flora, a tavaszi virágzás ős-itáliai istennője után lett a latin
flora (növényzet) a flores (virágok) a floridus (virágzó, nyíló) az angol flower és a francia fleur (virág). E logika miatt lett a SPANYOL vadászeb,
SPANIEL, és az ősi római-hispán ellenségeskedés
miatt, a latinban SPION a kém, stb. stb. stb.
Mindez, a nő-elvű idők körkörös, ellentét-feloldó és hasonlóság kereső szemléletéből alakult
ki. E felfogás, a természeti folyamatok ciklusos ismétlődésében látva a lényeget, az ismétlő másolást kultikus cselekménnyé emelte. A természet
struktúráit követendőnek tekintve, utánozták a
társadalmi berendezkedésükben, a vallási gondolkodásban, és főként, a természet hangjait másolva
alkották meg, a közlő beszéd fogalmait is. (Innen
erednek a legkorábbinak tartott hangutánzó és
hangulatfestő szavaink.) Ezzel, két legyet ütöttek,
egy csapásra, hiszen e másoló-hangutánzó szavak,
szükségszerűen ,,BESZÉDESSÉ” is váltak, azaz, a
megjelölés mellett, még utaltak is, a szóban forgó
lények vagy tárgyak jellegzetes tulajdonságaira.
(Ezen ősi másoló elv célszerűségét ösztönösen elismerve alkotjuk ,,beszédessé” még ma is, az új
kifejezéseket, pl. porszívó, fagylalt, stb.) Tehát az
Isten állva az ősi gondolatvilág központjában, nem
csodálkozhatunk, ha a hozzá hasonulni vágyók, a
közlésnél is másoló-egységesítő, Isten-központú
rendszert alakítottak ki, és Istenükről adtak nevet,
környezetük fogalmainak.
Ezért a helyi vagy törzsi istentől való szárma-

zás jelzéséül, és a hozzá való hasonlóság hitében,
hasonló elnevezést kapott:
– maga a törzs vagy nemzetség,
– az isten fennhatósága, oltalma alatt álló
terület, (ország) és a környező földrajzi elnevezések nagy része is.
– Istene nevével egyező címet viselt földi
képmása, a törzs vezetője is,
– és hasonló módosulat jelölte az istenség
gyermekeit, azaz a törzs egyedeit, a mai
ember szónak megfelelően.
– Az emelkedett eszmények, a kultikus jelentőségű tárgyak és fogalmak is mindmind, hasonló gyökkel jelöltettek. Ráadásul, minden gyök ,,beszédes” azaz tulajdonságra utaló értelmet hordozott.
Még egy példán keresztül összegezve:
a ,svéd-germán” kultúr-ős, a gotland-i gót
törzs királya Göttrich, Gotenburgban (Göteborg)
székelt, (itt hömpölyög a Göte-aln folyó). A gótok
Gott Istene jó, azaz gut lévén, láthatóan a jóság
szavát is tőle vették. Götze = bálvány képében
szimbolizálták. A német és svéd nyelv hasonló
alakú szavainak nagy része az emelkedett eszményekről, másik részük pedig a kultikus tárgyakról
szólt, pl.
a német: gut = jó, gatt = férj, hitves, gütig
= jóságos, kegyes, szives, götze = bálvány, stb.
A svéd: gud = isten, bálvány, gudinna = istennő, god = jó, kitűnő, kedvező, ügyes, bőséges,
képes valamire, döntő bíró, gondnok, godó = békésen, barátságosan, godss = vagyon, anyag, áruk,
javak, kötélzet, godta = elfogad, elismer, gata =
utca, út, irtás, nyiladék, gatt = nyílás, luk, hajózható út, tengerszoros, gott = édesség, kitűnő, jól
van, gotta = éli világát, élvez, örül, gyönyörködik, gitta = bír, képes valamire, tud, szeret, kedve van, gáta = talány, rejtély)
Tehát egyrészt a származás jelölésére,
másrészt az Istenük jelenvalóságának örök
előtérben tartására alakult ki a beszédben, a
nevét idéző, hasonló gyökökre épülő nyelvi
rendszer.
Erről szól a biblikus bölcsesség:
Kezdetben vala a IGE, az IGE Istennél vala,
és Isten maga vala az IGE.
Szükséges, e ma már ismeretlen és hihetetlennek tűnő ősi, istenközpontú nyelvi logikával
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megbarátkozni, – amihez egyébként rengeteg igazoló adat áll még rendelkezésre, – mert a magyarországi JÁSZ-ok, az ősi JAZID vallás, valamint JÉZUS neve között volt kultúrkapcsolat,
csak így tehető világosabbá.
A világrend váltása óta különös kulturális folyamatok zajlottak le. Az ősi műveltség háttérbe
szorulásával, kicserélődött minden, az új hit új
rendező elveket hozott, és felfogásában kettévált a
korábban egységesnek tartott Lét. Önigazoló módon, az új győztes hit képviselői, a korábbi főszereplőket és a velük kapcsolatos eszményeket is
mind, az Alvilág régióiba utalták. Az éjszakai belső (érzelmi) élet, és értelmileg megragadhatatlan
entitásai, az értelmi hím-félteke oldalából nézve,
félelmetes, gonosz Alvilági szörnyeknek látszottak, és így lettek Fekete Madonnává, a régi Életanyák mind.
E helyzetet azonban képtelenség lehetett
egyből megvalósítani, mert a régi ember lelkében
nagyon mélyen gyökerezett az Anyaistennő érzete.
A kultúra váltás lassú folyamatában, legelőször
csak névcserék jöttek létre, és az újonnan jött
vallás főszereplői, egybeolvadva, rátelepültek a
korábbiakra. A sikeres fúziót követően, és megszilárdulva a csúcson, eljött a kitaszítás ideje, hát
kivetették magukból a régi vallás elemeit.
Egy ókorilag ,,jegyzőkönyvezett” történetben,
így települt a jövevény Zeusz is a prehellén Arcadiában, az ősi Lycaioszra, és lett belőle ZeuszLycaiosz, akit itt a későbbi hit, rettegett alakká
avatta, és egy lokális ,,farkasisten” tulajdonságaival ruházta fel. Idővel az alvilági figurává vált gonosz Lycaiosz, nevét kezdték lassan elhagyni, és
megmaradt a diadalmas isten-rész, Zeusz.
Hasonló módon járt el a kereszténység is az
előző vallás szereplőivel, így épültek a templomok
a korábbi áldozóhelyekre, és lettek keresztény
szentté, a korábbi hit eltüntethetetlen szereplői.
(Lásd Szent Brigitta és Szent György esetét.)
Rejtőzik tehát a mélyben, egy eltemetett ősi
felfogás, amit a mai szemlélet kiegészítéséül, a
vallási folyamatok végigkövetésével fel kell tárnunk. Az ismeretek bővülése, és színesedése, a
valóság teljesebb képéhez segít.
Lényegesen több rejlik a mélyben, mint
ahogy tanították. Magyar vallási gyökereink, nagyon messzi múltba érnek. Ősiségünk igazolására
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számtalan adat áll rendelkezésre. Az újonnan
megismert névadó logika fényében, már bátran
felemlíthetjük, a föníciai műveltséget kutató F.
Movers meglátásait. (*8) Különösen becsesek számunkra, az ősi, görög idők előtti Macar Istenről
(Makar) szóló ismeretei Fáy E. tolmácsolásából:
,,Movers igen részletesen foglalkozik Makar
isten kultuszának elterjedésével és a Makar névnek azon különböző változataival, melyekben az,
hol, mint az őt tisztelő népnek, személynek vagy
vidéknek, hol pedig valamely vele összekötött természeti tárgynak neveként szerepel.”
Hát Movers kutatónak e múlt századi tudományos közléséből, nem az Isten-központú névadó
rendszer köszön ránk?
Megállapította még, hogy a görög Szamosz,
Kiosz, Kosz és Rodosz szigetek, Macar Isten boldog-békés uralmának emlékére viselték a ,,makarok szigetei” jelzőt, (boldogok szigetei) valamint
Ciprus, Rodosz és Kréta szigetek a Macaria nevet.
Tehát Movers szerint is, a görög MAKAROS (boldog) szó, Macar Isten nevére vezetendő vissza, és
ebből lett a Makariosz görög, Makarij orosz, és
Macario spanyol név is.
Makar isten figyelmes eredetvizsgálatánál viszont kiderül, hogy a tiszteletéül megjelölt földrajzi pontok mind,, a görög-idők előtti kár-föníciai
helyek voltak, de Herodot szerint a görögök
amúgy sem tartották görögnek Makar istent. (A
makarosz = boldog szót tehát, már csak örökölték.)
Nos, figyelemre méltó, az elénk került MACAR isten és a CAR (ejtsd KÁR) nép nevének véletlen egybecsengése, a honfoglaló KÉR és a
KURTU-germatu törzzsel, valamint a középkori
német krónikákban fennmaradt aGARenus, és
aCKERenus (akerénus) nevünkkel. (Pl. A szent
galleni portyázó magyarokat.) Mindezen nevek
gyökei, szoros hangtani és jelentésbeli rokonságban állnak.
A GY hanggal nem rendelkező görög leírásból, a görög nyelv megtartotta a MAKAR jelentéskör ,,boldog” oldalát, ahogy nyelvünk meg a MAGYAR szóváltozatnak, a nép, az isten, és a magyaráz, mint ,,okít, felvilágosít, és így boldogít”
jelentéseit.
Tehát az ókori MAKAR-ok legalább is eszmei-lelki rokonaink lehettek, hiszen ők is Makar Is34

tent, azaz Boldog Istent tisztelték, mint mi. Erről
meggyőz minket, a pogány eredetű ,,szegény ember szándékát Boldog Isten bírja” közmondásunk,
megőrizve régi Istenünk Boldog nevét. Ez a szinte
feledésbe merült Boldog névforma, szervesen illeszkedve kiegészíti, a Szűz Máriával fuzionálva
továbbélő, Boldogasszony Istenanyánk tiszteletkörét. Bár Boldogasszonyunk a hím-keresztény
felfogásban, a ,,másodrendű” Szűz Mária képében
rejtve ugyan, de tovább élhetett, ám a csúcsra jutott Atyaisten mellett, a régi rivális Boldog Istennek, Lycaios mintájára, már csakis a teljes enyészet juthatott.
Hasonlóan folyamatokra utal a bálvány esete.
(Révai Lex.)
– A régi palóc ház Boldoganya nevű, mestergerendát tartó oszlopát, hagyománytiszteletből,
minden újonnan épült házba beállították. Igen ám,
de két ilyen oszlop is volt, a másikat már csak simán bálványnak hívták. Rejtett kultikus összetartozásukat mutatva, együtt jelent meg a Boldoganya és a bálvány. A női isten-fél, a Boldogaszszony, lényegtelensége miatt tovább élhetett a keresztény jegyek alatt rejtve és rangvesztve, de a
pogány hím riválisnak, Boldog Istenünknek mindenképpen el kellett tűnnie, s maradt helyette a
,,neve-sincs” azaz csak utaló, bálvány szó.
– De kultúránkban Bulcsú vezér neve mellett
földrajzi ,,névtömörülés” is őrzi Boldog Isteneink
nevét, lásd régi Boldva folyó, (a mai Bódva,)
Boldogkő vára, Boldogkőújfalu, Boldogkőváralja,
ugyan úgy, mint a Bálványos nevek is.
– Sőt, a mai viselkedés-kutatási ismeretekre
utalva, ezek is oda mutatnak, hogy az ősi logika
miatt van kapcsolat a BAL, és a BELső, szavak
között, mert a Bal oldali testrészünket felügyelő
félteke a Belső érzelmek idegi fészke is egyben,
aminek működési dominanciája főleg éjszaka érvényesül, ami a régi istentiszteleti maradványnak,
a BÁLozásnak is ideje egyben. Istennel telt állapot a BOLdogság, a BÖLcsesség, BOLondság,
amihez BÁL és BELITTA ősi istenek neve köthető. Nyílván, a téli alvilágba készülő BÁL Napisten nyár végi búcsúztatójának emlékét hordja
még, a vidéki búcsú, (régen BULcsú,) ünnepünk
szava. A pogány isteneket a szent áldozati állatok
BELsőségei illették meg, ez volt a szent rész, így
nem véletlenül jósoltak eleinte ezekből, stb.
A női entitást képviselő Istennők az éjszaka

domináló folyamatokat ölelték át, és ide kötődik
elsősorban a termékenység intim ideje is. Ez kínál
magyarázatot, hogy a legkorábbi ábrázolásokon, az
Istennőket miért fáklyával, avagy csillagokkal,
holddal együtt lehet látni.
A nő jelentőségének emlékét, az elszigeteltsége miatt viszonylag sokáig épen fennmaradt
kelta mitológia megőrizte. (*9) Ez, tele van az országot képviselő istennőkkel, sokszor egy asszony,
egy istennő testesíti meg az országot!!! Írországban az istennő vagy királyi, papnői képviselője
rendelkezett az ország felségjogával. Akié az istennő-királynő, azé az ország, ezért a királynak és
az országnak a szent egyesülése, násza, a kelta királyságeszme egyik fő jellemzője. Az uralkodó
frigye az országgal, a koronázási eskü, és a gyűrű
elengedhetetlen volt. A korona eredetileg anyai
ágon öröklődött.
A kelta hagyomány, a nő gyakorlati szerepéről mesél:
ország = istennőjével.
Ezt tudva, a keleten található ISZTÁN-os országnév-alakulatokban, a régi szkíta névadás nyomaira ismerhetünk. Ezért hasonló a magyar ISTEN szavunk, a parsziban, (perzsásított pehlevi)
is istent, és egyúttal országot is jelentő IZDAN
szóval, míg az ISZTAN pedig több keleti nyelvben
már csak az ország értelmet tartotta meg.
Magyar
ISTEN = isten
parszi
IZDAN = isten, és ország
török
ISZTÁN = …… ország,
örmény
ASZDÁN = …… ország, város
szanszkrit SZTÁNA=…….hely
Az egyeztető szemléletben, éltető lényegi azonosságuk miatt egy körbe vonódik az ország és istennője, és így hasonló szóalakot kaptak.
Lássuk a példákat:
Pakisztán, Kirgizisztán, Afganisztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Turkesztán, Kazahsztán,
Beludzsisztán, Tadzsikisztán, Hindusztán, Madzsarisztán, stb.
Az ősi hagyomány virágzásában, nagyobb
területen használták:
Sag(k)asztán, Seistán, To(k)harisztán, Chusisztán, Lazistán, Baltisztán, Dagesztán, Dardisztán, Kohisztán, Kafirisztán, Kurdisztán, Ghar-
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sisztán, Badakhstan, Kandisztán, Arabisztán,
(Khuzisztán, Dagsgasztán) Lurisztán, Farsisztán,
Hajasztán, Boristhenés, Radzsasztán, Esztónia,
Dsenaszdán, (Kína) és Phalestina, stb.
A perzsiai Gul-isztán = Rózsa-kert, azaz itt,
az isztán = kert, míg a közeli Mog-isztán pedig,
Pálmák-vidéke, Pálma-föld, vagyis itt az isztán =
föld, vidék, jelentésű.
A város, a kert, a vidék és az ország fogalmak, a ,,behatárolt, kijelölt fennhatósági terület”
jelentéskörében szintén rokonok, hisz az előzőek
kicsiben azok, ami az ország nagyban, tehát lényegi hasonlóságuk fenn áll.
Remélhetőleg statisztikailag elegendő a hozott példák száma bizonyítéknak, mert szó sem lehet ennyi véletlenül előkerülő ISZTÁN szóalakról,
ha ráadásul historikus egyezések is adódnak. Mára, a rokon kultúr-gyökerű parszi és török nyelvek
esete mutatja meg a nyelvi szakosodás folyamatát,
ahogy külön váltak, és így más-más jelentésoldalát tartották meg a közös isztán-izdan (istenország-vidék-hely) fogalom-körnek.
Istenekre emlékeznek a személynevek is.
Celesztin, Jusztin, Gaszton, Krisztina, Konstant, Sztani-szlav, Augusztin-Ágoston, Trisztán,
Sebasztián, Suetonius, Stanli, Thurstan. Egy oláh
vajda, Fark Sztán névvel, és Galíciában kerület,
és kerületi székhely is Stan-islau, (ahol a slau =
szlávval).
Ennyit kívántunk bemutatni a régi, központi,
Isten szavunkról. Az összetett szó, TEN végződéséről már sok kutató kimutatta, hogy az hordozza
tulajdonképpen az Isten értelmet. IS előtagjáról
már eltérnek a vélemények. Az ősi névadás ismeretében ez pedig, az ÚZ, avagy jésített kiejtéssel JÁSZ népre és istenére, avagy tulajdonságára utal. (*10)
Térjünk tehát a JÁSZ néppel kapcsolatos ismeretek bemutatására, a számtalan, de mégis véletlennek mondott azonosság feltárására. Már a
Révai Lexikonnak több, ókori nyelven tudó szerkesztője azonosította történeti egybeesések alapján a JÁSZOKAT az ÚZOKKAL, puszta kiejtési
módosulatot látva az eltérő névformákban. Egy
gyökerű, de természetesen több irányban és hullámban terjeszkedő népességről van esetükben is
szó. Lényeges, hogy az eltérő névváltozatok, pusztán az eltérő kiejtési szokások miatt különböznek,
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és ez hamarosan látható lesz.
A jászok eltagadhatatlan történelmi jelentőségére térve, ideje felidézni a Széchenyi Országos
Könyvtár, 1800-as évek elején működő, oklevélkutató Igazgatójának, Horvát Istvánnak feledésre
ítélt megállapításait! Ő vette észre, hogy a régi
magyar királyi törvények és oklevelekben
jászainkat, a jasones és jazyges forma mellett, a
bibliából megismert PHILISTAEUS, (filiszteus),
néven regisztrálták. (*11)
Jászaink ezen középkori JAZYG névalakja,
feltűnően egyezik, az ókori pannoniai (Duna-Tisza közi,) JAZYG nép nevével, ami Kárpát-medencei létfolytonosságunkra utal!
Tudományosan, kétirányú egyezés van tagadva:
Véletlen a magyar jászokról előjövő
JAZYG, és az ókori pannoniai METANASTA
JAZYGES nevek közti hasonlóság, valamint,
tévedés még jászainknak a PHILISAEUSokkal való egybevetése is!
Ennek ellenére, a jászok PHILISTAEUS nevezete SEM VÉLETLEN ELÍRÁS, hiszen, egyes
korai magyar nyelvű biblia-fordításokból előkerült
fordított irányú azonosításuk, ami tudatos egyeztetési törekvésekről árulkodik. Figyelem, a bibliai
Philistaeusok, magyar nyelvre jásznak lettek
lefordítva!!! (*12) Ez pedig a jászok ókori, szentföldi jelenlétére utal.
– De a moldvai JASSI (Jászvásár) korábbi,
kettős, a Forum JAZIGORUM és Forum
PHILISTINORUM nevében is fennmaradt
az azonosítás emléke.
Komoly jelentőséggel bír az a Horvát István
hozta kiejtés változásra mutató adat, mi szerint a
tót nyelvi szótárban, a Jász=GAZ, és JASSI város
pedig, GIASIUM formájú. (*13)
E kiejtésváltozás okolja meg, hogy a Fekete-tenger mellékén a IV. században még
JAZYG nép, de 300 évvel később ugyan itt,
már GENS GAZORUM (azaz GAZ nemzet)
valamint KAZAR népnév került említésre,
(*14) de a tudomány mégsem hozza közös nevezőre őket. Holott Chorenei Mózes: NagyÖrményország története, 65 fejezetében,
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egyenesen I. századi Kazár népet említ, mely
név alatt beazonosíthatóan Jazygokról szólt.
Vagyis a XI. századig fennmaradt feketetengeri kazárok a római kori, ottani jazygokkal azonossá tehetők, ami támogatja a pannoniai jazygok és a honfoglaló kazárok azonosításának éssze-rűségét.
Mára teljesen idegen gondolat lett, hogy a
magyar régiségben a Jászok, a kor hozzáértői által
azonosítva voltak, a zsidók nomadizálása idején
már nagy városokkal bíró, sőt, egy ideig még a
frigyládát is birtokló ,,bűnös” Philistaeusok egy
ágával. A hajdani azonosság emléke az uralomra
jutott keresztény elítélő felfogásban, idővel szégyenletessé, elhallgatni valóvá vált, és lassan még
a jászok között is kiment a köztudatból. Hasonló
történt, mint a már említett IONESek esetében:
,,(Herodot) Most ugyan mind már az IONESEK, mind az Athénbeliek, nem akarván Ioneseknek hivatni, elszégyenülni látszanak ezen nevezetre. (*15)
Ma, a Jászok ókori Pannoniai léte is tagadott.
Egy középkori betelepülési hullámuk miatt, figyelmen kívül hagyódik a korábban jött ágak lehetősége, és így a sarmatiai JAZYGes néppel való
egyezésük, a lejegyzett névazonosság ellenére is
kétségbe van vonva.
– A folytonosság tagadók elfelejtik, hogy az
ókori Duna másik oldalán még szorosabb ókori
névegyezésekre lelni, hisz köbe vésve megmaradt,
az ott élt IASII nép neve, és államalakulatuk, a
RESPUBLICA IASORUM, (*16) (amikor nem
volt J betű).
– Figyelemre méltó az ókori Duna két oldalán
fellelhető IASI és IAZYG népek tér-, idő-, és
névrokonsága, valamint a középkori duplikátumaik egy pontban, a jászokban való összefutása.
Ilyen fokú egyezés-halmaznál, a véletlen esete
kizárt. Okmányaink szerint, a jászok középkori
megjelenéséhez, csatlakozik a filiszteus nevezet.
De vajon csak oda?
– Nem! A középkori jász-filiszteus azonosítást támogatja, az ókori viseleti hagyományok
egyezése, amikor még a díszítő és kulturális sajátosságok mind, ismeretközlő szerepet töltöttek

be. Ugyan is a harcoló filiszteus Góliát öltözékét a
Biblia halpikkelyesnek írja le, és ugyancsak pikkelyes bőrpáncél viseletben láthatóak a Trajanusdomborművek jazig harcosai is.
– A név és hagyományegyezésen túl, még a
nyelvi azonosításnak is nyomára akadni. Ugyanis
a palesztinai filiszteus városok nevében ott lappang a jász előtag. (Ugye ősi szokás vezényszavára
lett a magyar jászsági helynevekben a népre utaló
JÁSZ előtag, mint Jászapáti, és Jászberény).
A filiszteus ASdod, és Askalon városnevek
AS részének, figyelem, figyelem, a mai napig
JASZ kiejtése van, és a fentiek szellemében, ezt
már a véletlen számlájára írni nem lehet! De, GAZA városukról is leírva maradt a jász kötődés.(*17) Sőt, a Gaza név csak kiejtés-módosulata
a JAZA ősalaknak, Asdod-Azotus városuk neve
pedig, kísérteties hasonlóságot mutat Ózd nevével.
– De nem csupán a filiszteus városok hordozzák a jász név hagyatékát, hiszen Izrael-Israel állam, meg Izsák nevét is JISZ előtaggal ejtik arra felé ki, lásd Jicchák Rabin miniszterelnököt, avagy a mai országot, Erec Jiszzraelt,
stb. ami az itteni ősi ,,Jésítő” hagyományra mutat,
párhuzamban a jász és úz névváltozatokkal.
Mind idáig, a hozott adatokkal tényeket soroltunk. A környezeti és kulturális viszonyok ismeretében, következtethetünk a történelmi folyamatokra, melyek iskolai tanulmányaikkal ellentétes képet festenek meg. Régi dogmák megkövesedett kapuit döngetjük, amikor tagadjuk JISZrael ország és népe neve egyezésének véletlenségét, az ottani őslakosokéval! A kánaáni jászfiliszteusok, korábbiak lévén a bevándorló izraelitáknál, amitől a Jiszrael, Jiszák, Jiszmael,
Jisszakár, stb. név-gócosulás esete, az ősi JÁSZFILISZTEUS-októl eredés valósága mellett érvel,
ahogy az etióp-zsidók FALASSA neve is erre utal.
Különös figyelemmel, a hím-elvű vallásváltásra,
az időbeli egybeesésre, és a hasonló történésekre,
ahogy más népek is megtagadták törzsi gyökereiket, és halálos viszonyba kerültek testvéreikkel. A zsidóság is dicső jász-filiszteus származék, ezért kaphattak kitüntető kiváltságokat a
babiloni fogságban, ahogy …főpapjuk ott egyenesen miniszteri rangra emelkedhetett. Vagyis
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nemcsak az Ó-szövetség vallási gondolatai jöttek
iráni, (azaz turáni, tehát keleti hun) jász körből,
de e mellett nyomára lelni a jászoktól átvett nevüknek.
A zsidóknál szintén fellelhető az ősi névadás
rendszere, mert a Juda és Judit nevek, a korábbi
Jehuda és Jehudit alakoknak fejleményei, mely
utóbbiak már Jahve Istenük nevére utalnak, és
így biztosak lehetünk benne, hogy Juda törzse és
Judea országa is Jah-Juh szótövű lehetett. A bibi
ott kezdődik, amikor rájövünk, hogy a Judit név az
őslakos hettitáktól jött, mert Izrael-Jiszrael Ősatya
testvérének, Ézsaunak (Jészau ?) hettita származású felesége viselte először a bibliai történetben.
Elismételjük, hogy az elfeledett szent hagyomány, a törzsi, és a hatókörébe tartozó helyrajzi
neveket az ősatyáról vagy a törzs istenéről eredeztette, amit a neveikben hordott istenre utaló
szótaggal fejeztek ki.
– Erősen lehetséges, hogy az időben rokon, és
térben szomszédos Asszíriának is meg volt a Jsített kiejtése. (Lásd a szláv nyelveken belüli esetet, ahol ma is két, JEZERO és OZERO alakban
van meg a tó szó.) Itt viszonylag épen ránk maradt
az ősi rendszer: mert Asszíria Assur városában őrködött népén az asszírok Assur istene, és az uralkodók nevének ASAR-ASUR tagja nyílván őt, népét, esetleg földi helytartóját jelenti, pl. NabopolASAR stb.
– Adott tehát az összefüggő térben élt ókori
népeknél megjelent, azonos nyelvi törekvés, ami,
mint láttuk szent kulturális hagyományokból
eredt. Ebből következően, Jézus Urunk neve is,
egy ottani jász törzsi ősatya, avagy egyenesen a
törzsi isten nevére utal. Lásd a Jesu, (Jeszu)
Jeshua, az arameus Jesse (Jessze), és az arab Issa
alakot. Ha tehát a névvariánsok területi és kulturális kapcsolata kimutatható, akkor közös gyökerekről kell eredniük, és nyílván a korábbi nép
az átadó. Esetünkben ez, a jász-filiszteus volt.
Badiny Jós Ferenc professzor, Jézusnak a
szomszédos Parthus Birodalomból való származását bizonyította be, nem tudva a korábban itt virágzott filiszteus, meg a későbbi parthus néptöredékek azonosíthatóságáról. Viszont közel 200
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éve, Horvát István kikeresve régi kútfőkből a filiszteusok nevének jelentését, kutatási adatával
öntudatlanul rövidre zárta kérdéskörünket:
A filiszteus nevet:
– etiópiai eredetűnek, és száműzött, kivándorló, jövevény értelműnek tartották a régiek,
ahogy a későbbi párthusokról is ugyan erre a megállapításra jutottak a XIX. sz-i kutatók.
– Naná, hogy a Metanasta Jazygok METANASTA része is (ellenőrizhetően) vándorlót jelentett.
– Kiegészítésül idekívánkozik, miszerint a
parthusok is pikkely-páncélt hordtak.
Több irányú kapcsolat mutatható ki a szóban
volt népekről (*18):
– A névváltozatok egyezése,
– a kettős névhasználat,
– nevük azonos jelentése,
– a viselet,
– az élettér,
– és az íjász harcmodor.
A véletlenen túlmutató azonossági pontokban kapcsolódnak egybe tehát a felhozott népnevek, mintha egy-azonos népségről beszéltek volna
több név alatt. De miért is tűnt volna el, egy régen
volt összefüggő, hatalmas néptenger, hiszen itt a
szentföldi vonzáskörben is, mint látjuk, egymás
mellett virágzottak néptöredéki államalakulataik.
Lassan nőtt a homály, mire kialakult a múltnak, e mai kaotikus képe. Nagy lett a középkori
népnevek száma, egymással való viszonyuk meg
zűrzavaros, mert meg akarják egymástól különböztetni őket, pedig sokszor több név alatt is egyugyanazon nép bújt meg, ahogy ránk is rengeteg
kifejezést használtak már a középkorban, de elég
legyen itt megemlékeznünk jelen kori ungár, hungár, madarsko, madzsar, vengerszki, uherski,
megjelöléseinkről.
– Még egy láncolaton kell végig mennünk,
mely egészen más körből közelítve kapcsolja egybe a magyar és a jász őstörténelmet.
A bibliai Ábrahámnak, egyiptomi származású
szolgálója és ágyasa, Hágár szülte IZMÁEL-t, az
izmaeliták ősatyját.
Árpád-kori történelmünkben felbukkan az Izmaelita név, hisz 30 városukról tudni, e mellett
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kereskedelmi és pénzverési kiváltságokat kaptak
királyainktól. Szaracén, és böszörmény néven is
feltűntek, és mint bolgár eredetű, mohamedán vallású nép történik beazonosítási kísérlet.
Segít egyeztetésükben, ha tudjuk a háromkuti
ciszterci kolostorról, hogy azt Béla király, a mohamedán jászok megtérésére alapította. Valamint
tudhatni a jászokról, hogy szívósan ellenállva a térítésnek, a XIV. századig izmaeliták maradtak.
(*19)
Vagyis a hazai jászok egy része, eleinte izmaelita valláson volt, tehát a két névforma, egy
azonos népességet jelölt. Az izmael névnek is lehetett ,,jésített” jisz-mael kiejtése, amikor MAEL
utótagja, a régi keleti nyelvekben a KIRÁLY
jelentésű.
További kapcsolódási pontokat ad, hogy az
Izmaelita név, a középkori magyarországi oklevelekben, több helyen azonossá tétetett az ÍJÁSZ
jelentéssel, és a Biblia is közli Izmaelről, hogy
felnőve íjas vadász lett, amikor ráadásul, magának
a magyar JÁSZ névnek is ÍJÁSZ jelentést tulajdonítottak a hazai kutatók.
Ezzel beszédes IJÁSZ szavunk került a sokirányú kapcsolatrendszer fókuszába!
A magyarországi jász-izmaeliták, jöhettek később is, avagy folyamatosan, de egy részük megtelepedhetett Pannoniában már korábban is. Kereskedők is lévén, állandó vándorlásban éltek.
Azaz egy elfeledett állapotra, archaikus nép-kapcsolatokra mutat mindez, főként, hogy Hagar ősanyjuk, különös kapcsolatba kerül a magyarokkal:
,,Hagar-ország, az új-héberben Magyarország
elnevezése, innen hagri annyi, mint magyar.”
(*20)
A bibliai Hágár–Izmael rokonság adata tehát,
a középkori Magyarországon valósággá vált, a magyar-jászok esetével.
Mivel Hágár héber jelentése VÁNDOR
(*21). Ezzel újra csak lényegi adat-egyezés került
elő, a jász-filiszteusok, a parthusok, a metanasta
jazygok és a magyarok között.
De a zsidó Targum hagyományok szerint Hagar, egy Nimród-származék fáraó lánya volt, amitől a jász-izmaeliták is Nimród-sarjakká válnak,
akár csak a magyarok!
A magyarok HAGAR népneve viszont fel-
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bukkan az ősi Arábiában is! (*22)
– Horvát Istvánt a tudós világ őrültnek tartotta végkövetkeztetéseiért, melyben a bibliai históriákat magyari népek őstörténetének látta. Mi itt
erről nem ítélkezünk, pusztán az oklevelekből és
külföldi történetírókból nyert adataira támaszkodva vizsgálódunk. Hitelesnek tekintjük külföldi
leírásokból hozott adatait, mert minden esetben
pontosan idézi a hozott szöveget, vagy megjelöli a
források konkrét helyét, amivel tehát elődei adatgyűjtésére épít. Ő még annak a régimódi tudósvilágnak volt képviselője, aki hajlandó lett latinul
és görögül megtanulni, hogy eredetiben olvashassa a régi forrásokat.
– Feltűnt neki is, a magyarok X. századi nyugati krónikákban (Szent Gallen) előjövő AGARenus, AGARENI és ACKERenus neve, valamint
a görög és római íróknál, és a Bibliában előforduló, korábbi AGARénus nép nevének egyezése.
(A Hagarenus csak hehezetes formája az Agarenus-nak, ezért fedi egymást a nyugati Agarenus,
és az új-héber Hagar népnév.)
– Majd meg összegyűjtötte a fellelhető, egymásra hivatkozó névfelsorolásokat, melyek a beazonosítást segítik, pl. Szent Hieronymustól: ,,Az
Arabsok és Agarenusok, kiket most Sarracenusok-

nak neveznek”.
Avagy másutt: ,,Az Ismaelitákat és Agarenusokat, kik most Sarracenusoknak hivatnak.”
Ezek szerint az Agarenus-magyarok rokonítva
lettek a Sarracenus-Izmaelitákkal és Arabokkal.
(*23)
Ezután Horvát István bizonyságul összegyűjtve, közös nevezőre hozta, az ókortól a középkorig folytonosságot mutató leírásokat. A különféle névformák között megtalálni a HAGARenus és az AGARenus formát egyaránt. Mindezekből tényként leszűrhetjük, hogy a középkori
nyugati megjelölés mintájára, léteznie kellett
Arábiában is egy korai águnknak, amely szintén
AGARenus volt.
– Lelkiismeretes tudósunk legvégül, a tévedés kizárására és az egyezés bizonyságául, idézi
még a fordított állapot helyeit, amikor az arabok
által említett keleti HAGARenus nép lett, elMAGAR-IN néven megnevezve.
Ezután felteszi Horvát István a kérdést, miért
hivatott a magyar nép már az ókorban, majd a középkorban is AGARenus néven, és annak változatain? Kimondja azt, amit mi a szógyűjtéssel kívánunk láthatóvá tenni.

német
latin

-acker, = szántóföld
-aager, = föld, szántóföld, mező, vidék, környék, falu
-aagrárius, = mezőre, szántóföldre, vonatkozó, földművelési

ó- görög

gé (geo), = föld, szántó föld, ország, szárazföld,
-agrosz, = mező, szántóföld, vidék,
-agraules, = mezőn, szabad ég alatt tartózkodni
-cora (kora) = ország, vidék, szántóföld

A német Ackarénus, láthatóan párhuzama a
latin Agarenus szónak, de mindkettő megegyezve
a görög hasonlókkal, a termőföldről és művelőiről szól. Azaz AGARenus nevünk foglalkozásra utalva, földművelő értelmű, és innentől már
nem tűnik a szószármaztatás nagy marhaságnak.
Nyílván honfoglaló turk vezetőink melletti köznép
adta az UGOR réteget.
Ezek szerint régi uGOR=aGARenus elemünk, földművelő lehetett. Az okoz tudomá-

nyos gondot, hogy a magyarságot, Árpáddal keletről jövő etnikumnak tekintve, előtérbe sem kerül, egy esetleges korábban leszakadt nép-ág vagy
néptöredék arábiai meglétének gondolata. Pedig
leszakadt baskíriai ágról tudunk, ahogy kaukázusi
Kummagariáról is, sőt most találtak Kazahsztánban, genetikailag is rokon MADJAR törzset. Az
ókori népáramlás egyetemes jelensége ordít a történelmi leírásokból. Ezért kaphatott a földművelő
kultúrát tovább terjesztő nép még, VÁNDOR jel39
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zőt is.
Mivel AGARenus nevünk egy, a HAGAR
névalakkal, ezért a középkori jász-izmaeliták magyarsága és Hágártól eredése egyaránt megokolódik. Ahogy Magyarország = Hagar-ország, és az
arab krónikák Agarenus = Izmaelita azonosítása,
a Nimródtól eredésben is egyeznek az említett
népek.
Hatalmas területi szórásban élve, ami megokolja nyelvünk elterjedtségét is, őseink valóban
GIGANT-ikus népek voltak, hisz a Biblia szerint,
Nimród ősapánk gigas-gigant volt.
De csupán a késői korok hozzá nem értése
csinált itt is, Nimród király GÉ-GENT, azaz ,,földnemzetség” népéből, tévesen elferdítve, testi óriást. A félreértés kiderül a jelképekből, amikor a
mítosz, a Gaia Földanya gyermekeinek mondott,
kígyótestű gigászokat harcba állítja Zeusszal. A
kép ismét sokatmondó. A szimbólumokba ágyazott
történések szerint, gyakorlatilag, a Földanya régi,
földművelő anyajogú műveltsége állt ellen a hímelvű, hódító nemzedéket képviselő Zeusz istennek, és ezt már R. Graves is észrevette. Gaia név
szerint említett két gyermeke közül is, Erechteus
kígyótestűnek mondva volt, míg Typhoneus egyenesen sárkánytestűként szerepelt.
Görög:

A régiek szemében, az öregkor bölcsessége
egybe vonódott a szellemi nagysággal, és a korábbi anya-elvű kultúrát képviselők népe is,
,,nagy, öreg, és tisztelt” jelzővel bírt eredetileg.
Csoda-e tehát, ha Cató idejében (i.e. III sz.) a
legnagyobb dicséretnek számított, a: ,,jó földműves, jó telepes” szállóige. (*24) Hol van ma már
ez a felfogás? Mára a paraszt szó is alantas értelművé vált.
Nyelvünkben az ÖREG fogalma máig
szinonimája a NAGY jelentésnek, ezért Öregapa=Nagyapa, és az Öreg-Magyarország=NagyMagyarország, Magna Hungária. Tehát az
öreg=nagy. Így lett a korábbi föld-nemzetség
értelmű GÉ-GENT-ek öreg, hatalmas lélekszámú,
és hatalmas szellemiségű, (földművelő) szóképéből, félreértés útján a fizikaira értelmezve, ,,testileg nagy”, azaz GIGANT-GIGÁSZ nép. Az óriások koráról szóló bibliai leírás is félreértés, és
valójában a földművelő korszak képviselőiről szól,
amitől sokkal valóságosabbá válik minden.
A gigászok Földanyai származása, valamint
kígyófarkuk bizonyítja, hogy jó úton járunk, és
eredetileg tehát a GIGAS-GIGANT, az, GÉ-GENT
avagy GÉ-GENS = ,,föld-nemzet” jelentésű volt:

GÉ=GAIA = föld-anya, és
-gé, (geo), = föld, szántóföld, ország, szárazföld

genosz, = származás, nemzetség, törzs, faj,
geneto, = születés,
genea, = nemzetség, nem,
genészia, = születésnap,
genezis, = teremtés
Innentől nyugodt szívvel kimondhatjuk:
hogy mithológikus ősünk beszédes GIGANTGIGAS nevének értelme idővel feledésbe merült,
ami valójában tehát ,,föld-népe, azaz földművelő”
jelentéssel bírt, egyezően a más irányból fellelt
AGARénus nevezetünkkel. Sőt, ez magyarázatot
kínál, földműves rétegünk igen gazdag népművészeti és néphagyományi kultúrájára, és a bennük
fellelhető ősi, termékenységi rítusmaradványokra.
Így minden összeáll.
Azaz még valamit! Észre vette-e valaki, hogy
végig az ősapákról elnyert törzsi névadó logikáról
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soroltunk adatokat, kivéve HÁGÁR-t, aki nő volt,
no meg GÉ-GAIA Földanyát. Vagyis a két külön
néven és szálon érkező, de valójában egyaránt
földművelő-körbe tartozó középkori Agarénus és
ókori Hagarénus népek, jelentésükben és eredetükben is hasonlóságot mutatnak, a női
őstől eredve. A nő-elvű kultúra hordozóiként, kilógnak a késői hím-mentalitásúak sorából. Ezért
is van világunkban pusztulásra ítélve ősi kultúránk, (és már el is tűnt a régi agrár-Magyarország).

Az eltűnt nőelvű idők hagyományai, az emberi belső érzéstartomány, a lelki-világ törvényeinek tiszteletén alapultak. Pásztoraink faragott tükrösei, a parasztházak kapubálvány tükrei,
mind, a befelé, a lelki tartományokba tekintés
fontosságára utaltak, és ezzel az isteni parancsra
emlékeztették az embert. Vagyis a belső lelki rend
és harmónia állva mintaként a kultúra és az életmódbeli sajátosságok középpontjában, a nő-elvű
vallás azonosító elve, a boldogság felé segítette az
akkori idők emberiségét.
A kétpólusos hagyományban, kettősség itatta
át az életet, a szellemi tartalmak átszármaztattak a
hétköznapok gyakorlati oldalára. Ezért a Föld-művelő paraszt, (szántó-vető) a rituális értékű szántással jelölte, (szentelte) feleségét, a Földanyát,
majd az elvetett, ,,életnek” mondott gabonaszemekkel meg is termékenyítette Őt, és ezért ekkor,
e tavaszi vetéssel Szent Nászt, (hierogamosz) ült
és életet vetett. Boldog volt a Magyar.
A szakrális életvitellel, a személyiség isteni,
teremtő oldalát ösztönözték, ahogy ma a lélekgyógyászai módszer lett a szerepjátékból.
Tehát a magyarok elődeinek egyik ága, földművelő volt, de mi a helyzet a jász-ággal, történelmük meddig nyúlik vissza?
Vegyük elő újra őket, és zárjuk rövidre a nyomozást, mondjuk ki, amit már Horvát István is
megállapított a hazai és a külföldi párhuzamos
névhasználatokból, hogy a JÁSZOK, ÍJAIKRÓL kapták nevüket itthon, ahogy minden jász
vonatkozású népre is, köztük a jászokkal amúgy is
azonosságba hozott filiszteusokra is, jellemző kifejezésként alkalmazták az íjas megjelölést, már a
legkorábbi időkben.
– Legfőbb érve még is, az ó-görögből előkerülő, IO, IA, IE, és a magyar ÍJ szavak azonos
jelentése lett. (IO-IA-IE = ÍJ, amikor nem volt J
betűjük a görögöknek!!!)
Horvát, a történeti iratokban együtt előjövő
ION és IAS alakok miatt, egybekötötte a jász nemzetet, a görög IO-N törzs nevével.
Tudnunk kell, hogy mindkét nép, az ókori
ION és a magyar JÁSZ esetében is fellelhető a
kettős, JON-JÁSZ névváltozat. Mert az ION-oknak
is meg volt a kevésbé ismert IA-S formájú név-
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alakjuk, ahogy a magyarországi JÁSZok pedig
időnként JON-nak voltak említve. (*25) (Azért
lehet azonos az IAS és ION forma, mert az eltérő
N és SZ hang, már ragozó nyelvi toldalék az IO
alapszó végén.)
Horvát meglátása igaz, de nem teljes minden
szempontból, mivel akaratlanul is belekapaszkodott az ÍJ szóképbe. Népek, eredetileg istenükről
nyertek nevet és nem tárgyakról, kivéve az idegen
nyelvre tévesen lefordított jelentéseket. Helyes a
magyar jász szó és a görög ion,, iass és íjász nevek
eredetének rokonítása, de nem íjaikról szerezték,
hanem egy mélyebb értelmű kapcsolattal, a hasonló szógyökű istenről! Azaz, mint láttuk a régebbi népek eseténél az ISTENNŐRŐL.
Horvát látta a jász és íjász, és ion, és ias értelmek egymásba folyó átfedéseit, de nem tudva
az ősi rendszerről, nem kapcsolta ide a prehellén
IO Holdistennőt.
– Az ÍJ szó ó-görög IO alakja egybekapcsolódik a prehellén argosi nyelv IO=Hold
szavával. (Emlékezzünk itt Makar istenre, akinek
uralma szintén a hellének előtti időkbe nyúlik
vissza.) IO-val elénk került, a gyökérpontot kínáló
istennév, mely női lévén, a korábbi magasműveltség körébe vezet vissza, a róla való névvétel.
Ó-görögben tehát IO=íj=holdistennő, és
nyílván a hold és az íj egyaránt félköríves alakját
rokonították hangzásban is, amiről a korai Holdistennő ábrázolások meg is erősítenek minket. De
a beszédes szóképi természet több irányú kapcsolatrendszere miatt, a FELAJZ szóban egybekötődik az íj felajzása a női ajzó bujasággal.
Mindezek szerint, ugyan arról a népességről
beszél a jon, a jazigok, a parthus-hun, és a jász
jelölés, csak nekünk ez még egy kicsit magas.
Szerencsénkre akad állításunkra még más irányú
igazolás is, keleti híradásokból! Dr Blaskovich
Lajos: Őshaza és Körösi Csoma S. célja c. mű 47
oldalán, ezen előzményekről mit sem tudva közli:
– mi szerint a görög IO és a kínai JUEH
egyaránt hold jelentésű, (lévén csak kiejtésmódosulatai egymásnak) miért is a kínaiak
HOLDFAJÚNAK nevezték, a Kína határvidékéről Perzsiába költözött JUEHTI, avagy JUECSI, hun népeket!
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Az io=
=(ijo-jo)=
=jueh szavak jelentés egyezése, azonosságot bizonyít a hunok és az ion-jonok
között, mindkettőt a hold-istennő ősi, kitüntető
származási körébe utalva, és megokolja egyben a
későbbi szégyenletessé váló eredet-tudatot is.
Az örmény nyelvből szintén igazolódik azonosságuk, mert örményül a görög = HUJN, ami
JONIAIT jelentett. Ennyi egybeesés, már statisztikai bizonyítékot jelent.
Mivel a jon és a hun névnevek alapjaiban
egyek, ezért lelni a János névnek is Jan, és Hans
formáira egyaránt.
– Tegyünk apró kitérőt! A J és V hang egyetemes képzési rokonsága által lett nyelvünkben is
rokonítva régen, az ÍJ jelentés az ÍV-vel, ezért
kézíj=kézív, ahogy a németben is a BOGEN, egyszerre ÍV és ÍJ jelentésű.
Az ÍJ és ÍV egyaránt a tárgyak hajlott alakjáról szóló, hangulatfestő kifejezés. íJaz-aJz =
hajlít, ível, és feszít.. (Az ijedtség természeti folyamata elbújásra és lehajlásra, és izom fesz
szüsz
lésre kényszerít.)
– Ettől válik beszédessé az ívesnek, (íves =
,,íjas”) ábrázolt IO Istennő neve. A képzőművészetben IO-t először tehén alakjában ábrázolták,
aki bebolyongja a földet, majd szarvakat viselő
hajadon lett belőle. Az ókori ábrázolásokban, a
tehénszarvak nagyon találóan, a hold-jelleg általános jelölőjévé váltak.
Vagyis az ábrázolások leginkább, a hold-istennő sarlós, azaz ÍVES ajzós-hajlós jellegét
emelték ki.
Figyelembe véve, hogy az ó-görög ABC-ben
nincs külön J betű, a jelölésével való kínlódás, az
íj szó háromféle, IO, IA, IE, ó-görög változatát
hozta! De a latinban is IU, és IANA változatúvá
lett a hold szó, ami a szavakban lappangó J hanggal való további bajlódásra mutat, valamint a magánhangzók egybefolyó, alakuló természetére. Törökös nyelvterületeken már az AJ szó képviseli a
hold értelmet, rokonságban a magyar ÉJ szavunkkal.
A görögök EU betűkkel írták a ,,jó” értelmű
szót. Az EU= (jésítő kiejtéssel) EJU, és JU, (lásd
Eugén-Jevgenij-Jenő, stb. változatokat,). Tehát
EU=
=EJU=
=JU, és a jelentése pedig JÓ. (*26) A
magánhangzók könnyű váltakozása, és a bemutatott változatok egybevetése belső lényegi rokon42

ságot mutat. Ezáltal már az ó-görög nyelvben a
Hold, lényegileg eggyé válik a Jó jelentéssel, ami
egyenesen következik is, a nőelvű vallások kiemelt Föld-, és Hold-tiszteletéből, és névadó
rendszeréből. A kétkedőknek bizonyságul, adódik
hasonló, ,,férfias” párhuzam is.
Úgy viszonyul értelmében a
német GOTT (isten) → a GUT (jó) szóhoz, mint
IO (JÓ Holdistennő) → az EU (JÚ-JÓ-hoz.)
A BOHÉM gyökerű cseh nyelvben is:
BOHa-BUH (isten) → BOHac (gazdag) és
BOHatyr (hős, vitéz)
Vagyis a legrégibb egyeztető szándék gyakorlati folyományaként, a régi istenek nevei, valóban
mindig természeti képeket hordoznak, egyes eszményi tulajdonságokkal való ősi azonosításuk
miatt.
Az eddig feltárt belső összefüggések ténye, a
legősibb névadó rendszerhez utalják vissza a jászok esetét is! Az archaikus névadás többrétegű
egyezése szerint:
a jász nép íjjas is volt, őságai Ismael, Ion,
Ias, Jüehti, Hun, Kazar,, stb. névváltozattal bírtak, és mindegyik néptöredék, a legfőbb jó-t képviselő Io-Jó Holdistennő kitüntető köréből származott. Még a hím-elvű görög mítosz is összekapcsolja neveiket, IO apjául, IASUS-t téve meg.
Hasonló módon, több irányú analógiás
jellemzők adják ki, IO Istennő teljességét..
IO=
=JÓ, és egyúttal ÍVES, (azaz AJLÓ),
(belső erő) hajlik és változik, (ez a hold-jelleg,)
egyszóval az Istennő lényegi tulajdonságaira utaló
metafora, azaz beszédes szókép áll elénk. Teljessé téve IO összképét, jósága és ívessége mellé
kell állítanunk bemutatott bolyongó-vándorló természetét, és már is előttünk áll az ókori jász-íjász
magyari népek nomád vándorló jellege. Még a
harcmodoruk is jellegzetesen nőies volt, ahogy a
nyílt küzdelem elöl elhajolva-kitérve, menekülést
színlelve, maguk után csalogatva, valódi ütközet
nélkül győzték le ellenfeleiket. Mintha csak a férfi
hódolóját pajkos bújócskával maga után csalogató
ifjú leány jelenetét adták volna elő.
Horvát István tehát a történeti leírásokból
azonosította a jonokat a jász-filiszteusokkal, a
jazygokkal, (a későbbi kazárok,) az ismaelitákkal,
meg a görögök előtti Kréta (Makaria) és Athén ős-

lakosságának egy fő elemével, (*27) de mindet
egyaránt, az Eurázsiát és Afrikát belakó szkítahun ősnép egyik alkotójának felismerve. Szemléletes módon a történetírók, még az íjat is Krétáról eredeztetik, onnan, ahol a földművelő Makar
Isten tisztelete dívott, és az ottani őslakosság között találjuk az ION-IAS népet, amikor a görög
kultúra bölcsőjéül, a mai tudomány is a KrétaMükénéi műveltséget jelöli ki. Itt is együtt Makar
isten, az íj, és a jászok őstörzse, ahogy a filiszteusok kora krétai jelenlétéről szintén tudott a
történeti emlékezet. Ami ma eltérő kettősségnek
tűnik, az sok esetben régen egy-azonos volt. A
Hold, a Vénusz, és a Föld, mind ugyan annak az
őslényegiségnek voltak az eltérő arculatai. A Vénusz volt a Szűzlány,
Ősi műveltségünk kapcsán két nagy iker-területet vettünk a kutatói nagyítónk alá. Gaia földanya földműves, és Io holdanya vándorló-íjász
kultúrköre kapcsolódik múltunkban össze, lelki
szemeink elé vetítve, a földművelő Magor és az
íjász Hunor, testvér-atyák lélektipusát.
Érdekes módon apjuk, a mi mitikus ősapánk
Nimród, még egybeötvözi a későbbi kettősséget.
Róla tudott a GÉ-gent, azaz földnemzetségű, továbbá vadász, mint íjász volta, mely utóbbira égi
csillagképe is mutat. A mítosz tehát a maga képi
nyelvén, a lélek belső folyamatairól mesél. E lelki
folyamatok valóság íze, a női analógiás műveltségben természetes dolog lett. A földi ember, az égilelki folyamatokat igyekezett élete során beteljesíteni, azaz másolta a mítoszt, és ezen a ponton
ragadható meg a korai életfelfogás szakralitása,
amit a rituális szintre emelt életvitellel valósítottak meg.
Persze a mai fajt-kereső kutatók, nem látnak
folytonosságot az ismeretlen származású ,,görög”
ION nép, és a keleti JUEHTI hunok között. Viszont nekünk, az őslogikával egyező ismertetőjegyek már bizonyítékot jelentenek, esetünkben
ez, a Holdfajúság lett. Ez mutat utat a további
szófejtési kísérletekhez. Sose keressünk konkrét
jelentéssel bíró szó-őst, mert eleink nyelve, a belső, lényegi lélek-azonosságok mentén, analógiás
szóképekre építkezett!!! Ettől, isten-neveik körül,
hasonló jelentésű, szóbokorszerű csoportosulások
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virágzottak ki. A prehisztorikus időkből származó
nevek egyszerre több, sőt sok, lényegileg hasonló
értelemmel bírtak, például ahogy a SZÉK hangalak is székelyeinknél, a törzset jelző, valamint, a
területük, (országuk,) de még hatóság, hatalmi
központ, uralom, és ülőhely, meghatározására
szolgáló jelentést is hordozott. Éppen ez a szokatlan, analógiás nyelvi jellemző bír, a régiség
jegyével.
Tudományunk a részletkülönbözőségek miatt
különíti el néptöredékek történetét, így a jászkun
és jón népek kulturális egyezése elsikkad, és külön szakad a zsidók múltja is. Pedig még a mai
Erec Jiszrael nevét is, az ottani ,,holdfajú”, Jászfiliszteusok IO Holdanyájáról vett névadásából
eredezteti a logika. A mai zsidó Atyavallás kiáltó
belső ellentmondása lett a hold-alapú időszámítás,
és az anya-ágon való eredetiség megtartása. Mindez, a jászok korábbi nőelvű kultúrkörébe vezet
vissza, ahogy JAHve-IAHve neve is, a jóval korábban virágzott IA-IO Holdistennő kultúrgyökereiről szökött szárba, úgy mint a római IUppiter
és IUno istenek neve is. E vándorló és idő közben
bűnössé vált Hold-jelleg emlékezetét őrzi, a Bolygó Zsidó történetének mitikus képe is.
Tehát a Szentföld kora ókori népessége között, a mai népelemeinkkel egyezőkre lelni. Teljesen hihetetlen módon, a műveltség hordozójának
számító zsidóság, a kulturális és történelmi hagyományain túl, mintha még a nevét is jász népelemünk elődjétől vette volna át. Meggyőző erővel
szólnak erről, a további egyezések. A zsidóság
spanyolországi SZEFARDI, és a keleti ágú ASKENÁZI neve, szintén kiáltó hasonlóságot mutat
az ősmagyar SZAVÁRDI, valamint a JÁSZKUN
népnevekkel, főként ha Izrael-Jiszrael párhuzamában, JASZKENázit ejtünk. Ráadásul az askenázi zsidó népelem túlnyomóan Kazáriából töltekezett, kiknek a Fekete-tenger melléki KazáriaGazaria területe volt a görög írók földrajzi leirataiban, a JAZYGESEK azaz jászok ősi birtoka.
Hasonló következtetésekre vezet, az etiópiai néger
zsidók esete. 1995 körül Izrael, az Etiópiában élő
zsidó vallású, de néger FALASSA népcsoportból
bevándorlókat fogadott. A szigorú izraeli bevándorlási törvények melletti honosítási engedéllyel,
el lett ismerve a falassák zsidó vallásának ere43
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detisége. Hagyományaik érdekessége, hogy szertartásaik régebbi ,,mózesi” elemeket hordoznak,
mint a mai ortodox zsidóké. De további érdekességek is adódnak még. A régi etióp bibliákban, az Etiópiában is élt philiszteus néptöredéket FALASI ill. FELESET néven hívták, és a
régi etióp Szentírás történeteiben, a philiszteust,
FALASÁNAK fordították le etióp nyelvre. Már az
egyiptomi kultúra is Etiópiából került át, nem
csoda tehát, ha a philiszteusok egy ága szintén onnan jött, és a zsidó nyelvnek nem lévén F betűje,
leirataikban Philisteus formában jelölték őket. Tehát Etiópiában a Fhilisteus nép Falassa volt.
Mindezekből következően, az etiópiai ősi falasaphilisteusoknak modern kori falassa utódait nézik
zsidónak, a mai zsidó vallási jegyek miatt. Az ősi
vallási egyezést tévesen zsidó gyökerűnek vélik,
holott az adatok az ellenkezőjéről, a jász-philisteus-falassák átadó, és a zsidók átvevő szerepéről
tanúskodnak.
Kazáriából származik az askenázi zsidóság,
de innen indult honfoglalásra a magyarság is. Állítólag akkoriban, ,,zsidózó” vallásra tért át a kazár uralkodó. A fentiek szellemében, az ősi jász
vallás visszaállítási kísérlete is lehetett ez, az izmaelita vonalon keresztül, akik csak később lettek mohamedánná.
Az örményeknél hosszú időn át uralkodói dinasztiát adó parthusokat, ókori átfedésbe hoztuk a
jász-filiszteusokkal, és lám, örmény földön még
100 éve is fellelhető volt maradványuk, mert a kereszténység elterjedése ellenére, virágzott a kurdok jazid ,,Ármány-vallása. Az ősi névadó rendszer ismeretében bizton feltehetjük, hogy:
– Az iráni médektől eredeztetett Mazdajazznan reformált vallás Aramazd főistenének, valamint a társistennő, Anahitának örmény nyelvű
,,pogány” Aszdgigh nevében, (*28) található közös formák, az Úz-Jász nép műveltségi köréből
erednek, főkét, ha az ókori Médiában található Ia-sonius (Jaszon) hegy és egy másik Gazza város neve, tovább szűkíti a véletlen egyezések lehetőségét. Együtt található itt meg nép, isten, vallás,
hegy és város neve, a hasonló szógyökkel. Továbbá a méd Astiages, és perzsa Izdegerd (Yasdegard) stb. királyok (*29) nevében lévő hasonló
tag, a kiejtésváltozás ellenére is e körbe tartoznak.
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Örményben megmaradt az aszduaszd = igaz isten
kifejezés, amikor az oszdán = nemes szóval, a
méd királyi család leszármazottait illették. A Mazdajaznanban helyet kapott a csillagtisztelet, és a
Vénusznak, (perzsául Anahita,) az örményben
meg Aszdlig (csillagocska) lett a neve, és hatágú
csillaggal jelölték mindet, mint Istár-Astarte-t is.
Ezen kultúralapokra helyezték egyes tudósok az
Ó-szövetség eredetét, amit a hasonló alakú JÉZUS
név csak alaposan megerősít.
A múlt században a szintén iráni médektől
származó kurdoknak, még két kasztjáról lehetett
tudni: asszíret (jassziret) és jezide akik állattenyésztők, valamint a guránok akik meg földművelők voltak, és mintha megint csak a jász és
agarenus népnevek állnának elénk, sőt az ősi
felfogás beszédessége által, foglalkozási ágakról
szólnak. Vallási szektájuk: a természet-imádó
kizilbas, és az ármány-imádó jezidak, írja a R. L.
Tudunk az anyavallást megtartó turáni hunokra szintén rámondva volt a sátán-imádó címkéről, ebben is egyeznek a jezidákkal. De maga a
Kurdok nevének ókori alakulataiból is az Agareni
népnévre ismerhetünk, (*31) ami azért sem különös, mert a mellettük lévő Grúzia-GE-ORGIA
neve szintén földművelő jelentésű, ahogy az agaréniről is kimutattuk már (*32).
Az iráni médektől származtatott még, a
parthus-hunok szent pehlevi nyelve is. Ennek
JAZISU szava, ÁLDOZATOT jelent, és ez megint olyan kiáltóan szoros és kettős egyezést ad
JÉZUS nevével, és ÁLDOZATIBÁRÁNY minőségével, ami világosan és letagadhatatlanul mutat,
a korábbi keleti-szkíta gyökerű, iráni Mazdajaznan vallás átadó voltára. Az analógiás névadó hagyomány miatt, Jézus nevében, a jazid ősvallás feledett központi figurája ismerhető fel, társa lehetett (Istár)-Aszdlig, és a hasonlóságok véletlenségét a közös történeti gyökerek miatt kizárhatjuk.
Ezért említettük már tanulmányunk elején, a kereszténység Mazdajaznan, azaz Aveszta gyökereit.
Már régen rájöttek a kutatók, hogy a korai istenek és hősök, a kiemelkedő életutat befutó emberekből lettek haláluk után idealizálva. Figyelemmel az ősidők másoló szemléletére, hozzátehetjük, hogy másik oldalról nézve is hasonló
jelenségre lelünk, hiszen a földi emberek pedig,

isteneszményeiket utánozták életük folyamán, azaz a mitologikus-szimbolikus történeteket és képeket, igyekeztek valóra váltva megélni.
A másoló szemlélet miatt, sok esetben azonos
nevű lehetett az eredeti isten eszmény, valamint
az őt megtestesítő uralkodó egyaránt, és e helyzet,
bőséges táptalajt kínált a későbbi azonosítási
zavarokhoz.
Az ide kapcsolódó Mazdazjan vallás ARAMAZD istenének nevéről tudni lehet, hogy előtagja
az ARAM-HARAM ,,szent és elkülönült” értelmű,
mely az ARMÉN-ÖRMÉNY ősnéppel van ARAM
ősatyájukon keresztül, történeti kapcsolatban. Mivel vallási képzeteik angyalait, az ide illeszkedő
JAZATA, ill. IZED szó jelölte, ezért ARAM-AZD
nevének AZD (Jazd) végződése is a jász névadó
körbe utalódik JÉZUS nevével, és a sok hasonló
alakkal együtt.
A sok néven jegyzet isten, Ahura Mazda =
Hormuzd = Ormuzd = Aram-azd, és ettől esetleg
ősi Szent Jeszu = Szent Íjász, = Szent Hold
olvasatok is adódhatnak, (már 800-1000 évvel
Krisztus előtt,) amikor a későbbi Heliosz és Apolló napistent is nyilairól jellemezték.
Vagyis a jász-íjász kultúrkör korai ismeretei
bontakoznak ki szemünk előtt, a későbbi keresztény tanításokból, megerősítve a zsidó teológia
másoló és átvevő alaptermészetét.
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HOLDFAJÚAK, stb. akkor meg mondhatni, hogy
hunul beszélünk, de valójában a hunnak is csak
keményebb kiejtése a kun név, és összeér a szál,
mert a kunok ugye már jászkunok is egyben.
Mivel e ION-HUN népek, ókori megfelelésben álltak az örmény=ARAM-IAN népnek, a
IAN-JAN-HUN ágával, így a sok szálon kapcsolódó párthus-hun vonatkozások is megokolódnak.
Ezért talált Badiny professzor annyi sok magyar
vonatkozású adatot, az ARÁM nyelvkörben mozgó,
pártus-hun Jézussal kapcsolatban, akit még a Biblia is Melkizedek rendjéből való papnak titulál.
(A kutatók, a Melk-izedek nevében rejlő Molok =
király szót elismerik, amitől Melkizedek = Íjászkirály = Holdkirály = Angyalkirály, stb. lehet, mert a sok jelentésű régi szavaknál nincs biztos, rögzített értelem.) Viszont idősebb Plinius történetíró szerint, az arameusok eredetileg szkíták
voltak.
Mivel a helyi istenek hordozták hajdanán az
összetartó erőt jelentő azonosság-tudatot, kultúrköreik szerint szelektálódott később a föld népessége, és nem etnikai alapon. Isteneik után nyertek
nevet népeik. Ettől azonosíttattak a magyarországi
jászok is a filiszteusokkal, és a későbbi parthusokkal is, stb. A kör, vég nélkül folytatható lenne,
mert egy ősi, egybetartozó kultúrnép szakadt szét
részeire, a Turáni-átok örökségeként elfelejtve, a
korábbi azonosságot.

A kazáriai őshazában, (melyről már tudjuk,
hogy jász) csatlakozott honfoglaló népességünkhöz, a kazárokból kivált 3 törzs (*30). A Konstantin bizánci császár leírása szól a nyelvükről:
Árpád turkjai eltanulták e kazár törzsek nyelvét, és máig (Konstantin idejéig,) azon a nyelven
beszélnek.
Mivel nem tudni nyelvváltásról, ezért kimondhatjuk, hogy tehát ma még, ,,kazárul” azaz
jászaink nyelvén beszélünk magyarul, hisz a jászok másnyelvűségéről történelmünkben sohasem
volt szó. De hiszen már az ókorban azonossá tétetett az izmaelita (jász) nép, az agarenus magyarokkal.

De nem csak mi beszélünk jászul, mert a korai (í)jász-magyar anyaműveltség, továbbadta fogalmait gyermekeinek, és így a később nagy tekintélyre jutott jász Kazár Birodalomból, az iszlámon keresztül, az arab nyelvbe is átmentek
egyes kifejezések. Például az arab GHAZA= háború, és a GHÁZI= harcoló, bajnok, és mivel különösen győztes háborút viselők vették fel, vagy
kapták e ,,bajnok” melléknevet, ettől a GHÁZIban, a vele egyező jelentésű GYŐZŐ szavunkra
ismerhetünk.
A lényeg nem, csupán a külsőség, a leirati és
kiejtési formák változnak. A mögöttes ősi rend
azonosságait, elrejtik a későbbi kiejtésváltozatok.

Ha a középkori JÁSZ, meg a korábbi IASION, valamint a HIAS-HION=HUN népnevek
nyelvészetileg is igazolhatóan csak kiejtési módosulatai egymásnak, és még történetileg is egyaránt

Az előzőkben megemlített Astiages volt az
utolsó a méd királyok közül, akit mágusnak bélyegeztek rivális utódai, (éppen, mint középkori
táltosainkat,) neve, ,,nagy kígyó”, avagy ,,sár45
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kány”, értelmű, és leszármazottai közül nem egy,
a ,,sárkány-ivadék” jelzőt kapta. Keleten még ma
is szent szimbólum a sárkány, miközben nyugaton
pokolfajzat lett belőle. Tűnnie kellett, mert a kígyó és sárkány, már a legkorábbi időktől kezdve,
a Női műveltség jelölőjéül szolgált, és ezért ábrázolták kígyó, illetve sárkányfarokba végződő testtel, GAIA Földanya gyermekeit. De a hím-, és nőelv késői harcában osztozva, minden nap-herosznak ugyan úgy meg kellett küzdenie a kígyóval
avagy sárkánnyal, és szegény Herakleszt már a
bölcsőben el akarta pusztítani két kígyó.
Érdekes egybeesést mutatkozik még, a keresztény legendáriumban. Éppen a FÖLDMŰVELŐ jelentésű szent, a György, a Ge-orgosz győzte
le a föld jelképéül szolgáló SÁRKÁNYT oly diadallal, hogy a sárkány még a korábban dicső címerekről is eltűnt. A pártusok, a dácusok, és
egyes kelta törzsek, valamint az angolszászok
(szax-szaka) sárkányos zászlóiról maradtak még
képes ábrázolások, tehát ezek a népek mind, a
legkorábbi anyaműveltség utódai lehettek. El is
tűntek a történelem színpadáról. A német-szászok
ellen, egyenesen irtóháború folyt hajdanán. Ja,
nevük SACHS alakja, a perzsa SAH-ra, és a legősibb SZAKA szkítákra utal.
Nálunk, utolsó lovagként, egyedül a Miskakancsó őrizte meg hűségesen a kígyó képét, és
nem véletlenül a Miska név kapcsolódik egybe
ezen üldözött ősi szimbólummal. A Mihály név
külföldi változatai igazolják, hogy a Mihály név, a
Miklóssal egybefolyva, a mágusok népnevével ad
rokonságot. Ezért jön Szent Miklós nem sokkal
karácsony előtt, a napkeleti bölcsek, a mágusok
idejében, és szintén ajándékokkal kedveskedik a
kicsiknek.
Az ókori Európában a görög által használt
szkíta gyűjtőnevet, később a pikkely-páncélos
szauromaták neve váltja fel. A SZAURO előtag, a
latinban gyík jelentésű, és azon európai területen
került forgalomba, ahol a sárkányos és kígyós
zászlók lengedeztek akkoriban. Szerintem ez a sauromata név, a földanya hitén lévő kígyós szkítáknak a földjét, illetve népességét jelölte immár
latinul.
A hím-elv képviselői, az értelem egyenes vonalú, (azaz lineáris) öntermészete miatt, a világot
is hasonló keletkezéssel képzelték el, kezdeti kiindulópontul tűzve ki az Atyaisten Világteremtési
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aktusát, aminek párhuzamában hozta be a későbbi
materialista irány a Nagy Bummot. Ezzel szemben
a női féltekés érzelmek önmagukba visszatérő öntermészete miatt, ezen oldalunk, a körkörösen ismétlődő folyamatok által megújuló Világmindenség képét látja teljesebb leírásnak. Az önmagából
eredő megújulásáról tanítva, az öröklét jelképe az
önmaga farkába harapó kígyó lett, és ezt fejezték
ki még, a Szűzen-szülés, azaz önmagából eredés
költői hasonlatával.
A jelképi ábrázolásokkal nehezen boldoguló,
racionális útra tért görögök és szellemi utódaik, a
hivatalos apa nélkül szülő nő allegóriájában, a régi Nőistenek szajhaságát látták. Így kaptak egyes
népek BASTARD, azaz FATTYÚ jelzőt. Ezért tartják a zsidók Szűz Máriát is szajhának.
Nyílván a parthus-hunok Ősanyja került, a
jon-hunokon keresztül a görögökhöz, ahol Athene
összeolvadt vele, és lett Athene Parhenios, a Szűz
Athene. A sárkányzászlós parthusok, egész Európát bejárták, különösen Észak-Európában, (az ősi
Szkítia) mozogtak otthonosan. Ezért Magdeburg
régi Parthenopolisz (Szűz-vár) nevének tőlük kellett erednie. A szajhaság idővel, kényszerűen egybe esett a szolgálólányok kényszerű szexuális
szolgálataival, és jusson eszünkbe a sok, kiszolgáltatottsága miatt megesett cselédlány sorsa!
Innen válik érthetővé, hogy Magdeburg csak fordítása a Parthenopolis névnek, hisz a német
MAGDE = szűz, és szolgálólány jelentésű egyszerre. Az utóbbi ,,szolgáló” értelem, később elítélő ízű mellékzöngét kapott. A szűz és a szajha
jelentések azonosulása, csakis a nagy Hármas-arcú Anyaistennő ősi tanításaiból válik értelmezhetővé.
A bibliai hét-ördögös Mária Magdolna körül
is hasonló zavar keletkezett. A zsidó hagyomány
hajbodorító Mária (szajha) ként ismerte, ezzel
szemben a gnosztikus evangéliumokban, Jézus
legkedvesebb tanítványaként lép elénk. Magd-ala
városából származva, nevével és történetével, az
ottani Szűz-anyai és szent-szolgálói jellemzőket
testesíthette meg, amit a zsidóság elítélően értelmezett.
Az már csak hab a tortán, hogy a zsidóság
részéről ősanyánknak tartott, egyiptomi Nimródszálon érkező Hágár, szintén szolgálója volt Ábrahám ősatyának, még az után is, hogy feleségül
vette. Történetében tehát szintén keveredik a fele-

ség, és a szolgáló fogalma. Vajon véletlenül? Jézust pedig a Párduc Fiának mondja megvetően a
zsidó hagyomány, és e mögött is a Nimród-vonali
származás emléke él.
Nos, amennyiben Hágár földművelőt jelent,
és nevében benne van az Agar = föld rész, akkor
a Hagar forma elé, odakívánkozik az M hang, és
máris a MAHaGAR népnevünk áll elő, Nagy, azaz
ŐsiFöldi értelemben, de adódhat Anya-földi magyarázat is, amiből egyenesen következik az átvitt
értelmű Boldog jelentése. Mindezen következtetések nagyon szépen belesimulnak a korai felfogásba és névadó hagyományokba. Vagyis Hagar
nevezetünk elején, állhatott M, és csupán a bibliai
leirat aprócska hibájaként maradt le a szókezdő M
hang. De el is nyelődhetett, vagy más funkciót betöltve, helyenként szükségtelenné vált. Az arabok,
az ,,iszlám” vallási szóról képezik a Moszlim, azaz
iszlámkövetője kifejezést, és ehhez hasonlóan, a
Mahagar-Magar név az ősi Arábiában, lehetett
egyben Földvalláskövető értelmű. Ez utóbbit jelentette eredetileg a magus szó is.
A női egyeztető szemlélet, a jelenségek közös
nevezőjét igyekszik megragadni. Az egybemosódóan hasonló ideák világa, az ellenpólusos értelmi
megközelítésben, ellentmondásos masszának látszódik. Nem létezve szétválaszthatóság az érzelmi
minőségek hullámzó, egybefolyó tartományában,
ezért elutasítandó, pokoli régió lett a kategorizálhatatlan női érzésvilág. Fordított logikájú rendszere pedig, belső rész ismereteivel együtt, lassan
teljesen eltűnt a szemünk elöl. Kulturális követőinek is csak a lenézettség, a szégyen és a bűnösség tudata jutva, a hatalmi szuggesztió egy idő
után megtette a magáét, és odáig vezetett, hogy az
érdekeltek elhitték a vádló szavakat, és engedelmesen az önfeladás, az önmegtagadás útjára tértek. Így eshetett meg jászok hasonló esete, mikor
is a kereszténységben szégyenletessé vált ,,bálvány-, illetve sátánimádó” filiszteus múltjukat,
szégyenükben elhallgatták, majd végül származásuk vonalát is elfelejtették. A JON-jászokról
szerencsére, Herodot lejegyezte e folyamat lezajlását.
Kreatív agy-féltekénk mélyén, isteni titokként szunnyad, egy feltáratlan rendezőelvek
szerint felépülő, elgondolhatatlan mágikus világ.
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Részleges szemléletünk homályában, belvilágunk
ijesztőnek tűnő érzelmi tartalmait elutasítjuk, és
sátáninak tanuljuk meg elkönyvelni már a gyermekkorunk óta. Pedig Boldogasszonyunk belső
világában, ott parázslik, ott pislákol a láng. Lelkünk mélyén őrzi még ősi szeretetvallásának
fénymagját, de a hozzá vezető úton, mint a téli
napnak, alá kell szállni a tudati alvilág és az éjszakai égbolt mélységeibe, hogy a helyes tudás fényénél, megtalálhassuk az Élet magját, a magyarságunkat, azaz a boldogságot.
Húsvéti tojás-hímjeink VÉTETT ÚT motívuma előtt, érthetetlenül áll a mai kutató. Jelei
kozmikus allegóriáknak tűnnek. Az ősemlékezet
üzen, hogy bizony vétett úton járunk, mert a magyar elvesztette eredendő boldogságát, ,,Makarságát”, megtagadva érzelmes ősvallásának lelki
tanításait. A ma nyelvezetén mondva, kizárólagosan az értelmi valóság felé fordulva, megtagadtuk, elfojtottuk mélytudatunk érzelmi valóságát, így a mélytudat elfojtott tartalmai, az éltető
figyelem hiányában fulladoznak. A tudattalan világ görcsös kapaszkodása, értelmi oldalunkról
szemlélve, eltérítő ellenséges manővernek látszik,
és a szeretetteljességi áramlása helyett, folytatódik, és marad, az elkeseredett, öntudatlan belső
harc.
Tanulmányunkban, az iráni eredetű jász népünk kultúrájának, az ókortól máig érő folytonosságát kívántuk hangsúlyozni, fényt vetve szerepére az ősi szerves műveltség körében. Igyekeztünk még a történelemformáló lelki indíttatások anatómiai párhuzamait, és végül nyelvünk
analógiás alapokon szerveződő képi szóalkotását
bemutatni. Jász águnk, mint láttuk, messzi múltba
nyúlik vissza, a hun eredetággal átfedésben, és
Kárpát-medencei jelenlétük, ókorilag dokumentálva megtalálható.
Jelentős tény, hogy azonossági kapcsolatot találtunk a hellén hőskorban kulturális vezérszerepet játszó ION-JON nép, és a legrégibb idők
szkíta gyökereiről eredő hunok egy ága között. De
miszerint a JON = JÁSZ, úgy középkori jászaink
is bevonódtak az egyezési körbe, akik meg a korábbi JAZYG néppel mutatnak pontos átfedést. Az
ókori Pannonia, (PAN-ION = össz-, illetve minden jón) tehát a mai hazánk területén élt IAZYG
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és IASSI nép, szintén az ION-okra megy vissza,
ahogy a mai Erdély területén, tudtak is ókori ION
népről. De nem csupán névazonosságokkal találkoztunk, hiszen a kb. 2500 éves, ó-görög IO-IA =
ÍJ szó is láthatóan magyarul szól, tanúskodva
gondolatmenetünk igazsága mellett.
Magyari águnk is antik egybeeséseket mutat.
Sőt, mind a besenyő, mind a székely népességünk, szintén dokumentáltan hasonló ősi származással bír. A legrégibb időkbe visszanyúló kultúránk termékenyítette meg a vallásokat, fejlődésükre jelentős hatással bírva. Ősnépeink bölcsességének gyermeke a turáni Zarathusztra, a szakaszkíta Buddha, a párthus-hun, avagy jász-hun Jézus. Ők mindnyájan előrébb tolták, az emberiség
akadozó kultúrszekerét. Persze hatalmas ellenszéllel kellett dacolniuk. A női jelképiségünkkel
nem boldoguló népek szemében szálkává váltunk,
és ezért törlésre ítéltek. Értékeinket átvették, de
saját szája ízük szerint bánva, jócskán kiszelektálták belőlük a lényegi lelkiséget. Nem csodálkozhatunk hát, ha ebbe a sorba beleillik a zsidóság története. A jászok tudományát átvették, de
kihagyták belőle a jászokat magukat. Szakadár
vallásújítóként megtagadták jász gyökereiket. Kiszakadásuk tudatosságára mutat, ahogy irányt
váltva az átvevőkből, átadókká léptették elő magukat. Uralmi törekvéseik során még a lényeget,
Betlehem valóságát is megtagadták. Mert a galileai Názáret mellett lévő galileai Betlehem elfedése, és helyette Jézus születésének a júdeai
Betlehembe helyezése, pusztán előnyfaragási kból történhetett. Jézus származásának zsidó körbe
vonása, vezető pozíciót biztosított vallási, azaz lélevezetői kérdésekben, már a legelső időktől foga. Holott a Bibliák hátuljában lévő térképek egybevetésének tanúsága szerint, a galileai NázáretBetlehem-Szkitopolisz városok területi egysége,
élesen ellentmond a judeai Betlehem valós szülővárosi voltának.
Értékeinkkel jó ideje mások hivalkodnak, ráadásul kontár módon félreértve a lényeget, téves
irányokba viszik a vallásos gondolkodókat. Mert
mai, nyugati civilizációnk judeo-kereszténysége,
értelmi féltekénk termékeként, hiányos külső vallás. Külső, mert a Teremtő Isten, kívül, és fölötte
állva az emberen, elkülönült teremtményétől. A
gyermekeit és a világot is Szűzen, azaz önmagából
szülő Istenanya, (a ,,fattyú” népek Istenanyája)
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viszont az érzelmi félteke belső érzésvalóságából
eredve, belső érzeti egyezésben állt korai gyermekeivel. Bensőséges viszonyuk érzeti, átéléses,
de erről az értelem képtelen tapasztalatokat szerezni, valóságát tehát elutasítja. Mindezekből következő lelki tragédiánk, hogy érzelmi-tudás híján, megtagadva az érzelmi birodalmat, öntudatlanul elzártuk magunkat belső életforrásunktól.
Minden fénykereső szándék meddő és téves,
a hibás helyzetértékelés miatt. A fényt kívül keresők, az egyetlen lehetséges úttól, a belső fény
felfedezésétől zárják el magukat. A külső isten
hite, ezt a téves utat gerjeszti, ezért hiányosak a
mai vallások szinte mind.

Hajdan Boldog Magyar Nemzet, mivé lett neved,
Ordassá vált világunkban helyed nem leled.

JEGYZETEK, HIVATKOZÁSOK:
1) – Lásd az 1925-ben Magyarországon előadó indiai
parszi professzor, J. J. Modi, A hunokról, akik meghódították Indiát. Mivolt a hunok vallása? c. művét.
2) – Zajti F.:Zsidó volt-e Krisztus
3) – Lásd Görög Mitoszok c. könyvét)
4) – Lásd Corenei Mozes örmény történetíró és J.J Modi
5) – Mivel ez a PEHLEVI elismerten a később uralomra
jutott parthus-hun dinasztiák nyelve volt, ezért az ó-perzsát
tartják az előd-nyelvnek. Viszont a perzsa hősmondákban
felbukkanó perzsa nyelvű PEHLEVÁN (hős és harcos) szó
jól mutatja ki is volt a kultúr-átadó. Valójában fordítva történhetett, és a perzsa nyelv vette át az ősibb, és dicsőbb
múlttal rendelkező keleti hunok nyelvéből, ezt a tovább
képzett szót. A felejtésre kárhoztatott parthus-hunok
történelmével és a magyarokkal való rokonságával, már sok
neves kutató foglalkozott, nem lehet hát célunk őket a nyomozásunk fókuszába állítani. Legyen elég Szent Koronánk
parthus-hun
motívumaira,
és
Jézus
parthus-hun
származására utalnunk.
6) Ahogy Dárius király híres, háromnyelvű sziklafeliratát
őrző hegy neve is több, BEHISTUN, BAGISTAN és
BI.SUTUN alakban maradt fenn, az jól példázza a H hang
eltűnési hajlamát, avagy G, vagy K hanggá keményedését.
Egyes nyelvek kiejtésében teljesen eltűnik, ahogy a mai
olasz is ungariát ír és mond, a hungaria helyett.
7) – Az Istár névnek volt H-s, Histár alakja is, mint az
Isztria-félszigetnek is Hisztria, és ne kelljen itt egyéb példákkal untatnom a hallgatóságot, 20 éves kutatás eredményeire alapozom mondandómat.
8) – Dr. Fáy Elek, A magyarok őshona, (1910.) c.
könyvében idéz Movers, Die phoenizier c. művéből.
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9) – Caitlin Matthews: Kelta hagyományok.
10) – Hisz JAHve Isten után nyert nevet JEHuda törzse, és
csak később lett Juda, amiből meg a JIDdis, majd ZsidóSidó név lett, mutatva a kiejtésváltozás sokrétűségét.
11) – 1681-től, kettős névvel hol váltva, vagy meg egyszerre mindkét formát kiírva, így, ,,PHILISTAEUS azaz
JASONES” jelölték. A történelem sodrában, csak 1741-től
tűnik el végleg a Philistaeus nevezet, és jön a JAZYGES
alak. (Horvát I. Jászok, 1829.)
12) – Az 1382-ik évi magyar nyelvű Ószövetségi töredékekben, a kánaáni Philistaueusok is, és a XVI. sz. eleji
Debreceni Magyar Legendárium Szent Dávid életével kapcsolatban említett Philistaeusok is. stb. JÁSZ-nak lettek
fordítva, a magyar nyelvű kiadásokban. Horvát: Rajzolatok)
13) – Nyelvünkben is hasonló jelenség által volt a Jásznak
még GYÁSZ kiejtése. A jászruha=gyászruha, a kijó=kígyó,
a hajma=hagyma, a jó=gyó, a gyógyul régen ,,jóul-jójul”
volt, stb.
14) – IV.sz-i Ammianus Marcellinus még jazygokat említ,
de 300 év múlva, a VII.sz-i Ravennai Geográfus, már
GAZORUM nemzetről szólt.
15) – Horvát Jászok II.
16) – Az Ókori Lex: Pannoniában, Daruvár mellett, köbe
vésve találták RESPUBLICA IASORUM, (egyenesen Jász
Köztársaság) továbbá Toplicán megtalált kő felirata AQUA
IASAS, (Jászfürdő városa)
valamint Várhely körül talált
kövön DACORUM IASSIORUM felirat, (dák jászság,) Ez
időben nem volt J betű.)
17) – Stephanus Bizantus szerint a palesztinai Gáza város
hivatott IONIA néven is, amikor meg Strabónál, Attika,
(Athén) hajdan ionia, és ias néven hivatott, tehát ION =
IAS.
18) – Több irányú kapcsolatrendszer egybeköti:
–A névmódosulatok leirata: az ókori IASI és IAZYG
népet, a középkori JASONES és JAZYG néppel, akik jászok.
– A kettős névhasználat: A palesztínai filiszteusokat a
középkori jászokkal.
– Nevük egyező jelentése: A metanasta jazygokat, a
philistaeusokat, és a parthusokat.
– A viselet: A jazygokat, a philistaeusokat és a parthusokat.
– Az élettér: Pannonia, az ókori jazygok és iasok, helyén később a jász-jasones-jazygokat. Szentföldön, a filiszteus-(i)as népet a parthusokkal, (Róma, csak Jézus előtt
pár évvel foglalta el Judeát.)
– az íjász harcmodor: a jazygokat a parthusokkal, a jászokkal, és a filiszteusok is Pharetrarius, azaz ,,íjas” jelzőt
nyertek.
19) – (Hőke Lajos, Armenia)
20) – Lásd a1881-es, Héber kútforrások c. műre támaszkodó Révai Lexikon, Hagar-ország címszavát!
21)
Bibliai Lexikon (1931.)
22) Horvát István A Magyarokról mint Agarénusokról
c. 1828.
23) – (Horvát, Rajzolatok )
24) – Horvát: Jászok II.

25) – Strábo: Attika (Athén ősállama) hajdan Ionia és Iasz
néven hivatott. Zonarás : Appianus 147 után írja: a dácok az
ionesek mellett laknak, és ezzel vagy az IASSII, vagy a
IAZYGES népről kellett szólnia. Dósa Tamás 1334-ben
Ionia Főkapitányának íratott. (Horvát JászokII)
– A görög ion-ok nyelvjárását iaas-nak nevezték. (R.
Lex.)
26) – Pl. EU-PHONIA=jó, helyes kiejtés, EV-ANGELIUM=EU-ANGELIUM=jó hír, stb. vagyis az EU = EV,
akkor IU nem csupán a JU kiejtést kaphatta, hanem lehetett
a szintén kapcsolódó ÍV olvasata és értelme is.
27) Diod Sic szerint, a krétai Apolló találta fel a citerát és
a muzsikát, valamint az íjat is, és megtanította a lakosságot
a vele való bánásmódra, ezért leginkább a krétaiaknál virágzott a nyilazó mesterség, és az íj neveztetett szkíta íjnak. A
krétai CURETES és a Iás nemzet, egy a philisteusokkal, és
Gázában a krétai Juppitert imádják.(Horvát Jászok II)
28) – A Nagy-Örményország történetében, Chorenei Mózesnél Ahura Mazda neve Aramazd és Ormuzd formákat is
ad, és az örmény Anahita pogány neve Aszdgigh,
29) gör. Astyages, = babiloni Azidahak, =örm. Asdahak,
és jelentése nagy kígyó, sárkány.
A méd kultúremlőkről tejelő perzsák királyainak Isde-Izde
előneve is ide kapcsolódik, pl. Izdegerd.
30) A kazárokból kivált kabar törzsekről van szó, kiknek
nevét egyes kutatók, a kóbor (azaz vándorló) jelentéssel magyarázták már a XIX. és XX században.
31) – A Kurdok ókori Kürtii, Kordyaei, Kordyeni, és Gordyeni, Gordyai formáiból, a figyelmes szemlélő, az Agareni
név változataira ismerhet, különösen, hogy mai guránjaik is
még földművelők, mint a régi Agarenusok. Különösen a
Kürtii (Cyrtii) forma ad honfoglaló Kürt törzsünk nevével
szoros egyezést. A nevek utáni T és D hang, régtől fogva
,,utód” értelmű jelölés, mint nálunk az Ózd végén.
32) – az ó-görög GE-ORGEO = föld-organizáló, azaz földművelő.
Hágár ősanya egyiptomi eredetének fényében felhozzuk
Horvát Istvánt, aki a Rajzolatok c. könyvében megemlítette,
hogy egy Egyiptomból származó antik pólyán, magyar rovásjeleket látott. E közlésnek Varga Csaba, íráskutató utána
járt, és azonosította a székely-magyar rovásírásos ABC jeleinek, szinte pontos megfelelését, az egyiptomi demotikus
írás jeleivel. Tehát ha egy ottani nép hajdanán, a mi hangkészletünkkel írt, akkor ős-nyelvünk is használatban lehetett azon a tájon. Ami pedig reálisnak mutatja Németi Kálmán kb. 100 évvel ezelőtti meglátását, mi szerint az egyiptomi szfinx hieroglif neve, HUN olvasatot ad.
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Rostás László
„Lehel-kürt” és a „Szent László legenda” ikonográfiai azonossága
a szkíta kereszténység tükrében

egyben a kettő = egy + egy = három = eGy
Lyányos + János = ScS Jóhs’
mert páratlan

Mottó helyett álljon itt egy tanmese tanulságként:

Két Tiszavirág beszélget arról, hogy milyen
szép az élet, mert mindig kellemes idő van és süt
a nap, csak sajnos néha esik az eső. Mire a béka
közbe szól: Persze! Csak tudnátok, milyen borzalmas, mikor hideg van, esik a hó és fagy. Erre a
Tiszavirágok ráripakodnak: na ne hazudj, ne bomlaszd a rendet, hiszen nem is létezik, és meg sem
tapasztalható az, amiről beszélsz. Majd sok lúd
disznót győz alapon lenyomják a víz alá. Ekkor az
utolsó szó jogán, a béka csak annyit mond:
Bizony a Ti földi életetek pár napja ehhez valóban
nem elegendő, hogy megértsétek azt, hogy AZ IS
VAN, AMI NINCS.
A „tudomány jelenlegi állása szerinti” hivatalos művészettörténeti meghatározás alapján, a
Jászberényben őrzött úgynevezett „Lehel-kürtjének” ábra anyaga egy bizánci cirkuszi jelenetet
ábrázol, mely nagy valószínűség szerint Bizáncban
készült. A Jászberényi múzeum látogatója a
Lehel-kürtje megtekintése során, ezzel a helyi értékeket kizáró, öncélú megfogalmazással találko50

zik a múzeumi ismertetőben. Ami végül, akár lehetne is, amennyiben megelégszünk a felületes
szemlélettel, és elfogadjuk azt – az egyébként
minden tekintetben elfogadhatatlan – megállapítást, hogy létezik alacsony illetve magas szintű
művészet, melyen belül a Magyarság paganus
(vidéki) ága képviseli az „alacsony” ill. a RómaiBizánci civitas (városi) ága a „magas” művészet
szintjét. Ezt a fajta öncélú felsőbbrendű szemléletet már ismerjük, és tudjuk hova vezet. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy a több ezer éves
múlttal rendelkező Szkíta-Hun-Avar-Magyar szerves műveltség folytonosságát képviselő, egyetemes kultúránk mind máig élő hagyományát is figyelembe vegyük egy oly fontos nemzeti ereklye
mint a Lehel kürtje elemzése során.
A Kárpát-medencei Szkíta-Hun-Avar-Magyar
élő szerves műveltség folytonossága alapján a
Lehel-kürtjén található faragások jeleneteinek és
a karaszkói templom középkori falképén látható
Szent László legenda falkép ciklusának folyamatábraként való párhuzamba állításával, a két ábrázolás közt teljes bizonyossággal kimutatható az
ikonográfiai azonosság, a várból való kivonulástól,
a fegyvertelen küzdelmen, a fejezés ábrázolásán
keresztül, a révült állapotba szenderülés úgynevezett fa alatti „fejbenézés” jelenetéig. Ezzel teljes
mértékben megkérdőjelezhető és elvethető a „bizánci cirkuszi jelenet” jelenkori „hivatalos” értelmezésének kizárólagossága. Kimondható, a Lehelkürt és a Szent László legenda falképciklus összevetésének tanulsága alapján, hogy Szent László –
mint Koppány unokája – folytatja a Szkíta kereszténység Nimrudi hagyományának útját. Az előadott tanulmány rámutat arra is, hogy miért tér el
a „képes krónika” Lehel-kürt mondájához fűződő
„Trón-bitta-fanfár” ábrázolás a Jászberényben őrzött eredeti Lehel-kürt formájától, mely viszont
megegyezik a „Képes Krónika” magyarok bejövetelét ábrázoló képén látható, zárt koronával ábrázolt Árpád fejedelem kezében lévő kürt formájával.

A tanulmánynak nem célja és nem is lehet a
mindenáron elutasítani vagy bizonyítani akarás.
Nem kívánja elvetni a Lehel-kürtjével kapcsolatos
eddigi kutatások valós értékeit, megállapított komoly eredményeit, hanem azok helyes felismeréseire, mint alapokra kíván támaszkodni. Emellett
viszont Lehel-kürtjének a nemzeti sajátosságokat
felmutató, s így egyetemes értékeket képviselő
elemzésén keresztül mindenképpen szeretne rámutatni arra, hogy teljes mértében tarthatatlan az
a megállapítás, mely elveti s ezáltal elutasítja, az
ún. Álmos-Árpád kori magyarok második bejövetelénél is folyamatos élő hagyományként kimutatható, Szkíta kereszténység kultúrájának egyenrangúságát más korabeli kultúrákkal, miközben csak
feltételezi, hogy az „alacsonyrendű” műveltséggel
rendelkező „Bar-Bar” (világosság, világossága)
magyarok nem ismerve a „magasrendű” kereszténységet, így azok egyetemes szimbólumait nem
érthették, ismerhették, alkalmazhatták, mivel az
csak Rómához (Bizánchoz) tartozhatott.
Még mielőtt rátérnénk a Lehel-kürt SzkítaHun-Avar-Magyar élő szerves műveltség irányából való részletes elemzésére, szükséges legalább
nagy vonalakban a Szkíta kereszténységhez tartozó néhány fogalom tisztázása, mert könnyen úgy
járunk, mint az egyszeri városi ember, aki Budapestre szeretett volna utazni, de a Bukaresti vonatra szállt fel, mivel a hangosbemondóban körülbelül úgy hangzott. Az élő szerves műveltségünkben, a Magyar Nemzet által vallott hitvilág a
Szkíta kereszténység valóban nagyon lényeges és
fontos része. Történelmi tény a Szabolcsi Zsinat
jegyzőkönyvében található kijelentés, mely így fogalmaz a paganus, azaz a vidéki vallásosról:
„...Szkitikos, etnikos, et ritos...” azaz: …Szkíta
nemzeti és rítusú…, mely nem azonos a civitas,
azaz: városi hittételt vallókkal. Ennek a nemzeti
rítusú vallásnak egyértelmű bizonyítékai megtalálhatók, mai napig élő szokásainkban pld. a hamuban sült pogácsa mint útra való szent kenyér, a
XIII., XIV. században készült felvidéki templomaink freskóin, az Erdélyben lévő Bögözi templom Szt. László Freskóján, Hungarus Paulus (Magyar Pál) XIII. sz-ban élt domonkos-rendi Bolonyai egyetem rektora által összeállított egyházi
törvénykönyvben, de Nagy Lajos király által készíttetett és a Pálos Rend lengyelországi tartományának megalapításra küldött (Fekete) Lengyel
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Madonna képén is.

A Magyar Pálos hagyomány úgy tartja, hogy a
képet Nagy Lajos király, Zách Kláráról készíttette,
mikor a király leprás lett, és ezt annak tudta be,
hogy Károly Róbert, az ő apja, kivégeztette a Zách
családot. Egyedül csak Klárát hagyták életben,
mivel gyermekkori játszótársa volt Lajosnak, de
büntetésül elcsúfították az arcát. Lajos vezeklésül,
Kláráról készíttetett egy idealizált Madonna képet,
de Szkíta nemzeti rítus szerint, a gyász jelét, az
arcon lévő bevágást is
megejtették, mint ahogy
ezt Hérodotosz is leírja,
mint ősi szkíta rítust.
(Természetesen erre a
Lengyel hagyomány másként emlékszik, mint
ahogy a Pálos Renddel
kapcsolatban sok minden
egyébre is.)
(Fekete) Lengyel Madonna

A Szkíta kereszténység szellemiségéhez tartozó fogalmaink tisztázásához, megértéséhez szükség van a szép ősi magyar anyanyelvünk tiszta
használatára, a fogalmaink hiteles, világos értelmezésére, meg-magyar-ázására, melyek nem a napi párt- és valláspolitikai érdekek mentén kerülnek megfogalmazásra, kifejtésre. Az Őr-eGe-k azt
tartották, mint ahogy az Ör-eG ŐS-TE-EN harmóniájának egyensúlya is mutatja, hogy a szellemnek és léleknek is meg kell adni azt a gondoskodást, amit a testnek, mert egyébként elhagyják azt. Ott ahol az ŐS nevében ketten (szeresd
felebarátodat mint TE-EN magad) vagy hárman
összejönnek, ott Ő (IS) egylényegűként jelen van.
Egyesszám három személyben Ö(S),-TE,-(É)N.
Ezt az UT-AT mely az e(G) útja (kezdetben vala
az i(G)e) őrzi az ŐR-eG. Ezt láthatjuk a szkíta un.
”ivócimborák” esetében is, mely egyértelműen a
vérszerződésnek, mint új szövetségnek, a megtestesülését fejezi ki, mint egyben a kettőTE-EN magunk. Ezáltal a szer által, valójában egyek a barátságban (Bar-Ata-ság=fény atyaság) és az (ŐS)
Kos világhónap (kornu) kosszarujából mint az égi
királyság koronájának koszorújából részesülnek a
BOR-ból, mint átlényegült világosságból. S így
lesz az egyben a kettő=egy+egy=három=eGy,
mert páratlan új minőség. Ezt jelképezi a Képes
Krónikában látható Árpád beavatott király kezé51
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ben lévő el-le-fa-an-t aga-ar-ból készült „LE-EL”
kürt is, vagy jelenleg meg-le-elt nevén a Lehelkürt.

Kul-Oba KUR-GA-AN

Most pedig ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a
Lehel-kürt ábráinak értelméhez, nézzük meg mit
is értünk az általa is képviselt ”ker-eszt-én-y-ség”
fogalma alatt? Előbb keressük meg a ”kereszt” értelmét. Ehhez a magyar nyelv adja a legjobb sorvezetőt. A KÖR, mely a világmindenség teljességéből a V-AN-ból a NIN-cs-et jelöli ki azáltal,
hogy a végtelen tér egy részét körbeírja, mint a
Szent Korona Pantokrátor képe a köldök helyén
található KÖR alakú NIN-cs-et, mert egyébként a
Teremtőt (TER-EM-TŐ) csak önmagával lehetne
meghatározni. Erre a minőségre utal Nimrud mezopotámiai neve NIN-hur-ta, valamint a magyar
közmondás is ”Szegény lehetsz, de NIN-cstelen
NEM”. Ez által még csak a NIN-cs került meghatározásra, ami VAN. Ahhoz, hogy a NIN-cs
testet ölthessen, meg kell határozni az irányt, azaz
a célt is, melyet a kör vízszintes és függőleges
négy egyenlő részre való felosztásával lehet. Ebből ered a KÖR-OSZT azaz a KERESZT. Ez figyelhető meg a Lehel-kürt felfelé, mintegy célként előretartott, kereszttel négyfelé osztott körein
is. A Pásztor ember úgy tartja ott van a világ közepe, ahová a Gamós botját leszúrta. Ezt a hagyomány szerint úgy teszi, hogy előbb maga köré a
bot gamós végével kört rajzol, majd kör középre
helyezkedve leszúrja a botját, majd ezen, mint a
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világ tengelyén megtámaszkodva subájában gubbaszt azaz révül. Így a KÖR-OSZT közepére behelyezi az ÉN lelket, a Káldeus hagyomány ÉNLIL-jét, s ezáltal az Ősiségben egylényegűvé válik
a NIN-nel, a Teremtő Istennel, aki V-AN. A Szent
Koronán is ezért kerül a NINcsbe az Én-LéL-ek
teljességét jelző AR-AN(y) Gömb a rajta lévő kereszttel. Ez a pusztai pásztor ember (KÖR-OSZTÉN) azaz kereszténysége, mely a Kál-deus (Gal
ill. Kelta) hagyomány EN-LIL isteni személyével
való azonosulását is kifejezi, mint a „pásztor királyok” nemességének naponként szer-etettel megélt, nemes beavatási hagyománya. Ennek szerves
megfelelősége, a négy égtájra tájolt koronázási
dombon (Szkíta időkben Kur-ga-an, mert az ősök
szent teste fölött nem lehet büntetlenül hamis
úton járni) Magyar Szent koronával való koronázás
szertartása is. A különbség csak annyi, hogy ebben az esetben a „Kur-ul-táj” tábor helyi jelenése
alapján, a nagyszalán kiválasztott „egyenlők közül
az első”-ként, mint földre alászállt (ki-ra-al(y) áll
a körbe, az ar-an (égi áradat) kör ker-eszt kor-ona
alá, saját KiÜRíT-et testét szent edényként felajánlva, az átlényegülés beavatására várva, mint
En-lil földi helytartója a Nimrudi hagyomány szerint. Ezért nevezi az ősi hagyomány a Magyar
Szent Koronát, a Szkíta (Káldeus, Babiloni) Keresztény Beavató koronának, mert nem a király viseli, azaz nem a királyon van, hanem a király van
alatta, mint a Ter-em-tő nemzetének, egylényegű,
egyenlő, azaz nemes nemzetes tagja, ugyanúgy
mint a pásztor királyok és nemesek is. A Test
Szent edényként való kiürítésének szeréhez járul
hozzá az Én-LéL-ek kürtje. (Az Árpád-ház kihalása után a ”Trón-bitta fanfárok” veszik át ezt a szerepet.)

Hármas botoló, Nyírvasvári 1956

Hármas botoló, Nyírvasvári 1956

A molnár ember is azt tartja, hogy a világ közepe a molnár övénél a száraz, vagy a szélmalom
közepén lévő tengelyen van, és még sorolhatnánk
a példákat. Ez az a kereszténység, mely meghatározza a Lehel kürtjén látható, és a mammom
szintjén ”cirkuszi mutatványnak” csúfolt ábrákon
”kereszt-ül” az értelmét, ugyanúgy mint a KöR
alakú KüRt, mely ha Áldozat vállalás KŰRTjeként szólal meg, akkor ugyanúgy KiÜRiT, mint
amikor a szkíta szertartásrend szerinti áldomás
ivásakor a bort kiürítik fenékig a kürtből, vagy
például a KűR ill. KöRTánc esetében mikor a
körforgás kiüríti a kör közepét, a NINcs számára.
Ezért van hogy csak a beavatandó személy(ek)
lehet(nek) a kör közepén, mint például a menyasszony, vagy vőlegény esetében is. Ha már a
táncnál tartunk, szintén ide tartozik a Bot-os tánc
is, ahol – ugyanúgy, mint a megváltó keresztkörüli
tánca esetén – a bot körbetáncolásával, mint a világtengely körüli közteslét bód-ult (buda) állapotának átélése a cél, legyőzve a bennünk lévő
anyagi (sötét) erők vonzását, ugyanúgy, mint Szent
László legendájában a sötétség és világosság küzdelmének körforgása. A kürt ábrájának alsó körében szintén botos körtáncot láthatunk, ahol egy
harmadik (nő) alak körül táncol két alak, az ŐReG-ek IGI-ző tekintete mellett, úgy mint a fenti
képen. Mellette Inanna Igiző tekintetének védelmében, a BOT által, BOD-ult BUD-a állapot köztes létének révült álmába került beavatottat látunk, a világfa alatt ülő őrző álomba szenderítő
hárfaszó ZEN-ÉJE mellett.
Ezek után, vizsgáljuk meg a KÜRT, valamint
az ehhez kapcsolódó RYTON szavakat. A kürt
szavunkhoz társuló jelentéstartalmat már fentebb
kifejtettük. A Rytonhoz tartozó jelentésről pedig
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annyit, hogy többnyire folyadék tartására szolgál,
és egész változatos formákban jelenik meg. A
szkíta, pártus korban főleg ”ivóedény”, míg a középkorban szentelt olaj tartására szolgál. A Szkítáknál és a Pártusoknál közismert, hogy a bort
szent italként tartották számon, ezért szentségtörésnek vették a bor földre való kiloccsantását.
Mint ismert, mindkét tárgynak szarv alakja, vagy
ahhoz közel eső formája van. Ha funkciójához
kapcsolódó fogalmakat keresünk a RYT-on mellé
akkor a RYT-us, vagy RYT-mus fogalmakat találjuk. Majd nézzük meg a KÜ-RT és a RYT-ON
szavak mássalhangzóit, és ha ezeket egymásra
csúsztatjuk, akkor KÜ-RYT-ON alapján az ős etimon az (R és T) mássalhangzókkal jellemezhető,
és így bátran mondhatjuk ezekről a ”tárgyakról”,
hogy ősi értelem a (RÍT)-ushoz és ezzel együtt járó szertartáshoz köthetők.
Most térjünk rá a kürt hagyományára. Ehhez
hívjuk segítségül az írott forrásokat, azon belül is
legfőképpen a Képes Krónikát. Mind a szájhagyomány, mind a krónikás hagyomány a kürtöt Tas
fiához Lél-hez köti. Erről legelőször a Hét vezér
felsorolásánál értesülünk, és ez azért is lényeges
tényező, mivel a Krónika, ”A magyarok bejövetele
Pannóniába” ábráján, mely Árpád ”vezért” szövetség kötés, vérszerződés közben ábrázolja
ugyanolyan zárt koronával, mint amilyen Atilla,
Koppány és Szent István fején is látható, kezében
a Jász kürthöz hasonló kürttel, melyen a miniatúrát festő aranyat használt kiemelésként ugyanúgy, mint az egyéb klenódiumok esetében. Árpád,
háta mögött 7(magyar), míg előtte 5(avar) főember
társaságában látható. Itt csak megemlítem, érdemes megfigyelni a Szkíta szokás 7+1-es rendjét.

Árpád király és LÉL-kürtje
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nius a’ 27. könyvében világosan megírta...” Vajon
ha voltak rajta drágakövek hova lettek és valóban
milyenek voltak?
Most pedig nézzük a Krónikás miben határozza meg a Kürt funkcióját: ,,...Árpád pedig övéi

jelenlétében megtöltötte kürtjét (cornu!) Dunavízzel és az összes magyarok előtt ama kürtre a
mindenható Isten kegyelmét kérte: engedje át nekik az úr ezt a földet mindörökre. Szavait végezvén az összes magyarok így kiáltottak háromszor:
„Isten, Isten, Isten.” Ebből aztán szokás lett,
melyet a magyarok máig is őriznek...” Ha még

”A magyarok bejövetele Pannóniába”

ehhez hozzátesszük a Vérszerződés azon részét,
melyben a vezérek esküt tesznek, hogy ameddig
Árpád vére él, addig a királyt az Ő nemzetségéből
választják, akkor, ennek alapján joggal feltételezhetjük, hogy a kürt funkciója, mely az Árpád-házi
királyok jogszerűségének uralkodására tett eskü
megújítását szolgálhatta a királyválasztáskor, ezt a
szerepét az Árpád-ház kihalásával elvesztette.
Mint már fent említettük, az Árpád-ház kihalása után a ”Trón-bitta fanfárok” veszik át a
”Kürtök” szerepét.

XVI. Jász világtalálkozó

Az ábra arany kiemelésének jelzésértékén
azért is érdemes elgondolkodni, mert, az 1815ben Kassán kiadott: Az Jász, vagy-is IJÁSZ
KŰRTÖN lévő Metzésekről és azoknak Értelmekről: Irta Nemes Décsy Antal könyvében az első
rész 79§ alatt: ,,Ezen Jász Kürtön pedig szinte

ezek az környűl állások tanáltatnak, arany Láncz,
drága Kövek, BetűkBetűk-is nem Írásban ugyan, hanem
rajta lévő állatokban, mellyekkel éltek az Egyptusi lakosok,...” valamint a befejezésnél a következőt: „Ekképpen a’ tseppek vagy-is fótok, melylyeket emleget ezen a’ Jász Kürtön lenni Molnár
Ferencz Úr a’ 14. lappon munkájában, – véres
tsepegésekkel helyel meghintve, koránt sem vértől
esett tseppek vagy fótok (a’ mint hibássan gondolta, és adta elöl szokása szerént) hanem a’ Saphir Gyöngy természetes tulajdonsága, mint ezt Pli54

”Trón-bitta" fanfáros heroldok

Mikor elolvastam Csajághy György jegyzetét
a fanfár trombitákról akkor gondolkodtam el, vajon valójában mit is jelent a trombita szó? Ekkor
ismét a magyar nyelv sietett segítségemre. Ugyanis a fanfár trombitákat a trónteremben események
ítéletek, bejelentések hangsúlyaként használták,
és rajtuk lógtak királyi vagy főúri zászlók, mint a
bitófán az akasztottak Így kézzel foghatóvá vált a
fanfár trombiták értelmezése, hiszen a királyi udvarban a Trón mellett a heroldok által tartott fanfárok mint a bitófák tartották a zászlót, és ha arra
került sor, a bejelentett ítélethirdetést a bitang,
bitófára való, a fanfárok hangja után kapta meg.
Ez a fogalom Csajághy szerint is a Krónika készí-

tésének idején a XIV. sz-ban (az Árpád-ház kihalása után) már ismert volt. A fenti értelmezés, –
valamint az a tény, hogy a Képes Krónika miniatúrái önálló és sokszor sokkal mélyebb mondanivalót közölnek regős rejteki módon, mint a leírt
szöveg – vezetett arra a tényre, hogy a Lehel-monda ábrázolásában és a latin szövegben is (comu
helyett tubis) miért tér el a meglévő kürt formájától és a festő miért egy trón-bitta-fanfárt ad Lehel kezébe. Már Kézai, Kun László udvari papja is
megkérdőjelezi a monda ilyetén valós tartalmát.
Joggal vethető fel, hogy itt valami nincs rendben.

Lehel (Bulcsú) és Kon-Rád
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A képes krónika ábráján Lehel, illetve Bulcsú
Trón-bitta fanfárral veri fejbe a császárt, miközben várnak a bitófára. Így értelmet kaphat az ábra
azon ”elrajzolása” is, mely, ha Lehel fejét ill.
egyik kezét kitakarom, akkor tulajdonképpen Bulcsú az, aki a Trónbitorló császárt trónbittával fejbe veri. Ez viszont akkor válik igazán érdekessé,
mikor Bulcsú alakja megegyezik Kun László alakjával, s így a császár alakja pedig avval a Habsburg Rudolf-al aki László fogadott apja, azaz
gyámja.

IV.(Kun)László

Tudjuk, a rendelkezésre álló oklevelekből,
hogy ez az az időszak, mikor, IV Béla király leánya, Anna Hercegnő a Cseh királyi udvarba menekül az Attila kincsekkel, és ezután több mint
egy évszázadon keresztül folyik az elrablott kincsek visszaadásáért a diplomáciai harc, amelyek
végül is soha nem kerülnek vissza a magyar király
kincstárába. Ha például Lehel korában a német
császárgyilkosság igazolható, akkor a Habsburgoknak mint német római császároknak és egyben
cseh királyoknak nem kell visszaszolgáltatni, és
jogszerűen tarthatják maguknál az Attila kincseket. Rudolf a cseh királytól megszerzett hűbéreket
saját fiainak adományozta. 1283-ban, egy családon belül kötött egyezségben ez úgy módosult,
hogy az egész hűbérbirtokot Rudolf elsőszülött fia,
Albert kapja. Kun László halála után Rudolf Magyarországot is megűrült hűbérnek nyilvánította és
1290. augusztus 30-án fiának, Albertnek adományozta. De ezt ténylegesen nem foglalta el. Így
Kun László, (LÉL) cselvetéssel bekövetkezett halála után sem lett hűbérese, (mint a mondában)

Habsburg Rudolf és Kun László

szolgálója a német királynak. Valóban így érthető,
a képírás és a magyar nyelv segítségével, hogy miért tér el a Lehel kürtjének ábrázolása a „képes
krónika” Lehel kürt legendájához fűződő „Trónbitta-fanfár” ábrázolás a Jászberényben őrzött eredeti Lehel-kürt ábrázolásától.
Ha valóban igaz a Kárpát-medencei SzkítaHun-Avar-Magyar élő szerves műveltség Szkíta
kereszténységgel való folytonossága, akkor ennek,
részleteiben is kézzel fogható bizonyosságainak
kell lennie. Egy ilyen bizonyosságként teszünk kísérletet, a Jászberényben őrzött Lehel-kürtjén található faragások folyamatábra szempontjából lényegi részletekbe menő tényleges jeleneteinek, és
a Felvidéken található Karaszkó-i templom középkori falképén látható Szent László legenda jellemző falképciklusának folyamatábraként való párhuzamba állításával.
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Karaszkó-i templom középkori falképén látható Szent László legenda

Az eddigi elemzések során, ezt a szembetűnő
azonosságot azért nem sikerült felismerni, mert,
még gondolati síkon is eretnekségnek tűnt, a Szkíta kereszténység felvetése, olyannyira, hogy még
napjainkban is egész egyszerűen hamisítványnak

állítják be, az ideköthető bizonyítékokat, többek
közt a Szabolcsi Zsinat erre vonatkozó részeit is.
Ezen kívül általában a már meglévő ábra anyagból
kiindulva, az új felismerésekkel kiegészített és
némileg módosított ábra anyagot használtak.

Molnár Ferenc illusztráció 1803

Lehel-kürt kiterített rajza (1988 László Gy.)
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Az általam ismert eddigi vizsgálatok során, a
kürtön található ábrákat részanalógiák alapján
elemezték, melyek külön-külön komoly és elengedhetetlen adalékok a helyes értelmezéshez, de
koránt sem teljesek, mivel csak részleges tér, idő
és téridőbeli, a meglévő kiterített rajzoknak megfelelő olvasattal számoltak. A Lehel-kürt jelenlegi
ismertetésében az idő és a hely szűkössége miatt
nem térhetek ki minden részletre. Ezért itt, most
csak az úgynevezett főmezővel fogok részletesebben foglalkozni, természetesen fenntartva azt,
hogy a kürt szélesebb végének peremén lévő
nyolc (!) köralakban egymásba fonódva vezetett
”szín”-váltást követő sín-us hullámvonal, (egyszer
lent egyszer fent) szalagokkal határolt ábrái
ugyanolyan fontossággal bírnak, mint a középső
mezőben lévők, hiszen a kürt kiürített ”nin”-csét
körbeíró nyolc körbeírt ábrája a Szkíta nyolcágú
apostoli kereszt ikonográfiájának felel meg, mint-
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egy koronázó párkány. A Szent László legendával
való szellemi párhuzam felismeréséhez László
Gyula Professzor 1988-ban és Molnár Ferenc
”Jász-Bereniensis, Districtus Minoris Cumaniae
Capitaneus” 1803-ban készített illusztrációja vezetett. Mindehhez hozzátartozik még, hogy László
Gyula Professzor úr Miskolci díszdoktori kitüntetésekor, a professzor urat a tarsoly lemezekről írt
tanulmányomról kérdeztem, mire Ő azt válaszolta,
hogy a felvetett analógiákat elfogadhatónak tartja,
de mint még sok más egyébbel együtt, ennek a
teljes értékű bizonyítása és megírása, már csak a
mi nemzedékünk feladata lesz. Majd ezek után,
mint ”László a Lászlónak”, egy Szent Lászlóról
szóló könyvét dedikálta nekem avval a megjegyzéssel, hogy ”evvel még dolgod lesz”. Hát úgy tűnik, az édes, de nehéz teherként ránk testált kötelezettség végzése során, LETT IS.

KARASZKÓI TEMPLOM Szent László legendájának falképe.

LEHEL- kürtjének kiterített összerajzolt folyamatábrája

László Gyula Professzor úr Lehel-kürtjéről
készült rajzán, a felületes szemlélődés során csak
egy jelenetet nem találtam, ami nélkül nem igazolható a párhuzam. Ez pedig az általa szibériai
szkíta hagyományokra visszavezetett, fejbenézés
jelenete. Márpedig tudtam, ha ezt megtalálom, akkor a várból való kivonulástól, a beavatás átlényegülését jellemző fejbenézésig, a Szkíta szertartásrend beavató állomásai (stációi) már egyértelmű folyamatábraként leolvashatók, mint a Szent
László freskók esetében is. A másik sarokkőnek
pedig a TAS fia LÉL vezérhez makacsul kötött

”LEHEL-kürt” szentségét tartottam, elfogadva a
beavatott Magyar Király múltismeretet tanító Képes Krónikájának közlését, melyben az európai
királyi házakat is meghatározó Árpád-házi Szent
vérvonalat elindító Árpád kezében ott található a
kürt, mint királyi szertartásnál használt ”klenódium”. Ezt tettem annál is inkább, mivel Árpáddal érkező nemzetségek közül LÉL képviseli a
Nimrrudi hagyomány folyamközi ”ÉN-LIL” lelki
minőségét, mint a fénycseppekből teremtett lelkek
vezetője. (Erre utal a felső sor szarvasának agancsán lévő két fél szív alakú fénycsepp is.)
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„LEHEL-KÜRT” faragványai

Ágotha J. F. rajza 1896-Hampel 1903

A megoldást, a kürt rövidebb -belső- ívén
lévő hossztengely, élet- vagy világfájának a rajz
jobboldalára az eredeti összefüggésébe való áthelyezése adta. Így vált értelmezhetővé, a ”FA”
alatt hárfával ”Buda állapotba” szenderítő ülő
női(?)alak, aki előtt a testtartásán is látható módon, a közteslét révült tudatállapotában lévő ember fején, önmagán kívülre távozó szabadlélek
mint fejlélek látható. Egyébként a szabad fejlelket, a kínai nyelvben, mind a mai napig HUN-nak
neveznek. A mellette lévő alak, pedig ezt az állapotot segíti és egyben őrzi is a testet, mint ahogy
azt a Budhisták is teszik emlékezve arra, mikor
BUD(H)A egy fa alatt lefeküdt és elhagyva testét,
majd napokkal később visszatérve azt látta, hogy a
rablók a felügyelet nélkül hagyott fizikai testet
teljesen összetörték és csak a tanítványoknak köszönhetően sikerült megmenteni. Egyébként a
Szent Korona fizikai testének Budán való őrzésére
kirendelt Szent Korona Őrségnek is ez a szerepe.
A kürt megfigyelése során kiindulva abból a
munkafeltételből, hogy egy teljes, egységes és tudatosan készített Szentséget megtestesítő tárgyról
van szó, mely a Magyar királyok szkíta szokások
szerinti beavatási szertartásánál a szerpapok kelléke, akkor a „Rész és Egész” „mint fenn úgy
lenn” egymáshoz való viszonyát kell tisztázni,
mert egyébként Részeg-Ész győzedelmeskedik. A
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kürt funkcióját már fentebb elemeztük. Most térjünk át ennek ábrázolt megjelenési formájára.
A kürt három szintre tagolt, melyet körbefutó
peremezett fémlemezek eredetileg aranyból készült szalagok választanak el egymástól, s egyben
a felfüggesztéshez használható karikáknak is helyet adva. 1. szint A keskenyebb felén közvetlen
fizikai kapcsolattal, az ember a tüdejéből ki és a
kürtbe belé leheli az „én LEL-két”, azaz KiÜRíTi
a tüdejében lévő levegőt, mely az emberi testen
belől is a lelkiség helye. Ezt elválasztó saav-ként
követi a jelenlegi fém lemezgyűrű, (mely az
anyagváltás miatt, jelképesen is elválasztó saavként szétmarja a kürthöz való egységes rendet,
viszonyulást). Ennek valóban aranynak kellett
lennie mivel itt az égi áradat felé az AR-AN
szűrőjére van szükség. 2. szint A kürt középrészén, azaz a Lelkiségének színterén található, az
ember mint teremtettlélek LÉL-lel való találkozásának beavatási Szertartását ábrázoló megjelenítés. Majd ismét, – sajnos – egy fémszalag elválasztó sáv után, a 3, szint következik. Itt található
a levegő-éggel illanó LIL-lel közvetlenül érintkezve a Szkíta kereszténység Apostoli nyolcágú Dingir keresztjének téridőben kifejtett, körbe írása,
mint a szellemiség megtestesülése, a tenger víz
tisztaságát, világosságát jelentő gyöngysor faragású peremmel szegélyezve.

ŐSTÖRTÉNETÜNK, ŐSHITÜNK
„Lehel – kürt” és a Karaszkói „Szent László legenda”
ikonográfiai azonosságának összehasonlító folyamatábrája

1. ”Várjelenet”: A világ élettelen fizikai testiségéből biztos pontból, a várat elhagyva mely
mindig visszavár indul a LÓ, hogy a lelkiség testetöltésével LÓFŐként folytassa útját.
2. ”Kivonulás”: Már LÓFŐként mint főember kezében a Csillagos jog-arral, a teljességet jelző koronggal hátrahagyja a VÁR-at.
3. ”Üldözés-Csatajelenet”: A Háttérben álló táltosok-harcosok csata-zajától-dobolásától felhevült
LÓFŐ-LU-GAL-KIRÁLY lándzsáját középen tartva küzd. LU és LÓ egysége Lelkiséggel kell megküzdenie, ugyanúgy mint Nimrudnak az oroszlán
királlyal, az elvett lelkes állatok lelke miatt.
4. ”Védekezés-Csatajelenet”: A Kun (mint Hun a
szabad lélek képviselője) tiltakozik, védekezik a
Várba való bezárás ellen. LÓ és LÚ egysége. Élve
az éber pont illúziókeltésének eszközével (a ló
hátán ülő lány) s ezzel előnyre tesz szert. A szarvas a lélek elemi erejének felvillantásával vágyat
ébreszt, majd nyilas elől a szarvasünő elillan,
eltűnik.

5. ”Bírkózás”: Itt a LÓ-ság már szétválik LU-tól
és helyébe a lélek páva madara, (pávák napszédítő tollak, hírrel hirdessétek másképpen lesz holnap) vagy a Püspök leánya lép. De a küzdelem
nem vezet eredményre, míg a pávaság illúzió keltése nem téveszti meg az ellenfelet.
6. ”A lány azonos” IN-AN-NA asszonnyal a Magyarság Csallóközi Tündér ILLO-NÁ-jával, vagy a
váradi püspök leányával, de mint a monda utal is
nem leány hanem valaki más.
7. ”A kun lefejezése”: Ez megtévesztő kifejezés,
mert szó sincs lefejezésről, itt „csak” gégemetszést látunk, ami megegyezik a torokcsakra helyén lévő lelkiismeret elnémításával, hiszen a levegő nem jut el a szájig, hogy megszólalhasson. Ez
botolással is elérhető erre utal a lány kezében a
kard vagy Tündér Ilona hátvédelmével a szerpap
kezében lévő bot, mint ahogy ez megfigyelhető a
botos táncok lélektanában is.
8. ”Pihenés” vagy fejbenézés. Itt jól megfigyelhető, hogy a testiség levetése a kun testének, vagy a
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Budha állapot fizikai testének elhagyása után, a
fejlélek, mint szabadlélek elhagyja a testet. A dolgok visszakerülnek a helyükre, (a kesztyű-jobb
kéz), (pajzs mint a szövetség jele és a szövetség
végtelensége) a téridő határtalanságába révülve.
9. ”A világfa”: A világ végtelen és feltételnélküli
élő minősége, mely nem ismeri az elkülönült teret,
időt, csak a téridő körforgását azt A NiNcset ami
van.
A kürt középrészén, a beavatási szertartás
rend folyamatábráját 4 (3+1) sorban ábrázolták,
melyből a közvetlen beavatás ábrázolásával 3 sor,
míg a közvetett beavatást jelentő szellemiséget,
mint az ősök szellemét, a keskenyebb vége felől a
második, +1 sorban jelenítették meg. Ezek a
sorok nem különülnek el teljesen egymástól, mivel nincs közöttük elválasztó vonal, viszont a különböző sorok átjárhatóságát az ábrák egymáshoz
érintésével biztosítják. Ezen kívül a kürt két
hosszirányú tengelye mentén, egyértelmű összefüggés található. A homorú, azaz befelé forduló oldalon a szellemiséget képviseli a Világfa örök érvényű rendje szerint, felülről lefelé l. sor: a lélekcsepp megjelenése, 2. sor: az élőminőséggel körbefoglalt jobb kéz, mint a fegyvertelen tiszta küzdelem elfogadásának jele, 3. sor: a teljesség szerint csomó nélkül szőtt háló, mely különböző de
rendezett utakon mindig visszatér a szövetség feltételnélküli elfogadásával. 4. sor: A barokk korban lecserélt beszélő boglár, melyben a fekvő
mandula alakú IGI-ző kő körül, a világ rendjét
megtartó és alakító energiák ábrája közt látható. A
külső kidomborodó oldalon lévő tengelyre a szellemiség megtestesülését hordozó teremtmények
kerültek. l. sor: A szarvas mint növényevő az új
Nimrudi célt jelölő állatként, a hátán található
éber ponton testetöltött lélek madárral és a Tur
nemzetség két minőségét jelző hunor és magor
szabad és kötött lélekcseppjének az agancson való
jelölésével. 2. sor: A szarvas lába az alatta található szerpap – feltételezésem szerint TAS (Teremtő Akarat Szentsége) – fejéhez ill. a kezében
lévő körkereszthez érintkezik. Az Ő lába, az alatta
lévő turul fején, mint vele egylényegű szellemiségen áll. 3. sor: a tulajdonképpeni szellemi középpont, TURUL ábrázatában, mint Nimrud Turán ikergyermekének szellemi és lelki megjelenése. A jobb oldali szárnyában minőségi eltérésként
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a Magság figyelhető meg. 4. sor: LÉL mint Tas fia
a Turul nemzetség szellemiségével bal kezében,
mely a jobb agyfélteke szellemiséget kifejtő,
elemző, következtető végrehajtó területe a LEHEL-KÜRT-öt tartja, míg a jobb kezében, mely a
bal agyfélteke gyakorlati megvalósításának végrehajtó eszköze a BOT-ot tartja, a háta mögött, s
nem neki hátat fordítva, INANNA asszonnyal a
Magyarság Csallóközi Tündér ILLO-NÁ-jával.
Kimondható, a Lehel-kürt és a Szent László
legenda falképciklus összevetésének tanulsága
alapján, hogy Szent László – mint Koppány unokája, – folytatja a Szkíta kereszténység Nimrudi
hagyományának útját. És hogy miért éppen Szent
László (kb. 1040-1095) az egyik párhuzam? Hát
azért, mert 1077-ben mikor átveszi az ország törvényes irányítását, sem a hitbéli, sem a vagyoni
helyzet nem nevezhető nyugodtnak. Ahhoz, hogy
helyre álljon az ország törvényes rendje, a törvényeket úgy kell meg-Szab-ni, Pl. Szab-olcsban,
vagy a ”...a Szent hegyen, melyet Szent Márton
hegyének hívnak...” (ma Pannonhalma), hogy az
ország Ősiségen alapuló, – már fentebb is említett
– „Szkíta nemzeti és rítusú” szokásrendjét is törvénybe kell foglalni. Ezért az 1092-es Szabolcsi
Zsinat (első törvénykönyv – a keletkezés sorrendjében az utolsó 3. –) célja, az egyházi élet rendezése volt. A zsinati határozatok szabályozzák a papok nősülését, jövedelmük fölhasználását, a vagyonuk fölötti rendelkezést, tiltják a vasárnapi vásárt és vadászatot, megállapítják a kötelező ünnepek számát és sorát, a böjt rendjét (péntek!) stb.
Figyelemre méltó, hogy a zsinat, mely döntéseiben a király elgondolásait valósította meg, többek közt, a papi nősülés és a nagyböjt kezdetének kérdésében a bizánci egyház előírásait fogadta el. Hazánkban éppen úgy, mint külföldön,
nagyon sok latin szertartású pap a cölibátusra vonatkozó rendelkezések megszegésével házasságot
kötött. VII. Gergely pápa (1073-1085) 1074-ben
a nős papokat eltiltotta az egyházi szolgálattól.
László király e tilalmat nem vette figyelembe, s a
zsinat a papok nősülését a bizánci császári palota
kupolatermében, a Trullionban (Trullosz, Trulla,
mint beszélő név: T(u)r-ul-losz) 691-692-ben tartott zsinat határozatainak megfelelően szabályozta.
Itt csak annyit jegyeznék meg, hogy Szent Márton
Pannoniában Hun királyi családban született,

majd TUR-ban volt püspök és a Pálosok, a hozzáköthető Hét Alvó Szent romlatlan testének ünnepét július 27-én tartották 1786-ig a Rend törvénytelen betiltásáig. Ezért hozta törvényeit Szent
László a Szent-hegyen, hogy ezáltal is tanúbizonyságot tegyen, mint a Szent Koronával beavatott
apostol király az Ősi Szer Tartásának Rendjéről
Érvényéről, ha kell, még Rómával szemben is. A
Szabolcsi Zsinat, tehát megerősítette azokat a
„Szkíta-hun-avar-magyar, nemzeti és rítusú” ősi
hagyományra épülő egyházi szokásokat, melyeket
nemzetünk régtől fogva ismert, gyakorolt, és amit
népmeséinkben „Az öreg király és három fia” által képviselt. Érdemes még megemlíteni azt az Erdélyben fennmaradt történetet, mely a hamvazó
szerda új szokásrendjének kialakítását, Szent
Lászlóhoz köti és ebben felismerhető a Perzsiában
fennmaradt, de a Duna-kanyarban levő Dobogókőhöz köthető Nimrud-i hagyomány is.
Nagy örömömre szolgált, hogy megoszthattam
Önökkel ismeretim egy részét arról, a hittel és
egyben tudással gyakorolt „Szkíta Körösztén” hitről, amit gyermekként TáT-ott szájjal hallgatva
Ősi Uruki Mani Őreg Ősteen Bő-Űnőségében TanÍt-Ott-Ak nekünk. Ez a hit-bél-i-tudás annál is inkább lényeges, mivel a Magyar Szent Korona és
annak testetöltött egylényegű, szerves, élő, lelkes

ŐSTÖRTÉNETÜNK, ŐSHITÜNK
és lelketlen jószágaként, a magyarság múltja, jelene és jövője, vagyis sorsa, elválaszthatatlan a
Kereszténységtől.
Végül zárásként álljon itt egy idézet János
örömhíréből. „...A világosság, a sötétségben vala,

de azt, a sötétség nem ismerte fel. Ekkor jött egy
ember, de nem azért, mert Ő volt a Világosság,
hanem azért, hogy tanúbizonyságot tegyen róla...”

ezt sosem felejtsék. Ha nem találnák a világosságot, akkor alázattal, de nem megalázkodva
húzódjanak vissza, mint a búvópatak csendülni a
BAR-langba, s majd a Mag-ukban szunnyadó
BAR-ATA-M(U) (barátom, azaz a fény-atya-földre
szállt fia, magyarul atyafi) segíteni fog, hogy az
igazi helyes és hiteles utat mindenki, Önönmagán
belül megtalálja. Ez, a tiszta erő lesz, de nem, az
erőszak útja. Az étkezésekre pedig figyeljenek!
Táplálékot abból az anyaföldből v-egyenek, mely
szülő- élő- és majdan nyugovó helyük lesz.
Egyébként nem lesz békesség magukban. Régi
Szent elődeink Szent időben BORSÓT ettek BORSÓ-val és ezt ízesítették BORS-Ó-val. Aki ezt
megérti könnyű és tiszta lesz álma. A Magyarok
Őreg Őstene Áldás Békeséggel Dicsértessék és
tartsa meg mind-anyi-juk békéjét, egészségét, Bódogságát.

Dörre Tivadar: Honfoglaláskori tárgyak a szolyvai, galgóczi és pilini leletekből (Internet)
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Tomory Zsuzsa
TISZTASÁG
Így minden ország támasza, talpköve
A tiszta erkölcs, mely ha megvész:
Róma ledűl, s rabigába görbed.
Berzsenyi Dániel: Magyarokhoz

Berzsenyi látomásaiban férgek rágják népünk
ősi fájának gyökereit, s undok viperafajzatok rombolják évezredek építette szellemi várunkat, hazánk erősségét. Látomása beteljesültnek látszik:
ősi erkölcsünk világpiaci ár alatt ponyvára vetve
várja sorsát, a számtalan, születésre váró magyar
lelkecske temetőjeként.
Ezerszer leverőbbnek tűnik e kép, ha figyelembe vesszük valahai értékeinket, melyek népünk körében évezredekkel dacolva, bujdosva
bár, de máig is élnek: közöttünk élő táltos-lelkű
költőink tanításaiban, népi és nemzeti nagyjaink
példás életében, melyekből erőt meríthetünk. Hihetetlen gazdagsággal ontják őseink e példákat
elénk akkor, amikor nyugati országok gondolkodói
azon sopánkodnak, hogy műveltségi köreikben
ritka, mint a fehér holló az ilyen példás életet élő
ember, embercsoportról nem is álmodva. Ezt a hiányt tölti ki a mozgóképgyártók pénzéhes, eszmény nélküli hada oly sikerrel, hogy egy gyermek
három éves korára már több száz rablógyilkosságot szemlélhet, s szívhatja magába ezen „hősök” cselekedeteit követendő példaként. A szórakozásra éhes tömeg nem eszmél arra, hogy amint a
kényelmüket szolgáló gépek mellékterméke a
szennyezett levegő és az ezzel járó számtalan betegség, úgy még kártékonyabb a szellem, a lélek
birodalmának ezekkel egyidejű szennyezése. Minden meggondolatlan szó, féken nem tartott indulat, minden gondolat, melynek célja nem a jóság, a szépség hona építése, rombol, s hihetetlen,
közös erőfeszítés tudja csak a szellem e rombolását kiegyensúlyozni. Őseink tisztában voltak ezzel, s ezért fürdették életüket építő dalokba, szép
mesékbe, a szeretet ezernyi megnyilvánulásába, s
mérték szavaikat szűken, minden fecsegést kerülve. Kerülték a földhöz kötött, zabolátlan érzékiséget, anyag utáni sóvárgást, mindent, ami mázsás
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súlyként nehezedik a lélek szárnyaira, s ezért
életidegen. Tiszta, szép világot adtak át gyermekeiknek, anyagi, értelmi, szellemi síkon egyaránt.
Ezt a tisztult, szép életet vagyunk kötelesek
ismét feléleszteni és élni. Lelki szemeimmel egy
olyan iskolarendszert látok, mely fiataljainkat készíti fel a jövőre testi-lelki-szellemi téren egyaránt, hogy legszentebb hivatásuknak maradéktalanul eleget tehessenek: szülői hivatásuknak,
hogy általuk honosodhasson meg ismét az emelkedett, magyar élet e földön.
Lelki szemeim előtt egy gyönyörű, több lépcsős körvár képe jelenik meg. A vár, s napsugárban fürdő üveg kupolája zenébe, dalba öltözve
már messziről felismerhető: őseink lelke szól e
dalokban, ősi ütemre, ősi mondanivalóval.
A földszinten fiataljaink e földi élet dolgait
tanulnák, megismerkednének a földdel, megtanulnák a virágok, növények, állatok szerető ápolását,
gyógynövények gyűjtését, tárolását. Napfény, virág, szeretet honának alapjait raknák le itt. Erdők-mezők szabad világa lelkük szárnyalását tenné lehetővé a város bekalitkázott, embertelen környezete után. Városi kőrengeteg árnyai után talán
először tárulna fel előttük az ég teljes szépségében, először látnának napfelkeltét, s először
gyönyörködhetnének zavartalanul a csillagos égben. Megtanulnák napórával mérni az időt, s
számtalan magyar énekben tanulnák meg kiönteni
lelküket. Ugyanitt kismamák is néhány nyugalmas
órában dajkálhatnák születendő gyermeküket
édes dallal, virágok között. Kisgyermekek tanulnák a rájuk hagyott, igen fontos, élet-meghatározó
játékaikat, melyekbe őseink múltunkat, jövőnket
egyaránt szeretettel elrejtették.
A következő szinten az egymás iránti gondoskodás, a jövő emberkéinek méltó várása, a
gyógyítás mikéntjének elsajátítása lenne a fő feladat. Mesemondás, ezek értelmezése, a jelen és
jövő szolgálatába állítása egyúttal az öröm váratlan forrásai is lennének. Az „alsós” kicsinyek
egyénenkénti pártfogása is nemzetőrző feladataik
közé tartozna, önnön kiteljesülésük felé vezető

útjukon, amint a náluknál fiatalabbakat bevezetik
a nem-mese meseórák időtlen tudásvilágába.
A harmadik szinten a lélek dolgaival foglalkozás, az Isten központú élet meghonosítása a cél.
Az ima erejének felismerése az élet minden területén. Költészet, irodalom, s a hagyományainkkal
való megismerkedés, melyekre vissza tudnak utalni, amikor ennek szükségét látják, mind ide tartozik.
A legfelső szint a szellem birodalma, az alkotásé, a világegyetemmel való összeköttetés fenntartásával. Ezen szint közösségébe bárki belekapcsolódhat, ki erre megérett, kisgyermektől a
„nagyokig” egyaránt.
A fent említett első szinttől kezdve a legmagasabbig az Isten-központú élet bevezetésén, a
fényben élés valóságán lenne a hangsúly, a szeretet mindenre kiterjedő gondoskodásával. Ez a
szeretet a teremtés minden egyedére kiterjedne, s
éppen ezért az állatokban is felismernék tanítójukat, s soha nem tekintenék használati tárgyaknak őket, nem ontanák sem önző céllal, sem semmi más kifogással életüket. Az Élet, az egyetemes,
nagybetűs Élet mindenek fölött való szeretete vonná valamennyiüket a világegyetem szerves egészébe.
A fenti néhány példa és gondolat tudom, csak
elmélet lehet, ezernyi gondolat, terv sűrített, s
részleges megfogalmazása. Egy ország lakosságát
nem lehet egyetlen várba menteni, éveket sem
lophatunk ki az élet ma megkövetelt üteméből. De
vonhatunk várnyi gondolatkört hazánk és otthonunk köré, melyben egy tisztultabb élet alapjait
rakjuk le, ahova nem engedhetjük be a lélekrombolók alattomos munkáját. Városba is be lehet
lopni egy tisztultabb élet szerető gondoskodását,
de nagyon fontos lenne, hogy a városi gyermek, a
városban felnőtt fiatal szülők megtapasztalhatnák
a városon kívüli élet szabadságát, a lélek szárnyalását, amit Petőfi szavai jellemeznek a legjobban: „Börtönéből szabadult sas lelkem, ha a

rónák végtelenjét látom. Felrepülök ekkor gondolatban, túl a földön, felhők közelébe...” Meg-

tapasztalhatják itt a résztvevők, hogy él a föld, és
élnek a csillagok, s velük együtt mindez összetartozik. Megfosztani bárkit ettől az élménytől kegyetlenség, mint ahogyan a városi élet is kegyetlen: kegy nélküli, nincsen benne kegy, amin
keresztül Isten gondoskodását tapasztaljuk. Kegy
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szavunk emlékeztet bennünket arra, hogy az Egy,
kit Istennek ismerünk e kemény K hanggal képzett szóval és gondolattal töri át anyagi bástyáinkat, hogy jóságával áraszthasson el bennünket.
Napjainkban fedezték fel, hogy az RNA örökletes egységein át mai cselekedeteink és gondolataink azonnal átöröklődhetnek gyermekeinkbe, de csak rövid időre. Gondoljunk a rengeteg
gonosz hajlamra, amivel a távolbalátó csatornái a
fiatal szülők figyelmét magukhoz láncolják, s
mindezt a szó legszorosabb értelmében örökségként nyújtunk át gyermekeinknek.
Ha ez az időleges örökség huzamosabbá válik, tartós örökségként a DNA örökletes egységeinek részévé válik. Ennek eredménye a megállíthatatlannak látszó zuhanás, melyből csak a
Gondviselés szent keze emelhet ki bennünket.
Gondoljunk csak arra, hogy milyen tiszta,
szerető, szép életet éltek őseink, hogy évezredek
küzdelmei árán is megőrizték örökletes egységeik
tisztaságát, hogy mint kincset átnyújthassák nekünk. Szeretném hinni: nem érdemtelen utódaiknak.
Kárpát-medencei őshazánk földjének legősibb rétegei ontják a szépség tárgyait: gyöngyöket,
faragásokat, szép kelméket. Ontják a tudás eszközeit is: a rovásírás eszközeit, tárgyait. Korán elhalt, sírban nyugvó gyermeküknek őseink pókháló finomságú aranyszálat fontak, aranyszálból
gallérkát alkottak, hogy megmutassák nekünk, késői utódoknak a szeretet síron túli útját is. Csak
egy valami hiányzik az ősi sírokból: a fegyver.
Őseink nem ismerték, nem volt rájuk szükségük.
Ez a társadalom volt a minta a környező népek
számára is, s őseink ezt védték a szellem erejével,
amíg tudták.
A mai rohanó életből a szülőknek egy teljes
évet kivenni e célra lehetetlennek látszik, de erős
társadalmi összefogással semmi sem lehetetlen. A
gyermekek egy éves kikapcsolódását, „falujárását” is későbbi tanulmányi előmenetelük ellen
használhatják fel a tisztult élet ellenségei. Tanulmányút címszó alatt talán elérhető ez is – de ezek
már gyakorlati megoldások, melyekről tudom:
ahol megvan az akarat, a lehetőség is megnyílik.
Különösen népünk körében, akik előtt – tudom –
a lehetetlenség ismeretlen fogalom volt mindig.
Egy nagyon tisztelt és szeretett számtan-fizika tanárunknak volt kedves mondása: „Nincs lehetet63
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lenség, csak tehetetlenség.”
Mindezt egy máig működő, életképes falu
részvételével lehetne megvalósítani. Magyarrá
válni magyar faluban lehet. Ősi kincseink elsajátításáért küzdeni városban is tudunk, de az itt elért sikerek gyökértelenek: olyan az itteni élmény,
mint egy szép tájképben való gyönyörködés, ahol
viszont az ember nem érzi a nap és föld éltető
melegét, nem érzi a virágok illatát, a tavaszi kiscsibe pihés zsengeségét.
Fel kell eszmélnünk egyúttal arra, hogy ennek a lelki életre alapozott társadalomnak minden
részletét már ki is dolgozta népünk Isten segítségével. Előttünk állnak fényes példáink: Sinka, Arany, Petőfi, József Attila – nem kell sorolnom – a magyar szellemiség óriásai.
A gyermeknevelés lélek építő, zenén nyugvó alapjait Kodály Zoltán már meg is teremtette
számunkra. Pap Gábor iskola kezdeményezéséről
csak hallottam (azt hiszem Szombathelyen van),
de nagyszerű példakép.
Népi gyógyászat beindulásáról most olvastam a Nemzeti Hírhálón, ami füvek, fák, a természet nyílt titkainak ismeretét igényeli.
Magyar élettér kialakításával kapcsolatban
hónapokkal ezelőtt olvastam Magfalváról, ahol
örökségünknek megfelelő élet alapjait rakják le
önzetlen kezek.
Feladatok:
Igen fontos lenne még élő gyermek-mondókáink, játékaink összegyűjtése, hiszen őstudásunk
forrásai.
Nem mese meséink összegyűjtése és élő szóval való továbbadása.
Dalok minél nagyobb számban való elsajátítása.
Népi születési, házassági, temetkezési szertartásainak megismerése, bennük való részvétellel.
A napváltozások, hold és csillagváltozások
ünnepeinek megismerése.
A népi imák életünkbe való beiktatása.
Az idő és természeti erők törvényeinek megismerése.
Az ezeket ismerő öregek felemelése, tisztelete, hogy gond nélkül adhassák tovább tudásukat. Magfalva talán ezen szent bölcsek közös otthona lehetne, műveltségünk kezdeteinek és jelenjének magvát alkotva, a magyar megújulás nevé64

ben.
Vannak kezdeményezések, s akik egy-egy
ilyen vonalra állnak, vigyenek magukkal néhány
gyermeket is útjukra. Látni fogják, hogy egymás
munkáját gazdagítják egyéni meglátásaikkal.
Gyógyfüvek gyűjtésénél a gyermekek hihetetlen,
természet megelevenítő tudása is megjelenik, hiszen József Attila szerint ők még tudják, hogy belőlük pattannak tavasszal a rügyek...
A megváltozott élet ütemén át felfogható elmélyülés magával hozza, megmutatja a szerves
élet megalapításának következő lépéseit, s ami
megjelenik lelkünkben, lehozható anyagi világunkba. Így alakul szerves életünk, lépésről lépésre, Isten nagyobb dicsőségére.
Nem szabad elfelednünk: minden, ami volt,
van és lehet a jövőben, már a Mindenség része, s
reánk vár, hogy előhívjuk.
Meg kell tanulnunk felfigyelni a földünket
körülvevő élet-hullámokra, hogy felismerjük az
adott pillanat, az adott idő, az adott kor reánk váró
feladatait. Ugyanakkor meg kell tanulnunk felfogni élőtársaink gondolatait, érzéseit is, s ezek szerint támogatni őket. A háború alatt az ilyen irányú
hajlam kifejlesztése természetes volt: amikor a réten játszottunk, anyáink féltő üzenete mindig utolért bennünket, amikor ellenséges gépek közeledtek légterünkben, s a lélek hívására azonnal indultunk haza. Mindezt előzetes megbeszélés nélkül tettük, „öntudatlanul”, öröklött hajlamok újra
éledésével.
Ahogy lépésről lépésre tanuljuk meg ismét
őseink tudását, mint kisgyermek a család dolgait,
az itt tapasztalt szeretet megóv bennünket a lelki
gőgtől. Őseink és hozzájuk hű gyermekeik, pásztortársadalmunk megőrizte a testi-lelki tisztaság
fenntartásának fontosságát: naponta tükörbe nézve
láthatták testük szépségét, de ezen túl, a tükörben
megjelenő szemeikben a lélek pillanatnyi állapotát is. Amint a földi kis tükör csak addig mutatott
hű képet róluk, amíg az gondozott, fényes, karcolás mentes volt, a lélek tükre is csak akkor mutathat hű képet rólunk, ha naponta gondozzuk.
Népünk otthon végzett karácsonyi szertartásának
szerves része volt valaha a tükörbe nézés, amikor
még az apró gyermekeket is felemelték a lelkiismeret aranytükrébe való nézéshez. Azt se feledjük: a tükör mindig önarcunk pillanatnyi állapotát
tükrözi. A gondozott, szép ember nyilván ilyen ké-

pet lát a tükörben. Hazánktól távoli népek lelkiismeretünk aranytükrét nem ismerték, s meséik
tükröt faggató személye mindig csúnya boszorkány, s a tükör ilyen képet emel látterébe. Ebből
a romboló körből kell kiszabadulniuk, s segítséget
csak népünk lelke adhat nekik.
Nyelvünkben a lélek és lélekzés szavunk egy
tőről fakad. A Biblia szerint Isten lelket lehelt az
emberbe. A lélekzet és a lég Isten lehelete, s nélküle nem tudunk élni.
Amint testünk nem élhet lélekzés nélkül, lelkünk sem élhet Isten nélkül. A minden áron való
anyagi birtoklás nem volt népünk tulajdonsága, s
most is csak külső nyomásra igyekszik meghonosítani ezt a gondolkodást, ami számukra mindig is
idegen volt, ma sem érzik otthon magukat ebben a
világban.
Őseink anyaggal való foglalkozása mindig
szép lelkük, s tudásuk egy-egy kifejezése volt: a
kalocsai szép, hímezett ruhákra mezei virágaik
libbentek, s házi szerszámaikra a világteremtés
menetét faragták.
Iskolánk egyik jelmondata a következő mondat volt: „Minden tudomány annyiban érték,
amennyiben megtanít magunk fölé emelkedni, s
közelebb visz Istenhez.” Őseink ezt a tudományt
élték, s adták át nekünk. Ennek folytatása kötelességünk.
*
Anyáink tiszta életet megalapító tanításait jegyezte le Magyar Adorján, s adta át egy olyan kor
számára, mely megérti ennek üzenetét. Az idő
sürget, s most népünkbe vetett hittel adom tovább
őseink lelki kincseinek egy morzsáját:

A PÁRTA
(Magyar Adorjántól kapott levél részlete)
„Mikor tehát ama „Napnyugati király” követe azaz a vőlegény által küldött leánykérő, a
„Napkeleti király” házánál, vagyis a leányos
háznál megjelenik (ez elnevezések azért voltak
szokásban, mert ennek mythologiai alapja volt,
amit másutt fejtek ki, de később bármily kitalált
című „király”-ról lett szó, mindig, ha az illetők
csak szegény parasztok voltak is), mondván, hogy
őt ura küldi, aki erre jártában e „királyi ház”
legszebb ékességét megismerte, s eljegyezte, most
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őt azért küldte, hogy annak kezét számára megkérje. Ekkor az apa (ő a Napkeleti király) azt feleli, hogy hát a követ mutasson jelet, hogy ő valóban Napnyugat királya követe. Ez fölmutatja az
almát, amelyet a leány adott volt jegyesének, szerelme jeléül. Az almát a jelenlévő, vagy behivatott
leány is meg kell nézze, mire föl is ismeri, hogy ez
valóban az, amelyet ő adott és amelybe nevét be is
karcolta volt. De az apa még nincsen eléggé meggyőződve, mondván, hogy sok egyforma alma van
és leánya nevét más is belekarcolhatta. Azt kérdi
a követtől, vajon Napnyugat királya tudja-e, hogy
a leány testén mely titkos jelek vannak. A követ
feleli: „Bizonyára tudja, s meg fogom kérdezni.”
Ezzel „a követség” távozik. Másnap visszajönnek,
és a követ mondja: „A királyleány testén két
aranycsillag és egy ezüstholdacska van.” Erre az
apa meglepetést szinlelve a leányát kérdezi, ez
igaz-e? Mire a leány szemlesütve feleli, hogy igaz.
Ezután következik az apa beleegyezése és a többi.
Őseinknél egymagú gyümölcsök himségi, a
többmagúak, amilyen az alma is, nőiségi jelképek
voltak. Ezért adott tehát a leány almát, esetleg
aranyozottat, avagy narancsot: „aranyalmát”.
Tény, hogy a szűznél az anyaméh fejrésze tökéletesen kerek almához hasonlít, amelyen csak egy
igen kicsi kerek nyilás van, holott a már szült nő
anyaméhe nyilásán hegedett szakadások vannak.
A nép az anyaméh fejrészét „aranyalma”-nak
nevezi. Meg kell jegyeznem azonban, hogy ilyesmi, valamint sok más megismeréshez őseinknek
nem volt szüksége sem boncolásra, sem műszaki,
vagy orvosi eszközökre, mert táltosaik között voltak „látók”, akik szemüket behúnyva: látták azt,
amit látni akartak, azaz, hogy (itt a „Bevezetés”ben már említett) harmadik szem segítségével
nem csak a test belső részeit, szerveit voltak képesek látni, hanem még sok mást is. Ilyen látókról
Erdélyben fiatal koromban magam is hallottam
beszélni, akik például csonttörést azért tudtak orvosnál jobban helyreállítani, mert ők a bőrön és
húson át is a csontokat, ha akarták, látták. (L.:
Ethnográfia folyóirat 1914. évfolyam 317. oldalán: „Látók.”, ahol olvasható: „...embertársai belső részébe is úgy lát, mintha nyitva volna előtte.”)
Ha régen nálunk egy leány valamely legényt
szeretett és neki almát ajándékozott: ez már eljegyzési jel is volt, mert annak jelképes értelmét
régen a nép még tudta. Ez tehát a bibliabeli „Éva
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almája” igazi értelme, amiről azonban a zsidók
már semmit sem tudtak, amiértis a Bibliában ennek értelme már el is ferdítve. Ellenben mai népmeséinkben még fönnmaradott azon indíték,
amelyben egy királyleánynak sok kérője van. A
király palotájába összehívja valamennyit, mire a
leány azáltal jelöli meg, akit vőlegényül választ,
hogy a kézben lévő aranyalmát annak adja át.
Világos, hogy ez indíték ősrégi és még azon

időkből származik, amelyekben a legtöbb nép még
nőelvi volt, amelyekben a nőknek voltak előjogai,

s ők választhattak maguknak férjet. A Biblia az
ehhez hasonló regét tehát Kánaán fajunkbeli őslakóitól vette át, de ezen indíték értelme ismerése
nélkül, mivel e titkos értelemről őseink az idegen
hódítóknak ugyanúgy nem szoktak volt beszélni,
mint ahogy népünk embere, asszonya a néprajzi
anyagot gyűjtő néprajztudós „uraknak” sem beszél soha...
Csakhogy nem csupán a leány szokott volt
szerelme jeléül almát adni, hanem a legény is a
leánynak. Azt beszélték pedig, hogy az almát el
nem fogadnia nagy gorombaság, durvaság lett volna, de ha azt csak a kezében tartogatta, ez azt jelentette, hogy a legény nem tetszik neki. Ha az almát meg is ízlelte, ez azt, hogy a legény udvarlását
szívesen fogadja, de mást még semmit. Ha azonban, miután az almába harapott, ezt a legénynek
is nyújtotta, hogy az is harapjon belőle, ez már
szerelmi vallomást jelentett... A legény almaadása
tehát, ősnépeinktől átvéve és nálunk mai napig is
még élő népszokásban meglévőn, azonos a görög
mythologiában is fönnmaradott „Paris almája” indítékával, amely szerint már férfi választ a három
nő közül, ami tehát már hímelvi fölfogásról tanúskodik. A „két aranycsillag” és az „ezüstholdacska” magyarázata pedig a következő:
A magyar szűzek régebben fejükön a pártát, a
szűzesség e jelképét viselték, amely holdkarajalakú volt. Őseredetében többnyire csak virágporokból állott, aminek emlékezete élt másutt is a
menyasszonyi „myrtuskoszorúban”, de okvetlen
fehér virágból. De készült náluk régen a párta
szabályos holdkarajalakúra, nyírfakéregből is. A
nyírfa kérge fehér, síma, hajlékony és felülete
hártyás. Ékesítették ezt gyöngyvirággal is, de fölső
szélére mindig fehér bogyókat, avagy gyöngyvirágbimbókat alkalmaztak, végig egy sort. Később
készült e párta ezüstből is és igazgyöngyökkel
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ékesítve, de mindig fehér volt és a Holdat is jelképezte. Csak amikor már jelképes értelmei feledésbe mentek, készült más színűre is. A párta két
hegyéhez egy-egy kerek korongocska volt erősítve,
amely pártát a fején megtartó szallag megkötésére
szolgált. E korongokra volt egy-egy csillag ábrázolva, eredetileg csak a szintén nyírfakéregből való korongok fehér felületéből úgy kimetszve, hogy
a kéreg vörös belseje csillagalakúan kilátszódjon,
utóbb pedig, amikor a párta ezüstből készült, már
aranycsillagokkal.
Csakhogy a párta nem csupán a Hold jelképe
volt, hanem a szűzességé is, valamint jelképes értelmet kapott a két „aranycsillag” is. A két csillag
a lány két emlőjét, illetve két csecsbimbóját képezte, mig a párta meg: a szűzhártyát (membrana
virginalis), amely valóban kicsi holdkarajalakú, a
szűzesség bizonyítéka, mivel ennek elszakadása
nélkül közösülés lehetetlen, mert a szeméremnyílást majdnem teljesen elzárja.
Tudvalévő pedig, hogy a görög mythologiában
a Hold szűz-istennője Artemis (a rómaiaknál Diana) volt. Márpedig őt fején a magyar leányokéval
teljesen azonos alakú diadémmal, azaz tehát pártával ábrázolták volt. Ezt tehát a görögök és rómaiak a Görög Félsziget, illetve Italia fajunkbeli
őslakóitól örökölték, csak azt nem tudták már,
hogy mi köze van a holdkarajnak a szűzességhez,
ismét azért, mert a leigázott őslakók, akiktől ezt
átvették, a titkos értelmét velük sohasem közölték.
Görögül parthenos = szűz; de a görögök már azt
sem tudták, e szó honnan származik, holott világos, hogy ez valamikor pártás, pártaviselő volt. A
görögben e szó teljesen elszigetelten, rokonszavak
nélkül áll, ahogy a nyelvekben az idegenből átvett
szavak állanak. Holott a párta szónak a magyarban több rokonalakú és rokonértelmű mása is van.
Ilyenek: part, pártázat, párkány, perem, de jelenti
a párta szó maga is valami kiálló szélét. Amiből
következik, hogy valamikor a szűzhártya magyar
neve párta is lehetett. (Megjegyzem, hogy avar
szócsoportunk szerint párta ugyanaz, mint kőrös
szócsoport szerint hárta, hártya.) És a valóságban
is a szűzhártya egy kisperem, vagy pártázat, amely
egy nyílást szegélyez. De ezenkívül a párta-fejdísz
is a leány fején valóságos pártázat, párkány,
perem-ként áll. Mindebből tehát világosan következik, hogy a párta szó nyelvünk ősi szerves része.
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A görögöknél és rómaiaknál a párta két korongja már teljesen hiányzik, teljesen feledésbe
ment, míg fölső szélén a gyöngysor néha még
előfordul, de ennek értelméről már semmit sem
tudtak, holott a magyar nép ennek – titkos – értelmét máig is tudja. E gyöngysor elsősorban is a
harmatot jelképezi. Ezenkívül sok népi hagyományunk a harmatot a Holddal is kapcsolatba hozza,
aminek természetes oka az, hogy borús éjszakákon harmat nincsen és a Hold sem látható, derűs
éjszakákon van harmat és látható a Hold. De a
harmat: nedvesség is és így a nedvességet is jelképezi. A női nemi rész és így természetesen szűzhártya is, mindig kissé nedves. A harmat reggelenkint a növényeknek különösen a levelein, éspedig nagyobb csöppekben mindig ezek fölfelé álló szélein, rezgő gyöngyszemként van, ahonnan
azonban ezek a legkisebb érintésre is lehullanak.

Ugyanígy pedig a leány is, ha nem tud magára
vigyázni, szűzességét igen könnyen elveszíti. A

harmat pedig valóban az érintetlenség jelképe is,
amiértis nyelvünkben ma is a „harmatos” szavunknak „érintetlen”, azaz tehát „szűzi” értelme
is van. Erről szól a népdal is:

Harmatos a babám pártája széle,
leverem én minden csöppjét estére.
Ezt esküvők napján dalolták, de: sohasem a
vőlegény maga, ami hiszen nem lett volna szép,
hanem barátai, az ő nevében, mókázgatva. Esküvője napján a nő pártáját utoljára viselte, azután
soha többé, hanem csak a főkötőt.
Hajnalban, különösen rózsák szirmai fölső
szélén, mivel ezek itt hülnek le éjjel a leginkább,
vannak a legnagyobb harmatcsöppek, míg a szirom, avagy a levelek fölületén is vannak, de sokkal kisebbek. Ugyanígy például Kalotaszegen
napjainkig is a párta fölső szélére nagyobb
gyöngyszemet varrtak, fölületére pedig aprókat.
Ámde: a harmatot így megfigyelni, s aztán ezt
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a szűzességgel, érintetlenséggel és a pártával így
kapcsolatba hozni, mindezt a pártán ki is fejezni
csak igen finom, költői lelkületű emberek tehették. Durva emberek ilyesmit észre sem vesznek,
ilyesmi iránt érzékük nincsen és költészetük, ha
van is, ez is csak durva, véres és borzalmas
dolgokat fejez ki, amelyek nélkül számukra semmi sem volna: érdekes. De még több lelki finomság kellett ahhoz, hogy mindez csak TITKOS
maradjon, amiről csak titkosan, suttogva szólottak
egymásnak olyanok, akik egymással meghitt bizalomban voltak.
Viszont bizonyos még az is, hogy mindez így
nem alakulhatott ki sem csak századok alatt, de
még néhány ezredév alatt sem, hanem csakis igen
sok ezredév alatt, aminthogy ezért találjuk meg
ennek nyomait már a görögöknél is, de már megértetlenül, aminthogy a görögök már sem a partenosz szó értelmét, sem a pártáét, azaz a diadémét
már nem tudták, amiértis asszonyok fejére is alkalmazták, s még kevésbé volt tudomásuk a párta
kerek korongocskáiról, avagy csillagairól, avagy a

párta gyöngyei értelméről.
Mindezekről művemben még igen sok mást is
elmondok, amit itt kihagytam, valamint elhagyom
a népmeséinkben még igen sokat szerepelő azon
indítékról, hogy a lány testén lévő titkos jelek
„két aranycsillag és egy ezüstholdacska”, de hogy
erről néha még az is mondva, hogy „két füle mögött van a két aranycsillag és homlokán az ezüsthold”, ami tehát már a pártára vonatkozik. Különösen a pártáról, az annak fölső szélére, a gyöngyök mögé alkalmazott búzakalászok értelméről is
volna még sok-sok elmondani valóm...”
*
Adhat-e a világ minden aranya nagyobb
dicsőséget egy leánynak e pártás, harmatos életnél, mely Isten áldásának befogadására, vállalására készíti fel? S lehet-e nagyobb dicsősége egy
fiatalembernek, mint ezt a szépséget ápolni, megőrizni, s álmait majd ennek tudatátban beteljesíteni? Az ilyen magyar lelkülettel várt áldásról
tudják szülei, hogy valójában királyi gyermek, s
életét e szerint éli majd...

FALVAY KÁROLY
Egymásra épülő szöveges ritmusjátékok
„Meggyőződésem, egyszer végérvényesen
bebizonyosodik,
hogy az emberi viselkedés minden oldala
a ritmikus folyamat része.”
(Edward T. Hall 2000:169)

1. Szövegritmus
Hagyományos emlékeinkben a társas kapcsolatok,
a gyermekkori beszéd és mozgás fejlesztés gazdag
tárháza alakult ki, mely Kiss Áron, Arany László,
Benedek Elek és mások gyűjteményeiben találhatók meg. Széleskörű ismeretük és az életkorral
összefüggő óvodai gyakorlatuk hosszabb lélegzetű
és változatos, társas, azaz „közösségi” folytatása
hiányzik. Ezzel párhuzamosan a nevelő pedagógiában még mindig nem közismert agyunk bal-

oldali féltekéjének mozgást és beszédet egyformán
fejlesztő lehetősége, a beszéd mozgástartalmának egyszerű ténye. A sok beszéd elfárasztó, ha
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azt párhuzamosan mozgás nem kíséri, és fordítva
is igaz. A régiek munka közben ezért daloltak,
vagy ritmikus szövegeket mondtak. Ennek tapasztalati ismerete és gyakorlata egyben a közösség
építését is szolgálta.
Három évtizeddel ezelőtt a jászberényi Jász Táncegyüttes 9-10 éves fiúcsoportja számára mozgásos
játékot kértek tőlem. Így született meg: Autontutora címmel a játék, mely akkor a csoport vezetője: Bathó Edit révén országos sikert aratott.(1971)1 Ezt követő másik, hasonló játék a budapesti Alsó-Erdősor iskolájának gyermekei számára készült, „Kopasz Péter” címmel, melyet
Karcagi Gyuláné tanárnő szintén évtizedekig, a
(nyugdíjazásáig) életben tartott az általános isko1

Kéziratos módon 1986-ban kiadta a Budapesti Művelődési
Központ Zsédenyi Mária szerkesztésében. Video filmre vette
föl a Népművelési Intézet, mely megsemmisült.

lában. (azóta feledésbe merült) Majd más feladatok kötöttek le, és nem volt követője (külső kíséret
nélküli) törekvéseimnek. Magam is csak később
értettem meg: sikeres szövegritmusos fiújátékot
készíteni és ma megtanítani, – bármennyire fontos
az –, nem egyszerű feladat. Könnyebb átlépni a
feladat megoldásának szükségén és elvégzésén.
A mozgás és beszéd koordináció (két külön agyi
vezérlésű idegi együttműködés) normális körülmények között a bal agyféltekében együtt fejlődik
ki, ezért rendkívüli e folyamat életkorral összefüggő jelentősége. Ha a mozgás fejlődése nem
életkorral összefüggő, (nem a megfelelő fejlődési
időben „éli meg” a gyermek) akkor az idegi
együttműködés kifejlődésének elmaradása miatt a
„hiány” zavaró munkába kezd! Eddig nem ismert
torzulásokat, gátlásokat idéz elő! Az ismeretlen
eredetű zavar javítása pedig rengeteg erőfeszítést,
fájdalmat, a környezete izgalmát, fölösleges anyagi ráfordítást eredményez és előhívja az újabb
gyermeket vállalók elriasztó ijedelmét is!
A mozgás és a beszéd együttesség-érzet kialakulása kétségtelen erőfeszítést, időt és türelmet kíván. A belső erőfeszítéssel a féltekén belül az agy
ehhez új idegpályák kapcsolatát hozza létre, mely
elősegíti a jelentkező továbbfejlődési igények természetes kielégítését.

A rendelkezésre álló hagyományos játékszövegek
ma már csak értő módon felfrissített gondolatokkal használhatók. A fiújátékok korszerűsített
megtervezésénél a játékhoz szükséges szöveges
kíséret kiválasztása az első nehéz feladat, mert
meghatározza a készítendő játék karakterét. Szükségessé válik a játékeszközök használatával (pl.
bot, kereplő, csengő, stb.) vagy egy-két dallal történő sikeres kiegészítése is, amivel tovább bővül
az előbbi gond. Ezután következik a játékra felkészítés tapasztalatokon alapuló pedagógiája
(módszere), illetve annak igénye. A játékra majd a
táncra felkészítés minél egyszerűbb módszerét és
gyakorlatát elsajátítani legalább az előbbihez hasonló nagyságrendű feladat.
Ma általános óvodai tapasztalat, hogy a hatéves
fiúk nemcsak énekelni nem szeretnek, de ehhez
kialakult hangjuk sincs (?!). A jobboldali agyféltekéjük ebben a korban ehhez általában alulfejlett. Ordítozni tudnak, de hangos, tagolt beszédhez nincsenek játékaik, nincs lehetőségük az ér-
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zelemmel fegyelmezett beszéd kifejlesztésére. Szó
sem lehet arról, hogy a társakat kívánó játék elsajátítását énekes igény megoldásával kezdjük. Ez
csak cukor lehet a tortán. De ha egyszer sikerült
olyan dalt találni, melyet megszeretnek, akkor
nagy lépést tettünk/tehetünk a gyermek jobboldali
agyféltekéje, szellemi fejlesztése sikeréhez. Nagyon erős érzelmi környezet szükséges a fiúgyermek éneklés-késztetési érzetének felkeltéséhez.
Ez egyébként a ma annyira keresett kreativitás
(alkotó képesség) helye is.
A játékok fontos kelléke a bot, de csak hat éves
korban. A bot fogása és ritmust erősítő mozgatása
és ütésének hangja, fegyver jellege, a fiúk játékaiban fontos szerepet kap. Használata, jelenlétének nagy gyengéje, hogy a játék tanulásakor fellazítja a tanuláshoz szükséges fegyelmet, mert abban a pillanatban, amikor kézbe veszik, az egymás közötti „kommunikáció” szokatlan és veszélyes eszköze lesz. Ilyenkor árgus szemekkel és
határozottsággal lehet csak rendet tartani. Fontos
tapasztalat, hogy a játék és az éneklés is több,
egymástól elkülönült kisebb csoportban mutat
először igazi késztetést. Ilyen célkitűzés megvalósításában több óvónő együttes munkájára is szükség lehet. (Ha együtt sokan vannak egy időben és
nem ismerik a játék-folyamatot, fegyelmezetlenné
válnak.) Ez a csoportra bontás a legügyesebb gyerekek összeválogatásával is kezdődhet. Gyorsabb
haladásuk húzóerőt gyakorolhat a többi társra,
akik szintén szeretnének ezekkel játszani. A gyer-

mek mindig a nálánál ügyesebb gyermekkel játszik szívesen és nem a felnőtt közreműködővel.
Nagyon ismeri azokat a társait, akik nála ügyesebbek.
A most tervezett három játék, különböző fejlettségi/fejlesztési szintet képvisel. Előkészítő sza-

kaszában egyformán jelen van a ritmikus mozgás
külön szöveges és külön mozgásos igénye, valamint egyszerű formában a kettőnek az egysége is.
E játékra készít elő az 5 éves és a 6-7 éves életkornak megfelelő most megtervezett két játékelőzménye. A játék törzse azonos, de mindig újabb
nehézségekkel bővül. Az új összeállítást 2002
szeptemberében Sepsiszentgyörgyön 60 óvónő sajátította el 20-as csoportokban és kisebb változtatásokkal. E játékkal párhuzamosan a jelen hiány
fölszámolásához további két teljesen más össze69
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tételű ritmikus-mozgásos fiú-játék előkészítése és
megtanítása, majd közreadása is folyamatban van
az ország különböző óvodáiban. Ezekről a szerző
videofelvételeket tervez készíttetni a játékok további elterjesztéséhez. Ezekkel a játékokkal kíván
segítséget nyújtani a fiú gyerekek jelenleg fennálló szerepköri hiányosságainak pótlásához.

A ritmikus szövegű közösségteremtő játékok előkészítő szakasza
Az első mozgásfejlődési szakaszban a hosszabb
ritmikus szövegeknek, mint említettük, igen nagy
jelentősége van, melyek az óvodákban ma alig ismertek. Ezek pótlásához sorakozik fel a Kiss Áron
gyűjteményből a következő, a szerző által e tanulmányhoz frissen összeállított első ritmikus szöveg,
mely a hosszúságot a játszó gyermekek között felosztja. Ezeket a mondókákat több gyermek helyett
először az óvónő mondja el „monodráma”-ként a
gyermekeknek, azzal, hogy előadásmódját figyel-

jék meg, s miután hallották, az ismétléskor mondják magukban ők is, vele együtt. Az óvónő többszöri, újra és újra történő elmondásának késztetése vezeti el a gyermeket a hosszabb folyamatok
memorizálásának és közös játék kialakításának
örömére. A szöveg mondását a gyermekek maguk

között is feloszthatják és azzal változtatható, hogy
aki az utolsó szövegsort mondja, az kezdi újra az
elsőt. A játszók így annyiszor mondják el társaik
szövegét mindig másképpen, szerepszövegüknek
megfelelően, ahányan vannak, s így mindenki kipróbálja, megéli a társai által mondott szöveg sajátos szerepélményét is.
A szerző a játékot hat játszó gyermek között osztotta föl. Ennyi gyerek 6-7 éves korban még óvodai körülmények között is szervezhető. Ezt úgy
mondják el egymásnak, mintha társalognának
egymással és élveznék azt, hogy ki-ki közöttük
egészen más élmény-előzményekkel mondja el a
ráeső kis szöveget. Ilyen összeállítások más szövegekből is készíthetők. Ezek egyik első formája:

A tervezett játék szövegritmusának elsajátításához
a gyerekeknek más szövegritmusokat is ismerni szükséges,
melyek újabb játékok megvalósításához kínálnak beszéd és
mozgás lehetőséget.
Ilyen példa:
1. Néném sütött lángost, de nem adott belőle;
De nem adott belőle...!
2. Én is sütök lángost, de én adok belőle!...
Tettem a kosárba vittem a vásárba.
Kérdik a vásárba, mi van a kosárba?
Túrós béles, derelye, egyél Jancsi (Pisti) belőle!
3. Ej, haj, vadliba, mit ettél a lagziba?
4. Tekintetes káposztát, méltóságos rántottát!
5. Elbújtam én a nád közé, sípot csinálgatni.
Az én sípom csak azt fújja: dirr, durr, csapodár!
6. Ketten fogtunk egy békát, neked adom a farkát!
Együtt:
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Kő kút, körül út
Körül futja
Kurta-nyakú,
Rövid farkú
Tarka tyúk (ismételve), a 6. kérdezett mindig újra
kezdi. Akkor ő lesz az 1. sz. és mutat rá a következőre.
A játék megtanulását a Kő kút, körül út elsajátításával kezdjük.
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További előkészületek. A tervesett játékunk
megtanulását kedvezően segíti elő, ha a gyermekek most már a játékban szereplő (a későbbi oldalakon bemutatandó) mondókát először kézzel tapsolva „egyenletes lüktetés” (negyedekben) formájában ritmizálják. A kéz (taps/fogásérzet) és a beszédérzet együttes kialakulása elősegíti a talpérzet
mozgásérzetének a beszédritmussal összefüggő
fejlődését is! A szöveg és tapsritmus nem új igény,
része a széleskörűen ismert ÉNO zenei igényeinek. Azt már kevesebben tudják, hogy az agyban
a kéz és láb-idegek egymás mellett futnak és egymásra is hatnak. (a hatások gátlók és elősegítők
egyformán lehetnek.)
Először a páros lábú előre ugrálások (egymás
mellett tartott lábfejekkel), személyenként különkülön, majd az egymás után következő gyermekek
sorában egyszerre, egymás utáni ugrálással, és
ezek a mozgásritmusok egyénileg választott rövidebb mondókák együttes ritmikus használatával
segítik elő a ritmusérzet fejlődését. Mondókával
csak akkor lehet bármilyen mozgást játékosan
gyakoroltatni, ha már könnyedén tudja a gyermek
az elugrások egymásutánját. (Az együttességet
ebben az esetben már megkívánhatjuk!) Mozgást
és szövegritmust ezt követően (ismét egymásutánban!) változatokban gyakoroltassuk. (A páros lábú
ugrásokat lehet létrafokok között, wesco-dobozok,
babzsákok fölött, a kötél két oldalára oda vissza és
előrefelé stb. gyakorolni).
A beszéd, a szövegmondás is mozgásérzet eredetű!
Lábmozgással együtt: kétféle eredetű mozgás
együttérzése, melyet a kigyakorlás következtében
kialakuló agyi idegpálya segít elő. Ha ilyen idegpályákat a gyermek nem épít ki életkora kellő időszakában, nem tud társaival zavartalanul együttműködni. Ebből adódnak pszichológiai és biológiai zavarai, melyek továbbfejlődését gátolják.

Ugrás-Változat: A páros lábú elugrástól eltérően, először (az első negyedre) mindig jobb talpra
ugorva indul az előre haladás (az előre ugrás alatt
a balláb, mellette hátra megemelt), majd ezt követi az újabb, helyben páros lábra ugrás (második
negyedes) ritmusa először helyben, majd később
ez is előreugrással. Ezt a két, ugrással induló
mozdulatot folyamatosan előre haladva kell elsajátítani. Csak a zavartalan előrehaladás elsa-

játítása után lehet mondóka és a mozgás

együttességével próbálkozni! (A további folytatásban mindezt ellenkező oldalra, bal lábra és
páros lábú előreugrásra váltva). Ez utóbbi ugrálással a gyermek nemcsak a beszéd-mozgás koordinációját erősíti meg, hanem a jobb-bal érzetének a biztonságát is.2 (a veréb páros lábbal ugrál,
mert az agyi irányítása alacsony fokú; emiatt csak
erre képes. Rigónál, szarkánál ugyanez a fejlettebb agyi vezérlés miatt már mindkét esetben jelen van a beszéd ismerete nélkül).
Az új játék szöveges részének megtanulása (mindig a fenti mozgások után) kizárólag a negyedes
ritmus felhasználásával és első formájában, körben ülve történik. (Ebben a formában a mozgásfolyamatot a beszéd ritmikus folyamata képviseli!)
Kívánjuk meg az együttes hangos szövegmondást!
Figyeljük meg, ki nem mondja. Az okot ne akkor
kérdezzük meg, hanem külön beszélgetésen. (A
gyermeknek valami problémája van). Ez az életkorral összefüggő előzetes játék a teljes játék megtanulásának előzménye. (5 éves korban így játszható.). A beszéd és mozgásfejlesztés mellett ilyen

módon fontos életkori szerepet kap a közösségérzet kialakításának előkészítő pedagógiai igénye és
nagy szüksége.

Ritmikus játék 5 éves fiúk számára
1. Egy, megérett a meggy!
Hat játszó gyermek körbe ül (itt a leíráshoz hat
gyermekkel számoltam, lehetnek kevesebben, de
több gyerek esetén félő, elunják az ismétléseket.
Ilyenkor helyesebb új csoportot indítani). A taps a
ritmusérzet kialakításához, mint korábban utaltunk erre, most nem elégséges! A tenyerek összecsapása után azonnal le kell ütni a combokra. Ez
a két mozdulat egy ritmust képez. Ezt a tapsolást
először nyolcig történő számolással többször egymásutánban játszva gyakoroltassuk. (A hangsúly a
tapson és a kimondott szón van! A 8-as szám a
magyar ritmus 2x4-es megerősítés érzetét célozza). Ha úgy látjuk, kezdik a gyerekek együtt érzékelni, az egyenletes lüktetés és a 8-as beosztás
időritmusát, (ez nem egyszeri alkalom, sokszor
vissza szükséges térni reá) akkor megkísérel2

Egyik budapesti gimnáziumban találkoztam azzal a
problémával is, hogy 12-13 éves fiúk bizonytalanok voltak a
jobb-bal lábuk érzetében!
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hetjük a számolás megváltoztatását négyes csoportban. Vegyük hangosan „egy, kettő, három,

négy”, – számolva az első négy taps-combraütést,
majd azt tovább folytatva egymás után: „egy, egy,
egy, egy, (négy) kiáltásra váltjuk. A játék megta-

nulásának elején azért se legyen a körben sok
gyermek, mert azok, akik most gyakorlatot szereznek, a többiek gyorsabb haladását fogják elősegíteni. A másik ok: a játék iránt ezzel is érdeklődést lehet kelteni a még nem játszók számára.
Ha ezt a folyamatot az első öt számra biztonsággal
tudják játszani kisebb csoportokban, ez után
kezdhetjük el nagyobb csoportban is, így haladva
a játék megismerésében. Nagyobb csoportra azért
lesz szükség, mert ha előadásra is gondolunk, ott
nagyobb hangerőre van szükség.

A játék megkezdéséhez egy gyermeket a játszók
maguk közül számoljanak ki. (Az is lehet a hala-

dás érdekében, hogy kezdetben ehhez az első alkalomhoz egy ügyes gyereket az óvónő választja
ki.) Ez a gyerek indítja el a játékot és ő mondja
erőteljesen a 8 negyed ritmikus folytatásában
(kissé felgyorsulva) a „Megérett a – Meggy!” –
kiáltást. Ezt követően az egész ülő csoport megismétli teljes hangerővel és ugyanabban a ritmusban: Megérett a meggy!

Nem elfelejtendő a szöveget kiáltó fiú még egy kötelessége, hogy kiáltása után azonnal rámutat egy
társára, aki majd a kettő-k hasonló számolása után
a Csipkebokor vesszőt! kiáltja, melyet a csoport
most is megismétel: „Csipkebokor vessző!, mint
előbb (később csak az 5-ös szám kiáltását nem
ismétlik!) és utána azonnal elkezdi folyamatosan
az első négy számot számolni (egy, kettő, három,
négy), melyet most a három-három-három-három!
kiáltások (az első szótagon van a hangsúly!) és az
előbb kijelölt fiú Te vagy az én párom! kiáltása
követ, (a következő kiáltót kijelölő mozdulatával)
mire az ülő csoport folyamatosan: „Te vagy az én
párom (együttesen) következik, s a kiáltás után a
csoport azonnali számolása, majd a négy-négynégy-négy felhangzása után folyamatosan: „Megdöglött a légy! kiáltás és együttes ismétlés következik, az újabb fiú kijelölésével. Majd (most
egyedül előzetes számolás nélkül) folyamatosan
Öt-öt-öt-öt-öt-öt-öt-öt együttes kiáltás és utána a
kijelölt fiú egyedüli kiáltása valamelyik társára
mutatva: „A te fejed tök!” Azonnali kergetőzés
következik kettejük között, az ülő körön kívül72

körön-belül, amíg a kergető meg nem érinti futás
közben a kiáltó fiút. (A többiek biztatják őket).
Ekkor azonnal tovább folyik a játék, most ismét a
számolással (egy, kettő, három, négy) és a hat-hathat-hat-tal, hét-hét-hét-hét-tel, nyolc, nyolc,
nyolc-cal és a hozzájuk tartozó egyéni és csoportos válasz- kiáltásokkal stb. egészen a 9-esig.
A kilencesnél mindannyian felállnak és a szöveget ebben a játékban együtt kiáltják:
Kilenc! Kilenc Kis Ferenc
Kis Ferenc! Kis Ferenc!
Kilenc Kis Ferenc!
A kiáltás közben a kört két sorra húzzák ki, és
egymással szemben letérdelnek úgy, hogy a szemben lévők a tenyerüket egymáshoz támasztják.
Azonnal elkezdik mondani együtt:
Tíz, tíz, tíz, tíz
Tíz, tíz, tíz, tíz stb.
Valamilyen megállapodás szerint, melyik sor kezdi a nyomást először a tíz-tizet mondva, kettőnként megnyomják a másik sor felemelt alkarjainak
a tenyereit. A „ha nem tiszta vidd vissza” stb. szövegre az egymáson lévő kezek negyedekre összetapsolnak. A végén térdelésből felugranak jobbkarjukat mindannyian az előző kört újra kialakítva
a közepe felé előre nyújtják, közben kezdik mondani a tizenegyet négyszer, s a szemben lévők felé
mutogatnak „Essék ki a szemfogad! Essék ki a
szemfogad!” Együtt folytatják ugyanígy tovább a
tizenkettőt háromszor és „essen ki mind a kettő!
essen ki mind a kettő!” kiáltásával. (Az eredeti
szövegben „essen ki a fél szemed!”-et mondanak,
ami az agresszióérzés megfelelő életkori kialakulásához szükséges. Miután a fegyelmezett alkalmak nélkül az agresszió később és fegyelmezetlenül alakul ki, sokkal nagyobb erővel jelentkezik! De a felnőttek, nem ismerve a pszichológiai
folyamatot, már most félnek tőle és nem értik a
szerepkör későbbi, valóban kellemetlen megjelenésének okát. A vita elkerülése érdekében változtattunk.)
Tovább folytatva a befejező tizenhárom jön kétszer
és utána „Vasasjárom! A fejedet belezárom, belezárom! Belezárom!” Ezalatt befelé mennek,
hogy a kezeik előrenyújtva összeérjenek (össze is
foghatnak) és a belezárom után együtt felugranak
és guggolásba esve kiáltják: Kukurikúúúú...!
Ilyenkor valaki más kezdőjátékosra rámutatva, új-
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ra kezdődhet a játék.
(A „járom” olyan vasalt fa keret, amit a két ökör
vagy két tehén nyakára tettek föl, a szekér húzásának az együttes elősegítéséhez.)

Már az első szám-taps-szöveg együttesnél gondok
lesznek! A 8 negyedből az első négynegyedet taps
közben magukban számolhatják és csak az ötödiknél kellene kezdeni az egy!-gyeket négyszer
egymás után együtt mondani. (ha nem menne,
bátran számoljanak, s ha már biztosan megy, lehet tiltani) Úgy tapsoljanak, hogy továbbra is
mindkét combjukra üssenek, a taps-hangsúlyt
erősítve.
A játék megtanulásakor már az első választ azonnali folytatással mind az öt-hat gyerekkel végig
próbálhatjuk. (Így is játszhatják az egész ülő játékot!). Ez azt jelenti, hogy a számsor mind a 13 válasza hatszor, vagy ahányan a körben ülnek, körül
megy! (lehetőleg az ülőket nem egymás után, hanem tetszőlegesen választva, de figyelve választják ki a gyerekek, hogy mindenki sorra kerülhessen „szám-válasz”-okkal. (Ez, azért lenne jó,
mert minden gyerek megkíséreli egyedül elmondani a játék összes válaszát. Nem tudhatja ugyanis, mikor esik rá a választás, a játék melyik
pontján.
Erre azért is szükség lehet, mert a gyermek nagy

feszültséggel éli meg a rámutatás érzékelése után
a szükséges válasz kimondását! (Tapasztalhattam,

hogy több gyermek is volt a 12 tagú csoportban,
melyen a feladatot kipróbáltam, akik hat évesen a
szöveget egyszerűen nem tudták súlyos nyelvbotlás nélkül kiejteni. Egyébként nem beszédhibásak!) – Ha ilyen előfordul, menjünk tovább, vagy
tegyük egy időre félre a játékot s nem a többiek
előtt, de kíséreljük meg külön a gyermek hibátlan
kiejtésének az elérését. Addig ne vonjuk be újra,
míg maga nem jelentkezik erre. (Úgy tűnik, az
óvónők nem minden esetben sáfárkodnak jól a
nyelvtörő játékok nyelvi kiejtés-javításának nyelvtanító eszközként történő felhasználásával sem.)
A második nagy probléma a 8 negyed után a
Megérett a meggyet mondó gyerek számára a rit-

musfolyamatba történő pontos belépés és a szöveg
helyes hangsúlyozása. (ezért van szükség az előze-

tes 8 negyedre, mert az idő alatt kialakulhat a
folyamat-ritmus biztos belső megérzése. (valamivel gyorsabb tempójú a „válasz”!)

Az első sikertelen kísérletek esetében ne veszítsük el türelmünket!
A harmadik nagy probléma a „Megérett a meggy!”
együtt kiáltása után az előző egyenletes ritmus

azonnali, számolással történő zavartalan folytatása
majd a „kettő, kettő” stb. négyszer mondásával,

ami először szintén magunkban (vagy ha csak
hangos számolással megy, akkor úgy, és a második négyesre a „kettő”, „kettő” négyszeri ritmikus
megismétlésével.) (Emiatt szükséges a combraütéses tapsolás előzetes gyakorlatának biztonsága!
A számolás elhagyását későbbre hagyhatjuk!)
A tízes számsorban „három” a leghosszabban kiejthető. Itt nem baj, ha egy kicsit lelassul a számolás, ha az első „há”- szótag hangsúlyos kimondására figyelünk. A négynél már semmi probléma
nem lehet.
Az ötös számig elérve hagyjuk egy kicsit megérni
az egész eddigi feladatot, hogy a további játék
megtanulása felgyorsulhasson. Az eddigieket egy
játékalkalomban többször ismételjük meg. (legalább kétszer-háromszor). Ha úgy ítéljük, hogy a
gyermekek kellő gyakorlatot szereztek, kezdjük
megtanítani a további szövegeket, mindenben az
eddigi gyakorlatnak megfelelően.

Az ötévesek számára azért fogalmaztuk meg a
játék egyszerűbb változatát, mert az után gyerekjáték elsajátítani ezt a bonyolultabbat. A felkészülés nélkül olyan erőbedobás szükséges mind az
óvónő, mind a gyerekek részéről, ami elveheti a
kedvet a játék megtanulásától. Mint láttuk a leírt
szöveg ismeretében, az öt éveseknél például a
nyolcadolt szövegek végig kimaradtak. Ezek a következő évben kerülnek sorra, akkor azonban már
a játék mozgásigényeinek, a tér és botfogás használatának elsajátításával együtt. A teljes játékban
két dal is szerepel. Tanítás nélkül ezeket az óvónőtől „elhallás formájában” ismerjék meg a gyerekek. Csak akkor szenteljünk külön figyelmet a dal
megtanulásának, ha azt a gyermekek kérik.

Ritmikus játék 6-8 éves fiúk számára
2. Megy a takács az utcába
Minden fiúnak bot, néhányuknak kereplő, csengő,
mint kellék szükséges. A botok hossza a föld és a
gyerek álla alatti közt számítva, arasz mérettel rövidebb (a gyermek kezének egy araszával).
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A játékot kevesebben is játszhatják, mozgás és
egyéniség (személyiség) fejlesztésként fiúknak készült. A 16-os létszám „előadás” esetén javallott
(a kellő hanghatás elérése miatt, de 9-12 gyerekkel is játszható). Maga a játék többszöri ismétlést és a gyermekek kívánta változtatást is lehetővé tesz.

A játék megtanulásának javasolt módja
A játék három különböző részből áll: 1. Énekes
körbejárás és utána átvezető játék, 2. Ritmikus
szöveges botos játék, 3. Kettős körben énekes
Malomjáték és kezdődhet az egész újra elölről. A
játékba lendülés miatt nagyon fontos az ismétlés
lehetősége, amire bizonyítottan igény van.
1. Az énekes körbejárás
Az elmúlt évben „elhallásból” már minden játszó
gyermek ismeri az éneket, vannak, akik már tudják énekelni. (Ennek ellenére, ha úgy látjuk, az
éneklést a szöveges játék megtanulása utánra is
halaszthatjuk.) Az énekléssel kapcsolatos fontos
kívánalom a hang erősségének fejlesztése. Játszó
közösségben jókedvűen együtt énekelni igen erős
késztetés. Erre már kezdetben figyelemmel legyünk. Az egyszerű és már belső érzettel felkészült gyermek bothasználat nélkül először csak a
lábmozgás és az énekritmus egységét tanulja meg,
azt is csak helyben járással!
A gyermekek hármas vagy négyes sorokba állnak
föl, egymás mögött. (ha kevesebben vannak 3-as,
ha többen 4-es sorokban. Bottal csak akkor kezdenek, amikor a dalolás közben már előre is tudnak haladni a mozgással).
Jobb-bal-jobb lépéssel indul, a másodszori jobb
lábra mindig rá-dobbantunk! és azonnal és negyed szünet után vissza: bal-jobb-bal lépéssel.
(két nyolcad után egy negyed, itt is dobbantás
van!) A gyerekek kezüket maguk előtt tartva.
Csuklójukat is Jobb-bal-jobbra billentve kísérik a
lábmozgást. A második jobbra és a második balra
billentve a kézfejet, az alkart kicsit eltávolítjuk
magunktól, ilyenkor a nagyujj-hüvelyk ujjat öszszetéve pattintani is megpróbálhatnak. Ez utóbbi
az együttmozgás elérése miatt kívánatos. Ha ezt a
helyben oldal-lépést már énekelt ritmusban is
tudják, csak ezután kísérletezhetünk az előre
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lépéssel, haladással, s később a körben járással
(ez utóbbi esetben az óramutatónak megfelelő
körben járással).
Ha ezz már így együttesen megy, akkor kezdjük el
helyben járva botfogás-cserével, ritmusütéssel. A
bottal gyakorlás biztonságos kialakulása után
kezdhetünk neki majd a végleges nyolcados szöveges játék megtanulásának is. Ehhez ezek az
előzmények szükségesek.
(A játék megtanulása kezdődhet annak a második
részével is, s annak elkészülte után tanulják meg
a bevezető részt. Lehet, hogy a gyermekek érdeklődését jobban a második résszel tudjuk megnyerni. Ebben nagyon óvatosan járjunk el. Ez a
csere főleg akkor indokolt, ha nem tudtunk a
Megy a takács dalhoz kedvet teremteni. A játék
megkezdése előtt ehhez ezért előzetes tapasztalat
szükséges. E feladattól egyelőre függetlenül kezdjük meg, először leülve a nyolcados szövegekkel
bővült szöveg mondásritmusát is, már a játék végleges összeállításának megfelelően. Ez tulajdonképpen a meglévő szövegismeret kibővítése. A
már ismertek után ez a váltás nem okozhat problémát. Az első öt szám után itt is álljunk meg, és a
következő napokban ismételjük és folytassuk. (idő
szükséges az előrehaladás megéréséhez).

A játék, ha maguknak játsszák, akkor kiszámolóval kezdődik. Ezzel a játszók maguk jelölik ki az
első „szólaló”-t. (Előadás esetében a kijelölést
előre megbeszélik.) Ezután négyes vagy hármas
sorokba rendeződve az előremenés sajátos billegő
járásával énekelnek, a kezükben lévő bottal ritmikusan a földre ütve. Közben a rendelkezésre álló
téren legalább egy teljes kört (lehet kettőt is) fordulnak (járnak le) az óramutató járásának megfelelően (ez a forduló sor külső játékosainak gondot
okozhat, (a belsők helyben járnak.) ezt a fordulást
külön szükséges járó mozgással előre kipróbálni.
A kör az óramutató járásának megfelelően forog!
Ez azzal a következménnyel jár színházi előadás
esetén (a nézőtérről nézve) a baloldal hátsó részéből előremenni, és előre fordulni. A ”kutya van
az ólba” szöveg nem teljesen hátul, de a színpad
jobboldalán lesz.

Mén a takács az utcába
Lötyög a tej a hasába.
Haj, takács oda vagy,
Rémisztő csoda vagy,
Kóc szál, kócfonál
De azért én szövök ám!
Máma rétes, holnap is
Holnap után kenyér sincs
Haj, takács száll a vászon
Ide figyelj sógorasszony
Kóc szál kócfonál
Azért én még szövök ám. (Ez a jó szöveg!)
A Mén a takács-dalhoz tartozó billegő járás:
A fiúk kezében bot van. A bot fogása egy-két marokkal a bot felső része alatt.
Kettős indulás történik. Az első együttes indulás
helyben álló helyzetben cserélgető helyben lépéssel: jobb-bal-jobb-szünet és bal-jobb-bal-szünet,
melyet megismétlünk (tehát egyszer jobbra, egyszer balra és megismételve.) Ezt követően folytatva, második indulásként jobbra kilépéssel együtt
kezdődik az ének és az előre lépés ugyanezzel a
lábváltogatással, de jobb lábbal-jobbra előre kilépve és előre haladva. „Megy a takács” alatt az
M és t kiejtésére bottal két nyolcad ritmusú lépés
közben két ütés van a földre egymás után és a t-re
a kilépéssel együtt ütés. A negyedes szünet alatt a
botot a jobb kézből a balkézbe cseréljük, majd
balra lépés megkezdésekor az út-cába jobb kézből
balra cserélünk, hasonlóan két ütéssel az a-ra és
egyet a c-re, és így tovább. A cserénél a szabadon
maradt kézfejünket oldalt és pattintó fogással tartjuk.(ez csak egy két gyereknek fog sikerülni, de
ez nem baj!) A botot tehát nemcsak fogják a gyerekek, hanem ritmust ütnek és a bot-fogásban
kezet is cserélnek. Ezért fontos, hogy ezt a koordinációt türelemmel és figyelmesen segítsük elsajátítani. Itt az ügyesebb gyerekeknek nagy jelentőségük van, mert a többi gyerek őket utánozva,
„érzékeléssel” és nem „tudatosan” sajátítja el a
másiktól a kívánt megoldást.
Az előre járás körirányban, (az óramutató járásának megfelelően), négyesével vagy hármasával
egymás mögött állva történik. (másfél vagy két-két
és fél kör). Ide-oda billegő mozgás, – lötyögteti a
tejet a hasában!, – de közben előre halad. (ha már
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biztosan érzékelik a mozgás és a dal együttesét,
akkor a mozgással külön játszani is fognak.
Az énekes járás befejezése után további kétszer
négy botütéssel (egy, kettő, három, négy, – mindegyik ritmusra a botot a földre ütik) továbbhaladnak, majd hirtelen leguggolnak SSSSSSS -el
egymást összekacsintva, valamire figyelmeztetik.
Folyamatosan:

Átvezető játék.
Térdelve és csomóban összesúgnak: először halkan, majd egyre erősödően mondják legalább háromszor (ez hangulattól függ!) Kutya van az ólba,

rúgd oldalba!, Kutya van az ólba, rúgd oldalba!
Kutya stb.

2. Ritmikus, botos szövegritmusos játék.
A botokat közben alul jobb kézre fogva fejük felé
megemelik és hirtelen felugorva és mindig jobb
lábra dobbantva, előre haladva nyolcszor „egy”-et
kiáltanak. A mozgást együttesen (egymás után és
kört alkotva) szinte futva végzik. A dobbantó lépés
és az „egy” kiáltás mindig egyszerre (negyedelve):
Egy, egy, egy, egy,
Egy, egy, egy, egy
Ezt követően folytatva az egy-egy kiáltásokat nyolcados ritmusra váltva és vele az előbbi előrehaladást a kör középpontja felé irányítva, nyolc
nyolcadot befelé, majd mindenki hátrafelé menve
megismétlik. A botokat közben a fiúk maguk előtt
a föld fölött tartva, a nyolcados ritmusban ismételgetik az egy-eket és közben a maguk előtt tartott
bottal ütögetik a talajt. Ütögetik egy-egy ismétlés
ritmusában kétszer négyszer (nyolcszor egy) a
földhöz ütögetik befelé is, visszafelé is, a botokat
felemelik és két kiáltásra egy jobb lábra dobbantó
lépést lépve és a kört tartva előre futnak és a
negyedik dobbantó lépésre befelé fordulva letérdelnek. A jobb kézben a bot mellettük áll.
Egyegy-egyegy,(befelé)
Egyegy, egyegy
Egyegy-egyegy, (kifelé)
Egyegyegyegy (az utolsó negyedre befelé letérdelnek)
Az utolsó egy-egy kiáltásra mindenki jobb lábra
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letérdelésbe ugrik, a botot a jobb oldalán maga
mellett állva tartja.
Az előre kiszámolt/kijelölt fiú az utolsó negyed
alatt a kör közepére szalad, felemelve a botot, elkiáltja:
Megérett a meggy! ugyanakkor folyamatosan mindenki felugrik a körön, magasra emeli a botját és
válaszol:
E.: Megérett a meggy! (a kiáltó fiú közben rámutatott a következő kiáltó fiúra és a helyére szaladt)

Azonnal folytatva (két negyedekben):
Kettő, kettő, kettő, kettő
Kettőkettő, kettőkettő
Kettőkettő, kettőkettő
Kettőkettő, kettőkettő
Kettőkettő, kettőkettő

Az első negyedekre a párok ugorva egymás felé
fordulnak, (a bal oldali jobbra, a jobb oldali balra)
a botot mind a két kézzel fogják a testük előtt, a
két vége felé és erős terpeszbe ugranak egymással
szemközt, a második negyedre (szünet) a terpesztett ugrásban helyben felugranak (fordulásban
egyet és utána helyben egyet). A második negyedre ismét balra és jobbra fordulnak ugorva a
mellettük levő párok felé (támadó jellegűen, az
előbbinek megfelelően). A harmadik negyedre
ugyanezt megismétlik, de a botokat keresztbe
össze is teszik fordulattal és a második ugrás alatt,
és a negyediket jobbra ugyanígy.
A nyolcadokkal azonnal folytatva négy lépéssel
(négy nyolcaddal, jobb-bal-jobb-bal ugrálva)
helyben, jobbra irányba és a botot magasra tartva
mindenki megfordul maga körül és utána ugyanezzel az ugráló lépéssel a jobb lábra dobbantva és
felemelt botokkal előre befelé a kör középpontja
felé halad, majd ugyanezt folytatva a kör középpontjából hátrafelé ugrálva (tágítva a kört) és a
negyedik lépésre leguggolnak. A botot mindenki
maga előtt tartja jobb kézzel a földön állva. Ebben
a pillanatban a társa által előzőleg kijelölt fiú a
kör közepére futva elkiáltja:

„Csipkebokor vessző!”

(folyamatos ritmusban!) Felugrik mindenki felemelt bottal, és folyamatos ritmusban ismétli.
Csipkebokor vessző! (A kiáltó fiú, kijelöli közben
a harmadikat és a helyére szalad. Azonnal folytatódik a játék:
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„Három, Három, Három, Három,
Háromhárom, háromhárom,
Háromhárom, háromhárom
e: Te vagy az én párom!
E: Te vagy az én párom!
Az első „három” (kissé elnyújtott) kiáltással
együtt mindenki terpeszbe ugrik a kör középpontja felé és közben a botját alul fogva mindkét
kézzel a magasban jobb oldalra lendíti (billenti
bal kezével együtt). A második „három” kiáltásra
terpeszugrással ugyanez balra. A harmadik negyedre ugyanez két ugrással és két lendítéssel
jobbra. A negyedik Háromra egy ugrás balra
lendítés magasan a bottal, a másik ugrásra térdelés botleütés magunk előtt a földön. Ezt követően a kijelölt kiáltót halljuk:
„Te vagy az én párom!”, olyan változat is ismert:
„Én bizony nem járom!” Amelyiket a kiáltó választotta azt ismételjük meg, azonnali felállás közben és a bottal egyet a földre ütve. (Az „én” szóval együtt.) Azonnal folytatódik:
Négy, négy, négy, négy
Négy, négy, négy, négy
Négynégy-négynégy
Négynégy-négynégy
Négynégy-négynégy
Négynégy-négynégy
Megdöglött a légy!
Megdöglött a légy!
A körben állók, hátul a kör közepén két részre
oszolva ellentétes irányba indulnak és az ellentétes oldalakon egymással szemben két sort alkotnak. Nyolc negyed, nyolc kisebb ugrással megtett
dobbantó lépést jelent. (mint az egyeknél). Színpadon gondolkozva most a két sor a nyolc lépés
vagy nyolc negyed után két oldalt egymással
szemben áll. A jobbra induló félkör kezdetben a
balra indulók mögött van! A párhuzamosan egymással szemben álló két sor a nyolcados szövegekre megindul egymás felé. Itt a lépésritmus
kontrásba! változik, azaz a második nyolcad a
dobbantó, hangsúlyos lépés. (ez kicsit hullámzó
mozgást jelent előre.) A nyolcadokra lépve a dobbantó lépéssel sort tartva! egymás felé mennek A
botját minden résztvevő játékos dárda, vagy
puska-szerűen a jobb oldalán tartja maga mellett
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vízszintesen előre szegezve. Ez előre felé négy
hosszított, kissé ugró lépést jelent. Ezután jobb
lábbal hosszítva hátralépve a hangsúly most a bal
lábra kerül és három hátrafelé hosszított lépéssel
(nem ugorva) visszaállítják a kört. A negyedikre a
botot lefelé tartva egyszerre leütik és utána azonnal letérdelnek. Ezt az ütést követi a kiáltó szava,
aki közben a kör közepére szaladt:

„Megdöglött a légy! A botot a „megdöglött” szóra
emeli fel és a „légy”-re üti le. (kijelöli a következő kiáltót az ő botleütése után). Hasonló a csoport kiáltása és válaszleütése. Folytatva azonnal
(tehát a kör térdelt állapotban marad, jobb oldalon
a botot fogják) Kiáltják:
Öt, Öt, Öt, Öt
Öt, Öt, Öt, Öt
A nyolc negyed „öt” szó kiáltása után a kijelölt
kiáltó rámutat az egyik szemben lévő gyerekre és
kiáltja:
A te fejed tök!

A kiáltás után akinek az szólt, azonnal ledobja a
botját és elkezdi üldözni a kiáltót, aki már szintén
ledobta a botját. A körben ülők hangosan biztatják
őket. Amint a kergető a kiáltót megérintette, – ezt
mindenki figyeli, felhangzik az együttes kiáltás:
Hat, hat, hat, hat
Hat-hat-hat-hat
Hat-hat, hat-hat
Hathat-hathat, hathat-hathat
Hathat-hathat, hathat-hathat
Hasad a pad! Hasad a pad!
Hasad a pad! Hasad a pad!

Előre a körön azonnal indul a Hat- kiáltás, egymás után 12-szer, kissé terpesztett állású előre
jobb lábra ugrással, és közvetlen utána páros lábú
utána ugrással (két nyolcad!) a botok magasba
emelve! (óramutató-járásiránnyal, kicsit ülő jelleggel). Az utána következő nyolcados szövegre
magasra tartott bottal három előreugrás van páros
lábbal befelé és a kör közepe felé és ugyanannyi
hátrafelé vissza, hóna alá fogott bottal, a végén ugrással guggolásba, jobb oldalon magasra tartott
bottal. Ezután kiált kétszer a kiáltó: Hasad a pad!
Hasad a pad és mindenki az ő ritmusában válaszol ugyancsak kétszer: Hasad a pad!, Hasad a
pad!. Folytatva azonnal:

Hét, hét, hét, hét,
Hét, hét, hét, hét.
Héthét-héthét, héthét-héthét
Héthét-héthét, héthét-héthét
Héthét héthét, héthét-héthét
Most süt a pék!
Most süt a pék! Most süt a pék!
A Hét kiáltása a második Hasad a pad! (kiáltás)
után azonnal indul, olyan módon, hogy a körben
állók megfelezik a csoport létszámát. A két fél a
körön elindul egymással szemben felemelt bottal.
A baloldalra induló jobb oldali sor-fél megy belül,
(a másik mögött) bal oldali sor-fél jobbra és kívül
(a másik sor előtt). A háttérben egymás mögött két
sort fognak alkotni. Az előző kiáltáskor meghatározott kiáltó a két sor előtt megy. A mozdulat a
már ismert jobb láb előreugrás, ugyanakkor a bal
felkapása és utána páros lábon ugrás. A kör
megosztásánál mindkét csoport jobb felé a jobb
lábbal ugrik ki. Amikor a két sor kialakult a nyolcados szöveget sima járással és jobb kézben botleütéssel járják. Három lépés előre, negyedikre
fordulás hátra. Majd itt tovább a hátrában előre
három lépés, a negyedik fordulás és indul előre
három lépés. Ezután azonnal a kiáltás a kiáltótól:
„Most süt a pék!” egyszer, a csoport ismétlése

kétszer!

Nyolc, Nyolc, Nyolc, Nyolc
Nyolc, nyolc, nyolc, nyolc!
Nyolcnyolc-nyolcnyolc
Nyolcnyolc-nyolcnyolc
Nyolcnyolc-nyolcnyolc
Nyolcnyolc-nyolcnyolc
Pad alatt a polc! Pad alatt a polc!
A Nyolc, Nyolc, stb. nyolcszor, azaz nyolc negyedben a „Most süt a pék!” második együttes kiáltás
után azonnal indul. A következő mozdulatsor viszont mindenben megfelel az elsőnek, az EgyEgy-eknek. úgy, hogy a körre irányuló mozgást a
hátsó sor kezdi el körirányba indítani (óramutató
irány!), s azt az egy-egy stb. kiáltás helyett a
nyolc-nyolc kiáltásokkal teljesen megismétlik. Az
előzőleg kijelölt kiáltó a kör közepén a „Pad alatt
a polcot” kiáltja, amit a körben térdelő csoport
megismétel.
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Ezután a kiáltó: „Kis Ferenc! Kis Ferenc! Kilenc
Kis Ferenc!”, amit a csoport folytat:
Kilenc! Kilenc Kis Ferenc!-et kiált, amit a csoport
ritmikusan ismétel meg:
Kis Ferenc! Kis Ferenc! Kilenc Kis Ferenc!
Ezalatt a „Kis Ferencet” egy fiú elölről átöleli, a
másik ugyancsak őt, hátulról öleli át. A többiek
hirtelen mögéjük rendeződnek szembenálló sort
alkotva, (színpadi térben képzelve átlóban) abból
a célból, hogy a másik oldalon állókat a maga
térfelére húzza. Ha a felálláshoz időzavar állna elő
valami miatt, akkor a Kis Ferenc ismétlést vagy a
kilenc Kis Ferenc ismétlést kell a felállásig megismételni, amikor is az első tíz-et kétszer jól elnyújtva kiáltva, meghúzza mindkét fél az ellentétes oldalt, amelyik az egyik oldalra valahogy
megindul, a másik két tízre, ugyanúgy elnyújtva
kiáltva az ellenoldal visszahúzza. Ezt kétszer így
megismételhetik (egyet-ide, egyet oda)
Tíz, tíz, tíz, tíz,
Tíz, tiz, tíz, tíz
Ezután a húzást hirtelen abbahagyják és a két ellenoldal, a tér hátsó jobb oldalán álló csoport balra előre megy, a tér bal oldalán álló csoport pedig
jobbra előre megy, ezzel két sort alkot. Színpadi
körülmények között ez a két sor párhuzamos a
színpad élével és a tér közepén vagy kissé attól
előre van. Közben mondják:
Tíz, tiszta víz,
Tíz, tiszta víz
Tíz, tiszta víz
Tíz, tiszta víz,
négyszer egynegyed-kétnyolcad-egynegyed taps
letérdelve, egymással szemben, maguk elé emelt
alkarral és kinyújtott tenyérrel, melyet összetapsolnak.
Ezt folytatva először csak a hátsó csoport mondja
e rész befejező sorait:
Ha nem tiszta
vidd vissza,
A kis cica megissza! Ezt a szöveget negyedes
tapsritmussal mindenki együtt megismétli, majd
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folytatva:
Az ismétlés után azonnal felállnak, a hátsó sor
balra előre indul el, az elülső sor jobbra előre,
egyszerű járással, hogy két oldalra kihúzódjanak a
félkörre. Közben csak a baloldaliak mondják:
Tizenegy, tizenegy, tizenegy, tizenegy!
Essék ki a szemfogad! Essék ki a szemfogad! – ezt
a sort mondva a másik csoport felé ujjal is mutogatnak, azok pedig folytatják és elkezdik a 12
számolását:
Tizenkettő, tizenkettő, tizenkettő, tizenkettő
Essék ki mind a kettő, Essék ki mind a kettő!
Ők is ehhez a sorhoz érve ugyanúgy feléjük kiáltanak ujjukkal mutogatva, majd mind a két sor
összezár.
A 13-at teljesen együtt mondják egymás felé fordulva és sűrűn összezárulva, az előrenyújtott kezüket is esetleg összefogva.
Tizenhárom, tizenhárom, tizenhárom, vasas-járom,
A fejedet belezárom, belezárom!
Mindnyájan felugorva leguggolnak és elkiáltják:
Kukurikúúúúúú...
Hangerősségét itt a végén megemelni szükséges
és a botokat is a záró ritmusra (belezárom!) le kell
ütni.
A folytatásban a játszók számától függ, hogyan
rendeződnek össze három vagy négy sorba.
Ezt a játék megtanításakor határozzuk el.
3. Malomjáték.
A játék folytatása további három botütéssel és a
hátsó sor óramutató járással történő elindulásával
történik. Ehhez hátrafelé lépegetéssel és botütéssel kapcsolódnak a többiek, melyet az előbbiek utáni csatlakozásból alakul ki két ellentétes
irányban járó körben, mert azonnal folytatódik az
előbbi játék a malomjátékkal. Magát a malomjáték
dalt összesen négy, vagy nyolc botütés után kezdik énekelni. 16 fiú esetén 6-an a belső körben,
8-an a külső körben járnak ellentétes irányba.
Nincsenek összefogózva. Bot a jobb kezükben és
ritmikusan leütik. A négy versszak alatt nem váltogatják a ritmusütést. Mindig az első szótagot
hangsúlyozzák. A körben járók szakaszonként vál-

tanak viszont irányt.
A malomnak nincsen köve
mégis lisztet jár,
mégis lisztet jár.
Tiltják tőlem a rózsámat,
Mégis hozzám jár,
Mégis hozzám jár.
Adsza rózsám a kezedet,
forduljunk egyet, forduljunk egyet.
Aztán menjünk ki a kertbe,
ott szedjünk meggyet, ott szedjünk meggyet.
Nekem is volt egy szeretőm,
de az olyan vót, de az olyan vót,
Ha egy nap nem láttuk egymást két nap beteg vót.
Harmadik nap megkérdeztem
Téged mi lelt volt, téged mi lelt volt?
A szívemet a szerelem körülfogta volt,
A szívemet a szerelem körülfogta volt.
Záró rész.
A malomjátékkal végezve a záró rész következik,
ami annyit jelent, hogy meg lehet ismételni többször is a játékot. (A játék tudatosan készült így,
mert alapvetően nem színpadi szempontok vezetik) A nyolc botütés után ismét összeáll tehát az
első rész a Mén a takács, dalolással és a körbejárás billegő mozgásával, majd a színpad előterében a „kutya van az ólba” játék megismétlésével,
amivel már a játék tovább folyik. Színpadi előadás
esetében záró részként vagy a Mén a takácsot énekelve kivonulással fejeződik be a játék, vagy más
módon. Például folytatva a kutyás szöveget, miközben mondják a szöveget, az egyik gyerek kiszalad a színpadról, majd visszatér, int kifelé a fejével és nagyot „kerepel” a többiek felé, akik közben abbahagyják a szöveget és kiszaladnak.
Előadáshoz alkalmas viselet lenne mezítláb vagy
könnyű spanglis cipő, valamivel térden alul érő
bő-gatya, hosszú ujjú ing, kék, vagy zöld magas
kötény (lehet akár több színű is, és fejbe húzható
kalap, aminek egyenes, nem túl széles és szegett
széle van. A kalapnál kevés virág.
(A szülők, vagy a nézők részéről felmerülhet ellenvetés az essék ki a fél szemed! „ijesztgetés”
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ellen. Ez a formája az „ijesztgetésnek” nem egy
gyerektől, hanem sok gyerektől származik. Fiúknál, akik nemi szerepkörüknek megfelelően egymással szembeni agressziót játékosan gyakorolnak, erre különösen szükség van.)
Kísérőszöveg a térrajzokhoz:
A gyerekek hármasával vagy négyesével állnak
egymás mögött és a teret kétszer körben járják
körül.
Az átmeneti játékhoz kissé hátrább húzódnak
1. Napirányú körbe indulnak jobblábas dobbantó lépéssel, majd be-, a kör közepébe
és vissza.
2. Helyben mozognak terpeszugrásban jobbra, majd a balra lévő társukkal szembe
fordulva, bot mindkét kézzel maguk előtt,
s ugyanezzel a mozgással be és hátrafelé
ki a körre.
3. Helyben terpeszbe ugorva jobbra balra ritmusra, magasban lengetve a botot.
4. Megfelezve a csoportot egymással szembe
kerülnek, hónalj alatt a bot puskaként.
5. Az oldalakról napirányba előre a körön elrendeződnek térden állva, jobb oldalon a
bot, kergetőzés.
6. Jobb lábra ugrással előre, magasan tartott
bottal, majd leeresztve talajt kocogtatva be
és vissza.
7. Előzőknek megfelelően kettéosztott sor
egymással szemben indul és a tér hátsó
részében két sorra rendeződik, majd előre
jön.
8. Még egyszer körbe és az előbbi felállásba,
de előre és megfordulva mozogva.
9. A Kilenc Kis Ferencnél fontos hogy a
közép-gyerek két oldalára gyorsan elrendeződjenek a húzáshoz
10. A kilencesből megy át párhuzamos két
sorba a tér közepén a csoport.
11. A két soros térbeli csoport hátsó sora
jobbra, elülső sora balra húzódva a másik
csoport felé integetve mondja a szöveget.
12. Az előbbi csoportnak szóló válasz.
13. Szűk körre húznak össze miközben mondják együtt a szöveget. Kezüket is összefoghatják.
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14. A szöveg után azonnal botütések, míg az
eredeti hármas sorokba nem rendeződnek.
15. Ebből indul a malom ének és vele a két
kör ellenkező irányú járásának a kialakulása
16. Visszaáll a kezdőkép a Megy a takács
énekkel és a játék folytatódik.
(Aki meg akarja tanítani a játékot és kérdése van,
a szerző szívesen ad további felvilágosítást.
Tel./Fax: +36-1-3836-788, tel.+36-94-465-050)

2. Szövegritmus
Dön, dödi, dön, dödi
Düne, düne, dön,
Dön, dödi, dön, dödi,
Düne, düne, dön
Júliska, Mariska
Csokoládés csiga,
Ejnye be jó volna,
Ha itten is volna,
Düne, düne, jó dödölle,
A mi kedvünk nagy öröme!
Ha ja gazda sok pénzt adna
Nem is adnánk az öregnek!
Trá-lilla, lillala
Lillalláré Lillalla
Lillalláré lillallalla
Trá lilla, lillalla
Ögyedezi, bögyedezi
Ögyedezi, bögyedezi
Nyitrivázi, nyitrivázi,
Kaskanyúb, kaskantyúba,
Lót! Lót! Lót! Lót!
LótlótlótlótLomadékom, Lomadékom
Lomadékom, Lomadékom,
Báránybarót, Báránybarót,
Bakfigura, Bakfigura,
Csára, fára, csatagóra
Kemény kőre, kőkapura
Rip, rop, rip, rop
Rip, rop, rip, rop
Ismétlés: Lót, Lóttól végig!
Kutya van az ólba,
Rugd oldalba
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Kutya van stb.
Dön, dödi, dön dödi stb.
Vagy: A malomnak nincsen köve stb.
Bevezető játék az „Egy, megérett a megy” fiújátékhoz
1. Tanulni való két változatban. Bármelyik jó.
Nagyon nagy a különbség a kettő között! Az
egyik 12-szavas, és így Nap-kapcsolatú, a
másik 14 szavas, és így Hold kapcsolatú.
2. Itt a 12-es:
Kő kút, körül út (tam-tam-tam-tam)
Körül futja (tam-tam)
Kurta nyakú (tam-tam)
Rövid farkú (tam-tam)
Tarka tyúk. (tam-tam) (ezek a ritmusok határozottabbak, mint a másik)

A szöveget először csak az óvónő mondja a gyerekeknek. Ne kérje, hogy utánozzák! Sőt határozottan kérje, hogy magukban próbálják követni.
(elbizonytalanodhatnak ha megpróbálják). Miért
olyan nehéz megtanulni ezt a 12 szót? – mert furcsa módon minden szó mást jelent és közben látni
kell, ami történik, hogy az személyiségévé váljon.
Ezért az óvónőnek is napokig rendszeresen és
visszatérően kell saját magának mondani, hogy
biztosan lehessen a gyermekek számára ritmizálni. (Mindig az első szótagon a hangsúly!!). Talán
segít először, ha közben ütögetjük kézzel az asztalt
is. Ez nem biztos, hogy jó, mert később hiányozni
fog ez a mozgás. Talán jobb lenne, ha már a
gyermekek is kezdik próbálgatni, akkor összefogóznak és a szöveg mondásakor ritmusban emelgetik az összefogott kezüket. (Az együttlét nagyobb biztonságot ad!)
A négy sort az első tempóban egyszer-kétszer elmondott természetes ritmus-folyamat után, le kell
lassítani, hogy képesek legyenek megfigyelni a
szavakat. Nem szabad a négy sort egyszerre végig
venni, hanem először csak két sort ismételgessenek, aztán a másik kettőt is hozzá, és csak ha
már a négy megy, akkor toldja meg az ötödikkel a
Tarka tyúkkal. Amikor már egyiknek másiknak
megy, akkor elölről lassan ritmizálva próbálkozzunk, hogy a folyamat mechanikája elmélyülhessen!

Aki a második változatot választja, az így szól:
Új kőkút körül fut (tam-ta-ta tam-tam)
Körül rajta ireg-forog (tam-tam ta-ta-ta-ta)
Sárga tollú, kurta-farkú, (tam, tam, tam, tam)
Tarka tyúk. (ta-ta-tam) (ezek játékosabb ritmusok)
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módja van az előző szöveget másképpen mondani,
mint ahogy azt az előző játékos mondta. A játék
végleges formájában négyszer ismétlődik meg, de
többször is lehet, mert mindig eggyel tovább megy
a kezdő játékos, ezért ugyanígy többen is játszhatják.

Első lépés: Csak két játékos egymásnak (nem

Nagyon könnyen lehet, hogy a leányok ezt fogják
hamarább megtanulni! Azt hiszem, az lenne a helyes, ha az óvónők (ezt jó lenne, ha többen próbálnák, valamelyik változatban személyre szólóan
megegyeznének.) Most, hogy írom e sorokat, nekem a második változat érdekes módon könnyebbnek, játékosabbnak mutatkozik. (milyen érdekes
különbség!) De nem érzem magam ebben illetékesnek, mert biztosan személy-függő lehet ez az
érzés.

tovább) + a végén mindig a záró rész: Új kőkút
körül fut stb. 3x!
Ha az első két szerepet tudják, akkor folytassák a
3-4-el úgy, mintha 1 és 2 lennének, azaz a 3-ast
az 1-es kérdezi, a 4-est a 2-es mondja. A zárórészt ilyenkor természetesen csak ez után mondják.

Szükséges lenne felírni, mennyi időt kíván az
óvónőtől bármelyik változat biztonságos ritmikus
elsajátítása. Kísérletről van szó, jó lenne rögzíteni
a tapasztalatokat.
Ez a négy soros szöveg egy előzetes, ülve mondott
szöveges játék vége, melyet megismételnek, s azután a szöveges játékot majd másik kezdi el.
Ez a rövid a játék megismerésének a kezdete, bevezető elsajátítása.

4. Túrós béles, derelye (tá-tá-ti-ti-tá-,)
Egyél (Jancsi) belőle! (tá-tá- ti-tá)

Bevezető 2. feladat. A társalgás érzelemmel töltött
megoldásának játéka.
A teljes szöveget két nagy és több kisebb lépcsőben sajátíthatják el a gyerekek:
1. Néném sütött lángost,
de nem adott belőle...
de nem adott belőle.
2. Én is sütök kalácsot,
de én adok belőle!
Teszem a kosárba,
Viszem a vásárba

3. Mi van a kosárba? (folyamatosan mondani a
kérdést és utána a választ.

Második lépésben négyen játsszák, két újabb játékossal bővülve. Ez azt jelenti, hogy az első részt
legalább már négyen tudják!
Amikor a két játékos mind a négy lépést tudja,
cserélgetve is a szerepeket! – Csak akkor lépjünk
tovább ismét két-két lépéssel, s amikor ezeknek
már az is megy, akkor további két szereplővel a
négyes! összeállításban és mindig a 3x-os zárórész
ismétlésével! Ez az ismételgetés a belső ritmus
megerősítését célozza. (Gondoljunk a régi egyházi
litániák belsőséget szabályozó, relaxációt is előidéző módszerére, amire ma is szükség van!)
A játék első felének biztos tudása után folytassuk
a szöveget, most már valószínűleg kicsit gyorsabban haladva(?) a játék második felével. Ennek a
lényege tehát, hogy a folytatást is először csak két
játékos tanulja meg, és felváltogatva mondja tovább:
5. Ej, haj vadliba, Mit ettél a lagziba?

Az óvónő lehetőleg már kezdetben a teljes játékszöveget tanulja meg, gyakorolja ki úgy, mintha

6. Méltóságos rántottát, Tekintetes káposztát!

mert megismétlődésekor a következő játékosnak

Az 5-öt és a 6-ot az 1 és 2 mondja, s miután a 7 és
a „Mind” nagyon egyszerű, ezt lehet talán egy-

négy játékos mondaná különböző érzelmi modorban. A játék így tulajdonképpen szereptanulás,
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szerre hozzá-tanulni, de először csak két gyereknek, utána kell három vagy négy gyerekkel próbálkozni. Négynél több gyerekre ne bővítsük, inkább új csoportot kell kialakítani.
7. Kis kertemben bú-zát (tá-tá) vetettem
Ki is kelt!… (ti-ti-tá)
Egy szem (tá-ti), két szem (tá-ti), három szem (táti), négyszem (tá-ti),
Öt szem (tá-ti), hat szem (tá-ti),… (a hat szemig,
mintha látná őket maga előtt, – lassan, újjal is
mutatja!)
Mind: Hét szem (ti), nyolc szem (ti), kilenc szem
(ti) (a hat szem után mindannyian együtt és gyors
ritmusban mondják, maguk előtt összefogottan tartott kezüket emelgetve)
Tíííz szeeem! (lassú és nyújtott tá-tá).
Új kőkút, körül fut stb. rávágva hangsúlyos ritmusban, kezük egymás mellett vállmagasságban
összefogva és a szöveg (tá-tá) ritmusában ringatva.
Ez a játék talán kicsit szokatlan, de a gyerekek
biztosan fognak benne örömet találni, mert belső
mozgást idéz elő, melyet az összefogódzás miatt
társas érzelem tölt ki, ha a játékszövegek kifejezésének belső tartalmát is megérzik.
Az újabb két játékost mindig a játszók választják
maguk mellé! Ne avatkozzunk bele, hogy ki kivel
játsszon, legfeljebb javasoljuk, hogy mindenki játékhoz juthasson.
Ez a játék felvértezi őket a következő, kissé szabadabb, de ritmikusabb szövegjátékra, melyben
már van futkározás is.
Sok örömet kívánok az egyszerű kis játékban!
Bevezető 3. feladat. A Ritmikus fiújáték „Egy,
megérett a meggy” félig ülve játszott változata:
A teljes játékszöveg megtanulása természetesen
fokozatosan történik. A gyerekek meg kell érezzék
a „négyes” szövegritmust a kiáltásokban, s a kijelölt fiú hasonló szövegritmusban történő kiáltását társai felé. Már az első próbálkozás gondot
okozhat, mert a gyermekben a ritmusban maradó
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csatlakozás érzete most alakul ki, még bizonytalan, segítségre van szüksége. A siker nagyon függ
a gyermekkörnyezet érzékenységétől. Mindegyik
gyereket először lassú tempóban szükséges megpróbálni. Biztonságot kell szerezzenek az első önálló szövegkimondáshoz (megérett a meggy!, vagy
bármelyik megszólalás-szöveg) és utána az azonnal számolás-kezdéshez A feladat nagyon hasonló
logopédiailag a járás ritmikus megtanulásához.
(lehetséges, hogy már a harmadik vagy a második
számnál szükséges a „rámutatás”, hogy a negyedik ritmus utánra ő már felkészíthesse magát a
bekapcsolódásra! Ha az első próbálkozások sikeresek, akkor minden megy magától. Ha nem, akkor szükséges megnézni „meddig?” „hogyan?”
menjünk vissza a próbálkozás sikeres megoldásának folytatásában.
A játék megkezdése előtt majd ki kell számolni
azt a fiút, aki az első kiáltó lesz, és ő fogja a
második (stb.) fiút kijelölni kiáltásra.
Egy!-egy!-egy!-egy! Minden játszó kiáltja! – és az
utolsó Egy kiáltás alatt, – akire a kezdést előzetesen kiszámolták – rámutat valamelyik szemben lévő társára, aki felugrik az ülésből és elkiáltja (egyedül):
Megérett a meggy! Azonnal folytatják mindanynyian, a felugrott fiú visszaül a helyére:
Kettő!-kettő!-kettő!-kettő! – ő is rámutat valamelyik szemközti oldalon lévő társára, az utolsó „kettő” kiáltás alatt, aki felugrik az ülésből és elkiáltja:
Csipkebokor vessző!, aki a kiáltás után visszaül a
helyére Három!-három!-három!-három! Ő is rámutat valamelyik szemben ülő társára, aki az
utolsó „három!” kiáltás alatt felugrik az ülésből és
elkiáltja:
Én bizony nem bánom!, aki a kiáltás után visszaül
a helyére
Négy!-négy!-négy!-négy! Ó is rámutat valamelyik
szemben ülő társára, aki az utolsó „négy!” kiáltás
alatt felugrik az ülésből és elkiáltja:
Megdöglött a légy! utána nem ül vissza a helyére,
de együtt számol a többiekkel, Öt!-öt!-öt!-öt! – s a
negyedik „öt!” kiáltásra a kijelölt kiáltó felugrik
és elkiáltja, rámutatva valamelyik eddig a játékban részt nem vett társára és elkiáltja:
A te fejed tök! aki azonnal felugrik és miután a
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rámutató társa is felugrott, őt elkezdi a kör külső
oldalán űzni, míg meg nem érinti. Ha megérintette
a „sértett” a „sértőt” mielőtt az leült volna a helyére, akkor a további kiáltást ő indítja. Ha a sértő
le tudott ülni, mielőtt a sértett megérintette volna,
akkor ismét ő indítja a következő kiáltót.

(Mindannyian a kétféle befejezésnek megfelelően

Vasasjárom! Vasasjárom! A fejedet belezárom!
Jó szerencsét és türelmet kérek a gyerekek jókedvéhez és magabiztosságának kialakításához!
4. lépés. A dalok megtanulása.

(vagy megérintette, vagy nem) a számolást együtt

1. A malomnak nincsen köve,

Hat!-hat!-hat!-hat! – a negyedik hat kiáltás alatt
az előző kiáltó kijelöli a következő „kiáltót”, aki
felugrik és elkiáltja:
Hasad a pad! Hasad a pad! A kiáltás után az ülők
mindannyian felugornak és megismétlik:
Hasad a pad! Hasad a pad! – utána visszaülnek,
és folytatásban azonnal kezdik kiáltani:
Hét!-hét!-hét!-hét! a negyedik kiáltás alatt az előző kiáltó rámutat az eddig nem szerepelt következő kiáltóra, aki felugrik és elkiáltja:
Most süt a pék! – mindenki valamilyen jó süteményre gondol és örömmel állnak mindannyian
fel és ismétlik a hallott kiáltást:
Most süt a pék!… majd mindenki azonnal ismét
visszaül és folytatják a számolást, közben a kiáltó
fiú kijelöli az újabb kiáltót:
Nyolc!- nyolc!- nyolc! nyolc! – aki a negyedik
„nyolc” kiáltásra felugrik és kiáltja:
Pad alatt a polc! Azonnal visszaül a helyére és
folytatják a számolás együttes kiáltását és kijelöli
a kilences Kis Ferencet.

2. Megy a takács az utcába,

azonnal folytatják:

Kilenc! Kilenc! Kilenc Kis Ferenc! Kilenc Kis
Ferenc! E kiáltások alatt mindenki felugrik és két
csoportot alakítva (Kis Ferenc előtt és mögött az
elsők a derekát fogva vonalba állnak fel, hogy
majd meghúzzák Kis Ferencet valamelyik irányba). A kiáltó Kis Ferenc indítja a hosszan elnyújtott

Ezt a két dalocskát ebben a sorrendben jó megtanulni. Mindkét dallam ritmizálása negyedes ritmusú, azaz a járólépésnek felel meg. Az első dallamot ülve és ritmusát mindenki tapsolva énekli.
(Ezt a tapsritmust kell a dobogással átvinni a járásritmus érzetbe.) megerősíti a mozgás és a dallam belső ritmusa együttességének érzetét. A lábdobogás érzet kialakulása nagyon fontos. Azért
van vele gond, mert a gyermekek keveset járnak
mezítláb és ha cipő van rajtuk, az annyira kényelmes, hogy nehezen alakítja ki ezt a belső ritmust.
Gondoljunk a kislányok „kopogós cipő” szeretetére. A kopogás megerősíti a gyermek belső létezés
érzetét abban a térben, és abban a környezetben,
ahol jelen van. Ezért olyan esetben is el kell érni
a talp és a beszéd, vagy zenei érzet belső ritmusát,
ha nem bőrtalpú cipő van a gyermek lábán.
Lehet előre venni a „Megy a Takácsot” is. Én
azért javasolom a malom dalt, mert több versszaka
van és belső ritmust könnyebben teremt. A Megy
a Takács viszont a játékosságával lehet hatással a
fiúkra-leányokra.

Tíííííz!... tííííííííííz!... tíííííz!... tíííííz! kiáltásokat,

5. lépés: A játék nagyobbrészt ülve történő megtanulása, ami közvetlen előzménye az egész játékfolyamatnak.

melynek a végén a két csoporttá vált vonal egymással szembe áll fel a
Tizenegy! Tizenegy, tizenegy! Tizenegy! kiáltások
alatt, s ritmikusan egymásra mutogatva mindannyian mondják:

Ebben a négy-negyedes szövegmondás begyakorlása a cél, hogy aztán ezt az ismeretet a térben
történő mozgással és határozott járásritmussal fel
lehessen erősíteni.

Essen ki a fél szemed!
Tizenkettő! Essen ki a mind a kettő!

Ezután egymás felé összezár a kör, úgy, hogy a középre benyújtott kezekkel kezet tudjanak fogni, s
közben az előre nyújtott kezet le fel mozgatva
mondják:

Ez az utolsó lépés a teljes játékfolyamat megtanulása előtt.

Köszönöm a kéziratot Györkő Enikőnek és Ágnesnek. (Szerk.)
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TIBOLD MAKK SZABINA

Gondolatok az Ősmagyar Kutató Konferenciára
Racionális Ezotérikám Keretében
tudatos valóság’. Ez a két-arcú, számunkra adott

DIMENZIÓ - VÁLTÁSOK
Az idei konferencián folytatni szeretném ”racionális ezoterikámat”. Mivel a múlt évben éppen,
hogy csak megérintettem azt az első, lényeges, tudatosító kapcsolatot az emberek fényteste és a
Mindenség közötti egységről, mely azokban a bizonyos Gyűjtő Pontokbon válik számunkra tudatos valósággá, melyekről az ős-Toltec táltosok
beszélnek.
A hátunk mögött karnyújtásnyi távolságra helyezkedő gyűjtő-pontról tettem említést múlt évben,
mivel ez az a bizonyos energia gyűjtő ”állomás”,
ami meghatározza helyünket és perszepciónkat
Időben és Térben.
A Toltec ’varázsló harcosok’, ahogy ők magukat
nevezték, képesek voltak ezt a gyűjtőpontot tudatosan elmozdítani az u.n. ’Álmodás művészetével’,
s ennek az elmozdításnak eredményeként különböző ismerős, vagy fantasztikus valóságokban találták magukat. Azt is felismerték, hogy létezik

’Organikus tudatos valóság’ és ’Nem-organikus
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valóságok ugyan abban a tér/időegységben léteznek, s nem csak, hogy hatnak egymásra, de egy
bizonyos dimenziós szinten tükrözik is egymást.
Ez a tükröződés óriási szerepet játszik tudatosságunk kitárulásában és emberi potenciánk végtelenségének felismeréséhez ad lehetőséget.
Nem kívánok semmit ’tudományoson’ bizonyítgatni, bár nagy örömömre szolgál az a tudat,
hogy napjaink hasonló hozzáállású természettudósai meglepő gyorsasággal érkeznek el e csodálatos, titokzatos realitás – amit mi életnek – nevezünk, több dimenziós járhatóságához. Ezek azok
az utak, melyeknek absztrakt, ugyan akkor misztérikusan valóság-formáló titkait azok az ős-Toltec
Varázsló-harcosok csillagösvényükre lépvén örökségül ránk hagytak.
Don Juan azt mondta Carlosnak, hogy a Táltosok a
legracionálisabb emberek a világon, mert azt az
utat amit ők járnak meg, csak tökéletes belső
rendben lehet megjárni. Amikor Carlos erre felhozta, hogy mióta megismerte Don Juant inkább
érzi ”őrültnek” magát mint normálisnak, Don Juan ezt válaszolta:

Nem, ez nem ugyanaz. Őrült emberek elképzelnek egy realitást saját maguknak, mert
egyáltalán nincsen előre-meghatározott céljuk, szándékuk. Őrült emberek káoszt hoznak
a káoszba. Táltosok pontosan ellenkezőleg,
rendet teremtenek a káoszban.
Szeretnék a múlt évi konferencián említett két fogalomhoz, a Gyűjtőpont és feddhetetlenségfeddhetetlenség-hez.
két új fogalmat illeszteni, hogy kerekedjen, teljesüljön, tudatosuljon mágikus körünk:

’Intent és selfself-importance’importance’-t
Magyarul:

SZÁNDÉK ÉS ÖNFONTOSSÁG
Miután visszaérkeztem amerikai otthonomba,
szinte azonnal ”elkapott a gondolat”, a következő
konferencia anyagához. Megéreztem, hogy folytatnom kell azt, amit el kezdtem ismertetni, s hogy
”parallel lényünk” figyelembevétele lesz a következő kihívásom.
Ennél nehezebb koncepcióról beszélni, teljesen
absztrakt fogalmakban, racionálisan, még elképzelni is nehéz, de ha már ide irányított a Nagy
Szellem, akkor megpróbálom – gondoltam. Megpróbálom azért is, mert őszintén hiszem, hogy ez
jelen korunk feladata: kinyújtózkodnunk a

csillagok felé és megérinteni önmagunkban
a Végtelent.

S ezzel bár szinte akaratlanul, már meg is érintettem az első fogalmat:

’SZÁNDÉK’
Meg volt tehát a szándékom, hogy folytassam a
gondolatot, amit tavaly elkezdtem, annak ellenére,
hogy mindenféle érdekesnél érdekesebb dolgok
kerültek elém, és szinte könyörögtek, hogy inkább
velük foglalkozzam. Meg is inogtam itt-ott egy-két
pillanatra, de olyankor a Szellem csodálatos megnyilvánulásai vetültek fel előttem és tudtam, hogy
ennél az útnál kell most maradnom, mert erre
lettem valahol egy felsőbb szellemi régióban felhatalmazva.

RACIONÁLIS EZOTÉRIA
Don Juan mindig azt hajtogatta Carlosnak, hogy
figyeljen a jelekre. A jelek mindenhol és mindenben felütik a fejüket, s ha csak egy picit is figyelmesek vagyunk, észrevesszük őket. S lám, a
’jel’ szinte azonnal megjelent számomra, Rostás
Laci szellemi érintésével.
Meglepetésszerűen felcsöngetett azon a Vasárnap
reggelen, amikor duális pólusunkon, Don Juan kifejezésével ’parallel lényünkön’ meditáltam. Anynyira meglepett a hangja a vonal másik végén,
hogy alig jutottam szóhoz, s amiért felhívott teljesen elszédített. Azt mondta, hogy a gelencei templom kazettáin megtalálta a ’gyűjtő-pontot’ két

szarvas háta kapcsolatában…

Mielőtt megszólalt a telefon Rostás Laci hívásával, egy hatalmas gyönyörű sólyom szállt le az
ablakom előtt pár méterre álló tölgyfára. Azt csodáltam gondolataim vetületében, s tűnődtem, vajon azért jött-e, hogy megerősítsen szándékom-

ban?

Megkaptam a jelet, már csak össze kellett gyűjteni
hozzá a gondolatokat. Laci, ígéretéhez hűen el is
küldte a kiválasztott képeket, s amikor megláttam
őket értettem meg igazán, hogy a Nagy Szellem
miért irányítja ide az utunkat.
Mielőtt azonban tovább lépek, had fogalmazzam
meg Szándékot:

Szándék – az az energikus indulási dinamizmus,
amivel a Mindenség kihívására válaszolunk.
El kell mondanom, hogy szándék önmagában
csak ennyi – egy lehetséges indulópont. Nincsen
több ereje, mint egy lanyha szellőnek, de szándék NÉLKÜL semmi nem létezne az ’égegyadta’ világon.
Az Mindenség szándéka: Önmaga végtelen,
titokzatos kiteljesülése, melynek számunkra
megfejthetetlen csodájában minden lény Őt
tükrözi és ugyanakkor Őt is fejezik ki.
Szomorú, hogy ami az emberekre vonatkozik szándékkal kapcsolatban, ritkán felemelő.
Ezzel szemben fellép a táltosi szándék, farkasszemet nézve a mindennapok emberi kicsinyességeivel.
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Rostás Laci elküldte kiválasztott képeit a gelencei
kazettákról, szám szerint hatot, egy nagyon szép,
beható értékes elemzéssel együtt, amit valószínűleg mindenki ismer az Ősi Gyökér oldalairól,
ahol Gelencei Gyöngyök (XXXV. Évfolyam 4.
szám) címmel jelent meg. Mondanom sem kell, a
képek nekem is megszólaltak, hozzá rakosgatván
szereiket ahhoz a megálmodott hídhoz, amit anynyira szeretnék megépíteni Dél-Amerika Toltec

varázslóinak útja és az ős-Magyar táltosi út között.

lanatban meglepetésszerűen ott termett,
ahol lenni akart, s tette ezt nem mással,
mint szándék gondolati sebességével.
Végre megértette Szándék működését és
aktiváló erejét. –
Ezt elmondván, nézzük meg akkor Rostás Laci
egyik gelencei kazettáját, amit én magamban úgy
becézek, hogy ”Jézus élő szándéka”.

Mi lehetne számunkra felemelőbb, mint e két út
bölcseletét, jeleit és irányadását kazettás mennyezeteken és sivatagi kövekről egyaránt leolvashassuk, s egymásba illesztvén őket megkapjuk egy
közös Ős-múlt archaikus világának és gyakorlatainak lélegzet elállító tükrét?
A Toltek varázsló harcosok nagyon jól ismerték
Szándékot. Sokkal intimebben, mint hogy azt mi
el tudnánk képzelni.
Számukra Szándék, nem csak egy gondolati enigma volt, hanem egy létező energikus valóság,
amelynek van otthona, megjelenése, emanációja –
s a tudattal együtt harmóniában működik.

Szándék otthona a solár plexus.
Maga a Nap charka egy csodálatos, vörös-arany
színű, lüktető mandala nyugalmas állapotában, de
amikor tettek, vagy gondolatok által aktiválva
lesz, egy csóvás, lángoló energia rostokból font
”életfa” emelkedik ki belőle, s azzal, mint egy velünk született varázspálcával, megteremtjük vágyainkat, elképzeléseinket, álmainkat. Ezt a ”varázspálcát” hívják a Toltek varázslók ’Szándéknak’.
Amikor Carlos Castaneda a tudatos Álmodás művészetét tanulta, nagyon nehezére esett mozognia azon a síkon, hiszen
az ’álomtestünket’ nem a test izmaival
mozgatjuk.
– Don Juan ismételten utasította, hogy a
’hasával emelje és nyomja magát’, mert
ott él Szándék. Carlos nem értette. Csak
izzadt és „bukdácsolt”, amíg kínlódásából végre kíváncsiság nem lett. Összpontosította hát figyelmét a köldökére, eltökélte következő ”lépését” s abban a pil-

–
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A gelencei templom kazettája

Nem fogom ezt a képet analizálgatni, hiszen Rostás Laci ezt már gyönyörűen megtette, hanem csak
szeretném felhívni a figyelmet azokra a rejtett
energikus megjelenítésekre is, melyeket én benne
felfedezni vélek, s érzem, aki alkotta, csak táltosi
ihletettséggel festhette így meg világát.
’Dimenziós változások’ címet adtam ennek a
kis tanulmánynak, s nem lehet véletlen, hogy
minden szépen össze jött hozzá a kezem alá, hogy
a kedves összegyűltek elé tárhassam meglátásaimat.
Ezen a kazettán Jézus alakja dimenziós határok
között ”sarjad”. A nap chakrájából csodálatos erővel lángol Szándék Életfája, a keretező indák
ugyan olyan minőségűek, mint maga a ’szándékcsóva’, tehát egy fonódó, indázó energia-határt
rajzolnak meg Jézus körül, amely szétválasztja a
földi dimenziót a szellem, vagy ’álom-völgyek’ dimenziójától. Az a furcsa, nehézkes ”kehely” a
balján, mintha egy földtől felszabadult, menynyeknek áldozó ’oltárkő’ lenne, ”stabilan lebeg”
élő, növényi hullámok felett, mintha azt mondaná,

hogy a fizikai valóság éppen olyan álomszerűen
való, mint amilyen valószerű az álom – az anyag
ajándék, nem börtön, hiszen szándéknak mindig
engedelmeskedik.
Ez a Jézus álmodik – mégpedig felébredt szándékkal álmodik mi értünk. Ebben az álomban egy
titokzatos felfedni valója van előttünk, valami, ami
a palástjában rejlik:
Palástja és teste egy letűnt, ősi korról mesélnek,
mely évezredekkel megelőzi az új dogmatikus rendek korát. Ennek a testének egy ártatlan, csecsemőszerű jelentése van, nem a megszokott Jézusábrázolás. Rostás Laci is megjegyzi, hogy ”mosolyog”. Nagyon elgondolkodtatott… Ez a palást,
ami valójában egyáltalán nem fedi, csak keretezi a
testet, szinte kicsúszik belőle, mintha az a bizonyos ”világok közötti kozmikus szeméremtest”
lenne, amiről Don Juan tesz említést, a ”világok
közötti nyílás”.
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Ami nekem azonnal szembetűnt, s a leglényegesebb is maradt számomra, hogy kötöttnek látszó
formák körül az ábrázolásmód megálmodott világában teljes szabadság van…

’SZABADSÁG’
az, amit minden ősi nép Isteni örökségként
ismer és fogad el, s ez az egyetlen út a Végtelenhez. Ami csodálatos a Mindenségben, hogy az egy
tökéletes rendszer rendjében működik, mely rendszer saját alkotó szabadságából fogamzik, születik
meg mirád formában és alkotja tovább önmagát.
Ezt mondja Don Juan a szabadságról:
”Szabadságra törekedni az egyetlen irányító
erő, amiről én tudok. Szabadság – hogy kirepülhessünk abba a nagy végtelenségbe, ott
kint… Szabadság, hogy eltűnhessünk; hogy
felemelkedhessünk; hogy olyanok lehessünk,
mint a gyertya lángja, ami annak ellenére,
hogy egyedül áll billiónyi csillag ellen, nem
változik meg, nem színleli, hogy más ő mint
egy egyszerű gyertyaláng.

Minden kazettán, melyet Laci kiválasztott, fel van
tüntetve dualitásunk harca és harmóniája. Világosan bennük él a számunkra elérhető dimenzióváltások lehetősége, s a végtelenben működő dinamikus energia-kettős táncáról szóló ismeretek.
Mind ez egy naivnak tűnő vetületben, hogy biztonságban érezzük magunkat mi is, és tisztán
megmaradhasson üzenete a későbbi generációk
számára. Minden az ős-hitre sugárzik vissza, még
a bárány zászlaja is, ami tulipán és anyaméh is
egyszerre. ”Nem felejtünk Anyánk” ígéri a művész Isten házában.

Önfontosság – valahol pólusában ott rezonál
a feddhetetlen,
feddhetetlen (kifogástalan) állapottal, melyről

A gelencei templom kazettája

múlt évben beszéltem, hiszen a Táltosok karakterformálásának következő alapkövévé válik felismerése és tudatosítása.
Amikor azt mondjuk, hogy valaki feddhetetlen,
akkor nagyon jó véleménnyel vagyunk személyéről, és bizalommal tudunk viseltetni iránta. Ha
viszont azt mondjuk valakire, hogy ”önfontosságától nem látja az eget”, akkor meg van róla a véleményünk.
Amikor Csillagúton haladunk, akkor önfontosság
nagyon az utunkban lehet, s könnyen orra bukhatunk benne.
Talán már világos is mindenki előtt, hogy az, aki a
gyógyító, ’változó’ úton halad a Végtelenben, s
meg kívánja tanulni, hogyan táncolhat kecsesen
limitációi borotvaélén, annak ’önfontosságra’ már

S ezzel elérkeztem a fent jelzett második fogalomhoz:

’ÖNFONTOSSÁG’
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egyszerűen nincs szüksége.
”Ön-fontosság érzet elnehezít minket, Esetlenné és hiúvá tesz. Ahhoz, hogy Varázslóharcossá váljunk, könnyednek és folyékonynak kell lennünk.”
Don Juan Matus
Szerénység, jó humor, az egymás iránti törődés kézen fogva járnak egy belső erővel, képlékenységgel, biztos, de rugalmas tartással, hogy
felismerhessük fodrozódó emberi eszenciánkat befejező határvonalak akadályai nélkül. Mert ha erre
képesek vagyunk, megnyílhatunk annak a végtelen csodának, amely a bennünk és körülöttünk
lüktető Mindenség maga.
Ezzel az ön-megerősítéssel képesek vagyunk
szembe nézni azzal a mágikus nyílással, amely átvezet minket egyik valóságból a másikba, s melyen csak meztelenül léphetünk át; anélkül, hogy
azon túl meztelenségünkről tudomást lenne szükségünk venni.
Ez az a pillanat, amikor megismerkedünk végre
azzal a számunkra megalkotott ellensúly-erővel,
amely energikus valóságunk tükre és pólusa a

Végtelenben.

Úgy hívják ezt az amalgált iker-pólust a Toltec
varázslók, hogy ’energi body’, vagyis – ’energia’energiatest’ magyarul.
Ez az energiatest mindenben megegyezik velünk,
mintha a tükörképünk lenne, de nem annak a jelenlegi fizimiskánknak a tükörképe, amit reggelenként a fürdőszobában fogmosás közben bambán bámulunk, hanem az egyetemes, energikusvalóságunk tükre, egy végtelen forrása önmagunknak, anélkül, hogy erről egyelőre még általános
tudomásunk lenne.
Ezt mondja Don Juan a fizikai test és az Energiatest viszonyáról:
”…a test és az energia-test két energia-mező
konglomerátuma, melyek valamilyen megmagyarázhatatlan agglutináló (ragasztó) erő által
össze vannak préselve. …az erő, ami számtalan energia-mezők csoportját összeköti, a legtitokzatosabb erő a Mindenségben.”
Itt azt találom személy szerint nagyon elgon88

dolkodtatónak, hogy a szó ’szeretet’ meg sincs említve, amikor erről a furcsa, Mindenséget összeragasztó, megnevezhetetlen energiáról beszélgetnek. Carlos Castaneda kilenc kötetében egyetlen
egyszer, egy mondatban idézi meg Don Juan önvallomását a szeretetről:
”Szeretet mindennek a központjában kell, hogy
legyen, vagy az élménynek nincs értelme.”
D. J.
Viszont amikor praktikusan próbálja megmagyarázni Carlosnak a megmagyarázhatatlant, ’racionális gatyába rázni az ezoterikus gyermeket’, soha
nem engedi meg magának ”szentimentális” említését a szeretetnek. Bevallom ez engem úgy zavart
is jó ideig, amíg rá nem jöttem, hogy végül is itt,
férfiaktól tanulom az ’Ősanya titkait’, ugyan honnan tudnák ők, mi az a titokzatos erő, ami összetartja a Mindenséget?
A férfi útja a harcosok útja, ”be kell venni a várat” nincs mese, de hogy el tud-e érkezni a királynő hálószobájáig, az már más kérdés.
Talán, ha igaz nevén tudja nevezni ezt a titokzatos
ragasztót, akkor leülhet a pamlagjára egy kis beszélgetésre.
Amikor a Fényről írtam, melyről úgy érzem, a
Szeretet teste, nem említettem meg azt a gondolatomat, hogy olyan helyeken, ahol még sötétség
honol és fagyott a Mindenség, talán a szeretet érzése sem érkezhetett el. Ahol élet, ott szeretet, s
ahol a szeretet hiányzik az életből, ott fagyott a
lélek, zimankós a valóság.
Amire szeretnék végre kilyukadni, az energiatestünk tudatának lényegére, úgy érzem a Mindenség Mérlegében van elrejtve:
Vajon miért tervezte úgy a Teremtő, hogy legyen
egy láthatatlan energiaforrásunk, melyből egy életen át táplálkozhatunk? Úgy gondolom, mint minden komplexumnak, ennek is van egy leegyszerűsített válasza: az egyensúly kedvéért…
Viszont az, hogy az energia-testünkkel hogyan
harmonizálunk, milyen módon táplálkozunk belőle, és hogyan tápláljuk őt vissza, nem mindegy.

Mert ahogyan felhasználjuk, vagy feléljük azt az
energiát, amit az energia-testünktől kapunk,
ugyan úgy kölcsön és vissza-hatással vagyunk mi
is az energia testünkre:
Az energia-test Felveszi azt a formát, amit mi alakítunk ki magunknak földi realitásunkban, mialatt
állandóan megpróbálja visszatükrözni ránk azt a
tökéletességet melyet számunkra a Mennyei Szülők megálmodtak. Ha mi szenvedünk, ő is szenved, de nem úgy, mint mi, hanem tudatos empátiával éli át a nyomorúságunkat, mert ahogyan
mi csökkentjük a szeretetre és boldogságra való
törekvésünket, úgy csökken az ő energikus ránkhatása és egyre távolodik tőlünk. Minél
messzebbre kerülünk az univerzális energia pólusunktól, annál elhagyatottabbak és kihűltebbek
leszünk a magányosság érzésével átitatva.
Amikor boldogok vagyunk és szándékunkkal a
kiteljesülés felé haladunk, akkor az energiatestünk is szépül, gyarapodik és magnetizmusunk
hatására közeledik felénk(!)
Ez az egymáshoz való fokozatos közeledés az, ami
a Táltosok erőpróbájának ajándéka, mert amikor egy Táltos elérkezik ehhez a fenséges dimenziós váltáshoz, akkor a két energia-föld, táltos
és energia-teste, végre egyesülhetnek, kicse-

rélődhetnek, kettéválhatnak és két különböző időben és térben meg is jelenhetnek.

Ez a működő megkettőződés új valóságélménnyel
ruházza fel őket, hiszen önmagukkal tökéletes
szinkronitásban tudnak működni, míg ugyan abban az tér/idő egységben teljesen különböző helyen, különböző dolgokat képesek végezni.
Nem szentelhetek erőt arra, amikor ezekről a
dolgokról emelgetem a fátylat, hogy mit gondolnak
azok, akik hallgatják a mondókámat. Tudom, hogy
termékeny talajon megfogan, a többiek pedig úgy
könyvelik el, ahogy akarják. Viszont még azt is ki
kell mondanom, hogy miért érzem a súlyát annak,
hogy valamilyen formában átadjam ezeket az ismereteket, melyek megtaláltak, és biztonságban
érzik magukat a törődésemben:
Azért kell erről beszélnünk, mert ez a még
láthatatlan poláris dimenzió, az emberi kiteljesülés következő állomása, melyhez rohamosan közeledünk. Mindannyian különböző
tudatossági szinten élünk, de a tudat-szint egysze-
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rűen csak tudatosulás kérdése… Pl. egy első osztályos gyermek számára ott van a családja és a tanítója ahhoz, hogy tudata kiteljesedhessen. De
amikor befejeztük az iskoláinkat, hova tovább?
Ezt mondja Don Juan a tudósokról:
”Miután elrendezte a világot a lehető legszebb és felvilágosultabb módon, a tudós délután 5 órakor hazamegy és elfelejti gyönyörű
rendszerét.”
Ne tegyük ezt! Hanem állandóan álljunk tanuló
figyelemben, mialatt minden ismeretet és újdonságot osszunk meg egymással a magunk különleges módján, szeretetben és önfontosság nélkül.
Hiszen itt élnek közöttünk, gyakran észrevétlenül
a táltos-mesterek, hogy egyre feljebb spirálozó tudatosulásra inspiráljanak minket, s hogy elvezessenek potenciánk végtelen tárházának küszöbéhez.
Az ő tanításuk másként működik, mint az iskoláké, mert ők már az absztrakt valóságok szférájában mozognak. Hogy megértsük, és alkalmazni
tudjuk tanításaikat, magunknak is absztrakt szintre kell emelnünk az élethez való további racionális hozzáállásunkat.
”A racionális ember azzal, hogy ragaszkodik önarculatához, biztosítja abisszimális ignoranciáját.
Nem veszi figyelembe, hogy valódi ’sámánizmus’
nem ismételgetett hókusz-pókusz, hanem szabadság, nem csak az adott világ felfedezéséhez, hanem minden máshoz is, ami emberileg elérhető.
(A táltos) megremeg a szabadság lehetőségétől. És
Szabadság az ujjai hegyénél van”
Don Juan
Amikor valaki táltosi adottságokkal születik, a
szférája más energia konfigurációban van, mint a
mindennapi embereké, akik még nem estek át
ilyen minőségű szellemi megtermékenyülésen. Ezt
a megváltozott állapotot, talán a petesejt osztódásának példájával tudnám a legképletesebben leírni:
Mint már említettem a múlt nyáron, az emberi
energia-tér egy u.n. ’louminous egg (”fénylő tojás”) táltosi látással egy hatalmas fényglóbus.
Amikor az ember ”meghasad” (az u.n. tudathasadás eredménye is lehet), vagyis az energia-földje
osztódni kezd, akkor kompartmentekre, finom
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energia-hártyával elválasztott részekre osztódik a
fényteste. Ebben az új felépítésben már másképpen mozog a tudat és Szándék energia-rostjai
sokkal könnyebben irányíthatók.

Szándék határozza meg a valóságunkat
és önfontosság tagadja meg a szabadságunkat.
Van egy nép, egy ősi nép, egy Táltos nép,
egy Szabad nép… Emelkedjünk hozzá!
Átnyújtom búcsúzóul kis csokorban Toltek varázsló harcosok első négy kulcsát a Szabadság felé:

Gyűjtőpontunk aktiválása,
Feddhetetlen (kifogástalan) állapotunk gyakorlása
Szándékunk erőszak nélküli alkalmazása
(és végül, de nem utolsó sorban,)
Önfontosságunk levetkezése, hogy mezítelen
lélekkel léphessünk át egy tisztább, harmonikusabb valóságba, ahol végre magunkhoz ölelhetjük energia-testünket egy tudatos örökkévalóságra.
”Csendes felismerés nem más, mint a pillanatában kötött szerződés – Szándékkal.”
Don Juan

A gelencei templom kazettái
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GYÁRFÁS ÁGNES

A magyar múlt és jövő képe
13 erős, időtálló és megbonthatatlan kristályon
A magyar múlt és jövő képe
A 19. században, amikor a nemzetállamok
elnyerték karakterüket a magyar nemzet erős volt,
kritikával szemlélte saját társadalmi rendjét, de
nem tagadta meg múltját, sőt romantikus nosztalgiával emlegették, hogy ”nagy volt hajdan a
magyar…” A falusi magyarság nemzetfenntartó
erőt képviselt. Jól artikulált, veretes magyar nyelven beszélt, őrizte a hagyományokat, művelte ősi
kultúráját, a földkerekség legszebb népdalkincsét,
meséit, balladáit, építészetét, népművészetét és a
szerves szemlélettel kialakított földművelést vetéstől a kemencében sült illatos kenyér csodájáig.
A maga termesztette kender, len, megmunkálásával, fonással, szövéssel, kézimunkával tette viseletét szellőssé, kényelmessé és egyben pompázatossá.
Templomaiban olyan belső ornamentikát és
építészeti formavilágot valósított meg, amely az
égi világ mintáján Isten háza volt, ahol a közösségi lélektől áthatva saját lélekútját járhatta révüléssel és az ima áhítatával.
Hatalmas erdők, árterek, őshonos fákkal, kies
folyóvizekkel gazdag mezők, rétek szántóföldek
övezték a templom mellett meghúzódó kisded
falvak büszke, jókedvű és boldog népét. A Kárpátok, mint ölelő kar vette körül ezt a földi paradicsomot, a népdal templomnak nevezte, s Eger
városát látta a templom közepében aranycsipkének vélte két oldalán a szőlőtőkékkel írezett
dombokat.
Elirigyelték ezt az állapotot, értetlenül álltak
a jóságos, szeretetkultuszban élő nép láttán, s
mint a csúf kis kacsát, mint Hamupepejkét el
akarták tirhítani. Az ország elrablása könnyen,
gyorsan ment, Trianonban szép egyetértésben
szétszabdalták, mint Krisztus köpenyét a római
katonák.
A nép ellen a rontás mágiájával léptek fel.
Rontották a fülein keresztül, hogy tompuljon az
agya, gyengüljön a hallása és a fülsértő gépi

konstrukció, amely nem is imitálja a zenét behatolt a fülön át a lélek mélyéig, és a lélekből
táplálkozó nemzeti karakter jegyeit kiirtotta. Akit
egyszer megrontott a dum-dum, a narkózis erejével ragaszkodik hozzá, s a kipusztult népzene lelki
mezőire hagyja, hogy rátelepedjék a dum-dum
rozsdatemetője.
A népzene alkalmas volt arra, hogy az egész
közösséget a nemzeti egység szellemében megtartsa. A vele együtt járó tánc – a kifinomult ösztönök királyi játéka – a zsigerek szövetén átszőtte
a közös érzelmi láncot, mely az égen járó csillagok
mintájára tüzes volt és gyöngéd, mint a patak
csobogása, mint a tűz lobogása.
Az éneklés és tánc örömében minden korosztály részt vett. Oláh Miklós írta a miskolci
táncmulatságokról, hogy „a kicsiny leányok ugrálnak, nótáznak, az éltes asszonyok farukkal szitálnak.”
A romlás, amely a történelem, a megfigyelt
világ kezdetén indult el, az évszázadok folyamán
hatványozódva irtotta a jót és rombolta a virágzó
életet. A francia forradalom alatt levette álarcát és
bemutatkozott. Én vagyok a gonosz, aki mindenkin átgázolok aki szembe jön velem, meg aki
mellettem halad. A gonosz birodalmában nincsenek nemzetek, nincsenek országok, csak egy multinacionális nagyhatalom létezik, amelynek uralmi
eszköze a vagyon.
Számukra a világ üzlet, amely egy holisztikus, ökomenikus háló rendszerének kiépítésével
válik tökéletessé, s minden és mindenki e rendszer tagja. Megszűnnek a szerves közösségek.
Nincs család, nincs egyén. A világ tranzisztorizált,
dezodorált tömeggé vált. Humanoidok lepik el a
Földet, amelyek nem emberek, csak annak látszanak. Beprogramozott, számmal ellátott vegetátumok. A gonosz agymunkával kialakított látszat
életének tagjai.
Ebben a rendszerben mi nem találjuk helyünket. Mivel réges-régen jelen voltunk, a teremtés művének tanúi voltunk, Isten ránk bízta orszá91
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gának hatalmi eszköztárát: a szeretetet, a szót, a
számot, a betűt, az élet észleléséhez és megéléséhez szükséges lelki feltételrendszert, a Világmindenség szervességének láncolatában.
Odavalósiak voltunk USTU azaz őstudás voltunk. A pecséthengerek átengedték titkuk megértését, gondolom azért, mert a mai generáció
mélytudatából feltört a befogadó készség. Mára
ennek is eljött az ideje.
A gonosz módszeresen dolgozott. Ott rontott
minket, ahol legerősebben tapadtunk Istenhez, a
lelkünkön, a szellemiségünkön keresztül.

Kristályok titka
Őseink a kristályok erejének segítségével
kommunikáltak és őrizték a régiek összegyűjtött
tudását. Lófej formájú hatalmas kristálytömbökbe
betáplálták kultúrkincseinket. A teremtés mozzanatait, a gyógyítás, a nevelés célját és módját, a
Világmindenség rendjét. Meséinkben szó van erről a koponyáról, amikor a táltoslovat a gonosz
erők lenyakazzák, s fejét a ”sötét kapu” oszlopára
szegezik. Aki méltó rá, az beszélget a lófejjel. A
magyarság a fontos dolgokra különleges nyomatékkal reagált a meséiben. A beszélő lófejhez a
lófők szólhattak, akik táltosok lévén értették a
szavát. A mese a kis királykisasszonyt (Libapásztorlány) és a legkisebb fiút (Aranyhajú lány) tüntette ki a lófővel való eszmecsere képességével.
Ők képviselték a magyar értékeket.
Dél-amerikai testvéreink 13 kristály koponyát faragtak, s ezekbe táplálták ezredévek tudását. Ezeket a koponyákat keresik, regényeket írnak róluk. A mi sötét kapunk alá kiszögezett lófő
közösségi erőtartalék volt, s a kapu alatti csöndben, lelki úton bárki tanulhatott tőle. Azért nincs
számuk, mert számtalan sok volt. A nemzetségek
szerte Eurázsiában megőrizték az utódoknak az
Életfa eseményeit s a kristály lókoponya, a lófő
eszére bízták.
Ez a mérhetetlen sok információ akkor került
avatatlanok kezébe, amikor elindult a kultúra
írásos rögzítése. Mi a mezopotámiai eseményeket
kísértük figyelemmel, s azt tudjuk elmesélni, ami
ott zajlott le.
Az asszír udvarba hurcolt héber írástudók
megismerték a kristályos információ tárolás és
előhívás technikáját, és asszír rendelkezésre írásba foglalták azokat. Valaki kitalálta, hogy ezáltal
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lehet minket megrontani, és közel ötezer év óta
folyik ez a művelet. A szívünkön, lelki útjainkon
át kapjuk a mérget. Ugyanis mindent fordítva
írtak le, mint amit a lófő vagy a régi pecséthenger
közölt.
A lófő elmondta a mesék alapmozzanatait,
hogy a hős sikerorientált, hogy a szerelme tündér,
hogy az öreg király jó és bölcs, s hogy a nevelés
egy életen át tartó folyamat, ahol szakadatlan próbatétel vár a hősre, a magyar emberre, de az ”kiállja a hét próbát”.
A pecséthengerek elmondták a Kozmosz titkát, hogy a mesék öreg királya Ősatyánk a Sagittarius, aki a csillagképek nagy mestere és ő
generálja az életet a Világmindenségbe, így a
Földre is.
Az ég minden csillaképéről beszámolnak a
pecséthengerek, ugyanolyan hűséggel, mint a lófők a meséinkben, s teljesen összhangban egymással.
A pecséthengereket drágakövekre vésték.
Ezek szerte-szét szóródtak az ásatások után a világ múzeumaiba, nagy könyvtáraiba. A drágakövek utalnak a tartalomra. Céljaiknak megfelelően
választották ki az ”információhordozó közeget”.
Ehhez a királyi családról szóló történethez azt a
12+1 kristályt alkalmazták, amelyek aztán Mátyás királyig mindig a jó uralkodó 12 jótulajdonságát reprezentálták, vagyis a király működésének
erőterét képezték. Nézzük át e kérdés irodalmi
hátterét.
1626-ban adta ki könyvét Pataki Füsüs János
református prédikátor Bártfán Királyok tüköre
címmel, magyar nyelven. Füsüs János két könyvre
osztja művét, s ezen belül több részre. Az első
könyv tartalma a Törvény amely ”királyi bot”. A
fejében levő korona az ”igaz vallás” az aranyalma,
melyet kezében tart az ”igazság”. A második
könyv ”Az királynak, fejedelmeknek, és egyéb
uralkodóknak elsőkből származott ékességekről”
szól.
”Ezen ékességek 12 drágakő kristály:
J a s p i s az erősség
C h r i s o l y t h u s az szorgalmatosság
H y a c i n t h u s az szerénység
T o p á z i u s az okosság
B e r y l l u s az ártatlanság
S a p p h y r az mértékletesség

C h r y s o p h r a s u s az nyájasság
S a r d i u s az ékesen szóló eszesség
C h a l c y d o n i u s az állhatatos hűség
S m a r a g d az kegyelmesség
S a r d o n i x az méltóság
A m e t h y s t u s az mértékletes szerencse”

(Erdélyi 250-252)

A mértékletesség a király általános, folyamatos jó tulajdonsága, s óva inti a királyt alpári
vétkektől, amelyek a ”gondviselésben meggátolják s hátra marasztják, minémű az harag, f a l d o k l á s , részegség, tobzódás, bujaság, tunyaság, és az képekben való gyönyörködés” (Erdélyi

250. old.)

Erdélyi János szerint Pázmán Péteren át
Széchenyiig ”legbiztosabban szólott és jutott szava
a magyar elméhez” Pataki Füsüs Jánosnak (u.
ott). Kiegészíteném, hogy ma is van számunkra

Középen a hegyikristály megnyitja a lélekkaput, elindítja a cselekvést. A lófő a sötét kapu
oszlopán a lelki, tudati sötét oldalunk. Innen kell
kivergődnünk s a kapun túli világosságra jutnunk.
Mátyás még ismerte a titkot. Ulászlóról van feljegyzés, hogy ismerte, de rosszra használta. Füsüs
János nem merte beírni az 1626-os években az
IGEN, a (V)AN titkát, de tudott róla, mert utalt rá,
hogy a ”német ellenkező tudományú nemzet” nekik ”a” tudásból elég legyen ennyi. Gondolható,
hogy a hegyikristály ereje volt az, amit csak szóban adtak tovább.
Édesanyámnak is volt egy szép hegyikristálya
egy jókora máramarosi gyémánt, amelyet egy kis
bőr dobozkában tartott. Mikor a kis szattyán doboz
elévült, elővette és nekem adta, s csak ennyit
mondott, hogy ezután vigyázz te rá, kislányom. Vigyáztam rá, ma is megvan. Sok, szép kristálykőből
kiraktam egy életfát – Szabina tanácsára – s a tör-
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üzenete. Midőn a 12 jótulajdonságról írt, a jáspisnál, az erősség kövénél megmagyarázta, hogy az
egy olyan jóságos cselekedet (virtus, erény),
amelyet ”az úri férfiakban valamely országnak
megszabadítására Isten szokott adni” (u. ott).
Ilyen isteni adományra várunk ma is, a 21. század
virtuális sivatagára száműzött árva magyarok.
Pataki Füsüs János 12 kristályról ír, de a
pecséthengerek királyi történeteit 13 drágakőre
vésték, s az utolsó, a konklúziót összefoglaló tartalom a 13-ik mindig hegyikristályra került. Ez
volt a lélekkő. A 13. kőről a történelem során elfeledkeztek. Az ókori héber tanítók a 12 kristályt
táblába erősítették, s a nyakukban hordták, hogy a
kristályok sűrített ereje segítse munkájukat. A 12
azonban hatástalan a 13. nélkül, mert a 13., a hegyikristály indítja meg a működést, a hegyi kristály összpontosítja az IGEN, a (V)AN, erejét.

zsében áll, mint a megtartás oszlopa a lélekkő, a
hegyikristály, Édesanyám máramarosi gyémántja.
Magam is aggódom, hogy a pecséthengerek és
a tudás titkát kifecsegem. Meggyőződésem azonban, hogy ma, amikor nem ember a királyunk,
hanem az égi Boldogasszony, s koronája hazánk
fővárosában van, a regnálás folyamatát el kell indítani, ahhoz, hogy a Boldogasszony uralkodhassék, alkalmassá kell tenni magunkat és a hazánkat. Tisztaságot és erőteret kell teremtenünk.

Mozgósítanunk kell
a Magyar Szent Koronát
A kövekre nézve vagy rájuk gondolva kívánnunk kell azt, hogy a Magyar Szent Korona körül
igaz magyar légkör keletkezzék. Ettől a koronára
rakódott sok szenny is semmivé válik, a Korona
megtisztul és képes lesz hatást gyakorolni. A
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Magyar Szent Korona három hátulsó képét ki kell
cserélni, de az is jó lenne, ha a Boldogasszony képét egyszerűen elébe állítanák a Koronán lévő
három idegen képnek.
Addig is, amíg megvalósul, gondoljunk a Magyar Szent Koronára úgy, hogy magyar szenteket
látunk rajta a Boldogasszony mellett lelki szemeinkkel. Nekünk minden ősünk szent volt és a
Boldogasszony köpenye alatt él a lelkük a szentek
közösségében.
Így, ha gondolatunkban a Boldogasszony
megjelenik a Magyar Szent Koronán, már megidéztük Őt közénk, már eggyé vált a koronával,
amelyet Szent István neki felajánlott. A Korona
kövei lelkünk közös akaratától megtisztulva akkor
fognak hatni, ha elősegítjük ható képességüket,
saját lelkünkkel és kristályainkkal.
A királyok saját rezidenciájukban asztallapokat, kazettákat tartottak maguk körül a királyi
kristályokból. Most, mivel nincs királyi palota,
nekünk kell asztallappá, kazettává válnunk és
lelkünk szilárdságával visszasugározni a koronára,
hogy érezze maga körül az újjászületés a feléledés
vágyát.
A többi a magyar királytükrök tanácsa szerint
igaz, jó emberek közös akaratával szép országépítés lesz, ahogy János apostol mondta, megépülhet az Új Jeruzsálem.

Az Új Jeruzsálem
Az Új Jeruzsálem az Új szövetség, a ”Béke
városa”. Szent Ephiphanus (3-4 sz. fordulóján élt)
János apostol műveiből főként a jelenésekből
gyűjtötte ki azt a 12 erős, időtálló, megbonthatatlan kristályt, amely az Új Jeruzsálem alapját
képezi. János apostol az emberiség jövőjének képét alapozta erre a 12 mitikus kristályra.
Az Új Jeruzsálem a Vulgátának∗ nevezett népi Bibliának víziója. Valójában nagy méretű freskó, ahol az Ó- és Újszövetség áll egymás mellett,
sőt egymással szembeállítva. A középkorban sok
templom falára ráfestették, ma már kevés maradt
belőlük. Mi a IX. Őskutatási Fórum vendégeivel
2004-ben a ZSIGRAI templomban (Szlovákia) láttunk egy Vulgátát, s olvastuk el egy prospektusból
A Vulgátát Damasus pápa kérésére szent Jeromos állította
össze az ETELE (!) című bibliából, mivel Jeromos ismerte
az ETELE nyelvét, vagyis a szkítiai nyelvet. (Pallas Lex.)
∗
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a magyarázatot.
A festett Vulgáta, amelyen az Új Jeruzsálem
képe kibontakozott, mind a katolicizmustól, mind
a protestantizmustól eltérő hitelveket hordoz. Az
ótestamentumi kép, melynek neve hivatalosan
”Zsinagóga” képviseli a bűnök városát és nőalak
formájában a bujaságot. Az Új Jeruzsálem a megbékélés, a szeretet világát tárja fel. Szimbóluma
egy tiszta szűz, Árpád-házi királylányok vonásaival.
A szegények Bibliája, a Biblia pauperum
nem a Vulgáta nem a nagy, teljes Biblia tömörítvénye, hanem a jó és a rossz emberi értékrend
szembeállítása, a jó oldalának győzelmével. A
mondanivaló világos, jól érthető képekben jelenik
meg, s ennek megfelelően jól értelmezhető világképet mutat be. Ez a kép lesz az Újtestamentum,
vagyis az Új Jeruzsálem, mint Isten gondolatának
reprezentánsa. Nyitva van az aranykapu.
Az Új Jeruzsálem képe szinte kivetíti az
Isten- és emberszeretet révén létrejött régi, magyar világot, amelyről dolgozatom elején írtam.
Ezt a világot eleink a boldogság korában, a mesék
korában, az archaikus korban megtapasztalták, s
olyan sokáig éltek a jóság védelmében, hogy az a
lelküket erősen áthatotta, annyira, amennyi a
jóság örökkön örökké történő gyakorlásához szükséges. Ez a Jeruzsálem 12 olyan kristályra épül,
amely 12 jótulajdonság, királyoknak ékessége, királyi jellem meghatározó vonása.
E világ megépítésének módszerét ránk bízta
Isten. Régi iskoláinkba azért tanították a látó
nevelők az etikát, erkölcstant, magyar történelmet
királytükrökből, mert a neveléshez nélkülözhetetlen példát a királyi jellem és a magyar történelem
adta. Tanultuk, hogy a 19. század közepéig a középiskolai oktatásban nem volt még történelem
tankönyv, s mint a ”haladás” zálogát sorolták fel a
későbbi történelemkönyveket, meg a pozitivista
módszerrel megírt és torzított elemző kézikönyveket.
A régiek a történelmet példatárnak tekintették, s nagyjaink és népünk mentalitásának példájával neveltek. Királytükröt adtak az ifjúság kezébe, hogy ez legyen lelkiismeretük aranytükre. A
király a legjobbat mutathatta, mert ”A legelső magyar ember a király”, de ez az elsőség primus
inter pares alapú volt, vagyis első az egyenlők
közt, mert a jellemszilárdság a tükör hátlapja, a

foncsor, amelytől az üveg tükörként működik. A
jellemszilárdság tehát a nemzeti lelkiismeret tükrének alkotóeleme, s egyetemes érvényű királyra
és a nagy közösségre. A király, a Kör áll, az álló
kör a Világmindenség képe, s mi a példát innen
kapjuk. A tükör birtokosa a Nap, aki királyi jellem őre. A Nap házában van a tükör a mosdóvíz és
a törölköző, a jellemtisztaság védelmének szimbolikus tárgyai. Az a királyfi, akinek arcvonása a
tükör lapján maradt, Jézus Urunk, az igazság tüköre. Rajta hagyták lelki tükörképüket szent
királyaink, hogy mi, egyszerű magyarok, ha belenézünk, nemzeti lelkiismeretünk aranytükrében
egy fejedelmi pantheon világában találjuk meg
saját lelki arculatunkat, Isten ábráját, az eszményi
énünket, a fölöttes Én földi leképezését.
Erről szól a Biblia pauperum Új Jeruzsáleme,
Hyerosolyma, vagyis Isten emberközpontú világáról, a helyről, melynek mintáját követni kell, meg
kell valósítani, az emberi értékek kimunkálásával.
A 12 erős, időtálló, megbonthatatlan kristály
nem más, mint 12 királyi jellemvonás, amelyeket
most, amikor égi királynőnk van és nem megtestesült ”vicaire de Dieu”, vagyis Őt helyettesítő
királyunk, nekünk kell a jellemvonásokat magunkban megerősítenünk, kiművelnünk további
példaadással gyakorolnunk.
Közben játsszunk kristályosdit a 12 kristályt
jártunkban-keltünkben gyűjtsük össze, kis tálkában, batyuban legyen a közelünkben. Gondoljuk,
hogy a kristályok erősítik lelkünk 12 jótulajdonságát, amelyek az Új Jeruzsálem erős, időtálló
és megbonthatatlan alapzatának építőkövei. Gyakoroljuk a királyi erényeket, minden jócselekedet
kő az alapokban.
Nézzük a köveinket, s gondoljunk a Magyar
Szent Korona drágaköveire és teremtsünk közöttük információs csatornát. A régiek ilyen formán
táplálták bele a Sötét kapura kiszögezett lófőbe
százezredek élményképeit.
A kristálycsatornán át kívánjuk, hogy a
Magyar Szent Korona aurája tisztuljon, hogy távozzon róla a gonosz mágia. Imádkozzunk, s közben Dukász Mihály képe elé helyezzük lelkünkben a Boldogasszonyt, két oldalára két
aranyhajú ikerfiát Hunt és Magot, vagy bármelyik
szent, későbbi megtestesülésüket, Attilát és Budát, Turt és IRT vagy két kedves magyar szentet.
Amikor megéreztem, hogy a Magyar Szent
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Korona auráját tisztítani kell, mert fuldokol a
rátapadt szennytől, gondolati úton megindítottam
a tisztítási folyamatot. Olyan szennyözön lepte el
lelkemet, amelybe majdnem belehaltam.
Azután hallottam, hogy Wittner Mária naponta imádkozik a Korona üvegdoboza előtt, s
ettől visszatért az erőm, életben maradtam, mert a
kettő egy pár és összesodorva az imában nagy erő.
Még nagyobb, ha a kristályok informatikáját
is igénybe vesszük és az általuk biztosított lelki
folyosókon védelemben lévén nagyobb erő kifejtésére vagyunk képesek, és, hát egyben a kristályutak lelkünket is védik, nem moshat el minket
a szennyáradat.
Annak a hálónak, melyet a gonosz a történelem során kiépített vannak csomópontjai. Ezekben találhatók szent tárgyaink, szent embereink, s
maga Magyarország, szent hazánk és a Magyar
Szent Korona is. A csomópontokra különleges erővel hat a rossz, de a jó is. Ha egy csomópont megtisztul, a környezete is tiszta lesz. A Korona tisztasága gerjeszti szent hazánk megtisztulását,
Magyarország rendje, emelkedettsége égi szférára
helyezi a Magyar Szent Koronát. Szent István azért
tudta az égi asszonyt egy földi ország királynéjává
tenni, mert hazánk égi Magyarországát ismerte,
mert lelkét Isten trónusa elé tudta emelni,
”összekötötte a szavakat” és az égi szférában megkoronázta a Boldogasszonyt.

Hajnal Gyöngyi kutatása
A Magyar Szent Korona kristályait Hajnal
Gyöngyi vizsgálta. Szóhasználatában Kövekről,
drágakövekről és üvegről beszélt. A régi magyar
bölcselkedők mindig kristályokat emlegettek, s mi
is így nevezzük őket, mert ezeknek a világra
gyakorolt hatása volt a lényeges és nem az, hogy
milyen árkategóriába sorolja be őket az antwerpeni tőzsde és drágakő piac.∗
Hajnal Gyöngyi említette a 12 szent kő rendszerét, s megállapította, hogy a ”szent kövekhez
fűződő őskeresztyén hagyományok” alapján a
Korona kövei a szent kövek rendszerének tagjai.
(V. Konf. Somogyfajsz 252. old.) Ő már szent
rendszernek tartja ”a 12 időtálló és megbontha∗

Megjegyzem, hogy előadásában kihangsúlyozta, hogy nem
ismer ”féldrágakövet”, mert egészben minden kő drága.
Nem az ára, hanem a lelke számít.

95

RACIONÁLIS EZOTÉRIA
tatlan kristály” rendjét.
Ebben a rendszerben, melyet Hajnal Gyöngyi
feltalált, szerepel a kristályok Állatövi jelképe, és
ezek alapján kirajzolódik a nemzetünk, magyarságunk égre felírt, jóra predestinált sorsa éppúgy,

mint az emberiség utolsó ítéleti ideje.
Megjegyzem, hogy a Korona legfőbb kristálya
a ZAFÍR is szerepel a 12 erős, időtálló és megbonthatatlan kristály sorában, s kristályrendszerével mind a 12-höz kapcsolódik.

Egy kis táblázatba foglaltam a Korona Kristályainak
a Koronán elfoglalt helyét, minőségét Állatövi jelképét.
Hol helyezkedik el a Kristály

Jézus képe alatt

alakú

Dukász Mihály alatt, hátul a diadémon

Kristály

Csillagjegy

Csepp alakú ZAFÍR
(mértékletesség)
ma AQUAMARIN,
régen csepp alakú ZAFÍR
(mértékletesség)

Fülöp apostol alatt

háromszög alakú ZAFÍR
(mértékletesség)

András apostol alatt

ZAFÍR (mértékletesség)

Keresztpántok között, a diadémon
4 helyen

zöld üveg,
(római szokás alapján
a SMARAGD megidézője
(kegyelmesség)

A diadém alsó és felső szélén

gyöngysor

A keresztpántokon 64 vörös, csepp alakú

gránát

A keresztpántok végződésénél, a diadém
felső vonalában

gránát
zöld üveg

A Z a f í r mértékletességre intő jele a mai
világra nézve vált félelmetesen jelentőssé. A régiek a mértékletesség alatt nemcsak az evésben,
ivásban való mértéktartást, a szükséges és elegendő elvét tartották fontosnak, hanem az ösztönélet minden területének zabolán tartását. Így
tehát, életük a szerelem szentségének glóriája
alatt zajlott, de az erőszakolt s z e x u s t nemcsak, hogy elvetették, de nem is ismerték. A királyok mértéktartóak voltak s ez kihatott az egész
nemzetre.
A Zafír négyese erősíti a mondanivalót, de
utal a szent család négy égi férfitagjára: a nagyapa
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Sagittariusra, a fiatal királyra Orion-Nimrudra és
aranyhajú fiaira, az Ikrekre Hunra és Magra. Egy
kő kicserélése csonkította a családot. Valószínűleg az egyik fiúra utal, de csonkult a nemzet,
csonkult a haza is. Nem véletlen, hogy pusztulunk, hogy alig születik magyar gyermek.
A Z a f í r kristályok elhelyezése is lényeges. András és Fülöp apostol képe alatt, két oldalt, Jézus képe alatt elől és a Boldogasszony képe alatt a hátsó képsor közepén. Az is lehet, hogy
a szkíta, turáni származásúakat jelölte világos
közlésmóddal a Sagittarius jegy kövével a Zafírral.

Az Ég négy nyilas csillagképe

A Sagittarius szimbóluma
Cornelius csillagkép-atlaszából

Orion-Nimrud furkósbottal küzd, és nyíllal lő
Nimrud város ásatásaiból (Woolley L.)
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írta Pap Gábor (Angyali korona… 21. old.) ebből
a teremtés-pontból csordogál lefelé az apostoli hierarchián keresztül a teremtői tulajdonság”. A keresztpántok alatti Zafír kristály elemi szinten ezt a
hatást fokozza, s a teremtés művét szinte szóba
foglalva el is mondja, meg gyakorolja is. A Magyar
Szent Korona teremtő módon segíti elő megújulásunkat, ezért károsak az álképek, álkövek, mert
ellentétes hatást váltanak ki.
A négy Zafírkő az égi eredetű (TUR-AN!)
nyilas atya népének kozmikus talpköve. Sem egy
kő nem hiányozhat a négyesből, sem egy férfi
családtag az égi famíliából, mert, ha hiányzik az
égben, hiányzik a földön is. Létrejönnek a csonka
családok, a csonka erkölcs és etika, és a haza
vesztét a nemzet erkölcsi süllyedése gerjeszti, s
készíti elő.
Szoros összefüggés van a kristályok és jelensorsunk között. Kiszámítottan, pontosan gyakorolta az ellentétes hatást az álkő, az aquamarin, a
kétszínű kő, amely szép és áldásos a megfelelő
helyeken, de itt félrevezette az áldást, a Zafírok
erős négyesén léket vágott, ahol elillant az erő, a
biztonság, és az áldott jó ”mérsékelt” szerencse.
Előkészítette a nemzetcsonkoló Trianont, sőt,
mivel akkor nem javítottuk vissza a Koronát az
eredetire, amikor Amerikából hazahozták, megtörtént az újabb Trianon, mert Antal Józseftől Horn
Gyuláig sorban aláírták a trianoni határok megerősítésének alapszerződését.
Nem az aquamarin a bűnös, hanem aki általa,
vele ütött rést a Zafírok négyesén és a négy Zafír
hatása elernyedt.

Gránát és a smaragd

Az Ikrek csillagkép vázlata
Cornelius csillagkép-atlaszából
Egyiküknél nyíl van, Ő Hun.
A másik lantot penget, Ő a szelíd Mag

A Korona ”szinguláris pontja a Pantokrátor,

Hajnal Gyöngyi szerint a Krisztus képe
melletti apró kristályok rácsszerkezetük miatt
nem illenek a magyarságra nézve áldásos energiamezőbe. A gránát helyett is jót tenne, ha gondolatban smaragdokat képzelnénk. Én a gránátról
annyit tudok, amennyit Édesanyámtól hallottam,
akkor, amikor egy hosszú, nagyanyától örökölt
gránát lánc elszakadt. Ezt a láncot Édesanyám
gyakran viselte. Amikor én felpróbáltam, szétszakadt rajtam. Megrémültem, most mi lesz, szétfutottak a Nagymama régi gránátjai. – Ne nagyon
fuss utánuk, mondta Édesanyám egész könnyedén, mert a g r á n á t a n ő i b á n a t
k ö v e . Ne törd magad úgy is utolér.
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A gránát nemcsak a földi nők bánatának
kristálya, hanem a Boldogasszonyt is bússá teszi.
A smaragd a 12 erős kő között a k e g y e l m e s s é g jó tulajdonságát képviseli, s az sugallja nekünk, hogy a kegyelmi idő jelen van.
Éljünk a kegyelem lehetőségével.
Mi másért rakták tele a Koronát GRÁNÁTTAL, a történeti kor női bánat jelképével,
minthogy elszomorítsák asszonyainkat. Előidézték
vele a nép kihalását, a nemzethalált. Felfelé is
hatott az ítélethozatal. A Boldogasszony könnyekre fakadt. Mi másért fakadt sírásra a Máriapócsi
Szűzanya, – ha nem fiainak pusztulásáért. Ez a
szentkép csak Máriapócson sír. Hiába vitette Mária Terézia Bécsbe a Stephanskirchébe, ott mereven néz. A helyére rakott másolat Máriapócson
újra könnyezett. A lourdesi Szűzanya szeretettel
mosolygott Bernadettre. A f a l l ó s k ú t i jelenés könnyezett. A mi égi királynőnk boldogsága
megtöretett. Ezt a Koronán a megrepedezett és
kettétört gyöngyök érzékeltetik. A gyöngy a kagyló
könnye, melyet sérülten fájdalmában ejt. A szülési
fájdalom megkövesedett emléke valahány gyöngyszem, mind. A fájdalom ékesít. Minden nőnek van
gyöngysora, de mindig az asszonyok ékszere volt.
Fiatal nyakon gyönyörű az igazgyöngy, mégis az
”éltes asszonyok viselik”, ahogy ezt Oláh Miklós
is megállapította.
A gránát és a smaragd együtt mondják el
szimbolikusan a nekünk szóló üzenetet. A gránát,
a Mérlegben figyelmeztet, hogy az Igazság napja
meghatározott tény, be fog következni. A smaragd
a kegyelmet közvetíti. Azon a napon ”aki hisz
énbennem, ha meghal is él”.

Igazgyöngy
A teremtéstől (
) eljutottunk a végítélet
félelmetes képéhez. A kristályok azonban a Rákban fejezik be útjukat, a Boldogasszony jegyénél.
Ő a megmaradás kulcsa. Ő Madách Tragédiájának
égi Évája, az a mennyei istenanya, aki az emberiség képzeletbeli kozmikus sírját átlépi, s ezzel
jövőt teremt.
Ő a mi mennybéli Nagyasszonyunk, királynőnk, csak nyújtsuk felé a kezünket.
Az igazgyöngy a Rák jegyének ”köve”, a női
befogadás, adás, a Napba öltözött Boldogasszony
hava, amikor a Nap nyilai, s z á m a i áradnak.
Azért hívták az archaikus időkben szám ára98

dásnak, s z á m á r n a k , az esztendőnek ezt az
időszakát. Így a Zodiákusban a Rák előképét a
Nap határozta meg, a Rák régen a NAP HAVA
volt, amikor az ég közepéről az Életfa, a Boldogasszonyfa hét ágára, hét tündérlányára sütött
le délben, árnyék nélkül. A s z a m á s z babiloni napisten neve a mi s z á m szavunkból
ered, a s z á m a napsugarak egyike, melyek
összességükben megszámlálhatatlanok.
A boldogasszonyi sors van a gyöngyös szegélydíszbe és a gránátkövekbe írva, s a függők
gyöngysora is Őt, regnáló királynőnk akaratát és
szeretetét közvetíti le hozzánk. Egyben a Napáradatot, a jókedvet, bőséget. A Korona állami
címeren való megjelenésénél elhagyták a függőket. Jelzésszerűen sem tüntetik fel. Az állam
puszta hatalom lett, kimaradt alóla a nemzet. Addig nem fogja a magyarság jólétben élni életét,
amíg ez így marad. Az állami jelképeken is helyet
kell kapnia a népnek, a nemzetnek, melyet a
függők szimbolizálnak.
Tehát, ha a Koronára gondolunk, mindig képzeljük el a függőket is, a boldogasszonyi áldás kis
sámánlétráit. Ezek viszik fel hozzá a hazáért
elmondott imákat, s ők közvetítik vissza ránk az
égi javakat. A Miskolci Kelengyésládán ennek a
gondolatnak kifejező jelképét festették meg. A
földi tulipánt kétágú lajtorja köti össze az égi
Tulipánnal, a felhők felett lebegő Boldogasszonynyal. A lajtorjának hét foka van jobbról is, balról
is. Jobboldalt felszáll az ima, baloldalt érkezik az
áldás. Népünk ezt így látta és a Korona 9 függője
reprezentatív szépségében ugyanezt a gondolatot
szimbolizálja.

Aquamarin
az Ikrek köve éppen kettős színezettsége
révén. Az Ikrek típusúak, de talán minden ember
számára fontos mozzanat a másik Én-nel, a jobbikkal való találkozás. Ha nem is vagyunk Ikrek
jegyűek, a megjobbulás vágya él a lelkünkben,
működteti ösztönrendszerünket. Egyetlen állatövi
jegyben sincs akkora nagyságú jóra való törekvés,
mint az Ikrekben. Ugyanakkor, ha rossz hatás éri,
képes arra is, hogy a másik énjét egy lefelé húzó
tendenciában keresse. Veszélyes, összetett, kétpólusú.
Évköri ábrázolásukban az Ikrek néhol egy
húron pendülnek, vagyis békésen muzsikálnak
egy pengetős hangszeren. Néha egy nyilat feszítenek ketten, máskor pedig, mint Cornelius kézikönyvében is, egyiküknél furkósbot van, OrionNimrudi atyai örökség gyanánt, másikuknál íj és
nyílvessző, Sagittariusra emlékezve.
Így a négy nyilas néha három, mert az Ikrek
egyike, hol békésen pengeti lantját, hogy a fütykösét emeli fenyegetően. Máskor meg olyan empatikus, hogy képes egy lélekké azonosulva együtt
nyilazni testvérével.
Az aquamarin ezt a fiút semlegesítette, a fölöttes Ént kereső útról vakvágányra terelte. Az
emberi minőséget fokozta le azáltal, hogy elvezette az isteni útról. Már nem muzsikál, nem azonosul testvérével nemes játékokban, már csak a
furkósbotját emelgeti.
Szavakkal kimagyarázhatnánk ennek a helyzetnek a pozitívumát, de ne tegyük. Őseink a négy
férfit négy zafírral jelképezték, s legyen úgy, mint
régen volt. A turáni nemzet férfitagjai a zafír hatásával érik el jellemszilárdságukat, ezért ne magyarázzuk velük kapcsolatban az aquamarin előnyeit. Az aquamarin ott jó, ahová való. A mi égi
családunk férfitagjai zafirikusak, békéljünk meg
ezzel a ténnyel. A világoskék szín a kisfiúk színe,
de a mai világban éppen a világoskékkel fejezik
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ki a képlékeny nemiséget, a traszvesztita hajlamot, és amit áhítanak: a sodomizmust.
A zafírkőről van történeti emlékünk is. Árpádházi Szent Erzsébet egy zafírköves gyűrűt
adott férjének, amikor 1227 nyarán elindult a keresztes háborúba. A gyűrűre Isten bárányát vésték, s Erzsébet jeladó gyűrűnek szánta. Ha a kő
kiesik a foglalatból, akkor IV. Lajos halálát leli.
Hasonlóképpen Lajos is ilyen gyűrűt adott Erzsébetnek.
IV. Lajos a legkeresztényibb férfi, akit Thüringia ismert 1227 szeptember 11-én hirtelen és
érthetetlen halállal meghalt. Abban a pillanatban
Erzsébet gyűrűjéből kiesett a kő.
A Zafírkő a magyar hagyományok szerint a
kiemelkedő, jelentős férfiakat szimbolizálja. Török Gyula Zöldköves gyűrű című regényében ennek a gondolatnak állít nagy lélektani ismerettel
emléket.
De térjünk vissza a négy égi nyilashoz, akiket
a zafírkő szimbolizál.
Képzeljük el az Ikreket, amint muzsikálnak,
amint nyílvesszőjükkel céloznak, s békés szeretetben ülnek. Képzeljük el őket a zafír erejével felvértezve, megbonthatatlan erejűnek. Legyen határozott képünk arról, hogy milyen az egészséges, ép
test-ép lélek egységében teljes, erős lelkű és
gyöngéd férfi. Az ilyen jellem már a gyermekben
is megmutatkozik. A jó neveléssel, szeretettel segítsük kiteljesedését. Ha a mai világban nem lát
maga körül követendő példát, megtalálja azt a
mélytudatban, a Nap aranytükrében, lelkiismerete
tiszta szobájában. Ez a világ ugyanis egy porszemnyi ahhoz képest, amit őseink az archaikus világban, a gömbölyű Idő korában átéltek, megéltek, s ez az emlék él, működik – ahogy Bárány
Péter mondta – homályos képeinkben. Ez az erő
sűrítetten közli a jót, ha a lélek kívánja. Itt van
nagy szerepe a 12 erős, időtálló és megbonthatatlan kristálynak.

Kristályok szerepe a nevelésben
A mesék arról győznek meg, hogy a magyarok
nevelési módja, kristályszerkezet alapján történik.
Az Aranyhajú lány c. mesében a legkisebb fiút, a 99-ediket kis táltoslova nevelte. Ha az úton
bármit észreveszel, meg ne lásd, meg ne szólalj, s
még a füledet is zárd be. A kis fiú, természetesen,
ujjongott az arany káposztalevél, kacsatoll és ló99
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patkó láttán, s lett is baj belőle. Az aranyváros
királya nem vásárolt darab tárgyakat, ő az egészségre törekedett. Meg kellett szereznie hősünknek
az egész káposztát a banya kertjéből, az aranykacsát a kútból és az északi jeges tenger túlsó
partjáról az aranyszőrű csődört kis lova társául.
Kristálytiszta egyszerűséggel nevel a mi népünk. Először úgy tesz, mintha jó modorra intene:
ne szólj, ne láss, ne hallj! De ez csak álca, mert a
nevelési szándék befelé irányul: beszéded a lelked tisztaságát tükrözze, ha nem azt teszi fölösleges a beszéd. Lelki szemed is működjön, keresd
lelki képedet, ismerd meg önmagad. Végül ne
halld meg azt, amit nem érdemes meghallani. Ne
figyelj a csikorgásra, dübörgésre, az arrogáns
hangorgiára, ami körülvesz. Figyelj az égi zenére.
A csillagok zenekarának légy élő, aktív muzsikusa. Ha kis korodban felvesznek maguk közé
pikkolósnak, még lehet belőled később mesterzenész. De ha bármi történik is, s a gondok és
bajok között elveszted hangszered, vagy elveszik
tőled – mert a gonosz megkívánja – egyet nem vehetnek el, azt az aranyszálat, amely lelkedet
összeköti az égi szeretetforrással, a Boldogasszony
aurájával, Jézus égi szívével, s az atyai jósággal.
Ez az aranyszál lelkünk belső érzékszervei
útján látható, beszél, muzsikál és, mint valami kis
csillagközi járat, hozza-viszi az égi-földi üzeneteket. Viszi a kérést, hozza az áldást.
Gondoljuk el, hogy a teremtett világban minden rendezett, harmonikus, ami jó, ami égi eredetű. A mi égi kapcsolatunk vezérvonala egy lélekszintig letisztult, s ezért láthatatlan napsugár.
A élő Nap és a belőlünk, lelki Napunkból eredő
léleksugár egymással kölcsönhatásban vannak,
egymást felerősítik, mint a kristály a sugárzást. A
komputereket azért kell pár éven belül kicserélni,
mert a bennük lévő kristály kimerül, nincs mitől
feltöltődnie. Földi szolgává tették őket. Az égi erőközpont isteni frekvencián működik. A komputereket azonban nem erre hangolták, hanem a
NET-re, a földi hálóra, amellyel nem születik élet,
csak a virtuális semmi.
A felfelé irányuló lélekszálak és a lefelé ható
sugarak képezik a világ kristályainak rácsszekezetét. Isten azért engedte, hogy bepillantsunk a
kristályok belső világába, mert rá akart vezetni
minket a Vele való kapcsolattartás gyönyörű formavilágára. A mi lelkünkből eredő arany lélekszál
100

és a szeretetközpont szálai kozmikus méretű kristályszerkezetté rendeződnek, s ezáltal élnek bennünk a túlvilágiak, mi pedig őbennük. Nemcsak
ők éltetnek minket, hanem mi is őket és közösen a
működő és élhető világot.
Sok szép kristályban van szennyeződés. Ezek,
mint a kozmikus fekete lyukak, vannak, s forognak együtt a többivel. A kristály képes kidolgozni magából a szennyeződést, tehát mi is képesek vagyunk erre. Először magunkat kell a ránk
tapadt piszoktól megtisztítanunk, aztán, közösen a
világot.
A 99-edik fiú a kis lova segítségével önnön
lelkét nemesítette, mígnem az aranykirály mesterfokozatán visszahozta az életet a világba. Kerti növényeket ”lopott vissza” a földre, aprójószágért
kockáztatta életét a feneketlen kútban, s végül
lélektársával, a kis lovával átsegítette, az ősidők
ködéből elővarázsolta az aranyszőrű hátaslovat.
A mi gyermekeinket könnyű nevelni, mert
mélytudatuk örökölt nemes, veretes erkölcsi tartalmú ősképeivel ők is nevelik magukat. Erősítsük
aranyló lélekszálukat, és semmiképpen össze ne
zúzzuk. Amit a pedagógia könyvek nevelési hibának aposztrofálnak, nem más, mint a felfelé törekvő lélek feljutási esélyeinek lerombolása.
Csak az égi erőkkel együtt lehet élhető világot, boldog társadalmat kimunkálni, mert a kristályrácsunk összeforrt, egymást kiegészíti és
külön-külön hatástalan, de együtt remekül mennek a dolgok.

Erőközpont
Miközben ezen a kis munkán dolgoztam,
Göőz Lajos barátom és mesterem segítségével
összegyűlt a 12 erős, időtálló és megbonthatatlan
kristály, a magyar királyok jellemhordozó, átlátható, tapintható szimbólumvilága, lelkiismeretük
aranytükrének nemes anyaga. Kerek tálra raktam,
s elgyönyörködtem bennük. Ott uralkodott a főhelyen Badiny Feri bácsi és Ilonka néni ajándéka,
a legszebb achát, amely valaha napvilágra került a
barna, az arany bársonyos ragyogásával. Benne
működik Feri bácsi lelki ereje, Ilonka néni jósága. A legfontosabb kapocs a nemzet lélekállapota emeléséhez az iskolai nevelőmunkánkhoz,
saját gyermekeink, unokáink neveléséhez, magunk megjobbításához a kristályok által megüzent

”ékességük”, úgymint
- lelkük erőssége, hogy le tudjuk küzdeni a
gonoszt, s erre Feri bácsiék mindig képesek
voltak (jáspis)
- példaadó életük, szorgalmas munkásságuk,
amellyel öntudatra emelték a haldokló nemzetet, felrázták nemzettudatunkat (krizolit)
- tették ezt olyan szerénységgel, amely minden
kétkedést kizárt (hiacint)
- okosan nem zúdították maguk és a magyarságtudatot őrzőre a gonosz haragját, hogy a
szónak legyen ideje eljutni lélektől lélekig
(topáz)
- s meg tudták őrizni lelkük tiszta, ártatlan voltát, soha nem váltak ügynökké (berill)
- életvitelüket mindenben a mértékletesség
jellemezte (zafír)
- s az a nyájasság, amely a nemzet Ilonka nénije
és Feri bácsija főrangjára emelte őket
(krizofráz)
- az ékesen szóló eszesség segített Feri bácsinak a párizsi konferencián, amikor megvívott az akadémikusokkal, s elfogadtatta a mezopotámiai ősnép turáni eredetét (szárdiusz)
- és ehhez az eszméhez állhatatos hűséggel ragaszkodott (kalcidon)
- ismerte az igazságot és tudott kegyelmes lenni, anélkül, hogy sértette volna akár a maga,
akár más méltóságát (smaragd)
- soha nem sóvárgott pénz, vagyon, hatalom
után, örült egy-egy szívhez szóló levélnek, de
szerette és megbecsülte a mértékletes szerencsét, amely az erkölcsös élet alapfeltétele
(ametiszt)
Voltak bizony mérges pillanatai, egyszer,
amikor a református papnő az eredendő bűnről
tartotta a prédikációt, majdnem kicsörtetett a
templomból. Jól hallhatóan kijelentette, hogy őt
nem fogantatták bűnben a szülei, kikéri magának.
Alig tudtuk visszatartani. És ezzel együtt meg
tudta élni a 12 királyi ”ékességet” a jótulajdonságokat.
Nem is tudott róla, erőteret létesített. Királyság nélkül gyakorolta a királyi erényeket, s ez
azért vált lehetővé, mert soha nem kételkedett a
Boldogasszony regnáló hatalmában, s Magyarországot égi királyságnak tekintette. Ezzel erőteret
képezett és működésbe hozta a magyarság isten-
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tudatát, mint En an na tu pateszi ”összekötötte a
szarvakat”, s elindította az égi kapcsolatfelvételünk rendszerét.
Aki bejön a szobámba, s szeme rátapad ”az
ékesen csillogó drágakő kristályokra” ha akarna
sem térhetne ki a rendszer vonzásából. Nemcsak
mi vágyunk a rend, a jóság, a szeretet világa után,
ez a világ is vágyik utánunk, ugyanis a kristályok
törvénye alapján egymásnak vagyunk teremtve. A
világ olyan ütemben fejlődik, ahogy rátalál arra a
titokra, amit a kristályok örökkön tudnak, s nem
hadakozik ellene, hanem átadja lelkét a rend, a
jóság és a szeretet hatalmának. Ezt a világot reprezentálják rácsszerkezetükkel, megbonthatatlanságukkal és szépségükkel a drágakőkristályok és
az ember, mint teremtmény ebben érzi jól magát.
A másik, a hatalom, a pénz, az erőszak térfele
nem más, mint Isten elleni vétek. A magyarság
dolga, hogy nemzeti szinten prófétáljon, s felmutassa Isten világát, amely egyszerű, élhető, jó
világ. A kegyelmi idő tart, nyitva van az aranykapu, s csak át kell sétálni az aranyhídon. A
kristályok szótlan barátaink fényteste megvilágítja
utunkat.
Badiny Jós Ferenc nagysága az, hogy a nemzet lelkét őrző híveit elindította az aranyhídon.
Királyi jellemével példát adott, és utat mutatott.
Ilonka néni pedig királynői jósággal egyengette
útját.

Összefoglalva
Az égi család az aquamarin hatására csorbult,
négy nyilas erejű férfitagjából egy negatívvá vált,
már nem sugároz erőt. Mi, egyszerű magyar emberek nem cserélhetjük ki Zafírra az aquamarint,
mert nem áll módunkban. Gondolatban azonban
megtehetjük, gondoljunk négy zöld kőre s a gondolat teremtő ereje nem marad el, lehet, hogy erősebb, mint a valódi Zafíré, amelyet azonban reméljük, hamarosan visszakap a Koronánk.
Férfiágon csorbult, női ágon nem, mert a
gyöngysorral a Boldogasszony jelen van, akkor is,
ha néhol töredezett egy-egy igazgyöngy.
Helyezzük vissza a Koronát az Ő fejére, gondoljunk rá, amint királynői szépségben és méltóságban uralkodik Magyarország felett. Gondolataink hatására és nemcsak hazánkban, de a Világmindenségben is helyreáll a rend.
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KRIZSAI MÓNIKA

Alamizsnás Szent János és Mátyás király
Alamizsnás Szent János, a VI – VII. század fordulóján élt alexandriai pátriárka és Mátyás király
sorsának fonala azon a ponton kapcsolódott össze,
amikor 1489-ben, egyes források szerint a török
szultán hódolatának jeléül, más források szerint
hadisarcként, még másik feltételezések szerint
egészen egyszerűen a maga parancsára hozatta
Budára Mátyás király Szent János ereklyéit: a pátriárka épségben maradt testét.
Ki volt Alamizsnás Szent János, miért volt fontos
Mátyás királynak a görög főpap teste, mi történt a
Királyi Kápolnában, mielőtt elindult volna utolsó
útjára, Bécsbe. Ezekre a kérdésekre keressük a
választ, miközben látni fogjuk, semmi sem történik a világban ok nélkül, és pátriárka Mátyás
király mellett mint egyfajta katalizátor, aki a folyamatokban változatlan marad, de nélküle nem
mehetne végbe a történés, felfedi valódi kilétét.
1. Alamizsnás Szent János Ciprus szigetén született 550 körül. Apja Epifán fejedelem, akinek
kérésére felnőtt korában megnősült, családot alapított. Nem sokáig élt azonban szerettei körében,
hamarosan elvesztette gyerekeit, majd a feleségét
is.
Legendájából tudjuk, hogy ezután egy alkalommal
álmában égi szépségű lány jelent meg előtte, olajkoszorúval a fején: „Én vagyok a könyörületesség,

ban tudnak segíteni, és képesek a mennyországot
nekünk adni.”
Mindenkin segített, aki csak kérte.
Nemcsak a maga vagyonát osztogatta szét a szegények között, másokat is buzdított az alamizsnálkodásra. Ilyenkor példákat szokott mesélni nekik.
Pl. Szent Serapion történetét, aki a köpenyét adta
egy szegénynek, és amikor másik koldussal találkozott, annak meg odaadta a tunikáját. Meztelenül
üldögélt, Evangéliumát a kezében tartva, amikor
megkérdezték tőle, hogy ki fosztotta ki. Ő pedig
rámutatott a könyvre és azt mondta: „Ez fosztott ki
engem.” Amikor újabb szegényt látott, eladta a
Szent Könyvét és az árát neki adta. Amikor megkérdezték tőle, hová tette az Evangéliumot, azt felelte: „Az Evangélium azt parancsolja: „Menj,
add el, amid vagyon, és add a szegényeknek” (Mt.
19,21) Csak az Evangéliumom volt, azt adtam el,
ahogy parancsolta.
Példát említhetett volna a saját életéből is, hiszen
mindenét, még a takaróját is szétosztotta „urainak”.

én hoztam le Isten Fiát a mennyből. Fogadj el
mátkádul, nem bánod meg!” – szólt, és hatására

János elhatározta, hogy ezután életét az imádságnak és a jócselekedeteknek szenteli. Alexandriába költözött és adakozó életével hamar felhívva
magára a figyelmet, pátriárkának választották. Főpapként is segített a szegények és a szenvedők
gondjain. Parancsára összeírták a város szegényeit, mintegy 7000 embert, akiket ő „urainak”
nevezett. (Innét a szokás, hogy a keresztes lovagok
is uraiknak nevezik a szegényeket.) Mivel a szolgák nem értették, miért kell uraknak nevezni a
szegényeket, megmagyarázta nekik: „Akiket ti

nyomorultaknak meg koldusoknak hívtok, én uraimnak és segítőimnek hirdetem, ők ugyanis való-

Alamizsnás Szent János
a Legenda Aurea illusztrációján

Az alamizsnálkodás mellett imádkozással töltötte
mindennapjait. Jó párszor megtörtént, hogy az
evangélium olvasása után a nép minden alkalommal kivonult a templomból és az ajtó előtt fecserészett. Egy alkalommal aztán kiment utánuk és
közéjük telepedett. A csodálkozó kérdésekre azt
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válaszolta: „Fiaim, ahol a nyáj, ott a pásztor is. Ami biztos, hogy 1396-ban Zsigmond király megVagy bejöttök a templomba és akkor magam is be- lepően sok időt töltött Konstantinápolyban a nimegyek, vagy itt maradtok s akkor én is itt ma- kápolyi csata után, és attól fogva mindig meleg
radok.” Ezután a nép többet nem hagyta el idő kapcsolatot tartott fönn a bizánci császárokkal –
írják a korabeli források. Nem tudjuk pontosan,
előtt a templomot.
Imádkozás közben gyakran esett elragadtatásba. Hunyadi János mikor született. Valamikor 1389
Ilyenkor hallani lehetett, amint Istennel vitat- és 1409 között. Az első dátum Kapisztrán Szent
kozott: „Igen, édes Jézusom, én osztogatok, te pe- János születési éve, akinél tudjuk, Hunyadi János
fiatalabb volt. 1409 pedig a hunyadi birtok adodig adsz, lássuk, ki győz!”
Amikor a perzsák Egyiptomra támadtak, menekül- mánylevelén található, itt már név szerint szerenie kellett. Cipruson halt meg, ott, ahol született pel.
616-ban. Teste később nem tisztázott körülmé- A görög rokonság Hunyadi Mátyást a török szultáni családdal is összekötötte: 1489. januárjában
nyek között került Konstantinápolyba.
Legendájában az előbb kiragadott példáknál ter- a pápai legátusnak vall erről: „Dzsem – a szultán
mészetesen bőségesebb a jócselekedeteinek a szá- trónkövetelő testvére, akit Mátyás igyekezett kima. A választott példákat a koldusokhoz való vi- váltani a velenceiek fogságából és trónra segíteni
szonyának szemszögéből válogattam. Azért, mert a – emellett vérrokon is, mert nagyanyám nővérétől
koldusokon keresztül egyenes lesz az út Budára, a származik, ki török fogságba jutva, a császár feleKirályi Kápolnába, amelynek ajtajához hozzá tar- sége lett.”
Mátyás származásáról a krónikák megemlítik még
toztak a király szegényei.
Attila nemzetségét és a római ősöket. Morzsinai
2. Előtte viszont vizsgáljuk meg, miért volt fontos Erzsébet révén mindkettő igaznak bizonyulhat.
Mátyás királynak egy ezredévvel korábban élt gö- Attiláról tudjuk, hogy egyik felesége Honorius
császár (Theodosius fia) lánya volt, gyermekei
rög főpap romlatlan testét magához hozatni.
Mátyás király görög kapcsolatait teljességében számát pedig egy egész hadseregnyire becsülték.
nem, de néhány kiragadott példa alapján fel kell Apjuk halála után némelyik sorsát nyomon tudjuk
követni egy ideig, némelyikét nem. Többen meelevenítenünk.
Köztudomású, hogy a könyvtárában minden nyel- hettek vissza nagyapjukhoz Görögországba, sőt
ven írt könyvek helyet kaptak, de a görög nyel- olyan hírek is vannak róluk, hogy Konstantinávűeknek külön szobájuk volt, amelyeket az ország polyban, az udvarban kereszténnyé lettek. Leszárbelsejéből és máshonnét is különös gonddal gyűj- mazottaik sorsáról csak feltételezések láttak napvilágot.
tött össze.
Levelezésben állt Besszarion bíborossal, az itáliai
reneszánsz kiemelkedő alakjával, akit az akadémiai mozgalom elindítójaként is ismerünk.
Corvin János nevelésében kiemelkedő szerepet
kapott a görög nyelv tanulása.
Hunyadi János Vajdahunyadon görög katolikus
templomot építtetett. Hadjáratai során kapcsolatba került ugyanis a görögökkel, számtalan alkalommal harcoltak egymás mellett. Sőt, XI. Konstantin, az utolsó görög császár Mesembria
(Nesebar) urává tette.
A krónikák szerint Hunyadi János anyja görög
származású volt, a görög császári család leszármazottja. Hogy apja Zsigmond király volt, Heltai
Gáspár krónikáján kívül egyéb források is bizoA Mátyás-Graduale. p. 78-79.
nyítják, tehát fogadjuk el tényként, szerintem nem
Bev. Tan. Írta: Soltész Zoltánné.
lesz nehéz…
Bp.: Magyar Helikon – Corvina, 1980.
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Mivel bizonyosságot nem tudunk, miért ne lehetne csoda történt, vagy nem novemberben került a Kifeltételezni, hogy Morzsinai Erzsébet családja rályi Kápolnába a teste, hanem még ez évnek
Attila leszármazottai közül került ki, és nem lehe- márciusa előtt. A novemberi körmenet történhetett
Szent János ünnepének vigíliáján is, ugyanis a götetlen, hogy Alamizsnás János is a leszármazottja.
1453-ban, amikor a törökök elfoglalták Konstan- rög katolikusok a mai napig november 11-én tarttinápolyt, lerombolták a keresztény emlékeket, ják ünnepét, csak a római katolikusoknál január
templomaikat berendezték a maguk hite szerint. 23. az ünnepének napja.
Vajon hogyan maradhatott épségben Alamizsnás
Szent János teste, amikor tudjuk, hogy a török az 3. A Királyi Kápolna, a Capella Regis a belső paemberi testet még ábrázolásaiban sem, nemhogy lotában állt, és a Dunára nézett. Közvetlenül a Fényességes Könyvtár és a királyi lakosztály mellett.
ereklyei mivoltában megtűrte volna.
Az egyetlen magyarázat: valaki védőszárnyai alá Víziorgonája, márványból és ezüstből készült ketvette, aki érzelmileg kötődött a testhez. Ez a va- tős keresztelő kútja volt, és ahogyan egy török utalaki lehetett például a szultán azon felesége, akit zó beszámolójából olvassuk, „telezsúfolták balvégzetű szobrokkal”. A kápolnának messze földön
Mátyás király nagynénjének tekintett.
híres, saját énekkara is volt. Ajtajában pedig mindig ott ült két koldus, a király szegényei.
A kápolna mellé Mátyás király egy 40 fős tisztes
papi testületet, más fordítások szerint káptalant
rendelt, irányításuk közvetlenül az érsek feladata
volt.
Ez a kápolna a király imádkozó kápolnája volt,
közel esett lakosztályához és egy ajtó választotta el
a könyvtártól, ahonnét Mátyás gyakran hallgatta a
kiszűrődő muzsikát. A templom, ahogyan Gyárfás
Ágnes megfogalmazta Templom című írásában,
nem a „földi ember építőtechnikájának az eredménye, hanem az égi kép földi megjelenése”.
Oláh Miklós Hungáriá-jában írta, hogy Buda Alamizsnás Szent János Kápolnájáról és Mátyás király könyvtáráról híres: „Ez Magyarország kiráMátyás-Graduale. p. 86-87.
lyainak királyi székhelye, teljes egészében egy
A görög császári család leszármazottaival Má- elég magasra kiemelkedő sziklára építették, és
tyásnak is élő kapcsolata volt. 1489-ben követ- északról dél felé húzódva déli homlokzatán fellegségben járt nála Palaiologosz András peloponé- vár áll, melyet nem nagy távolság választ el a vázoszi despota, az utolsó bizánci császár fia. rostól, remekül fel van szerelve mindenfajta erőAndrás húga, Zsófia Zoé III. Iván moszkvai fe- dítéssel, hozzá figyelemre méltó épületektől, műjedelem felesége lett. III. Ivánról többek között azt vészi boltozatoktól, arany és színesre festett menykell tudnunk, hogy pénzeit Mátyás mintájára, Má- nyezetes termektől elbűvölően ragyogó. Fekvésén
és a királyi székhely épületein kívül figyelemre
tyás címerével verette.
1489. november 10-én óriási pompával fogadták a méltó volt egyrészt Alamizsnás Szent János erekkirályi udvarban az ereklyéket. Mátyás és kísérete lyéje miatt, másrészt csodálatra méltó Corvin Máegy olasz mérföldnyire (kb. 1700 m = 1,7 km) tyás király könyvtára révén. Amerre az út a belső
ment elébe, és kísérték helyére fáklyás felvonu- könyvtár oldalától a Szent János-kápolnához átfúrt
lással, zenészekkel a Királyi Kápolnába. Ezt az fülkéhez vezet, ahonnan a király misét szokott
információt azért fontos megemlíteni, mivel a hallgatni, két boltíves termet találunk; az egyik
feljegyzések szerint Mátyás már márciustól fogva görög könyvekkel volt tele, melyeket részben Gönem tudott lábra állni, mindenhová hordszéken rögország szívéből, részben más keleti vidékekről
vitték. Alamizsnás Szent János fogadásán vagy hordatott össze a király nem kis gonddal és fá105
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radsággal. A másik belső terem őrizte a teljes la- kalomra tudtak éneket, legyen az böjti időszak
tinság kódexeit az elemi dolgoktól kezdve egészen vagy mulatság ideje. Megállták helyüket a főurak
a tudományok csúcsáig, könyvtartó dobozokban és asztalától a falusi házak udvaráig. Bonfini írta,
állványokon a maguk rendje szerint megkülönböz- hogy „a pannon királyoknak az volt a szokásuk,
hogy az előkelőségekkel és a nemességgel csalátetve.”
Gyárfás Ágnes azt is leírta, hogy „A régi kirá- diasan éltek, a bejutást nem igen ellenőrizték, sok
lyainknak szoros kapcsolata volt az égi muzsi- asztalt terítettek, a főurak közt lakomáztak barákával”. A Királyi Kápolnát a ma zenetörténészei a tilag, étkezés közben az ajtó nyitva állt, a kéregető
szervezett magyar zenekultúra bölcsőjeként emle- koldusokat beengedték, alamizsnát osztogattak
getik. Első karnagya Garamszentbenedeki György nekik.”
A koldusokat többnyire nyomorékokként képzelfia Miklós volt a jelenlegi ismereteink szerint.
A zenei élet a középkorban szervesebb része volt jük el, ábrázolásaikban is valamilyen végtaghiaz egyházi életnek, mint manapság. A mindennapi ánnyal jelennek meg, de nem minden esetben volmisék kb. 3-4 órányi templomi éneket jelentettek. tak ők nyomorékok. Számtalan példát őriz az emEhhez még hozzá kell számolnunk a templomon lékezet, amikor valaki önként, mintegy vezeklés
kívüli eseményeket, amelyek szintén nem képzel- képpen választja ezt a sorsot, mely együtt jár az
hetőek el ének-és zeneszó nélkül: a körmenetek, a önként vállalt alázattal. Cselekedetük nem széfelvonulások és a templomi kórusnak ezen kívül gyellni való, mert Krisztus nevében járják útjukat,
énekes köszöntési tevékenysége is volt. A kórus aki azt mondta a gazdag fiúnak: „eredj, add el
egyaránt énekelt gregorián tételeket, anyanyelvi minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és
kincsed lesz a mennyben.” (Mk. 10.21.)
énekeket és többszólamú darabokat.
Itt jön el az a pillanat, amikor vissza kell térnünk Az üdvözülésnek ezt az útját csak nagyon kevesek
Alamizsnás Szent János „uraihoz”, a koldusokhoz, képesek járni. A többieknek egyetlen lehetősége
akik a Királyi Kápolna ajtajában üldögéltek és maradt az üdvözülésre, saját lelkük megmentéséhallgatták az énekeseket. A dallamokat tehát re, ez az alamizsnálkodás, az adományosztás.
nemcsak a király és kísérete hallgatta élvezettel, „Koldus képében Krisztus jár miköztünk” – írja
hanem a koldusok is, akik aztán megtanulták és Orosz György A koldusmesterség szakrális megvándorútjuk állomásain elő is adták ezeket az alapozottsága a keresztény vallásban című írásában. Minden rászorulóban Krisztust látni, sőt abénekeket.
ban is, aki kér, de nem szorulna rá, mégis részesíteni az adományban – Alamizsnás Szent Jánoshoz méltó cselekedet. Ő ugyanis képes volt adni
háromszor is annak, aki átöltözve háromszor is
eléállt, sőt annak is, aki kevesellette az adományt
és még többet kért.
Az adakozást azonban ne tekintsük főleg ebben a
korban a felebaráti szeretet megnyilvánulásának.
A jótékonykodó a saját lelki békéjét teremti meg,
a saját üdvözülésének útját egyengeti általa.

Mátyás-Graduale. p. 74-75.

Ők lettek az énekmondók, regősök utódai, akiket
megtűrt az egyház és hallgatott a nép. Minden al106

4. 1489. november 10-én tehát óriási pompával,
fáklyás felvonulással ünnepelték Alamizsnás
Szent Jánost a budai várban.
Nevét, eredeti írásmódjának megfelelően, Eleemosynarius, szokás Elemózsiásnak is emlegetni.
Az elemózsia jelentése azonban már más tartalmat
takar. Amíg az alamizsna adomány, addig az elemózsia egyféle útravaló. A továbbiakban az útravaló jelentésre összpontosítva vizsgáljuk meg,
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hogy az utolsó útjára készülő király hogyan ta meg velük, hogy János herceget teszik meg kirendelkezik, mit ad útravalónak az országnak, és rállyá halála után.
Az eskü szövege fönnmaradt Szerémi György emmit a családjának!
A szent ereklyéinek ünneplése után történt, hogy lékirataiban. Így hangzik:
Mátyás király összehívta a pécsi, egri, boszniai és „Isten engem úgy segéljen, Boldogasszony, Úrisgyőri püspököket, Szapolyai Istvánt, Drágfi Ber- tennek mind (sok) szentjei, ez oltári szentség, ez
talant, Báthori Istvánt, Újlaky Lőrincet és más fő- szent kereszt, e szent evangéliom, és e szent Jaurakat, főpapokat a Királyi Kápolnában, Alamizs- nusnak szent ereklyéi, hogy Janus herceget tenás Szent János ereklyéi fölé, és esküvel fogadtat- szek magyari királlyá.”

Isten enghem hugh seghelen, bodogh azzon, vristennenek (igy) mind (utána kitörűlve: sok)
zenthy, ez otari zenthssegh, ez zenth kerezt, e zent evangelium, es e zenth Janusnak zent erecley, hogh
Janus hercheghed teziek magari keralya.
Szilágyi Sándor: A Magyar Nemzet Története. IV. köt. Bp.: Athenaeum, 1898.

Ez után az esemény után, 1490. első napjaiban
indult el utolsó útjára, Bécsbe. Útravalóul az országnak királyt adott, a fiának országot, mert átadta Corvin Jánosnak Budát a királyi kincstárral,
levéltárral, könyvtárral együtt.
Visegrádon a várat és a Szent Koronát.
Útközben átadta Komáromot, Tatát. A királyi várak kapitányai esküvel kötelezték magukat, hogy
Mátyás halála után a gondjukra bízott várakat János hercegnek adják.
A meghódított tartományok fontosabb helyeit is
átadta a hercegnek, így érkeztek meg Bécsbe, február végére.
5. Az Alamizsnás Szent Jánossal való rokonság
hipotézis, mint olyan sok minden más történelmünkben. Az viszont bizonyos, hogy Mátyás király
tudatosan fordult olyan szentek felé, akik a szegényeket segítették. Kapisztrán János, Árpád-házi
Margit, Szent Erzsébet, Alamizsnás Szent János,
és természetesen a nagy királyszentek: István, Imre és László, akiknek emlékezete töretlenül élen
járt. Mondáinkból ismerjük az Igazságos Király
alakját, aki segít a szegényeken és rendre utasítja

a gazdagokat. Mátyás jócselekedeteit a mondákban, a szentekét legendáikban őrizte meg a hagyomány.
Mátyás király tudatosan fordult a szegényeket segítő szentek felé, és tetteik majd az idők során átlényegülnek, néha össze is mosódnak. Kríza Ildikó szerint aztán ez a tartalom úgy jelenik meg a
mondákban, hogy a király segíti a szegényeket.
Ami így is volt. De neki is voltak segítői imái által: a szentjei.
6. Alamizsnás Szent János kultusza elsősorban a
Felvidéken terjedt el a Mátyás halála utáni évtizedekben. Besztercebányán kápolnája épült,
Bártfán a Piéta-oltáron, Lőcsén a Szent Jánosok
oltárán és a Szent Miklós oltáron, Szepeshelyen a
Háromkirályok- és a Mária halála oltáron találkozunk vele. Faszobrokon is ábrázolták: A kassai
dómban, Lőcsén, és a lubicai (leibici) Szent Anna
oltáron.
1517-ből maradt ránk potolyi Bodó Ferenc végrendelete, aki arra az oltárra, amelyen Szent János
teste található, egy öltözet rác kamukát hagyott
csináltatni.
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1526-ban Bánffy Lukács pálos perjel Máriavölgy- 1991-ben nagy ünnepségek közepette visszavitték
be vitte testét, innét került át Pozsonyba 1530- ereklyéit Ciprusra.
ban. Száz évvel később Pázmány Péter ezüstko- Itt maradt viszont a jobb lábfeje. Buda ugyanis a
porsót készíttetett neki.
török kiűzése után visszakérte Pozsonytól AlaMég száz év múlva, 1732-ben Esterházy Imre esz- mizsnás testét. Megegyezni úgy tudtak, hogy a
tergomi érsek és prímás a pozsonyi székesegy- jobb lábát visszaadták Budának, amelyet ma is
házhoz Alamizsnás Szent János kápolnát épít- látha-tunk a Mátyás templom Gara-kápolnájában.
tetett, alája kriptával.
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Szent Jánosok oltára. Lőcse, 1520

Szent Anna oltár, Leibicz

Szent Miklós oltár. Lőcse, 1509

Szent Miklós oltár. Lőcse, 1509
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DETRICH ATTILA
A keresztes hadjáratok, avagy kalandozások keletre
Elsősorban magát a keresztes hadjárat fogalmát
kell tisztáznunk. Minden történelemkönyv azzal
kezdi, hogy a „XII-XIII. sz-ban”. Ez nem véletlen, ugyanis az összes többi kritérium ráhúzható
korábbi és későbbi harci tevékenységekre. A második jellemző a „Szent földre irányuló”. Ez kizárja viszont a keresztes hadjáratok többségét, de
erre később még kitérnék. A harmadik, hogy a pápa felkérésére, vagy áldásával, egyházi támogatással végrehajtott háború. Ezek alapján, ha minden kritériumnak megfelelő keresztes hadjáratot
keresünk, akkor bizony a 7-ből csak 5 volt az, sikeresnek pedig csak 2 mondható.
A keresztes hadjáratok szükségessége, és a Magyar részvétel ritkasága vagy hiánya mind fontos
részlete a korábbi és későbbi Magyar Királyság
elleni támadások okainak, megértéséhez. Az ellentétek Európa és Magyarország között pontos
megfogalmazást kap: Marczali Henrik: Nagy képes világtörténet, V. kötet, Mika Sándor: A hűbériség és a keresztes hadjáratok kora.

„Kétségtelen, hogy a keresztes háborúk igaz okát
nem annyira a keleti viszonyokban, az iszlám terjeszkedésében és a görög császárság szorongatott
helyzetében, mint inkább a nyugoti népeknél a
XI. század vége felé uralkodó eszmeáramlatban
kell keresnünk. Ez a rendíthetlen hit kora, midõn
még a kétkedés és eretnekség nem homályosították el az egyház tisztaságát, midõn a keresztyénség szelid tanai kirívó ellentétben állva bár,
de mégis szoros összeköttetésbe jutottak a nyugoti
világ fékezhetetlen harcz- és kaland-vágyával,
nyers és barbár erkölcseivel. Soha a vallás, a kétkedésnek még árnyékától is ment hit annyira nem
uralkodott az emberek lelkén, mint a XI. században. Ekkor lesz a föld «a siralom völgye» s megragadja a szellemeket ellentállhatlan erõvel azon
vágy, hogy testi szenvedések, nélkülözések által
szabaduljanak meg bûneiktõl, hogy a vezeklésekkel teljes de rövid ideig tartó földi vándorlás után
az igazi, örök élethez jussanak. Nyugot-Európa

szomorú társadalmi viszonyai, az állami hatalomnak csaknem teljes hiánya s ebbõl kifolyólag a
vad ököljog uralma, gyakran ismétlõdõ inséges
évek, ragályos, pusztító betegségek mind ujabb és
ujabb tápot adtak e szellemi iránynak. Az askesis
szelleme megragadta a társadalom minden osztályát. Fejedelmek, elõkelõ asszonyok – köztük
egy császárné – lemondtak a hatalomról és gazdagságról, hogy a kolostor falai közé visszavonulva, ima és vezeklés között elõkészüljenek az
örök üdvösségre. Mások ugyanazon szellem hatása
alatt, de a barbár népek vándorlási kalandokat
keresõ vágyaitól ösztönöztetve, elhagyták hazájukat, hogy távolesõ szent helyek felkeresése által
érdemeljék ki az örök életet. Igy adott a XI. század elején hatalmasan felemelkedõ askesis nagy
lendületet a zarándoklásnak s ezen a XI. század
közepén mind sûrûbbé váló zarándoklások alkotják igazi bevezetését a nagy fegyveres zarándoklásoknak: a keresztes háborúknak.”
Ezzel szemben a Magyar viszonyokat így jellemzi:

„II. Endre keresztes hadjárata nem volt a magyar
nemzet hadi vállalata. Mindazon tényezõk, melyek
Nyugot-Európában e nagy mozgalmakat elõidézték, hiányoztak a magyar földön. Németországtól
keletre sem az askesis, sem a lovagság nem vertek
gyökeret, s a küzdelem a hitetlenek ellen, mely
nyugot lovagjait keletre sodorta, a keresztyén világ keleti határszélén a pogány bessenyõk és kúnok ellen százados harczot vivó magyar nemzetnél
megszokott dolog volt. A lovagi fegyverzet és lovagi szokások csak a társadalom legfelsõbb rétegében találtak utánzókra, de a nyugoti lovagokat
e korban jellemzõ kalandvágy és vallásos lelkesedés még e körben sem igen találtak visszhangra.”
A szembeállítás egyértelmű, Európát elérte az a
kor, amely annak idején a Római Birodalmat is. A
pénz és a hatalom diktált, akinek kezében a kettő
összpontosult, nem tudta, hogy mihez kezdjen ve109
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le. Jó dolgában izgalmakat keresett, a sátán felé
fordult, orgiákat rendezett, embereket kínzott halálra kegyetlenebbnél kegyetlenebb módon. Akiket ez nem elégített ki, vagy erkölcsösségükben,
ál erkölcsösségükben másfelé fordultak, azok az
aszkézist választották. A szerzetesség, apácaság,
lovagok és zarándokok kora volt. Mialatt ez virágzott, a negatív oldalon megjelentek a nem fenntartható, de mégis szükséges lovagseregek, melyek a fenntartás hiánya miatt rabolni, fosztogatni
kényszerültek. Kialakult a rabló lovagok, és a kalandorok rétege. Az egyháznak lépni kellett, de
valami vonzót kellett kitalálnia, ami eltünteti a
bűnözőket Európából. Kapva kaptak a lehetőségen. A Szent Sír nem volt látogatható, a zarándokokat kifosztották, lemészárolták a Szeldzsuk csapatok. Legalábbis ezt híresztelték Európa szerte.
Az Anjouk régi rokonsága, az Adhemar és a de
Vitry család szorgalmazta buzgón a keresztes háborút. Az elsőt, még a XI. sz. végén Adhemar püspök szervezte meg, és kísérte el, mint pápai megbízott. Egyetlen olyan keresztes hadjárat sem indult útnak, ahol a pápai legátusban egy de Vitry,
vagy egy Adhemar ne vett volna részt.
Vonzóvá tették a hadjáratot, hiszen mesés kincsekről szóltak a legendák a Szentföldön, az új ország földbirtokait pedig a lecsúszott nemeseknek
ígérték. A bűnbocsánat, és a mennybemenetel
hangoztatása pedig jó színben tüntette fel az egész
vállalkozást. Tehát az első hadjárat célja Európa
megtisztítása volt a bűnöző elemektől. A hadjárat
sikeres volt minden tekintetben, hiszen Európa
törvényen kívüli nemesei és kalandorai csatlakoztak a hadjárathoz, és a bibliai helyek keresztény
kézre kerültek. Ez a látszat, valójában azonban
furcsamód Európát kirekesztette Adhemar a hadjáratból, csak franciákból állt az első sereg. Közöttük nem kevés köztiszteletben álló, vagyonos
ember is volt, akik az Anjou család számára nem
voltak kívánatosak. A Szentföldön négy új királyságot alapítottak, melyek teljesen egyenrangúak
voltak, mindegyik az egyház hűbérese, hiszen
Adhemar hitelesítette a határokat, és az uralkodó
családot. A sereg 10.000 lovasból, és 60.000 gyalogosból állt, és a pápai legátus tökéletesen alkalmazta az oszd meg és uralkodj elméletet. Hat
egyenrangú vezetőt bízott meg, akik közül útközben leszakadt kettő, egyikük a Kis Örmény király110

ságot, másikuk a Trapezunt császárságát alapította. A nemkívánatos családok királyi dinasztiát
alapíthattak, így visszatérésük Európába lehetőségét vesztette. A Szentföld valóban keresztény kézre került, de a felnégyelés egyértelmű örökös háborúhoz, határvillongáshoz vezetett. A kalandorokból nemesekké előlépett nagybirtokosok hatalmas területeket kaptak, hűbéri rendszerben.
Ügyetlen módon nem vették figyelembe a helyi
adottságokat, így a számokat európai mértékkel
mérték. A zsíros francia földek, a magasabb népsűrűség jóval nagyobb sereg eltartására volt képes, mint a sivatagos ritkán lakott vidék. A királyok mégis követeltek, aminek eleinte a szomszédoktól lopás, később lázadás lett a következménye. A folyamatos marakodást kihasználva
a szultán, Északról indított hadjárattal elfoglalta a
négy királyságot.
A szultán a Szeldzsuk és arab sejkeket, és fejedelmeket egyesítette. Taktikáját Atilla hun királytól kölcsönözte. Az oázisokra és városállamokra
szabdalt Szeldzsuk birodalomban és belső Szíriában sorban foglalta el, kényszerítette térdre a sejkeket és fejedelmeket, majd egyesítette erőiket.
Az első keresztes hadjárat egyik fontos oka volt,
hogy a Kelet-Római Császárságot megsegítse a
növekvő Szeldzsuk hatalom ellen. A császár még
kisebb, néhány emírség egyesített csapatai ellen
sem tudta megvédeni magát. A Bizáncon átvonuló
első hadjárat meggyengítette az emírségeket, sokat közülük eltörölt a föld színéről, de mindez egy
remek hadvezérnek, Boemund francia grófnak volt
köszönhető. A marakodást látva és Imadeddin
Zenki Szeldzsuk szultán növekvő seregétől félve
Mánuel császár végső elkeseredésében hadjáratot
indított, hogy a még nem egyesített törzseket szétverje. Mire Mánuel elindult, a hat keresztes államból már csak három maradt. A hír hallatán
Európa újabb hadjáratot szervezett, mégpedig VII.
Lajos francia király és Konrád német császár vezetésével. Konrád és Lajos már Európában összevesztek, melynek következtében Lajos szárazföldön, míg Konrád hajóval indult útnak. Lajos
ellátmány hiányában végigrabolta az utat, míg
végül Attalia városába érkezett. Közben Konrád
Konstantinápolyból már szárazföldön indult Mánuel után, de az Edesszából visszatérő szultán üldözte, Mánuellel elkerülték egymást, így Kons-

tantinápolyból érkeztek gályák Konrád visszaszállítására, és egyesítésére a francia hadakkal. A
kevés hajón csak a lovagok egy része fért el, így
8000 gyalogos, és 1000 lovas indult haza gyalogszerrel. A terv szerint az egyesített francia-német
sereg szárazföldön a szultánt Antiochiáig kergeti,
majd onnan az egyesített szentföldi csapatokkal
két tűz közé zárva megsemmisítik a Szeldzsuk
sereget, majd megölik a császárt, ezzel utat nyitva
Szíria felé. A hírek szerint az egyesítés előtt a
Szeldzsuk sereg Antiochia ellen indult, így megelőzendő a Szentföld elvesztését, Lajos és Konrád
hajóval előbb érkezett meg. A szentföldi csapatok
nem akartak egyesülni, vitájuk hevében nem vették észre Lajos és Konrád egyesített seregeinek
megsemmisítését. A király és a császár alig tudott
elmenekülni, így Tripolisz, Antiochia és Jeruzsálem magára maradt.
Fontos tisztáznunk, hogy Jeruzsálem a pápa hűbérese, mert a pápa által felajánlott koronával koronáztak. A bevezetett európai normák miatt, és az
Európára jellemző hűbéri rendszer miatt a meg
növekedett elégedetlenség lázadáshoz vezetett. A
lázadás eredménye, hogy az amúgy is erőtlen királyi hatalmat papíron, törvénybe foglalva gyengítették tovább. Folyamatos volt a belviszály, a
három megmaradt ország egymás elleni küzdelme. Jeruzsálem szövetségre lépett Egyiptommal,
de az egyesített Szeldzsuk seregek elfoglalták a
Nílus völgyét. Szaladin lett az új szultán, aki katonailag felülmúlhatatlannak bizonyult. Elindult a
harmadik keresztes hadjárat.
A hadjáratra négy uralkodót kért fel a pápa: Barbarossa Frigyes német császárt, Fülöp Ágost francia királyt, Henrik angol királyt és III. Béla magyar királyt. A magyar király nem fogadta el a felkérést, helyette az átvonuló német sereget támogatta lovakkal, fegyverekkel, élelemmel. Magyarország semmiképpen nem akart részt venni a császár beosztottjaként egy hadjáratban, és semmiképpen sem akart Bizáncra támadni. Bizánc volt a
német sereg elsődleges célpontja, ugyanis a keresztes hadak fosztogatásait megelégelte Izsák
császár, és szövetségre lépett Szaladinnal. Az új
szultán és az új császár megértették egymást. Szaladin bevette Jeruzsálemet, így nem maradt a kereszteseknek partraszálló kikötővárosa. Antiochia
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és Tripolisz egyesítette erejét, és Akkon ostromába kezdett. Csatlakozott hozzájuk a keresztesek
Jeruzsálemi maradéka, köztük Frigyes osztrák
herceg is. Európában késett az utánpótlás, mivel
Franciaország és Anglia hadban állt. Nyugat Franciaországot Henrik birtokolta, és egy ügyes csavarral Fülöp Ágost hűbéresévé vált. Az egyház
szándékai egyértelműek: már sikerült Európát
megtisztítani, de az anglikán egyház megalapítását
meg kellett akadályozni, tehát a királynak menni
kellett. A gyenge francia királynak, aki ügyetlenségében Anglia hatalmát növelve csökkentette az
egyház hatalmát, menni kellett. Barbarossa Frigyes, aki hatalmasabbnak hirdette magát, mint a
pápa, menni kellett. A Magyar királynak menni
kellett, így végre az egyház a Szent Korona fölé
emelkedhetett volna.
Magyarország inkább fizetett, de nem vállalta a
kockázatot. Frigyes korábbi sikereinek megkoronázásaként vállalta a küldetést. Henrik és Fülöp
Ágost vállalta a küldetést, de harcaik miatt egyikük sem indult útnak. A Német csapatok átvonultak Európán, Bizáncot, Bulgária nagy részét leigázva megalapították a Latin császárságot, majd
Délre indultak, hogy Akkon ostromában segédkezzenek. Egy folyón átkelve az öreg császárt a
mélybe húzta nehéz páncélja, és életét vesztette, a
csapatok továbbvonulva csatlakoztak az ostromlókhoz.
Henrik halála után Richárd lépett Anglia trónjára,
aki fegyvernyugvást kötött Fülöp Ágosttal, sőt,
egymás területeinek meg nem támadását is rögzítették, amíg a Szentföldön harcolnak. Közösen
indultak tengeri úton Akkon felé. Szicíliában
megpihentek, ahol a nagyképű, Angol kóbor lovagok olyan messzire mentek, hogy a Szicíliai király
egyet közülük megkorbácsoltatott. Richárd király
ettől felbőszülve megostromolta és elfoglalta Szicíliát. Fülöp Ágost kívülállóként nézte az eseményeket, majd a sikeres ostrom után részt követelt a
zsákmányból, melyet Richárd megtagadott. Szicília királyának visszaadta országát, és továbbindult
Akkon felé. Fülöp Ágost tétlenül nézte végig megaláztatását, hiszen Richárd, ahogy korábban Henrik, a hűbérese volt. Szicília népe az Oroszlánszívű jelzőt adta Richárdnak, melyet ezentúl
haláláig viselt. Az Angol flotta viharba keveredett,
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és Ciprus partjainál hajótörést szenvedtek. Oroszlánszívű Richárd a volt Görög császárt Izsákot, aki
Ciprus királya volt kivégeztette, és megalapította
a Jeruzsálemi királyságot Cipruson. Továbbhajózott Akkon felé, ahol az immár 12 éve tartó ostromot befejezte, és elfoglalta a várost. Az egyesített keresztesek egy-egy bástyára saját zászlaikat
helyezték el, melyet Richárd nem tűrhetett, leszedette azokat, és sárba tiportatta. Fülöp Ágost
hazatért, és Richárd öccsének, Jánosnak minden
segítséget megadott, hogy Richárd helyett trónra
léphessen. Az egyház segítette mindenben János
öröklését, így a Szentföldön tévútra vezették, és
hamis hírekkel hitegették Richárdot. Szaladin
Akkon elvesztése után csapatokat gyűjtött és Jeruzsálem védelmét erősítette. Szaladin engedte Jeruzsálemben a szabad vallásgyakorlást, így egyszerre működtek templomok és mecsetek is. A zarándokokat beengedte a városba, egyetlen kikötése az volt, hogy csak fegyvertelenül léphettek be
a kapun. 8000 keresztény kereste fel a szent sírt,
minden bántódás nélkül. A pápa félrevezette Richárdot, és a felperzselt föld taktikát folytató Szaladin lerombolt városaihoz küldte ostromra. Míg
Richárd ellenfelet keresett, Szaladin felállíthatta
seregeit, és megerősíthette Jeruzsálemet. Az
Akkon ostroma utáni zászlógyalázás miatt visszatért Európába minden sereg, Antiochia és Tripolisz magára maradt. Richárdhoz eljutottak az
igazi hírek János hercegről, ezért hazatért.
A negyedik hadjárat már semmi mást nem szolgált, mint rablást, fosztogatást, politikai hatalom
megszerzését. Bizánc egy elhibázott politika folytán újra egyesíteni kívánta a római birodalmat,
ezért Magyarország ellen vonult. A törökök, és a
besenyők közben Kelet felől támadtak hazánkra,
és ugyan egyik háború sem hozott sikereket a Magyarok ellenségeinek, azért mégiscsak egy folyamatos nyomás érkezett Kelet felől. Bizáncban az
elhibázott politika miatt meggyengült a hatalom,
így III. Alexios újra görög császárságot alapított,
miután átvette a hatalmat. Velence és a német
lovagok egyezségre jutottak, és a pápa kiátkozása
mellett megszervezték a negyedik keresztes hadjáratot. Az első akadályt sikeresen vették, miután
Magyarországra támadtak, és Dalmáciát és Zárát
elfoglalták, és Velencéhez csatolták. Imre király
közben András herceggel folytatott trónviszálya
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miatt az Adria teljes partvidékét veszni hagyta.
Velence a keresztesektől megkapta a hajói bérleti
díját, már csak az a feltétele maradt, hogy a francia és német keresztesek állítsák vissza a latin
császárságot. Közben Alexios herceg lepaktált a
pápával, és a németekkel, pénzt és sereget ajánlott Antiochia védelmére, a görög egyházat pedig a
pápa fennhatósága alá helyezte. A pápa áldását
adta a hadjáratra, hiszen saját érdekei is érvényesültek. A keresztesek sikeresen bevették Bizáncot, és immár IV. Alexios lett a császár. A keresztesek Bizánc külvárosában táboroztak, és ünnepelték győzelmüket, a görögök pedig mint felszabadítót ünnepelték az új császárt. A paktumot
megpróbálták kikényszeríteni a keresztesek, de
erről a görögök hallani sem akartak, az ifjú császár pedig sem a megígért összeget, sem a sereget
nem tudta biztosítani, a pápa fennhatóságára pedig ellenérzést váltott ki. Nem volt mit tenni, a
császár a nép mellé állt, és a keresztesekkel közölte, hogy nem hajlandó teljesíteni a paktumot. A
keresztesek újra ostrom alá vették Bizáncot, ahol
a fiatal császár felelőtlensége miatt kitört a
forradalom, mely következtében megölték az ifjú
császárt. A görögök közül senki nem merte az
ostromlott városban elfogadni a koronát, és a zűrzavart kihasználva a keresztesek egy francia grófot
emeltek trónra. A görög császárságot feldarabolták, így Trákia maradt Bizánccal a latin császárság. A szigeteket és a partvidéket Velencéhez
csatolták.
Az ötödik hadjárat volt Magyar részről leginkább
érintett. II. András Magyarországon megszilárdította hatalmát, Kelet felől megfelelő védelmet biztosított. Velencével szemben elsöprő győzelmet
aratott, így visszafoglalta Dalmáciát és Zárát. A
rendezett viszonyok között a Magyar király 1217ben indult útnak. Egyesek szerint velencei gályákon haladt Akkon felé, mások szerint azonban
szárazföldi úton haladt, megkerülve a Földközitengert. A gályákon átkelést több okból sem fogadhatjuk el. Velence alaposan megszedte magát
a keresztes hadjáratok idején, tehát drágán fizetett
mindenki az utazásért. A hajóutat leírók közül
egyesek fizetségként Zárát, mások a királynői ékszereket jelölik meg. Zárát nem adta át András, ez
történelmi tény, ha a királynői ékszereket adta
volna, akkor azokat hogyan lophatta el András só-

gora? Gertrúd halálakor, öccse a kalocsai érsek
magához vette a királyné mozdítható vagyonát és
menekült az országból. Fogadjuk hát el a szárazföldi utat, mely zökkenőmentesen zajlott egészen Egyiptomig. A keresztény országokat elhagyva András maga előtt kergette a partvidéken a
török helyőrségeket, közben kiszabadítva a fogságba esett kereszteseket. Eredetileg 20.000
lovasból álló serege a Nílus torkolatához érkezve
70.000 főre szaporodott. A korábban megbeszéltek szerint Damiette városánál találkozott a német
sereggel, amelyet Lipót herceg vezetett. A város
ostromára azért volt szükség, hogy a Nílus mentén
Dél felé haladjanak, és elfoglalják Kairót, Szaladin szülővárosát, ezzel a szultánt támogatásától
megfosszák. A város tökéletes védelmi rendszerben épült. Erős falak védték minden oldalról, a
tengerbe pedig egy tornyot emeltek. Ezzel egymást védte a tengeri erődítmény és szárazföldi
erődítmény. A megoldás az ostromra a kettős támadás volt. Lipót hajóhaddal a tornyot, András
szárazföldi erőkkel a várost támadta. Mindkettő
még így is kemény diónak bizonyult, Lipót nagy
veszteségeket szenvedett, míg András nem küldte
halálba embereit. A kiszabadított és csatlakozott
keresztesek puhánynak nevezték a királyt, és kérték a pápai legátust, hogy fossza meg parancsnoki
rangjától. András nem akarta idegen földön elveszíteni a Magyar sereget, ezért továbbra is kivárt,
majd szárazföldi támogatással elfoglaltatta az osztrák herceggel a tornyot. A várost körülzárta, és
meddő ostromba kezdett, mely során egyik oldalon sem keletkezett veszteség. A templomosok
nagymestere egyik éjszaka a lázadozó lovagokkal
Szaladin ellen indult. Az 500.000 fős felszabadító
sereg Szaladin vezetésével összecsapott a 40.000
fős keresztes sereggel, és fényes győzelmet aratott,
majd a csata után letáborozott. Az élelem utánpótlást András megszerezte, ezzel visszavonulásra
kényszerítette Szaladint. Damiette ostroma hirtelen ért véget, András visszatérve az élelemmel
egy kihalt városhoz érkezett. A pestis elpusztította
a város 90 százalékát. A bevonuló seregnek András megtiltotta a fosztogatást, a mészárlást, és parancsot adott, hogy minden utcasarokra tegyenek
oltárt, melyen gyertyák és füstölők égjenek. A
győzelem hírére János Jeruzsálem királya is a
városba érkezett, és mint a királyságához csatolt
várost, azonnal birtokba vette. Parancsot adott a
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nép lemészárlására, és a város kifosztására. András ezt nem nézhette, így Szaladin után indult Kairóba. A huszonötszörös túlerőben lévő sereg után
merész vállalkozás volt elindulni, de a városban
nem maradhatott tovább, támogatást pedig nem
kaphatott a többi keresztes vezetőtől. Szaladin
rendezte éhínségtől szenvedő sorait és megérkezett az utánpótlás is, mégsem vette fel a harcot.
Csapdát állított, felduzzasztotta a Nílust, majd átvágatta a gátakat, és árvizet engedett a Magyar seregre. András haladt serege élén, és lova előtt
kettévált az árvíz. Körbefolyta a Nílus a sereget,
hirtelen egy szigeten találták magukat a sivatagban. Szaladin ekkor tárgyalásba kezdett Andrással. Ha a szent folyó nem pusztította el az
ellenségeit, akkor nem szabad neki sem. András
hatalmas ajándékot kapott a szultántól cserébe
pedig visszaadta Damiette városát. A Szent Kereszt egy darabját, antiochiai Szent Margit koponyáját, egy korsót, melyben Jézus a vizet borrá
változtatta. Ezek csak a legkiemelkedőbbek, több
társzekér ereklyét vihetett magával András. Megegyeztek abban is, ha a Tábor hegyét elfoglalja
András, megtarthatja.
András visszaindult Damiette városába, hogy az
egyezséget közölje, de mire visszaért, már nem talált élőt a városban. Oltárait a falakon kívülre
vitték, így a pestis szabadon tombolhatott. András
a kísértetvárost maga mögött hagyva, a Tábor hegyéhez vonult, és ostrom alá vette. Ekkor csatlakozott hozzá egy újabb pápai legátus, és próbálta az ereklyéket Róma számára megszerezni.
Mikor ez nem sikerült, felajánlották a király nélküli Jeruzsálem koronáját, de András nem fogadta
el. Ennek két oka is volt, egyik, hogy a királyságot
Richárd alapította, így Angliának hűbériséggel
tartozott volna, a másik, hogy nem viselhetett
arany koronát ott, ahol Jézus csak töviskoszorút. A
pápai küldöttek biztosították arról, hogy a koronát
már kivonták Anglia keze alól, így hűbériséggel
csak a pápának tartozott volna, de ez megint csak
nem kellett Andrásnak. Szaladin elismerte törvényes uralkodónak Andrást, így a Magyar királyok
viselhették a Jeruzsálem királya címet, de csak
attól fogva, hogy a pápa fennhatósága megszűnik a
Szentföldön. A legátus előtt nem volt más választás, meg kellett mérgezni a Magyar királyt. A mérgezést András kiheverte, és hasonló óvatos ost113
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romot folytatott, mint Damiette városánál. A felépült király újra nemet mondott a koronára, így
újra megmérgezték. A felépüléskor elege lett a
szent széknek árulásából, így hazaindult András
Magyarhonba. Hazaérkezésekor még több kísérletet tett Róma Magyarország elpusztítására, de sikertelenül.
A hatodik keresztes hadjáratnak célja szintén
Magyarország fényének csorbítása volt. A II. Frigyes által vezetett hadjárat egyik parancsnoka az
a Türingiai Lajos volt, aki Árpádházi Szent Erzsébet férje. Cél: eltüntetni Lajost, hogy a szent életében támogatott Erzsébet is eltűntethetővé váljon.

Az akció sikeres volt, Lajos rövidesen valamely
furcsa betegség, valószínűleg mérgezés által meghalt. Frigyes folytatta útját, és a titkos küldetésről mit sem sejtve magával hordozta a pápai
küldötteket. A küldöttek célja, hogy lepaktálva a
Mongol seregekkel, megszerezzék a Magyar koronát. A tatár támadások sikertelensége a történelemkönyveink szerint sikeresek voltak, pedig céljuk egyszerű: megölni a királyt, megszerezni a koronát. Ha Magyarországnak nincs királya, a pápa
annak a fejére teszi a koronát, akinek csak akarja,
és máris bekövetkezhetett volna Trianon. IV. Béla
tökéletesen látta a helyzetet, és a koronával együtt
elmenekült, így a terv kútba esett.

III. Béla király
Képes Krónika (Chronicon Pictum) I. Magyar Helikon,
Budapest, 1964, 122. old. (f.61'b).
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest

II. András keresztes hadjárata
Miniature a bécsi képes krónika 124. lapján

Harcz a keresztesek és saracénok között.
Üvegfestmény a XII. századból
a párisi Notre-Dame templom egy ablakán.

Harcz keresztesek és saracénok között.
Ablakfestmény a XI. századból;
régebben a Szt. denisi templomban.
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MISÓCZKI LAJOS
Miskolc és Kassa az Északkelet-magyarországi
idegenforgalom kezdetén 1830-ig1
A kezdetek
Az utazás, szállás, vendéglátás megteremtése
Magyarország északkeleti részében is már a 12–
13. századtól elindult, és az utazás, az utaktól függően a 13–14. században elterjedt. Az országos út
egyik főütőere vezetett: Esztergom vagy Fehérvár–
Buda–Pest–Hatvan–Kompolt–Keresztes–Szikszó–
Kassa–Eperjes–Bártfa–Krakkó vonalon, amely
hadi és kereskedelmi út is volt.2 Ebből elágazva a
Diósgyőr–Miskolc út Rimaszombat–Zólyom–Körmöcbánya–Zsolna irányába tartott.3 Még a középkorban Miskolc és Kassa a térség jelentős településévé nőtt. A kedvező földrajzi helyzet mellett
ez a mezőgazdasági és kézműipari fejlődésüknek
is köszönhető volt, amely a városiasodásukkal a
vendégforgalmukat is növelte. Kassának I. Nagy
Lajos 1347. július 28-án adta a szabadalom levelet, azaz a szabad királyi városi oklevelet,
amelyet később az uralkodók megerősítettek, vagy
bővítettek.4 Miskolcnak 1405-ben Zsigmond adott
városi rangot.5 A két város meghatározó szerepet
foglalt el a térségben; Ritkábban, gazdasági és
társadalmi téren is mindkettő a kölcsönösség vagy
együttműködés vonatkozásában is kapcsolatba került. Amíg Miskolcnak a környező vármegyékben,
Kassának Északkelet-Magyarország minden vármegyéjében hatása volt, kisugárzott vezető szerepe.
A két város térségi vetélkedése helyett jellemző szerepüket világítjuk meg. Külön-külön és
együttes vizsgálódással, hogy a gazdasági, társadalmi, vallási élet mellett a vendégforgalom mű1

A Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyetem XIII. Magyar Őskutatási Nemzetközi Fórumán, Miskolcon, 2008. aug. 5-én elhangzott előadás
bővített változata.
2
HIDAS Gábor 1991. 115/1. PAPP-VÁRY Árpád 2004.
34–35.
3
PAPP-VÁRY Árpád 2004. 34–35.
4
Ifj. KEMÉNY Lajos 1896. 40–43. WICK Béla 1941. 16.
5
KUN Miklós 1842. 14. Miskolc város kiváltságát 1365-re
keltezi CASTIGLIONE Endre 1975. 57.

velődési, egészségügyi és más kapcsolatait is lássuk.
Az Oszmán–Török Birodalom és az Erdélyi
Fejedelemség szomszédaként

Miskolc már 1526-ban a török dúlását tapasztalta. Szeptember 9. és október 9. között a
portyázó törökök „Vácztúl fogva Gyengyesig, Miskolcig, Mohiig, az Nagyszegedig, Péterváradjáig,
az Tisza-Duna közütt mind megrablák, ígetik…”6
– jegyezte le a kortárs, Verancsics Antal. A császári, fejedelmi és török csapatok hadjáratai, valamint azok végvárai harcosainak portyázásai mégsem rettentették el az utazókat és vendéglátókat.
Kassa tekintélyét intézményei állandóan növelték. A Budáról menekült egyetem 1553-ig, a
jezsuita egyetem 1660-1682-ig működött itt.
1670-ben létezett a nyilvános könyvtára.7 Közel
harminc iparos céhe 1635. július 6-tól vallásos
szövetséggé vált.8 A Szepesi Kamara Lőcséről
Kassára költözött. Ide költözött az egri káptalan és
1552-ben a Felső-magyarországi Főkapitányság.
1604. november 11-től Bocskai István fejedelem
székhelye.9 Rohamos fejlődésére utalt, Abaúj vármegye székhelyét Göncről végleg Kassára helyezték.
Kassa vendégforgalmát központi erősödésén
túl az ott zajló események is lendítették. 1626ban Bethlen Gábor fejedelem házasságkötésének
helye Brandenburgi Katalinnal. 1619-ben Bethlen, 1683-ban Thököly Imre tartotta országgyűlését. Át- és odautazó vendégei emelték forgalmát.
A környékről is jártak az 1588-ban és 1612-ben
felújított fürdőjébe. 1504-től megvolt a szállója és
6

VERANCSICS Antal 1981. 30.
FARKAS Gábor 1990. 81., 89., 189–193.
8
DEIL Jenő – L. SZABÓ Endre 1896. 233. A szövetség,
azaz az öt város hitvallása (confessio pentapolitana) többi
tagja Eperjes, Bártfa, Kisszeben és Lőcse volt.
9
SZIKLAI Ferenc 1938. 1.
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1569 óta a korábbi eredetű „lőcsei ház”.10 A
szomszédos Bankó az 1600-as évektől kedvelt kirándulóhellyé vált, ahol 1704-ig szintén volt fürdőház is.
1620-ban Kassán jelent meg az első magyar
nyelvű útleírás, Szepsi Czombor Márton: Europica
varietas című könyve. A jelentős útleírók közül
Kassán járt Simplicissimus, azaz a szász Daniel
Speer és a török világjáró, Evlia Cselebi. Az utóbbi tizenegy vendégfogadót és három fürdőt látott,
és még a vizét is, meg a levegőjét is dicsérte az
1661. évi ottani tapasztalata alapján.11
Miskolc a 17. század végéig rettegett a török
fenyegetettségtől. Általában a szultánnak és a királynak is adózott, 1621–1629 között az erdélyi
fejedelemnek is. Az 1400-as évektől kapott kiváltságai előnyösen segítették a 15-16. századi
mezőgazdaságának, szőlészetének, kézműiparának
és átmenő kereskedelmének fejlődését. Szomszédságában Tapolca és a távolabbi Eger fürdőit a középkortól ismerték.12 Sem a természeti adottságai,
sem lakóinak szorgalma nem hozott várt eredményt. Ugyanis hol természeti csapás, hol a török
vetette vissza ígéretes fejlődését. „1672. július
30-án a város majd nagyobb része földig égett…
Kisded gyermekek, szopósok és élemedett emberek is… Útczákon megégtek és a lakosoknak is
többnyire minden javok… 1679-ben nagy pestis
uralkodott Miskolczon.” „1691. május 23-án a
rendkívül való esők… miatt a Szinva és a
Pecze… javainkat elhordotta, marháinkat megölte, sokadalom (vásár – M. L.) alkalmával lévén
sok idegenek s lakosok közül is sokan a vízbe
holtanak…”13 Aztán 1682-ben „a török járás miatt igen nagy ínségben volt az egész város; biránkat, predikátorinkat, deákinkat szekerekre rakatván a táborra gyalázatosan hurczolták… Hites
(elöljáró – M. L.) embereinket erősen megkötözvén, ló mellett, pórázon egész éjjel hurczolták,
kínozták”… „1685-ben a török császár vetett
Miskolcz városára ezer kila búzát vagy lisztet,
hogy Budára szolgáltassanak,… mellyet… csaknem magok s gyermekek éhel halásával megszerzettenek… Ekkor olly nagy drágaság volt,
hogy… sokan… éhel haltak… Emberek ebet,
10

Ifj. KEMÉNY Lajos 1896. 48., 322–323.
EVLIA Cselebi 1904. 102–109.
12
SUGÁR István 1983. 111., 113.
13
KUN Miklós 1842. 22.
11
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macskát a nagy éhségben megettenek…” „1687ben nem csak a törökök, hanem… fellázadó kuruczok (és) a királyi seregek is, nép nyelvén labanczok, nem kis mértékben adóztatták Miskolczot.”14
Az egri vár és város 1687. december 17-i felszabadulásával a Bükk-vidéken szintén megszűnt
a török uralom. Miskolc is elkezdte az újjáépítést.
Miskolc szabad királyi városi ranghoz akart jutni,
de megmaradt kamarai, 1755-től magánföldesúri
zálogbirtoknak.15
A Rákóczi-szabadságharc idején
A török kiverése utáni hazai újjáépítés Habsburg megszállás és fennhatóság alatt történt. Ezen
önkény ellen 1703-ban a paraszti ellenállást felhasználva indította el II. Rákóczi Ferenc a szabadságharcot. Szeptemberben Sárospatak, Losonc,
Korpona és Léva, 21-én Szolnok nyitott kaput
kurucai előtt. Novemberben Lőcse, 1704. január
9-én Tokaj, majd Murány, Miskolc, Munkács,
Ungvár, Eger és Kassa. A fejedelem 1704-ben
Miskolcon adta ki a vallásügyi pátenst, és itt alapította meg a Consilium Aulicumot, az Udvari Tanácsot. 1706-ban Miskolcon, a szenátus tárgyalásán és Kassán, az egyik fő helyén mindig ünnepélyesen fogadták.16
A hadi események ellenére a mindennapi
polgári élet tükröződéseként, csökkenve, de folyt
az utasforgalom. Rákóczi gyakran intézkedett az
utak javításáról a biztonságos közlekedés érdekében. A királyi posta felépítését és működését
felhasználva, kiépítette postahálózatát. Bár ez elsősorban hadi és közigazgatási érdekeket szolgált,
személyeket és leveleket (csomagokat) is szállított.17 Négy fő postavonal volt, amelyből az északi
Besztercebányáról kiindulva Kassán keresztül Tokajig vezetett. Amikor Kassán a császáriak kapituláltak, az 1704. szeptember 24-én kelt oklevél
sem az utas-, sem a vendégforgalmat nem korlátozta.18 Az utazók biztonsága a fegyverszüneti
14

Uo. 20–2 1. Kila = 46,56 kg
Uo. 27. A zálogbirtok-szerződést Miskolc gr. Grassalkovics Antallal kötötte meg.
16
KÖPECZI Béla–R. VÁRKONYI Ágnes 2004. 633–646.
17
KAMODY Miklós 1976. 1.
18
AMK Státny Okresny Archív Continautio… Civitatis
Cassoviensis Tabularium II. 12183. Capitulatis cum
15

tárgyalásokon is előkerült. 1706-ban a tizenegyedik tárgyalási pont rögzítette is: „Az Úton
fosztók, haramiák és tolvajok mindenütt szorgalmatosan föl kerestessenek, megfogattassanak és
érdemek s Törvény szerint meg büntethessenek…”19
A polgárosodáshoz vezető évtizedekben
A Habsburg uralkodók 1711 után sem állították helyre az ország területi egységét. Az ország
északi része, benne Miskolc is, Kassa is a Magyar
Királysághoz vagy Magyarországhoz tartozott. A
vármegyei és országismertetők folyamatosan közölték Miskolc és Kassa földrajzi, gazdasági és általános helyzetét. A legteljesebb leírás Vályi András háromkötetes, 1799-ben kiadott munkájában
található. A II. kötetből: Kassa, Cassovia, Kaschau, Kossicze – III. András 1290-ben adta a szabad királyi városi jogot. Ezután a városról négy
hasábon írt.20 Miskolc – Mezőváros. Itt a vendégforgalomra is utalt: „Vásárjai nevezetesek s gyakorta oly héti vásárok vannak itten, melyek a pesti
héti vásárt messze felül haladgyák... Borai híresek...”21
Miközben már a felvilágosodás jelei is felsejlettek, bővült Miskolc gazdasági ereje és befolyása. 1720-ban elérte, hogy Borsod vármegye
székhelye lett.22 A szomszédos Diósgyőr iparosodását az 1783-ban létesített papírgyára nyitotta
meg. Miskolcnak főleg gazdasági kisugárzása túlmutatott a vármegyén Nógrád középső és Heves
mátrai körzetéig. Miskolc és Kassa gazdasági, kereskedelmi és művelődési kapcsolatai a reformkorban új lendületre leltek.
Út- és postahálózat.
Korszerűsödő közlekedési eszközök
és utazás
Az 1711. október 1-i királyi rendeletre a bécsi haditanács tervezetben kijelölte a bővítendő
Civitate Cassoviensi die 22. 7bris 1704. facta. Hercules
Rus Montecuccoli adta át gr. Forgách Simonnak.
19
M. KOVÁCS János 1742. 67. SPANGAR András 1742.
67.
20
VÁLYI András 1799. 318.
21
Uo. 618.
22
VERESEGYHÁZINÉ KOVÁCS Jolán – VERESEGYHÁZI Béla 1999. 60.
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vagy felállítandó postavonalakat és a folyósítandó
postamesteri fizetéseket.23 Az országos 12 vonal
közül a VII. Felső-Magyarországon vezetett át, a
Pozsony–Rózsahegy–Lőcse–Kassa úton Tokajig.24
1790-ben a Budától Tokajig vezető úthoz az Eger–
Tard–Harsány–Miskolc vonalat csatlakoztatták.25
Az utak minősége még az évszázad végén is országosan gyatra maradt. Abaúj-Torna vármegye
1782/1785. évi, II. József-féle katonai felmérésében a következőket rögzítették a Kassa külterületi, környező utakról: „A postaút és az országút
hosszas esőzések vagy áradások idején megerőltetők, s ilyenkor gyakran járhatatlanok.”26 A századfordulón már a vármegyék is többet törődtek az
utak gondozásával. A Kassára vezető útakról az
1819. évi Magda-féle ismertető megjegyezte,
„igen jó utak csináltattak”.27
Az utak biztonságát a hidak számával is igyekeztek szolgálni. Kassának és környékének folyóin elegendő számú hidat létesítettek. Ami ellen
tehetetlenek maradtak, az az árvíz volt. Miskolc
gyakran szenvedett az áradástól. 1714-ben, 1778ban, 1788-ban, 1813-ban, 1823-ban és 1825-ben
a belvároson végigzúduló Szinva és Pecze tetemes
károkat okozott.28 A városi tanács nemcsak elhárította a kártételeket, hanem folyamatosan karbantartatta az utcákat. 1736-ban elrendelte, „a város
lakosai, nemesek és jobbágyok egyaránt, minden
ház után 20-20 krajcárt fizessenek az eső-ések
miatt tönkrement utcák javítására”29.
A személyszállító postakocsikon túl a magán
társaskocsi vagy delizsánsz járatok is léteztek.
Ezeket az 1820-as években a gyorskocsik váltották fel. 1829-től Kassán magán társaskocsi vállalat működött. Kassa és Eperjes, aztán Buda és
Tarnov között Miskolc és Kassa érintésével szolgálta az utasokat.30 „Utazásszervezés, vendégforgalom-szervezés terén Kassa szoros kapcsolatra
23

MUNKÁS László 1911. 228. Hivatkozik: OSZK Kézirattár, Fol. lat. 2769
24
Uo. 229–230. A 12 vonalat a Kamara 1716-ra építtette
fel.
25
Uo. 33–36.
26
CSORBA Csaba 1993. 48.
27
MAGDA Pál 1993. 157.
28
Hazai s Külföldi Tudósítások, 1827. Szt. Jakab hava (júl.)
11., 18.
29
B-A-ZML BML IV. A. 1501/a. Miskolc Város Tanácsának iratai. Tanácsülési jkvek. 1775
30
SEMSEY Mihály 1896. 450.
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lépett Miskolccal.”31 Így a gyorsutazás rajtuk keresztül Pesttől Lőcsére folyhatott és vissza. Miskolcon Lichtenstein Józsefnél, Kassán Spielmann
Józsefnél lehetett utazási jegyet váltani.32
Szállás, fogadás, vendéglátás
Az utazási fáradalmakat a lóváltó állomásokon pihenték ki. Gyakran csárdát is találtak az
úton. A Mezőkövesd–Miskolc–Kassa útszakaszon
1790-ben 4, 1820-ban 8 lehetett.33 Az említett
Vályi Kassát ismertetve szólt a Fekete Sas és a
Zöld Fa vendégfogadóról, valamint a táncházról és
a csinos kávéházról. „Mulató helyei között... legnevezetesebb a Bankó, egy igen igen szép erdős
helyen épülve.”34 Miskolcra és Kassára tovább is
a vásári napokon érkezett a legtöbb vendég. A
vármegyei gyűlésekre szintén sokan mentek, mert
a küldötteket a családtagok és az ismerősök is elkísérték. Olyankor a fogadók megteltek, ezért
„házaknál” szálltak meg. Kassán már 1661-ben
11 vendégfogadó volt.35 Az említett Fekete Sas
szállásadásáról és vendéglátásáról Kazinczy Ferenc író az 1789. június 19–20-i, Robert Townson
angol természettudós az 1797. évi ottani tartózkodásról elégedetten nyilatkozott.36 Miskolcon a
16. századtól meglévő, a 17. században Dőri kocsmaként, 1783-tól Arany Korona nevű fogadót
1798-ban egy, 1817-ben kétemeletesre bővítették.37 Miskolcon megszállhattak még a Három
Rózsa, a Zöld Fa (7 szobával), a Pest, a Csillag és
a Tambur fogadóban. Az utóbbiban volt a Theatrum, amely 1797-ben leégett. A nagy fogadók
konyháiban a szakácskönyvek is helyet kaptak.
1763-ban az egyik ilyen kiadvány Szakáts-Mesterségek Könyvetskéje címmel Kassán jelent
meg.38 Kassán és Miskolcon már étlap is volt.
A lendületes vendég- és átutazó forgalom arra
késztette a városi tanácsokat, közgyűléseket, hogy
31

SUGÁR István 1991. Feljegyzések a XIX. század történetéhez c. fejezet
32
VAS Sarolta 1986. 354–356.
33
SUGÁR István 1985. 6–7. Sugár István összesítése.
Becsült adat.
34
B. BALSAI Jolán 1993. 142. Hivatkozása Vályi Andrásra
35
SUGÁR István 1983. Jegyzetek
36
SZAMOTA Istán 1891. 489.
37
DOBROSSY István 1991. 56–57.
38
LEVELES Erzsébet 1929. 122. GUNDEL Károly 1943.
293–294.
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a vendéglátás ügyével többet foglalkozzanak. Miskolcon az 1827. február 14-i városi tanácsi előterjesztést a vármegyei közgyűlés június 12-én
nemcsak elfogadta, hanem a statútumok 54. pontjába be is cikkelyezte „a kártékony Emberek”
megrendszabályozása címen, hogy a közbiztonságot ilyen úton is megóvják.39
A polgárosodás a vendéglátást újabb mozzanatokkal bővítette. Terjedt a kávéházba járás szokása még a nemesek között is. Önálló vendéglőket
és kávéházakat nyitottak. 1744-ben Miskolcon
nyílt kávéház, amit 1767-ben egy újabb követett,
és a nagy népszerűségnek köszönhetően 1781-ben
három, 1788-ban, 1818-ban egy-egy nyitott.40
A vendégfogadás közüggyé vált. Miskolc a cél
érdekében áldozatot is vállalt: 1718-ban a tanács
elfogadta azt a határozatot, amely szerint minél
több „vendégfogadót kell építeni a város hasznára.
Az építkezéshez mindenkinek hozzá kell járulnia... jószágai értékeinek minden forintja után egy
dénárral.”41 A Miskolcra érkező vendégek nyugalma érdekében 1821-ben a tanács bevezette a
„járdákon talyigával, lóval való járkálás” tilalmát.42 A legrémítőbb veszedelem, a tűz ellen a városok országszerte védekeztek. Kassán, 1574-ben
az egyik külföldi utazó, Pierre Lescalopier feljegyezte, „egy csordástülköt fújó ember az egész éjszaka járja a várost,... hogy éberségre intsen a
tűzveszéllyel szemben”.43
A vendégforgalom önkéntes hírverői.
A táj és a városok szépségei, természeti
változatosságai az útleírások szerint
Még nem tömeges a vendégforgalom. (A búcsúsok, zarándokok a kegyhelyeken és a vásározók az országos nagy vásárokon nem kizárólagos
’idegenforgalmi’ résztvevők voltak.) Ugyanúgy a
hazai és külföldi útleírók még csak kezdeti ala39

B-A-ZML BML Miskolcz várossa lakosai részére tett
statútumok vagy rendszabályok Miskolczon. 1828. 21.
40
LEVELES Erzsébet 1929. 108. Miskolcon a kávéházi
bérlők vagy vállalkozók évtizedeken keresztül helyi sörösök voltak.
41
B-A-ZML BML IV. A 501/b. Borsod Vármegye Nemesi
Közgyűlésének iratai. Tanácsülési jkvek. 1718.
42
IGLÓI Gyula 1992. 13. Hivatkozik: B-A-ZML
1700/1838. Megyei Küldöttségi munkálatok a város rendbeszedéséről
43
LESCALOPIER, Pierre 1982. 95.

pozói és szószólói az itteni utazásnak és
vendéglátásnak. Az évek haladtával az összefoglalók, országismertetők, statisztikai és geográfiai
leírások mind többet közöltek a településekről, a
változatos tájakról, ásványkincsekről, létesítményekről, termékekről, történelmükről, különlegességeikről. Csak tájékoztattak, mégis utazásra serkentettek. A nemes mellett a polgár is utazni, ’világot látni’ vágyott.
A szerzők és munkáik közül Timon Sámuel
földrajztudós Magyarország Tisza folyójának...
ismertetésében Miskolcról szólva Diósgyőrt,
Mindszentet, Tapolcán a fürdőt említi.44 Kassáról
a Hernád ismertetésekor ír.45 A szintén latin nyelvű, nagyon részletes ismertető a Lipszky-féle Repertórium. Lipszky János a még 1763-ban készített alaptérképén az 1808. évi kiegészítéssel
terjedelmes földabroszt is mellékelt. Ezen még a
19. század eleji utazási vagy postahálózati útvonalakat is jelölte.46
Olyan szerzők írásait is megismerhetjük, akik
Kassa és Miskolc vendégforgalmának, idegenforgalmának alapozásához figyelemfelkeltő írásaikkal járultak. A tapasztaltakat okulásul vagy követendő például írták le. A külföldről érkezők közül nyugati vendég volt Róbert Townson Angliából, aki Kassát kifejezetten szépnek találta.47
Andreas Joseph Krickel, bécsi polgár 1827-ben
járt a kedves emlékű Miskolcon és Kassán. Joseph Andreas Dorffinger német szerző az 1827ben megjelent könyvében a két helység szállóit,
vendéglőit és üzleteit említette.48 A keleti vendégek között előkelő helyen találjuk Vaszilij Grigorovics Barszkij ukrán zarándokot, aki 1724-ben
Rómába igyekeztekor eljutott „a nevezetes és
egész Magyarországon híres Kassa városába”49,
továbbá Miskolcra is. Vlagyimir Bogdanovics Bronyevszkij cári orosz tengerésztiszt 1810-ben Magyarországon át igyekezett vissza hazájába. Miskolcon az egyik templomba tartó diáklányokat és
fiúkat látva megállapította, gondosan nevelhetik
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őket. Kassán színházi előadáson volt.50 Fjodor
Nyikolajevics Glinka (a nagy zeneszerzőnek csupán névrokona) az 1806. évi utazásakor Kassán
szintén volt színházban, ahol vígjátékot és balettet
nézett meg. Magyarországtól elérzékenyülve búcsúzott: „Óh, áldott ország, engedd, hogy utoljára
a szívből jövő fájdalom érzésével még egyszer s
utoljára azt mondjam – Isten veled!”51
Vendégforgalmunk hazai ismertetői már szépszámmal voltak. Az egyik a tapasztalatait, a másik
az elképzelt utazását írta le. Gr. Teleki Domokos
erdélyi tudós főúr elsőként közölt útleírást. Honismeretet szolgált, és nemzeti önismeretre ösztönzött tájaink és településeink ismertetésével.52 Gr.
Teleki három napot töltött Miskolcon, mert nagyon megtetszett neki. „Kassa egy a legszebb városai közül Magyarországnak,... a vidéke különös
kellemetességű”53 – állapította meg.
Jelentős eredményül szépirodalmunkban
megjelenik a felvilágosodásig szunnyadó útirajz,
az élénkülő utas- és vendégforgalom témája. Útiélményeket találhatunk gr. Batthyáni Vince 1805.
évi írásában. Kassáról ezt jegyezte fel: „A sebes
Hernád közel fut el mellette, és számos malom kerekeket forgat... Míg tiszta tsermely a város útszáit
végig öntözgeti, és tisztán kimosogatja. A szép sétáló helyek a (városfali – M. L.) bástyákon és a
Bankóban; az a szép útsza, mellyről két kapukat
lehet meglátni, az ovális piacz, mellyen a Theatrum, Casino és sok szép épületek állanak, legnevezetesebb jelességei ennek a városnak. Ezt tartják legcsinosabbnak Hazánkban és ennek keleti
részében legnagyobbnak. Az idevaló templom
pompás épület Gothus stylusban.”54
A fürdők és szerepük
a reformkort megelőző vendégforgalomban
Az utazás egyik leggyakoribb késztetője az
egészség visszaszerzésének vagy megóvásának
célja volt. Ennek érdekében mind többen látogatták a gyógyfürdőket, gyógyvizes helyeket, amelyekről már ismertetőkből is tájékozódhattak. A
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19. század elején divattá vált a gazdag nemesi és
polgári családokban, továbbá a katonatisztek és
magas beosztású hivatalnokok között is a fürdőbe
járás. Nem mindig gyógyulási, hanem kirándulni,
ismerkedni, világlátni és szórakozni céllal. Fáy
András, „a haza mindenese” (a kortárs Szemere
Pál író mondása) az elsők között hívta fel 1819ben a főurak figyelmét a fürdőügy támogatására:
„Alig van tartomány Európában, mellyet a Természet olly sok hasznos érczes forrásokkal (ásványvizes forrásokkal – M. L.) áldott volna meg,
mint Országunkat. Szint annyit hoztak már ezek a
sír széléről vissza, mint a mennyi visszaélőt Hegyallya nectárja arra juttatott. De a Magyar, ámbár
az érczes vizeket a nyári hónapokban csak kényből is látogatni már ma nála a szebb tonhoz tartozik (hódol a nyári fürdőbe járás divatjának – M.
L.), nemgondolással (nemtörődömséggel – M. L.)
mellőzgeti ezeket,... (kivéve), mellyeket a társalkodás tett kedvesekké. Legtöbb hasznos vizeinket
nevekről is alig esmérjük, s legfellyebb négy öt
mérföldnyi körökben esmértetnek.”55 Évtized elteltével Mindszenty Dániel ’válaszolt’ Fáy fürdőügyet pártoló felvetésére. Mindszenty még a ’közönséges kútvízű’ Kassának, a magyarországi
„anyavárosnak” fürdőjét is felsorolta. Kassa kisugárzása a körzetébe tartozó Kéked fürdőéletére is
hatott: Előnyére volt „Kassához közelsége”.56 A
Miskolc melletti tapolcai fürdő a szomszédos, hatszobás vendégfogadóval Althan Mihály apát megrendelésére 1723-ban készült el.57
Műveltségi és más tényezők
a vendégforgalom kapcsolatában
A több vármegyényi, Északkelet-magyarországi térség művelődési központja a 18/19. században versenytárs nélkül Kassa volt. Iskolavárosként ismerték, amelyhez a tárgyi alapot közművelődési és oktatási intézményei adták. A személyi alapot nemesi, polgári és papi alkotók nyújtották, akik közül többen a felvilágosodás eszméit
is elfogadva a tudományok és művészetek több
terén is működtek. A német nyelv túlsúlyát a magyar anyanyelvért küzdők befolyása előnyösen
55

Tudományos Gyűjtemény, 1819. VI. Köt., 1–25. Fáy
András: Parád leírása több tekintetekből, 1.
56
Uo. 95.
57
Uo.
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megváltoztatta, és a polgárosodást előmozdító művelődésügy kerekedett felül, a nyelvújító Kazinczy
Ferenccel az élen. Mindennek hatása áttételesen
Kassa városában a vendégforgalom mennyiségében és minőségében is megmutatkozott. Kassa a
18. század végén a felvilágosult irodalmi élet központja lett. Megjelent az első szépirodalmi folyóirat, a Magyar Museum. Kazinczy Ferenc Kassán
adta ki 1789–1791 között az Orpheus folyóiratot
is. A Szemlélő nevű folyóirat 1836-ban jelent
meg, amely a reformkorba vezetett át.
A színművészet 1781-ben talált otthonra Kassán. A társulat még német nyelvű volt. Magyar
társulat Kolozsvárról 1828-ban Kassára települt.
A színház népszerűségét a vidékre, Miskolcra,
Egerbe, Eperjesre, Bártfára és Ránkra járással növelték. Elérték, hogy sok rajongó érkezett Kassára
a színházi előadásokra, növelve az utas- és vendégforgalmat.58
Miskolcra Pestről 1805-ben költözött színház.
A társulat 1823-ban kapott épületet, amely máig
hirdeti a miskolciak művészetpártolását. Miskolcon is élénkült a szellemi és közélet. 1781-ben gr.
Török Lajos elnökletével megalapították az Erszényes vándorok nevű szabadkőműves páholyt.59
A város vendégforgalma tovább is a négy országos
vására idején ugrott magasra. Azokon a napokon a
színészek telt ház előtt játszottak.
A báli idényben szintén sokan érkeztek a két
városba. A megyebálokra a térség távoli vármegyéinek „előkelőségei” is elmentek, a különféle
céhes (polgári foglalkozásúak által szervezett) bálokra általában a helybeliek, környékbeliek. Az
utasforgalom a katonai rendezésű bálok idején
nőtt meg. Esetenként egy-egy bál napokig elhúzódott. Különösen „fényes bálok” voltak 1800. december 14-től kezdődően Miskolcon, 16-tól Kassán a katonai bevonulások idején, amelyekről országos hírlap is megemlékezett.60
Vendégfogadási és vendéglátási emlékek
A miskolci fogadókban már 1800-ban 26 soros, nyomtatott köszöntő lappal üdvözölték a betérő vendégeket. Néhány sor a Miskolcnak a javai
58
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színészet Kassán
59
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60
Magyar Hírmondó, 1801. jan. 2., 32., 36.
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című versből:

Irodalom

„Van jó levegője, vize, melyen vannak sok malmok,
Úgy rendeltettek strázsául körülte a szép halmok,
Hogy kaput is formáljanak lakosai számára,
Kenyeret is teremjenek, s légyenek bornak tára,...
Szép vidékje vásárjait bőséggel gazdagítja,
A szegényebb földlakosit az magához hódítja...”61

(Napjainkban érdemes felfigyelni a jó levegő
legelsőként említésére.) Lehet, nemcsak emlékezetes maradt a vendégeknek a miskolci tartózkodás, hanem ennek alapján máskor is ellátogattak.
A fogadás, szállás, vendéglátás kellemes emlékeit a két városba látogatók írásai alapján idézhetjük:
1574. augusztus 21. Pierre Lescalopier francia diplomata: „Megérkeztünk Kassára, Magyarország egyik legszebb városába.”62
1723. Bél Mátyás a miskolciakról: „Nemcsak
mímelik a vendégszeretetet.”63
1724-ben Vaszilij Grigorovics Barszkij úton
Miskolcra ezt jegyezte fel Garadnán: „Tudni kell,
bár magyar földön különféle hiten élnek az emberek, mégis valamennyien vendégszeretők.”64
Megvolt, vagy fogalmazódott a 20. században
már általánosan ismert: Kassa a „Hernád-parti
Athén”, Miskolc az „Avas alatti metropolis”.
Mindez azt is mutatta, hogy az élénkülő vendégforgalom által egyre ismertebbek lettek ezek a
városok.
Megállapíthatjuk mindkét város vezető helyét
a térség vendégforgalmában, szerepet vállalva a
reformkori idegenforgalom alapozásában.
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KRÍZA ILDIKÓ

MÁTYÁS KULTUSZ ÉS A NEMZETI IDENTITÁS
A magyar folklórban a legnépszerűbb történeti hős
Mátyás király. De nem csak a magyar, hanem a
Kárpát-medence minden népe ismeri a folklórhősként Hunyadi Mátyást.1 Személyéről, tetteiről,
életéről gazdag szakirodalom áll rendelkezésre elsősorban történészek kutatásai alapján.2 A nevéhez fűződő szájhagyományt a folkloristák régóta
gyűjtik, és igen jelentős számú mese, monda áll a
rendelkezésünkre.3 A folklór adatok távol állnak a
történeti tényektől, amelyekben jellemzően pozitív
hősként szerepel. A Mátyás-hagyomány sokféle.
Elsősorban szokták említeni a prózai műfajokat,
meséket, anekdotákat, mondákat, eredetmagyarázó történeteket, amelyekben alakja más népek
költészetéhez hasonló szüzsében jelenik meg.
Egyediek és a nemzeti hagyomány sajátosságait
mutatják a proverbiumok, dalok, balladák, történeti énekek, gyermekmondókák, népies színművek. Az évszázadok folyamán hol egyik, hol másik
műfajban lett domináns a Mátyás-hagyomány.4
A történeti fejlődés ismeretében elmondhatjuk, hogy a 15. században, Mátyás király életében
dicsőítő énekek, anekdoták, krónikák örökítették
meg a nevét, és szóltak a tetteiről elsősorban latin
nyelven.5 Csupán két magyar nyelvű énektöredék
maradt fenn a középkorból Szabács viadaláról és
Jajca ostromáról. A következő században magyarul
írtak róla krónikát versben és prózában egyaránt.
Ezek felhasználták a szájhagyományból vett, tör-

1

Kríza, Ildikó: Supranational Hero m Central-East European Folk Tradition. in: Schneider, Ingo (ed.) Europaische
Ethnologie und Folklore im internationalen Kontext,
Frankfurt/M 1999. 157-167.
2
Kubinyi, András: Matthias Corvinus. Die Regierung eines
Königreschs in Ostmitteleuropa, 1458-1490. Herne, 1999.
3
A Magyar Népmesekatalógus (MNK) szerint az alábbi típusok egyes variánsai sorolhatók a Mátyás-mese- és mondakörhöz: MNK 725A, 875, 883, 889, 900, 902, 921, 951,
952, 1327, 1367, 1370, 1533, 1689, 1736. Magyar Népmesekatalógus I-IX. (Szerk. Kovács Ágnes) Budapest
4
Kríza, Ildikó: A Mátyás-hagyomány évszázadai. (Centuries
of’ tradition about King Matthias. Budapest, 2007.
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Jankovics József - Klaniczay, Tibor (ed.): Matthias Corvinus and the Humanism in Central Europe. Budapest, 1994.

téneti eseményekhez nem köthető anekdotákat is.6
Az írásos feljegyzések hivatkoznak a szájhagyomány meglétére, ezért tudjuk, hogy a folklór elemek kerültek az írott művekbe. A 17. századi kéziratos és nyomtatott feljegyzésekben az előző századhoz képest kevesebb folklór elemet találunk.
Különös sajátosság, hogy tettének fontosságát,
alakjának jelentőségét a világhódító Attilához, a
hun vezérhez mérik, és az ő leszármazottjának,
utódjának tartják. A 17. században leírt énekek
szerint Attilától örökölte Mátyás király a világbíró
kardot, és a legyőzhetetlen hadvezér ezzel hódított, győzött az ellenségei felett.7
A felvilágosodás korában, a 18. században
megsokasodtak az idealizált királyról, az okos,
igazságos, másokat segítő, tréfakedvelő, országot
járó uralkodóról szóló történetek. Az írásban fennmaradt, és előadásban, szájhagyomány útján terjedt adatok bizonyítják, hogy a magyar műveltségben, ebben a korban hódított a Mátyás királyt
népszerűsítő idealizáló képzet. A nemzeti identitás, a nemzeti irodalom megerősödésének kora ez
a század.8 Jelen alkalommal ennek az időszaknak
főbb jellegzetességeit foglalom össze Mátyás királyról alkotott képzetre koncentrálva, és bizonyítom, hogy a nemzeti királyt övező tisztelet, ami
a 19. századi folklór egyik reprezentatív témájává
lett, már a felvilágosodás korában megtalálható.
1. A 18. századi műveltség formálásában jelentős szerepet játszottak az iskoladrámák, amelyek esetenként akár száz szereplőt is mozgósítottak, a nézők az iskola kereteit túllépték, és
egy-egy színmű több iskolában is előadásra ke6

Heltai Gáspár: Krónika az magyaroknak dolgairól (Cronicle on Hugarians Affairs) (1 st. Clausenburg, 1575)
Budapest, 1981. Görcsöni Ambrus: Mátyás király históriája
(History of King Matthias) in: Régi Magyar Költők Tára
XVI. század, 9. Budapest, 1990. 217-359.
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Kríza, Ildikó: King Matthias as a Folklore Hero. Hungarian Tradition about Matthias Corvin in 18th Century.
Study Finno-Ugrici. II. Napoli, 1999. 185-202.
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rült. Az előadások legnépszerűbb történeti hőse
Mátyás király volt és vele együtt az egész Hunyadi-ház. Az iskoladrámák kutatása az utóbbi évtizedekben igen jelentős forráskiadásokkal segítette a 18. századi művelődés megismerését.9 A
források rendszeres áttekintése, közzététele, elemzése alapján tudjuk, hogy az iskolai színjátékok
témái, hősei messze eltávolodtak a történeti eseményektől, és ez történt a Hunyadi-család esetében is.10 A kiemelkedő történeti hősöket mitikus
tulajdonságokkal ruházták fel, és olyan eseménysorba illesztették, amelynek alig volt bizonyítható
alapja. A történelmi témájú előadások az iskoladrámák műfaji elvárásait követték. A hősök jellemzően allegorikus szerepben jelentek meg, és
történetükkel az erkölcsi magatartást képviselték.11 A témafeldolgozást illetően mellőzték a valóságos múltbeli eseményeket. Így Mátyás király,
a világhíres uralkodó, az igazságos király, az egész
Európa előtt példaként álló történeti személy kiváló hősnek bizonyult az iskoladrámák névtelen
írói számára. Többek között, látványos előadások
témája lehetett Mátyás király és Beatrix esküvője.
Mátyás király alakja megjelent már 17. századi
nagyszombati drámában, ami befolyásolhatta a későbbi előadásokat is. Sajnos, alig maradt fenn teljes dráma, ezért a színi jeleneteket és a szerepeket
felsoroló dokumentumok alapján lehet rekonstruálni a hajdani 3-4 óráig tartó előadásokat.
Az 1702-ben Kolozsváron előadott jezsuita
iskoladrámáról a színeket leíró és szereplőket felsoroló jegyzékek alapján tudjuk, hogy Mátyás király és Podjebrad Katalin pompás esküvőjét mutatták be.12 A Mátyás-hagyomány egyik kevéssé
ismert ágát bizonyítja ez a jezsuita iskoladráma. A
leírás szerint a két ifjú házasságát boldog szerelmi
9

Staud Géza: A magyarországi jezsuita iskolai színjátékok.
(Jesuit’s School Dramas in Hungary) I-IV. Budapest, 19841992. Czibula, Katalin (ed.): Jezsuita iskoladrámák. (Jesuit
School Dramas) Budapest, 1996.
10
Esze, Tamás: A kurucok Mátyás-drámája. (Matthias-Drama in Age of Kuruc) Irodalomtörténeti Közlemények.
LXII. 1958. 1-18.
11
Varga, Imre: Iskolai színjátszásunk elvilágiasodásáról.
(On the Secularization of School Theatricals) In Kilián István - Pintér Zsuzsanna (ed.): Az iskolai színjátszás és a népi
dramatikus hagyományok. Debrecen, 1993.
12
Kríza, Ildikó: Mátyás király házassága a rabszabadító leánnyal. (The Marriage of King Matthias with the Girl who
Freed the Prisoner) in: Pozsgai Péter (ed.) Tűzcsiholó. Budapest, 1999. 367-389.
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kapcsolat előzte meg. Hunyadi Mátyás kamaszként Prágában raboskodott, és ott ismerte meg a
királylányt, aki gyengéd érzelemmel közeledett feléje. Prágában alakult ki kettejük között a bizalom, a bimbózó szerelem, ami végül az esküvőn
teljesedett ki. Hunyadi Mátyás kiszabadulását a
királylány közbejárása segítette. A dráma nem
szól a váltságdíjról, amiről pedig történeti források
annál több részletet örökítettek ránk. A pompás
esküvő jelentőségét a lány házasság előtti szerepe
fokozta, valamint azok az ármánykodások, amelyek Mátyás és Katalin kapcsolata ellen irányultak. Kettejük ellen tervezett intrikát a fiataloknak
le kellett győzni, melyben különösen Katalin jeleskedett.
A barokk iskoladrámában történeti személyekhez kötve jelenik meg a folklórból ismert
„rabszabadító leány” motívum. A rabságból történt szabadulás epizódjait a népköltészeti párhuzamok felidézésével képzelhetjük el. Több délszláv ballada és hősének szól Mátyás királyról,
akit a felesége vagy a szultán lánya szabadított
ki.13 A magyar folklórban Szilágyi és Hajmási
ballada szól hasonló esetről, valamint annak előzménye, a széphistória.14 Az iskoladrámák a világi
témák kiválasztásakor felhasználtak népszerű közköltészeti elemeket. A két fiatal találkozása, szerelmük és házasságuk alakulása folklór sztereotípiákkal könnyen bemutatható. A drámában a
külső akadályok elhárításával váltak hősökké, és
méltóak ahhoz, hogy a római istenek módjára valóságos diadalmenet legyen a házasságuk. Bizonyítani tudjuk, hogy a Szilágyi és Hajmási történetét megéneklő Szendrői Névtelen széphistóriája hatott a Mátyás király házasságáról szóló jezsuita iskoladrámára, és hasonló elemek maradtak
fenn a későbbi szlovén balladaköltészetben.
Mátyás király és Podjebrad Katalin idealizált
kapcsolata a 18. század végi drámairodalomban
másutt is megjelenik. Míg a 15. századi források
alig szólnak az ifjú Mátyás első házasságról, de jelentős a Beatrixszal kötött esküvő pompájának
részletezése. Kétszáz év múltán Katalin lesz az
13

Szegedy Rezső: A Szilágyi és Hajmási monda délszláv
rokonai. Irodalomtörténeti Közlemények 1915. 26-39.
14
Vargyas Lajos: Hungarian Folk Ballads and Europe. II.
Budapest 1976. 328-337. Szilágyi Mihály és Hajmási László históriája. Régi Magyar Költők Tára 16. század VII.
(Szerk. Szilády Áron) Budapest 1912. 169-174.

ideális feleség, akihez mély érzelem köti, és aki
trónörökössel ajándékozta meg. Szentjóbi Szabó
László színműve ezt a szemléletváltást bizonyítja.15
2. A 18. században kibontakozó nemzeti irodalom szívesen fordult Mátyás király alakjához. A
sokoldalú író, Dugonics András gazdag életművében tudatosan törekedett a Mátyás kultusz alakítására és terjesztésére.16 A Toldi című drámája
egy német mű (Karl Christman: Der Statthalter
von Corfu) magyarítása. Benne a fordító a folklórhősök két jellegzetes alakját párosította.17
Egyik az erős, bátor, lojális katona, és a másik hős
az igazságos király. Ők ketten egymást segítve,
erősítve érik el a sikereket, illetve lesznek védtelenek egymás nélkül. Toldi Miklós tehát Mátyás
király hűséges szolgája, feltétel nélküli híve, oltalmazója.18 Az igazságos jó lelkű, szegényeket
segítő, okos uralkodó Mátyás király, a tévedésektől sem mentes. Ebből ered a dráma bonyodalma, amiért felhasználhatja a kevéssé ismert
színmű egyes részleteit. A mű a szerző szavával
élve „ármány darab”,19 számos kaland, intrika
megjelenítésével. Dugonics teljesen szabadon alakította az eredeti művet, így csak a főbb eseményszálak rokoníthatók, és a jegyzetekben indokolja, azért változtatta meg a szereplők nevét, és
választott a magyar történelemből kevéssé ismert
hősöket, hogy alakjukat, jelentőségüket a feledésből újra az érdeklődés középpontjába állítsa.
Hangsúlyozza, hogy a magyar történeti személyek
iránti figyelmet minden módon erősíteni kell, és a
15

Szentjóbi Szabó, László: Mátyás király. A nép szeretete,
jámbor fejedelmek jutalma. (King Matthias. Honour of the
Good Ruler the people’s love) Buda, 1792.
16
Kríza, Ildikó: Dugonics szerepe a Mátyás-hagyomány terjesztésében.(Dugonics’s Role in Spread of Matthias-Folklore) In: Szemerkényi, Ágnes (ed.) Folklór és irodalom
(Folklore and Literature) Budapest, 2005. 128-137.
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Dugonics, András: Toldi Miklós. Jeles történetek, melyeket a magyar játékszínre alkalmaztatott. (Miklós Toldi. Excellent stories would be applied for stage) Pest 1794.
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A magyar költészetben Toldi Miklós fiktív alakját Arany
János trilógiája tette ismertté. Az ő feltételezése szerint a
természetfeletti képességgel rendelkező hős Nagy Lajos
király (1342-1382) korában élt.
19
At the time of borning of Hungarian theatre, the authors
translated dramas from different languages. Carl Christmann was a contemporary writer. The drama „Der Statthalter von Corfu” (Mannheim 1782) was not a significant
play in his age or later.
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tetteik felidézésével a történeti múlt értékeit kell
előtérbe állítani.
Dugonics az anyanyelv használatának igényét
a történeti múlt dicsőítésével hozta összhangba, és
ehhez hívta segítségül a Mátyás-hagyományt.
Megjegyzendő, hogy ebben az időben mások is
szívesen fordultak az évszázadokkal korábban keletkezett irodalmi alkotásokhoz. Felelevenítették,
átírták, és újból közzétették a már elfelejtett műveket. Jó példa erre Salamon és Markalf beszélgetése.20 A 16. századi magyar fordítás ebben a
korban válik az anekdotagyűjtemények részévé.
Lényeges különbség viszont, hogy a főhős többé
nem Salamon, hanem Mátyás király, Markalf pedig egyszerű paraszt. A középkori irodalom tréfagyűjtemények egyes darabjai ebben a korban Mátyás király kalandjaikét váltak ismertté.
A dráma és regényíró Dugonics András jelentős közmondás gyűjteményt állított össze Példabeszédek címmel.21 A gyűjteményének egyik
érdeme a proverbiumok magyarázása. A jegyzetekben az anekdoták leírásával értelmezte az adott
szólást. Mátyás király nevéhez 28 közmondást
kötött. Ezek közül többet Galeotto Marziotól, az
uralkodó kortársának írásából vett át.22 A forrást
maga Dugonics a jegyzetben feltünteti, tehát tudatosan fordult a felvilágosodás korában író a 300
évvel korábbi forráshoz, Mátyás királyt dicsőítő
anekdotákhoz. A közlések nem egyszerű fordítások, hanem élvezetes előadásban közölte mindegyiket, törekedve az elhangzott szólás szövegkörnyezetének megörökítésére. Bizonyítható, hogy
1741-1790 között a Győri Kalendáriumban publikált néhány, azóta népszerűvé lett szöveget írta le
Dugonics újból. Valószínűen a szóbeszédben elhangzott változatot örökítette ránk, ezt bizonyítja
az egyszerű nyelvhasználat, közérthető szófűzés.
További tájékoztatását a lapalji jegyzetekben fog20

Salamon király, az Dávid király fiának Markalffal való
tréfabeszédeknek rövid könyve (Short book of funny chats
between King Salamon and Markalf who was King David’s
son. Klausenburg, 1577. The collection of anecdotes were
translated from Latin. During the 18th century the chapbook
was published 8 times. Some anecdotes appeared in almanachs, too. King Matthias received the place of King
Salamon and talked to clever peasant.
21
Dugonics András: Magyar Példa beszédek és jeles mondások. (Hungarian proverbs and phrases) I-II. Szeged,
1820.
22
Marzio, Galeotto: De egregie, sapienter et iocose dictis et
factis Matthiae Regis. Wien, 1593.
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lalta össze. Például „nincsen mája, mint a csóri
csukának” közmondásról elmondja Dugonics,
hogy Mátyás valóban szerette a csuka máját. A
csóri vendéglőben történt eset azonban már a
szájhagyomány alapján kapcsolódott az anekdotához. Egy másik példával hasonlóképpen bizonyítható, hogy Dugonicsnál a szájhagyomány és az
írott forrás összekapcsolódott. Ma is él a köznyelvben az „Egyszer volt Budán kutyavásár” közmondás, ami először 1792-ben a Magyar Hírmondó c. újságban jelent meg. Dugonics az általa
ismert forrást pontosan követve „Csak egyszer
esik Bécsben ebvásár” anekdotát írja le, ahol
Mátyás király neve nem szerepel, a helyszín pedig
Bécs. A két szöveg egybevetésével bizonyítható a
szájhagyomány alakulása, a Mátyás kultusz terjedése.
A legrégibb, mindmáig legismertebb közmondások egyike „Meghalt Mátyás király, oda az
igazság”; hiányzik Dugonics gyűjteményéből. Forrásfeltárásunk alapján tudjuk, először 1575-ben
jelent meg, de a 18. században a kortársak több
változatban éltették, akár versben, tanulságok
összegzéseként vagy parafrázisként, sőt német
gyűjteménybe is belekerült.23 Bármennyire gazdag a Példabeszédek c. közmondásgyűjtemény a
Mátyás királyhoz kötődő adatokban, mégis távol
áll a teljeségtől. A kor szokásaihoz tartozott, hogy
Mátyás király nevéhez kapcsoltak a nemzetközi
irodalomból ismert anekdotákat. Így tett pl. Ráday
Gedeon is a lustasági verseny szereplőiről írt versében, amikor a tréfálkozva „Mátyás király lustáiról” szólt. Az összehasonlító kutatásból tudjuk,
perzsa gyökerekkel rokonítható a Mátyás király
lustáiról szóló anekdoták, és azok feldolgozásai.
3. A népszerű művek olcsó kiadványokban,
ponyván jelentek meg. Az olvasmányok jelentős
része nem elolvasásra, hanem felolvasásra készült. Így a szövegek rövid terjedelműek, a mondatok kevésbé barokkosak, követték a természetes
beszédet, és a cselekmény előadása valamilyen
csattanó felé haladt. Az évenként megjelenő kalendáriumokban teret és szerepet kaptak az irodalmi olvasmányok között a Mátyás királyról szó23

In collection of anecdotes „Lyrum, larum, lyrissimum”
was published some anecdots in German and the proverb
too: King „Matthias dead and no more right”. (Leipzig,
1700.)
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lóak. A Győri Kalendáriumban 1741-1752 között
28 anekdota jelent meg Mátyás királyról, Hunyad

Mátyás M. 0. 37-dik Királyának bölts és tréfás
beszédiről és tselekedeteiről szolló fel-téteinek
continuatioja címmel.24 A címből arra következ-

tethetünk, hogy Galeotto mondásait közölte,
annyira hasonlít az ő munkájának címéhez, de a
fennmaradt adatok ezt cáfolják. Az anekdoták
előzményeit Galeotton kívül megtalálhatjuk a
Gesta Romanorum-ban, Salamon és Markalf történetei között, és más, általunk ismeretlen forrásból is merített a szerző. A 18. században a környező országokban sokféle anekdota gyűjtemény
jelent meg, amiből közvetlenül, hivatkozás nélkül
vettek át a magyar kiadványok, sőt ugyanaz a kiadó magyar, német nyelven is közzétette összeállításait. A tréfakedvelő Mátyás diák alakja először a Győri Kalendáriumban jelent meg. A következő évszázadban kedvelt irodalmi toposszá lett.
1749-ben közli a Győri Kalendárium a jó illatú kocsisról szóló anekdotát.25 A színhely Prága, időpont Podjebrad György kora. A történet
szerint: Egy adott ünnepen az udvari kocsis a királyné kezét szeretné megcsókolni, és ezért akar
kellemes illatú lenni, hiszen a királyné nem állja
az istálló szagát. A kocsis hosszú előkészületek
után eljut Mátyás úrfihoz, aki a jó illat biztosítására egy patikaszert ajánl. Eljön a nagyszerű pillanat. A királyné éppen az ő kocsijára száll, de
egy idő után a patikaszertől „gyomorbéli szélvész”
kínozza, és „gömbölyű füstöket ereszt vénasszony
módjára”. A királyné ezen felháborodott. Természetesen a kézcsók elmaradt, és a legénynek nem
csak a munkáját, hanem a várost is végképp el
kellett hagynia, megszégyenülten. Az egész történetből árad a közvetlen szókimondó tréfa. Nem
szabad szájú, nem tisztátalan a szöveg, de egyszerre csúfolja a piperkőcséget, a látszatra törekvést, meg az együgyűséget. A tréfás anekdota népies stílusának előzménye megtalálható Benczédi

24

Kríza, Ildikó: Zwei Unbekannte Mátyás-Überlieferungen
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51. 1993. 73-85.
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The text was published by Ildikó Kríza: Mátyás-hagyomány a 18. században (The Matthias Tradition in 18th Century) Népi Kultúra - Népi Társadalom XVIII. 1995. 119147.
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Székely István krónikájában , de illik a folkloristák által később rögzített Mátyás király
imázshoz. A néphagyomány éppen úgy tud a kicsapongó, asszonyokat szerető királyról, mint a
torkos, jó falatokat kedvelő, vidám kalandokra
hajlamos, másokat megtréfáló hősről, avagy az
igazságos, okos uralkodóról. Az ifjú Mátyás, a sosemvolt királyfi konstruált alakja nem csak a szájhagyományban kapott szerepet, hiszen a következő században éppen a tréfakedvelő Mátyás diák
alakja került az irodalom előterébe.
A Győri Kalendárium közli 1784-ben, Mátyás
királyhoz kapcsolva a garasait beosztó paraszt történetét. A Népmese katalógusban kiterjedt nemzetközi összehasonlítással szereplő mese egyik
változata ez. A stílusa a szájhagyomány előadását
mutatja.27 A rövid bevezetés, az ott szereplő képes
beszéd, a megszólítási formulák és a rövid, világos
válaszok gyakorlott előadó stílusára vallanak. A
kalendárium népszerűségét minden bizonnyal az
élményszerű történetek közlése fokozta. Kétségtelenül megállapítható, hogy a Győri Kalendárium
éveken át megjelentetett, változatos tartalmú sorozata irodalmi igénnyel készült. Bár nem bizonyítható, de az összefüggés sem kizárt, hogy a
kalendáriumot az irodalmi élet képviselői ismerhették. Péczely József, aki néhány évvel később
„robotos szorgalommal” ébresztgette Mátyás király és a Hunyadiak emlékét, lehet, hogy éppen
ebből a forrásból merítette a garasok felosztásáról
szóló versének témáját. Az irodalmi alkotásokban
a Mátyás-narratívumok erkölcsi tanulsággal telítődnek, a kor ízléséhez igazodva. Ebből következően hatásuk szerényebb, mint a folklóré, de a
szakirodalom az ő nevüket ismeri.
Az első magyar folyóiratnak a Magyar Hírmondónak. 1792-es számában megjelent Mátyásanekdoták bizonyíthatóan népszerűek voltak.
Azért állítjuk ezt, mert ugyanezek a szövegek néhány évvel később Kis János anekdotagyűjteményének élén találhatók. Aztán, alig néhány év
múltán írói fantáziával kiegészítve Pálóczi Horváth Ádám színművének lett az alapja. Az okos
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lány kalandjai és tréfái adtak a színműnek keretet.28 Az okos lány meséje – ami tulajdonképpen
perzsa eredetű, és a középkorban Pontianus históriája révén széles körben ismertté vált –, a magyar nyelvterületen nagyon sok változatban feljegyezték. Mátyás királyhoz kötődő változatairól a
18. századtól tudunk, és ez összefügg a királyt
népszerűsítő közköltészet terjedésével. Az okos,
de szegény lány megfejti a király feladványait, és
joggal számít a király jutalmára. A folklór szerint
az okos lány a király felesége lesz, de a színmű a
történeti tények miatt ezt nem mondhatja, hanem
egy újabb kaland segítségével az egymástól elválasztott szerelmesek találkozását adja elő az
okos, igazságos király bölcs döntéseként. Az írók
szabadon felhasználják a folklór eredetű történeteket, és a szájhagyomány szabadon alakítja a
nyomtatásban megjelent adatokat.
4. A 18. században az alsóbb társadalmi rétegek részére ponyván jelennek meg a népszerűsítő
írások. Ekkor Budán és Pozsonyban folytatásban
közlik Heltai történetírását, a magyarok krónikáját. Soha, egyetlen korban sem jelent meg ennyiszer Antonio Bonfini krónikájának magyar fordítása, a Heltai-féle Magyarok krónikája. De a latin
nyelvű eredeti szöveg, Antonio Bonfini magyarok
történetéről készült összeállítása négy újabb kiadást ért meg. A felvilágosodás korában sokféle
módón fordult a figyelem Mátyás király felé. Elindult a források kiadása. Kiadták Mátyás király
dekrétumait, összegyűjtött leveleit és a róla szóló
irodalom bemutatására is vállalkoztak. A Mátyás
kultusz terjedése, erősödése egyre sokoldalúbb. Jó
példa erre, hogy a Magyarok krónikájának záró
része, a Mátyás királyt dicsőítő fejezet külön is
megjelent. A Landerer nyomda közzétett História... címmel egy kis formátumú 8-ad rét ívű füzetet a magyar történelmi múlt iránti érdeklődők
részére.29 A régi históriák szövegét leegyszerűsítik, a régies kifejezéseket mellőzik és modern
szóhasználathoz, beszédstílushoz igazítva adják ki
népszerűsítő kompilációként. A Landerer nyomda
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Beczédi Székely István: Chronica ez Vilagnac Yeles
dolgairol Chronicle about Important Events of the World
(Cracco, 1559) Budapest, 1960.
27
A Magyar Népmesekatógusban 921-es típushoz sorolják a
garasok felosztását. A király arcának megjelenése a pénzen
ehhez a típushoz kapcsolódik annak ellenére, hogy Mátyás
király nem nyomatott pénzt a saját képmásával.

28

Az okos lány meséje a Magyar Népmesekatalógusban
875-ös típusban található. A nagyon népszerű mesében az
okosság-próba változatos módon jelenik meg.
29
Kríza Ildikó: Egy ismeretlen Mátyás história a XVIII.
századból. Irodalomtudományi Közlemények. 1992. 607615.
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Budán dolgozott, és 1776-ban egy összeállítást
közöl a Hunyadi családról. A történet Hunyadi
János török ellenes csatáival kezdődik, és Mátyás
király dicsőséges tetteivel folytatódik. A História... hosszú, barokkos címben megjelöli a mű tartalmát, és a kiadvány történelem népszerűsítő célját. Ez a munka kevés pénzűeknek készült, akik a
történelem iránt érdeklődnek.
A história, mint műfaj, a 18. században már
nem volt divatban. Az 1776-os História... előképei
és forrásai bizonyíthatóan két évszázaddal korábbról valók, 16. századi magyar históriák és históriás
énekek. A Hunyadi Jánost bemutató versek majdnem szó szerint egyeznek a kétszáz évvel ezelőtt
keletkezett Nagybáncsai Mátyás költeményével,
de a csaták leírása ettől eltér. A História... összeállítója szabadon merít a krónikákból, több eseményt összevon, és a vitézi harc jelentőségét hangoztatja. A régi dicsőség felelevenítése és Mátyás
király érdemeinek hangsúlyozása volt a célja, még
ha egyes csata vereséggel végződött is.
Hunyadi származásáról kerengő híreket mesébe illően fogalmazta meg elsősorban Heltai
munkája nyomán. A kompilátor vigyázott az elhihető megfogalmazásra. Reális képeket idézve meséli el Zsigmond király szerelmi kalandját. A találkozás után megszületett gyermeket a morzsinai
asszony bemutatja a királynak a bizonyító gyűrűvel együtt. A király elpirul, a fiút magához veszi,
és Hunyadi Jánosnak nevezi, az asszonyt gazdag
ajándékkal halmozza el. A következő században
ez a történet lesz a legnépszerűbb a család eredetét illetően.
A ponyváknál alig deríthető ki a szerző. A
Mátyás história esetében is ez a helyzet. Annyit
tudhatunk, hogy a Landerer nyomda törekedett az
igényes munkák kiadására, és fontos feladatot
vállalt a népkönyvek kiadásával. Ebbe a sorba illik a história is. A címlapon olvasható célkitűzés
szerint „a magyarországi históriákban gyönyörködőknek kedvéért öszve szedetett” szóhasználattal
mellőzi a szerző nevét. A História... tehát egy
rövid, általános összefoglalás a múlt eseményei
iránt érdeklődőknek. A kutatások során kiderült,
hogy több 16. századi írásra támaszkodott a
história írója, akár prózai, akár verses részeket
közölt. Egyetlen kivétel van, a Mátyás király
hainburgi csatájáról szóló résznél.
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5. Históriás ének született a 18. században. A
hainburgi csata jelentéktelen szerepet kapott a
Mátyás tetteiről szóló krónikákban annak ellenére, hogy hosszasan elhúzódott, és jelentős áldozattal járt. Az idealizált, legyőzhetetlen király elképzeléshez nem illett a valóság. A históriás ének
szerzője a 18. század végén, a fokozódó Habsburg
ellenesség idején egy új alkotást tett közzé a Bécs
elfoglalását megelőző csatáról. A szerző igazodott
a korábbi idők stílusához, és archaizált formában
adta elő a fontos eseményt, a németeken aratott
győzelmet. A kíméletlen harcot túlzó szavakkal és
ókori istenségek felsorakoztatásával tette nagy jelentőségűvé. Mátyás király az ország egész népét
hívta a csatába. Magyar, horvát, oláh, tót, rác és
székelység jött sietve. Hópénzes katona, királyi
udvarhoz tartozó főember, úr és nemes állt mellette, vagyis a színes lakosságú ország a maga teljességében képviseltette magát. A csata élén állt a
király, aki Pegazus lován száguldott, szívében a
nyereség reményével. A közös akaraton lévő, egységet képviselő hadsereg „az ellenséget földig
mind leverte”, hiszen a földi javak felett őrködő
római istenségek egész sora állt Mátyás mellé.
A 86 sorból álló históriás ének valójában egy
történeti vízió a nemzeti király győzelméről, az
ország népének összefogásáról, az ellenség felett
aratott győzelemről. Ez a tudatos megfogalmazás
művelt és tájékozott ember írása. Az antik istenek
szerepeltetése, a hibátlan verselés is ezt támasztja
alá. A sorok közé bújtatva megtalálhatjuk a vallomást: a vers szerzője Veszelszki Antal. Az ismeretlen históriás ének alkotóját az irodalomtörténet
nem tartja számon. A kor műveltségéért tenni
akaró szerző a történelmi múlthoz fordult a nemzeti öntudat erősítéséért. Valójában forrásközvetítésre vállalkozott, és az általa ismert históriákat
leegyszerűsítette, kiszínezte, és a csekély műveltséggel rendelkező, de tanulni vágyó emberek
számára átírta.
A história alátámasztja Dugonics törekvését,
hogy az elfelejtett történelmet kell az emberek elé
tárni. A ponyva címoldalán olvasható: „Azon iparkodtam, hogy honi történeteinket vegyem írásomnak tárgyául s főképpen azon embereket országunkban, kik midőn éltek nagy névben és
böcsületben vóltak: de holtuk után feledékenységbe jöttek, hogy ha annyi derék tetteik vagy
hitván kis íráskákban, vagy a parasztok szájába

nem forogna, mivel íróink semmit sem hagytak
írva felölök, örök feledékenységben heverének.”
Összefoglalásként:
A 18. századi írásos források sokoldalúan bizonyítják, hogy a Mátyás-kultusz a korszak műveltségének része volt. Egyrészt a szájhagyományban élő adatok kerültek az írástudók alkotásaiba,
másrészt a magyar nyelvű olvasmányok, színművek írásakor a szerzők tudatosan fordultak a történelmi hősökhöz, különösen Mátyás királyhoz. Ebből következően a nemzeti történelem és irodalom
népszerűsítésekor megkülönböztetett figyelmet
szenteltek a 15-16. századi előzményeknek, latin
és magyar nyelvű forrásoknak. A történelmi adatokat folklór elemekkel színesítették. Összefonódott a történelem, irodalom és a szájhagyomány.
Mátyás király alakja eltávolodott a valóságos történelmi személytől, és az ő nevéhez kapcsolódtak
mindazok a nemzetközi forrásokban is meglévő
anekdoták, mesék és bármely műfajhoz tartozó alkotások, amelyben az okos, igazságos, tréfakedve-
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lő nemzeti király szerepelt. A változatos folklórban a hős egymástól eltérő, sokszor látszólag
ellentétes módon tipizálható. Mégis nagy általánosságban elmondható, hogy jellemző Mátyás király társadalmi szerepvállalása. Ő az, aki megsegíti a bajbajutott parasztot, kioktatja a hatalmával
kérkedő urakat, pénzt ad a szegénynek, segíti a
bátor katonát, megbünteti a kapzsit. Mátyás király
közvetlen kapcsolatban áll a népével, közvetlenül
találkozik velük városon, falun, mezőn és erdőn,
együtt harcolnak, esznek, vagy éppen kapálnak. A
népmesékre jellemző fordulattal kötődnek Mátyás
király nevéhez a helynévmagyarázók, ami a folkloristák szerint a legújabb korban létrejött műfaj.
Mindezek a tulajdonságok tették lehetővé, hogy a
személye és a hozzá kapcsolódó folklór független
legyen az egyes etnikumoktól. Mátyás király éppen úgy hőse a szlovén, ruszin, szlovák, szerb és
horvát népköltészetnek, mint ahogyan a magyarnak. Így vált a 18. században a Mátyás-hagyomány a közműveltség részévé.

MAGYARORSZÁG KIFOSZTÁSA
Összefoglaló a MVSZ VII. Világkongresszusa
Magyarország kifosztásával foglalkozó konferenciájáról
A mindvégig teltház mellett folyt konferencia
elõadói három megközelítésben foglalkoztak a témával. Egyrészt feltárták a kifosztás történelmi,
gazdasági, pénzügyi hátterét és módszereit, másrészt ismertették a nemzeti vagyon elvételének a
konkrét módszereit, harmadrészt, pedig olyan
korszerû pénzügyi, gazdasági technikákat ismertettek, amellyel a magyar nemzet vagyona legalább részben visszaszerezhetõ. A konferencia
szervezõ bizottságában részt vett Dr. Léh Tibor,
Dr. Bokor Imre és Dr. Balogh Zoltán. A titkári teendõket Patrubány Anna, valamint elnökként
Drábik János látta el. A bizottság közös munkája
eredményeként került sor a témák kiválasztására,
és az elõadók felkérésére
Az ülés levezetését is ellátó Drábik János,
elõadásában kifejtette, hogy Magyarország folyamatos fosztogatására az elmúlt két évszázadban a

rákényszerített háborúkkal és a nemzetközileg
megszervezett eladósítással került sor. Már 1848ban is a magyar társadalom az adósságba kényszerítési kísérlet elutasítása miatt kényszerült háborúzni Ausztriával.
A XIX. század második felében a rendszeresen ismétlõdõ válságokat a rejtõzködõ, nemzetközi pénzkartell, és a pénzügyeket háttérbõl irányító érdekcsoport idézte elõ. Magyarország csak
a külsõ kényszerek hatására lépett be az elsõ világháborúba, amelyet a nemzetközi pénzkartell
készített elõ és robbantott ki. A két világháború
között Magyarország szintén a nemzetközi pénzvilág kamatgyarmata volt. A második világháború
után a Szovjetunió és a kommunista diktatúra
fosztogatta az országot. 1989 után a magyar nemzet közös vagyonát pénzügyi technikákkal beolvasztották a nemzetközi pénzügyi közösség globá129

MAGYAR TÖRTÉNELEM
lis részvényvagyonába. Az adósságcsapdába szorított Magyarország ily módon az egyetlen szuperhatalom, a globális Pénzimpérium tartományává
vált. A pártállami nomenklatúra pénzügyi technokratái, a Pénzimpérium jelenlegi magyarországi
kiszolgálói beállították és mûködtetik a világelit
számára a pénzügyi szivattyúkat. Emiatt a magyar
nemzeti jövedelem kiáramlik az országból. Az elõadó még szólt azokról az igazolhatóan jó módszerekrõl, amelyekkel ezt a pénzuralmi rendszert át
lehet alakítani, és legalább részben visszaszerezni
az elvesztett nemzeti vagyont.
Az elõadó hangsúlyozta, hogy a költségvetés
és külkereskedelmi egyensúly helyreállításához
szükséges az állami hitel- és pénzkibocsátás
konkrétan megjelölt termelõ és infrastruktúra fejlesztõ programokra. Ez a fajta állami pénzkibocsátás nem okoz inflációt, mert a termelõ és infrastruktúra projektek végén elõálló kapacitásnövekedés, az új objektumok értéke, a többlettermék és többlet szolgáltatás értéke fedezi a kibocsátott hiteleket. Ily módon a termelõgazdaság és
a pénzügyi szektor egyensúlya nem borul fel. Érvényesül egy multiplikátor hatás is, mert munkaképes felnõttek tízezrei válnak adófizetõ munkavállalókká segélyre szoruló eltartottakból. Ez az
elképzelés már többször kipróbálásra került különbözõ országokban, és mindig sikeresen. Azért
kellett leállni velük, mert a nemzetközi pénzvilág
ezt kikényszerítette.
Dr. Balogh Zoltán, aki szakorvosként lett a
nemzetközi hírû hévízi tó megmentõje, arról szólt,
hogy miként került veszélybe ez a pótolhatatlan
nemzeti kincs. A második világháború után szovjet tulajdonba került bauxitbányákat Magyarország 1954-ben visszavásárolta. 1962-ben azonban
Moszkvában aláírásra került a timföld-alumínium
egyezmény. Eszerint a bauxitot nem olcsó szovjet
árammal, Magyarországon dolgozták fel, hanem a
nyersanyagot Volgográdba szállították, majd az
alumínium egy részét vasúton vissza. Titokban
maradt, hogy e mögött az ésszerûtlen megoldás
mögött a titánium feletti rendelkezés húzódik
meg. A titánnal kapcsolatos magyar kutatásokat
megtiltották, noha Gillemot professzor már 1949ben megkezdte kísérleteit a nyirádi bauxit titántartalmával kapcsolatosan. 1957-ben Kossuthdíjat kapott a fém titán elõállításáért.
A magyar-szovjet egyezményben nem volt szó
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a magyar bauxit titán tartalmáról. Ma az ország eladósodottságát a jelenlegi kormány a magyar nép
túlfogyasztásával magyarázza. Nem említik, hogy
milyen hatalmas jövedelmet jelenthetett volna a
titán hazai kinyerése, és magyar értékesítése. A
Moszkvában aláírt szerzõdéssel sokmilliárd dollárt
veszített a magyar nép. Kapcsolódó probléma volt,
hogy ha tovább folytatódik a nyirádi és a tatabánya környéki vízemeléses bányászat, akkor az súlyos környezeti károkat okoz. A hévízi tó megszûnésén túlmenõen Budapest gyógyforrásai is végveszélybe kerülhettek volna, ugyanis számítani kellett azzal, hogy a Duna vize beáramlik a karsztvízrendszerbe. Ezáltal milliók ivóvize szennyezõdött
volna el. Dr. Balogh Zoltán a hévízi kórház akkori
vezetõjeként megtagadta 1987-ben a környezetromboló dokumentum aláírását, és ily módon a
vízszivattyúk még ma is mûködhetnek. Ezzel sikerült a hévízi tavat megmenteni.
A következõ elõadó Dr. Bencze Izabella
ügyvéd volt, aki a szovjet csapatkivonás jogi ügyeit intézte, és egy ideig a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vezérigazgató helyettese volt. Elõadásában
szólt arról, hogy a rendszerváltást követõen sor került a társadalmi tulajdon lebontására, a magánés a köztulajdon jogi alapjainak a megteremtésére,
a piacgazdaságra való áttérés során a magántulajdon megerõsítésére. Ezzel egyidejûleg szükségessé vált az állami feladatok ellátása érdekében a
közvagyon, vagyis a kincstári vagyon körének kialakítása.
Mindez lehetõvé tette az újonnan létrejött politikai, gazdasági és pénzügyi vezetõréteg számára
Magyarország közjogi eredetû kifosztását. Dr.
Bencze Izabella hangsúlyozta, hogy az állam és a
nemzet nem azonos. A nemzet az elsõdleges, õ
hozza létre az államot azzal a céllal, hogy megszervezze polgárai életét, hogy ellássa azokat a
feladatokat, amelyekért a polgárok közterhet fizetnek, és e célból bíznak a kezelésére minden olyan
vagyont, amely közös. Ennek a közvagyonnak a
célja a nemzet fennmaradása, és az ország mûködtetése. Az állami tulajdonná tett közvagyon nélkül
nincs állam, nincs nemzet, nincs ország. A közvagyon elherdálására a privatizáció elsõ éveire ma
már úgy lehet emlékezni, mint a szabadrablás
korszakára. A megmaradt nemzeti vagyon összértékét hivatalosan 6 000 milliárd forintra becsülik,
de az értékelés hiányosságai miatt a valós érték

50 és 100 ezer milliárd forint körülire tehetõ.
Az elõadó rámutatott, hogy ma is folyik az ország kifosztása, és ezért sürgõs lépésekre van
szükség a megmaradt nemzeti vagyon megmentéséhez. Többek között javasolta új vagyon-törvény
elfogadását, továbbá azt, hogy függetleníteni kell a
vagyon feletti uralmat a politikától, ezért minõsített többségû törvénnyel kell védeni a nemzeti
vagyont.
Mándoki Andor kohómérnök, külkereskedelmi közgazdász, a Magyar Vas- és Acélipari
Egyesülés nyugalmazott igazgatója, a KDNP szakértõje Magyarország energiahelyzetét mérte fel. A
fény és az energia nélkülözhetetlen, ezért életbevágó, hogy mindenki elérhetõ áron jusson hozzá.
Noha mindenkinek fontos közszükségletrõl van
szó, mégis ma már a villanyáramért, a gáz, a szén,
az olaj megvásárlásáért annyit követelnek a szolgáltatók, hogy a lakosság nagyobb részének emiatt
a létfenntartásához szükséges napi szükségletei
kielégítéséhez sincs elegendõ jövedelme. Az 1990
után Magyarországra érkezõ globalizáció a hazai
gazdaságot leépítette, szerkezetét átalakította, és
felszámolt kétmillió munkahelyet.
A globalizáció és privatizáció nem hozott létre valódi versenyt, folyamatosan növeli a fogyasztói árakat, és így a külföldi befektetõk extra profithoz jutnak. A globalizáció semmi jót, elõnyt és
hasznot nem hozott a magyar társadalom számára.
Valójában a kizsákmányolás, az új-gyarmatosítás
és az eladósítás rendszerérõl van szó. Elõadásában Mándoki Andor ismertette az energiaipar elidegenítésének a részleteit, és számokkal támasztotta alá, hogy ha ez a stratégiai ágazat továbbra is
köztulajdonban marad, akkor mennyivel olcsóbb
lehetne az elektromos áram, és a napi szükségletekhez használt gáz ára
Dr. Léh Tibor párizsi ügyvéd, nemzetközi
jogász, az MVSZ elnökségi tagja, szakértõként kidolgozta a szovjet agresszió által okozott károk
megtérítésének a jogigényét. 1956-ban a szovjet
hadsereg agressziót követett el Magyarországgal
szemben. Háborús akciót indított, megdöntötte a
legális kormányt, figyelmen kívül hagyva a magyar nép akaratát. Az 1956-os forradalom 50-ik
évfordulója alkalmából 2006. október 15-én a Magyarok Világszövetsége a következõ határozatot
hozta: ”1956 októberében és novemberében Magyarországot fegyveres támadás érte a világ akkori
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legerõsebb hadserege részérõl. Magyarország hadüzenet nélkül háborús színtérré vált. Az ártatlanul
kioltott életek tízezreiért, az ekkor okozott pusztításért a Magyarok Világszövetségének rendkívüli
küldöttgyûlése kezdeményezi és követeli kártérítés fizetését az agressziót elkövetõ Szovjetunió
utódállamaitól.” Az agresszió tényét a Szovjetunió
utódállama, az Orosz Föderáció vezetõi elismerték. A nemzetközi jog értelmében tehát a Szovjetunió bûncselekményt követett el, amiért kártérítés
jár a magyar népnek. Az MVSZ Justitia bizottsága
szakértõi számításokra támaszkodva, megállapította, hogy Magyarországnak okozott kár 9 972
milliárd forint. A magyar nép joggal tart arra
igényt, hogy ne csak erkölcsi, de anyagi elégtételben is részesüljön.
Dr. Bogár László közgazdász, egyetemi tanár kifejtette, hogy az önmagát rendszerváltásként
megnevezõ folyamat valójában csak egy újabb birodalomváltást jelent Magyarország történelmében. Az ”Új birodalmat” mindössze az különbözteti meg az elõzõektõl, hogy azokkal szemben nem
földrajzi, hanem szimbolikus térben épül fel. Ily
módon sokkal rejtettebb, következésképp lényegesen hatékonyabban tudja kifosztani a magyar társadalom érték-mezõit, mint az elõzõ birodalmak
tették.
1989-ig a magyar statisztikai rendszerben létezett a nemzeti vagyon számbavétele, de ettõl az
idõponttól kezdve ez nyomtalanul eltûnt a statisztikából, mint értelmezhetetlen kategória. Ehelyett
arra lett volna szükség, hogy létrejöjjön egy háromdimenziós nemzeti vagyonleltár. Egy ilyen leltár nemcsak az anyagi értelemben vett vagyonok
komplex rendszerét tartalmazza. A második dimenziót a külsõ természeti elemek, úgymint a
föld, a víz, a levegõ, az élõvilág, az ásványi kincsek alkotják. A harmadik dimenziót pedig a belsõ természeti javak, úgymint egészségvagyon, lelki-, erkölcsi-, szellemi értékkészletek jelentik. Az
elmúlt közel két évtized során a magyar társadalom ezer éves történetének legbrutálisabb kifosztási hullámát szenvedte el.
Bogár professzor elõadásában kitért a veszteség és a helyreállítás fõbb összefüggéseinek a felvázolására. Megdöbbentõnek nevezte, hogy Magyarországon 1990 óta semmilyen komplex nemzeti vagyonleltár nem létezik. Úgy hajszolták át és
fosztották ki a magyar társadalom vesztes többsé131
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gét a folyamatokon, hogy közben felszámolták azt
a statisztikai rendszert is, ami errõl tájékoztatást
adhatott volna. Az õ adatai szerint az 1970-es
évek során – mai áron számítva – mintegy 10
milliárd dollár nettó erõforrás bevonás történt. Az
ezért kifizetett kamat 150 milliárd dollárt tesz ki,
és közben az adósságállomány 100 milliárd dollárral nõtt. Ebbõl az adósságcsapdából eredõ tiszta veszteség eddig 250 milliárd dollár.
Egy másik megközelítésben a magyar államháztartás kötelezettségei az elmúlt két évtizedben
100 milliárd dollárral nõttek, miközben az ország
eszközállománya a privatizáció következtében 100
milliárd dollárral csökkent. Ma a magyar államháztartással szembeni követelések állománya több
mint 7-szer akkora, mint az összes eszköze. Ez azt
jelenti, hogy a magyar állam a legmélyebb csõd
állapotában van, mert eszközállománya csak a töredékét fedezi a vele szemben álló követeléseknek.
A kezelhetetlen erejû társadalmi konfliktusok
miatt Bogár László úgy látja, hogy elsõ feladat a
valódi helyzet tényeknek megfelelõ leírására alkalmas nyelv kialakítása. A második feladat, hogy
ezen a tényeket hûen tükrözõ nyelven hozzáfogjunk mind a három dimenziót felölelõ nemzeti
vagyonleltár elkészítéséhez. Végül a harmadik,
hogy a társadalmi, gazdasági, kulturális elitet rá
kell kényszeríteni: fogjon hozzá egy ezeken alapuló nemzeti stratégia elkészítéséhez. A kritikus
pont az, hogy a magyar társadalmat függésben tartó globális birodalom belátja-e, hogy egy magyar
összeomlás nagyobb veszteséget okozhat, mint
amekkorába most kerülne egy rendszer-korrekció
Dr. Bokor Imre ezredes, a hadtudományok
akadémiai doktora, nyugalmazott egyetemi tanár
elõadásában felvázolta, hogy Magyarország a
nagyhatalmak politikai manõverei áldozataként
sodródott bele a két világháborúba, majd pedig
1956-ban a szovjet világuralmi törekvések áldozata lett. Az elsõ világháborút követõ békeszerzõdésben minden nemzetközi elvet felrúgva hazánkat sújtották a legszigorúbb területi, anyagi és
erkölcsi szankciókkal. A második világháborúba
is külsõ nyomásra sodródtunk bele. Elõször a német fegyveres erõk, majd pedig a szovjet csapatok
szállták meg hazánkat. Ezek nyomán maximális
mértékben kifosztották az országot. A szovjet hadsereg a vétlen lakosság körébõl 350 ezer fõt vitt el
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kényszermunkára, majd a békeszerzõdésben ismét
megcsonkították Magyarországot, és 300 millió
dollár kártérítés megtérítésére kötelezték.
Az ezt követõ szovjet megszállás nemcsak hatalmas anyagi terheket rótt a magyar népre, hanem tudományos, kulturális, technikai téren is
évtizedekre visszavetette. Az 1956-os forradalom
leverésével az agresszorok óriási károkat okoztak.
Kétszázezer ember nyugatra menekült, rommá lõtték a fõváros egyes kerületeit, és a kádári megtorlás idején mintegy ezer embert végeztek ki, és
több tízezret ítéltek szabadságvesztésre.
Bokor Imre elõadását követõen Sólyom Ildikó mûvésznõ is szólt a jelenlévõkhöz. Sólyom
László ártatlanul kivégzett magyar tábornok leányaként beszélt az ügy hátterét tartalmazó, több
kötetes dokumentumkönyvérõl, felvázolva, hogy õ
hogyan látja a magyar nép tragédiáját, és az ország kifosztását. Mindezt hogyan élte át egy ártatlanul meghurcolt tábornok családtagjaként.
A konferencia elõadóinak harmadik megközelítési módja azt tartotta szem elõtt, hogy miként
lehet korszerû pénzügyi ismeretekkel, technikákkal, módszerekkel Magyarország pénzügyi gazdasági helyzetét stabilizálni, az országot az adósságcsapdából kivezetni, és a nemzeti vagyon és a
nemzeti jövedelem legalább egy részét a magyar
nemzet számára visszaszerezni.
Varga István mérnök és sikeres vállalkozó
többek között elmondta, hogy a pénz áramlására
és az azt rögzítõ számviteli folyamatokra kell
összpontosítani. Nem elégséges a pénz-állomány
statikus vizsgálata. Olyan új monetáris rendszert
kell alkotni, amelyben nemcsak a banki szereplõk
állíthatják elõ a pénzt. Jelenleg mintegy 5000 helyi és elektronikus pénz mûködik világszerte.
Ezek közül 1500 nagyon sikeresen. Magyarország
vonatkozásában is a nemzetgazdaság egészét kell
ellenõrizni, nemcsak a költségvetést. El kell készíteni Magyarország társadalmi-gazdasági tervét,
amelyet az alkotmány is elõír. Ugyancsak el kell
készíteni a teljes körû államháztartási mérleget,
amely a költségvetésen túl tartalmazza a helyi önkormányzatok, a társadalombiztosítás és az elkülönített alapok költségvetését is. Varga István
hangsúlyozta, hogy: le kell bontani a pénzuralmi
struktúrák alkotta vasfüggönyt, egyrészt a parlament és a kormány, másrészt az MNB között. Az
elõadó hangsúlyozta, hogy a pénznek nevezett

egyezményes jeleket, a gazdasági élet közvetítõ
közegét ne csak a bankok állítsák elõ, hanem a
gazdasági élet más szereplõi is.
Szervesen kapcsolódott Varga István elõadásához Vezér-Szörényi László informatikus, aki
Frankfurtban és Bázelban dolgozott szakértõként,
majd pedig öt éven át a Deutsche Bank tanácsadója volt. 2007-ben megalapította Magyarországon
a Korona Csereklubot, és 2008-ban pedig beindította az elsõ mûködõképes, internetes cserepiacot.
Vezér-Szörényi elõadásában kifejtette, hogy mindenki jól jár, aki részesül a kiegészítõ pénznemek
áldásaiból. Egyetlen vesztesei a nagybankok, akik
pénzüket igen drágán, magas kamatokért adják
kölcsön. Csak az embereken, a közösségeken múlik, hogy akarnak-e sorsukon javítani, és hajlandóak-e másokkal összefogni egy jobb jövõ érdekében, vagy pedig maradnak a jelenlegi torz
pénzrendszernek az áldozatai, és egyben fenntartói. Az elektronika és az Internet fejlettsége az
emberiség történelme folyamán most elõször kínál
lehetõséget arra, hogy egy közösség létrehozza a
saját igazságos pénzrendszerét
A következõ elõadó Szalay Zsuzsanna közgazdász, egyetemi oktató, rendkívül figyelemre
méltó elõadást tartott ”A szelíd pénz forradalma”
címmel. Lényegében a közbirtokosságon nyugvó
pénzrendszer megteremtését ajánlotta a magyarországi pénzhiány radikális megszüntetésére.
Az elõadó kifejtette, hogy a pénz a közösségen belül munkamegosztást biztosító infrastrukturális tényezõ. Ez a közvetítõ közeg lehetõvé teszi
a tevékenységcsere résztvevõi között az információ- és az anyagáramlást. A szelíd pénz a közösséget szolgálja, a közbirtok része. A fõáramú közgazdaságtan tárgyalja a pénz funkcióit. Ezek az
értékmérõ, a csere-, a felhalmozási-, és a spekulációs-eszköz funkciók, amelyek közé a Bretton
Woods-i rendszer összeomlása, 1971 óta odaszámítják a hatalmi-eszköz funkciót is. A probléma az, hogy ezek a funkciók egyidejûleg nem
érvényesülhetnek, de ezt a hivatalos irányzathoz
tartozó közgazdászok nem tárják fel. A funkciók
egyidejû érvényességének lehetetlensége globális
méretû válságok formájában fejezõdik ki.
Szalay szerint a döntõ kérdés a harmadik
funkció elemzése. Megengedhetõ-e, hogy a felhalmozás akadályozza a cserét? A pénznek forognia
kell, de mi kényszerítse erre a forgásra? Elemezte,
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hogy amikor a kamat pozitív, akkor tulajdonképpen a pénztartásról való lemondást jutalmazzák. A negatív kamat, azonban bünteti a pénz
visszatartását, és ezáltal segíti elõ a pénzforgalmat. Paradigmaváltást, vagyis alapvetõ változást
jelentene, ha elfogadnánk a kamat vonatkozásában az ellentétes elõjelet. A szelíd pénz negatív
tartományban mozgó kamatmechanizmust, közintézmények által mûködtetett pénzforgalmat, és
közbirtokként megjelenõ pénzt jelent. Tartalmilag
visszatér a pénz kialakulásához, formailag felhasználja az információs technológia kínálta eredményeket. Ezért ez a szelíd pénz, amely hatalom gyakorlására nem alkalmas, elektronikus pénzként
mûködik
Dr. Farkasinszky Tibor a közgazdaságtudományok kandidátusa, egyetemi tanár Magyarország jelenkori kifosztásának mértékét, hatásait
elemezte, majd pedig javaslatokat tett az ezzel
kapcsolatos teendõkre. Alapproblémának nevezte,
hogy az ország kifosztásáról nemcsak a tömegtájékoztatási intézményekben, de az Országgyûlésben is hallgatnak. Rámutatott, hogy Magyarország folyamatos és növekvõ arányú nemzetközi
kifosztása a külföldi globalista bankok és multinacionális cégek által tovább folytatódik. Hangsúlyozta a bruttó hazai termék, a GDP, és a bruttó
nemzeti jövedelem, a GNI lényeges különbségét.
Ezután statisztikai adatokkal támasztotta alá a kifosztás folyamatát. Elõadásának végén felvázolta a
kifosztás megszüntetésére irányuló programot.
Hangsúlyozta, hogy annak végrehajtása természetesen kemény küzdelmekkel jár, de a súrlódásmentesség érdekében nem szabad lemondani a
magyar nemzeti érdek érvényesítésérõl.
Az elhangzott elõadások teljes szövege elolvasható ”A Fordulat” c. kötetben, amelyet a
Honlevél szerkesztõsége gondozott és az MVSZ
adott ki. A ”Magyarország kifosztása” konferencia javaslatai valódi alternatívát nyújtanak a
magyar társadalomnak. Hasznosan forgathatják
azok a döntéshozók is, akik a mai napig nem voltak képesek elszakadni az idejétmúlt neoliberális
pénz- és gazdaságpolitika bukott téveszméitõl,
amelyeknek az ésszerûtlen erõltetése a jelenlegi
válságos helyzetbe sodorta Magyarországot.
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BORBOLA JÁNOS

ABU HÁMID AL-GARNÁTI
elgondolkodtató utazása Anggúrijában
„Abu-Hámid Muhammad ibn Abdar-rahim al
Garnáti al-Andaluszi Granadában született 1080ban.1 Ifjú korában elhagyta Granadát, hogy tanulmányait a moszlim világ központjában folytassa.
1117-1118 évben eljutott Alexandriába, ott tudósok
előadásait hallgatta, a következő évben pedig továbbutazott Kairóba, ami akkoriban a moszlim világ
Bagdad utáni második kulturális centruma volt.
Kairóban és Alexandriában al-Garnáti nem csupán a
teológusok és grammatikusok előadásait hallgatta,
hanem nagy érdeklődéssel ismerkedett Egyiptom régiségeivel is; még látta a pharoszi világítótornyot,
ami nemsokára elpusztult, bement a Kheopsz-piramis belsejébe, és megtekintette az ain-szamszi obeliszket, ami – a pharoszi világítótoronyhoz hasonlóan – szintén nem maradt fenn napjainkig. Kairó
zajos piacán találkozott Fekete-Afrika különféle népeinek képviselőivel, látta furcsa áruikat. Egyiptom
abban az időben élénken kereskedett a Távol-Kelettel is, úgyhogy al-Garnáti találkozhatott olyan emberekkel, akik megjárták Indiát, sőt Kínát is. Mindezeket az élményeit néhány évtized múlva műveiben
rögzítette.”2
A fenti sorokat Iványi Tamás és Czeglédy Károly
erről írt összefoglalójában olvashatjuk. Sőt, megtudjuk, hogy Abu Hamid al-Garnáti „Három évig élt
Magyarországon (1150-től 1153-ig), aggastyánná
vált, és eljött az ideje, hogy teljesítse az iszlám egyik
parancsolatát: elzarándokoljon Mekkába.”3 Visszatérve Bagdadba írta ránk maradt két munkáját, az
elsőt 1155-ben: Murib an baad adzsáib al-Magrib
(Nyugat országai néhány csodájáról szóló világos
beszámoló), majd hét évvel később a Tuhfat alalbáb (A szívek ajándéka), illetve ennek a kiegészített változatát: Tuhfat al-albáb va nuhbat al-abzsáb
(A szívek ajándéka és a válogatott csodák könyve).
A Tuhfat al-albáb va nuhbat al-abzsáb legalább 26
kéziratból ismerjük, ugyanakkor a korábban írt műve, a Mu(g)rib an baad adzsib al-Magrib kézirata
1

Valószínűleg ez az időpont téves, Abu Hamid al-Garnati a századforduló körül születhetett.
2
Bolsakov O.G. és Mongajt A.L., Abu-Hámid al-Garnáti
utazása kelet-és Közép-Európában 1131-1153 Gondolat, (Budapest, 1985), 11-12. A magyar nyelvű kiadásért és az eredeti
arab szöveg fordításáért Iványi Tamást, Czeglédy Károlyt,
Bakcsi Györgyöt és Ormos Istvánt illeti köszönet. ISBN 963
281 643 9. Hrbek I., Ein arabischer Bericht über Ungarn: AOH
5 205-230; Kračkovskij, Geografičeskaja, (299-302)
3
Bolsakov és Mongajt, op. cit., 15.
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csak 1953-ban bukkan fel a madridi Real Academia
de Historia könyvtárában. Első publikálója César E.
Dubler volt, bár erről a műről már korábban értesített Háddzsi Halfa, a XVII. században élt bibliográfus is. Dubler kiadását a spanyol nyelvű fordítás, és
egy Kelet-Európával foglalkozó terjedelmes tanulmány kísérte. Később számos feldolgozás látott napvilágot, melyek egyike a szovjet kutatók útján a kezünkben lévő magyar kiadáshoz vezetett.
Aki a tekercs további részleteivel szeretne megismerkedni a jelzett mű 11-31. oldaláig terjedő előszóban bővebb felvilágosítást kaphat.
Ismeretes még egy neki tulajdonított harmadik töredék is, az ún. „gothai kézirat”, mely a kutatók szerint a Murib aan baad adzsib al-Magrib egyik része.4
Számunkra elsősorban a Magyarországon tett utazásának részletei, ezen belül is Abū Hāmid
MuHammad ibn aAbd ar-Rāhīm ibn Sulaymān ibn
ar-Rabī al-Māzinī al-Qaysī al-Andalusī al-Ġarnāti
al-Uqlīsī ibn Tamīm al-Qayruwānī mint azon „böszörmény”, vagyis muszlim kereskedők egyike, akik
a volgai bolgár kufárok üzleti összeköttetése révén
hazánkban is megfordultak”5 nyelvészeti megjegyzései érdekesek.
Népünk valós múltjának megismeréséhez természetesen hozzátartoznak a (gyakran kétes, egymásnak ellentmondó) nyugati források mellett a keleti utazók leírásai is.6 Ezek közül messze kimagaslik a fent jelzett szerző újabban felfedezett írása.
Mind személyéhez, mind az adatok hitelességéhez
mindezidáig nem férhet kétség, még akkor sem, ha a
már korábban is ismert Tuhfat al-albáb va nuhbat
al-abzsáb-ról „Silvester de Sacy, Cureton és más
modern kutatók e könyv (tehát a másik írásának,
sic!) értéktelen voltát hangoztatták.”7
4

A neve: Nuhbat al-azhán fi adzsáib al-buldan (Válogatott
visszaemlékezések az egyes országok csodás dolgaira).
5
Kmoskó Mihály, Mohamedán írók a steppe népeiről, Földrajzi
irodalom I/1 Balassi Kiadó (Budapest, 1997), 80.
6
Az ezirányú irodalom kutatása, értékelése immár százötven
éve folyik, magyar hivatalos feldolgozása azonban mindmáig
várat magára. A fentebb idézett Kmosko Mihály-féle átfogó
gyűjtemény mellett Sinor Dénes bibliográfiája érdemel még
említést.
7
Az idézet Kmosko, op. cit., 81. oldaláról származik. Ugyanakkor közismert tény, hogy Antoine Isaac, Baron Silvestre de
Sacy (September 21, 1758 – February 21, 1838) francia
nyelvész és orientalista, a Párizsi egyetem rektora, az a Párizsi
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Mint minden forrásanyag, ez is számos kérdést
vet fel. Valódi-e, ill. elfogadjuk-e anyagát autentikusnak, mértékadónak? Eddigi ismereteink alapján
nincs okunk kételkedni eredetiségében, így Abu
Hamid al-Garnáti megjegyzéseit újabb, vele ellentmondó források megjelenéséig hitelesnek tekintjük,
és az általa leírtakat alaposabb vizsgálat alá vesszük.
Vizsgálódásunkat kezdjük a Murib an baad adzsib
al-Magrib-ból vett idézetekkel!
„A partján van Szadzsszín nevű város, melyben
negyven gúz törzs él, mindegyik élén független
emírrel. Városukban sokféle kereskedőnép és idegen
él, köztük nyugatiak is, akik Magrebból jöttek ide,
számuk megszámlálhatatlanul sok, több ezerre tehető. A (városban) vannak mecsetek, ahol a pénteki
imát tartják a kazárok, akik szintén számos altörzsre
oszlanak.”8
„(Gúrkúmán városa. Az ország muszlimjai)
Egy alkalommal eljutottam az egyik szláv városba, a
neve Gúrkúmán9 volt. Itt több ezer magrebi10 származású muszlim él, de törökül beszélnek, s török
módra élnek, nyilaznak, ezen a környéken mindenki
H-n-h11 néven ismeri őket.”12
„Aztán megérkeztem Unkúrijjába, ahol egy básgird
nevű nép él.13 Ők voltak az elsők, akik a törökök
Akadémia titkára, egyúttal Champollion tanára volt. A hieroglifás írás lényegének megítélésében (is) alapvetően tévedett.
8
Abu Hamid, op. cit., 38.
9
Valószínűleg Kievre vonatkozik, mások Sarkellel azonosítják.
10
„Aulád al-magáriba – A szöveg nem hagy semmi kétséget abban, hogy ezek az emberek, miként a más helyen említett
“magrebiak utódai” – türkök. Hrbek úgy próbálta feloldani ezt
az ellentmondást, hogy feltételezte: a délorosz és magyarországi
pecsenegeknél (besenyőknél sic!) legendák voltak nyugati származásukról.” 162. oldal
11
Dubler…véleménye szerint a hunokról van szó, akik Attila
pusztulása után nyugatról visszatértek; ezzel magyarázható
elnevezésük is: aulád al-magáriba „ a magrebiek utódai”. 162.
oldal
12
Abu Hamid, op. cit., 54. A hun szó írása kérdéses, ti. a szóvégi n jelet ma már nem így írnák. A szövegben a b jel mint
jelentésű, a következő két jel a folyóírás H és n változatát írja:

 بذvagy kibetűzve →  → ب ح نB + H + N → Mint +H
(u) +N . Az utána tett pont esetleg a többes számot jelöli →
MINT-H-(u)-N-oK(?) Ezek ismeretében Dubler olvasata a
helyes.
13
A basgirdokról már a IX. és X. századi mohamedán írók is
tudósítottak. Törökök, és nem ugorok! Magukat magyar
származásúaknak tartják, több törzsük neve a magyar honfoglaló
törzsnevekkel azonos: Jurmatd’ → Gyarmat, Jenej → Jenő, de
újabb kutatások szerint a Nyék és a Keszi törzsek is tőlük
származnak. Pauler Gyula, Németh Gyula (A honfoglaló magyarság kialakulása, 1930; Magyar törzsnevek a baskíroknál,
Nyelvtudományi közlemény LXVIII., 35-50) és Ligeti Lajos
mellett T.M. Garipov és R.G. Kuzeev is foglalkozott ezzel a
kérdéssel (Arheologija i ertnografija Baskirii I. kötet, 1962,
336-343. oldalakon → „Baskiro-mad’jarszkaja” problema.
Újabb összehasonlító vizsgálatok az iráni oldal felé mutatnak,
szkíták – szarmaták lehettek a baskírdok elődei.

országa felől jőve behatoltak Frankföldre. /…/ Itt
ezerszámra élnek a magrebi származásúak, és szintén megszámlálhatatlanul sokan vannak a hvárezmiek. A hvárezmi származásúak a királyt szolgálják,
kereszténynek tetetik magukat, s titokban tartják,
hogy muszlimok. A magrebi származásúak ezzel
szemben csak háborúban szolgálják a keresztényeket, és nyíltan vallják az iszlámot.
Amikor ellátogattam a magrebiek leszármazottaihoz,
nagy tisztelettel láttak vendégül. Egy kicsit tanítottam őket a vallás tudományaira, néhányat sikerült
arra ösztönöznöm, hogy próbálkozzanak az arab
nyelvvel is…/…/ Korábban nem ismerték a pénteki
imát, de most tőlem megtanulták a pénteki szentbeszéddel együtt.”14
„A básgird királyt Kazálinak15 hívják, s királysága
sokszorta jelentékenyebb, mint Bizánc urának királysága – megszámlálhatatlanul sok katonája van, s
országának területe húsznapi járófölddel vagy még
többel is nagyobb, mint Bizánc területe. Ő ugyanazt
a vallási irányzatot követi, mint a frankok, mert közülük házasodott – ennek ellenére hódító hadjáratokat vezet a frankok országa ellen, és hadifoglyokat
ejt közöttük.”16
„Amikor (a király) meghallotta, hogy megtiltottam a
muszlimoknak a borivást és megengedtem nekik,
hogy ágyasokat vegyenek maguk mellé és négy szabad nőt (feleségnek), akkor azt mondta nekem:
„Nem ésszerű ez, mert a bor erősíti a testet, a sok nő
viszont gyengíti a testet és a szemet. Az iszlám vallás előírásai nincsenek összhangban a józan ésszel.”
Így válaszoltam a tolmácsnak: „Mondd meg a királynak: a muszlimok törvényei különböznek a keresztény törvényektől.”17
Eddig a szemelvények. Lássuk, mit tudtunk meg
Abu Hamid al-Garnátitól.
Szögezzük le: akár mennyire is csábító, nem tisztünk
a történészek munkájába avatkozni. Így félretesszük
az Unkúrijjába először bevonuló – tehát honfoglaló!
– nép etnikai hovatartozásának kérdését.18 Nyugtázzuk, hogy Abu Hamid al-Garnati basgird-nak19 ne14

Abu Hamid, op. cit., 56-57.
Minden bizonnyal II. Géza magyar király (1141-1161).
16
Abu Hamid, op. cit., 60.
17
Abu Hamid, op. cit., 61.
15

Ez a változat a Dubler-féle eredetiben  ٱوnéz ki, ahol
az „U-N” helyett „A-N” olvasható. S bár ebben az átírásban
(megfelelő jel hiányában) a g jel fölé csak a szokásos egy pont
került az eredetiben kettős pont áll, azaz illene megduplázni.
Ezek után az átírás a következőképpen néz ki: A-N-GG-Ú-R JA. A ’yā’ jelet viszont nem kell megduplázni, önmagában is két
18

ponttal írják: szókezdőként
Anggúrija lenne az olvasat.
19

 ي, szóközben  . Összességében

Az átírás a következő formában teljesen korrekt:
→ B-A-Š-G-R-D.
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vezte őket, és hogy ismeretei szerint a törökök országa felől hatoltak be a Frankföldre.20 Megtudjuk,
hogy a basgird király neve Kazáli volt (feltehetően
Gezáli → II. Géza magyar királyra gondolt), s uralkodása alatt Unkurrija hatalmas, erős, virágzó ország
volt. A királlyal csak tolmács útján tudott érintkezni,
következésképpen Abu Hamid al-Garnati nem beszélte a basgirdok nyelvét. A magrebiek fiai viszont
nem tudtak arabul, így közös nyelvként a türk tételezhető fel (Gúrkúmánban szerinte a magrebiek törökül beszéltek).21 Az előző feltevés egyúttal azt is
magában hordja, hogy a basgirdok nyelve nem lehetett türk, hiszen ellenkező esetben al-Garnati türk
nyelven nemcsak a magrebiak fiaival, hanem az ország királyával is közvetlenül – azaz tolmács nélkül
– beszélhetett volna!22 Megtudjuk, hogy ez a király a
frankok közül vett magának feleséget, sőt országában rabszolga-kereskedelem folyik.
A baskirdok között élnek szép számmal hvárezmiek

بذ
ا

’abnā’u
l-maġāriba

أ  ا
ڊ ٱو

’abnā’u-l-maġāriba
aulād al-magāriba

Ez az a pont, ahol meg kell állnunk!
Kik ezek az ún. magarbi-gyermekek/utódok, illetve
magarbiek-fiai? A kérdés már csak azért is jogos,
mert az utazó Abu Hámid al-Garnáti szerint 1150 táján népünk egyik tetemes rétegét képezték. Leírásában bátor, hevesvérű, nyíltan moszlim-vallású harcosok voltak, s csak háborúban szolgálták a keresztényeket. Ez a (nyíltan)moszlim besorolás azért kissé
túlzottnak tűnik, hiszen a magrebiek nem tudtak arabul, alkoholt fogyasztottak (ettől tiltotta el Abu Hamid al-Garnati őket), sőt nem ismerték a pénteki istentiszteleteket sem. Ő tanította nekik a pénteki imákat! A fenti kérdésre történészeink persze hamar
megadják a választ, hiszen ebben a népcsoportban
vélik felfedezni az eddig hiányzó besenyőket. CsakA török szó átírása elfogadható:  → ڌal Tā-R-Kāf →
török, terek.
21
Nem kívánunk a török – türk – turk vitában igazságot tenni.
Az arab írásban szereplő változatok erre nem jogosítanak. Nevezetesen… az átírásban szereplő hosszú ā hang a szövegkörnyezet hatására inkább e/é hang felé hajlik (Stoetzer W.
Arabische Grammatica, Bussum, 1997, 36-37). Így a turk, de a
türk hangzósítás sem lehet a helyes. A következő jeleket kell
21

alaposabban szemügyre vennünk:

اك#$١

[27]. A kérdéses

két jel  ڌa Tā-R, Te-R, esetleg a közvetlen T-R hangzósítást is
viselheti. Így a tārak, terek, sőt, a trák változat sem zárható ki.
Ezzel ellentmondó adatok megjelenéséig Czeglédy Károly török
olvasatát fogadjuk el.
22
Abu Hamid al-Garnati nem jelezte, hogy a magrebiekkel is
tolmács útján érintkezett volna, így kézenfekvő a közös nyelv, a
török feltételezése.
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is, hitvallásuk titokban moszlim, de a király oldalán
lovagolnak. Nyelvük ismertetésére nem tért ki, így
feltételezzük, hogy az azonos az alapnépesség nyelvével.
Számunkra viszont sokkal fontosabb a basgírdok között élő másik népcsoport etnikai hovatartozása, illetve nyelve. A magrebiek utódaira/fiaira gondoltunk. Utazása során Abu Hamid al-Garnáti három
helyen találkozott velük: 1) Sarkelben (Szadzsszín
nevű városban), ott a több ezres létszámú csoportról
úgy tudják, hogy nyugatról érkeztek (a történészek
figyelmébe ajánljuk a gúz népnevet, de a még mindig létező kazárokat is!). 2) Kijevben (Gúrkúmánban) is ezresével élnek. Sőt, az itteni magrebi-fiak
törökül beszélnek, és környezetük hunoknak tartja
őket! 3) És természetesen Magyarországon, ahol a
magrebi-származásúak ezresével élnek.

hímnemű leszármazottak, fiúk
m(a)garba, Magariból származó
Magaribák fiai
Magaribák gyermekei/leszármazottai
hogy ki meri állítani az úzok űzte hatalmas nomád
népről, eddigi ismereteink szerint a magyaroknál jóval erősebb besenyőkről, hogy Magarib/Magreb-ből
származnak? A még mindmáig mértékadó szakvélemények szerint ők mértek többszörösen is csapást
magyar őseinkre, melynek következménye az ún.
Árpád-féle honfoglalás lett. Sőt! Gúrkúmánban még
úgy tudják, hogy a magrebiek nemcsak törökül beszélnek, hanem török módra is élnek, emellett Dubler fordításában ők (is) a hunok utódai!
Szadzsszín városában annyit tudnak a magrebiekről,
hogy nyugatról jöttek. Ez persze a Volga torkolatánál nem nehéz, hiszen a fél világ onnan nyugatra
van, csak hát éppen a hunok, ill. a besenyők a keletről jött népek! A magarbiek-gyermekei/utódai,
~fiai viszont minden olvasatban egyöntetűen nyugatról származnak.
A hozzá fűzött magyarázatok értelmében el kellene
fogadnunk, hogy a magarbiek-fiai, ~leszármazottai
azonosak a besenyőkkel, akik törökül beszélnek, és a
kortársaik szemében nyugatról származó hunok!23
Ki érti ezt?
Másodjára mit gondoljunk nevükről, hol van egyáltalán Magarb?
23

A hunok nyugatról keletre történő vándorlásáról/visszatéréséről nincsenek hiteles történelmi adatok.
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„A Magreb vagy Magrib ritkábban Mogreb
( → يبرعلا برغملاal-mghrb al-árbi → alMaġrib al-Arabī → Észak-Afrika nagy régiója, a
Nílus folyótól nyugatra és a Szahara sivatagtól
északra, gyakorlatilag az Atlasz-hegység vidéke. Az
24
arab szó nyugatot jelent, ″ahol (a nap) lenyugszik″.

1. A Magreb közös vonásai
1. 1. Vegyes eredetű lakosság
A Magreb lakói kevert etnikai eredetűek. Fő örökségük a berber és az arab vér. Ezt a keveréket – különösen Mauritániában – gyakran mórnak nevezik.
A Szaharán túli kereskedelem sok nyugat-afrikai
betelepülőt hozott ide, utódaik aránya a teljes népességhez mérten dél felé haladva növekszik.
Az északi, part menti városokban viszont az európai
bevándorló volt sok: moriszkók (kikeresztelt spanyol
muszlimok, akik a reconquista elől menekültek),
franciák, olaszok, spanyolok és mások, akiket a korzárok hurcoltak el, illetve törökök, akik az Oszmán
Birodalom terjeszkedése során érkeztek ide.
1. 2. Nyelvi hagyomány
A berber25 nyelveket szinte kizárólag a Magrebben
beszélik és eredetileg (az arab törzsek benyomulása
előtt és még ezután is) az egész térségben beszéltek
is berberül. A Magreb arab dialektusai sok közös vonással rendelkeznek, amely megkülönbözteti őket a
Közel-Keleten és Egyiptom jó részében használt
más dialektusoktól. Korábban a Magrebben még az
arab írásmód, az ún. magrebi írás is eltért a máshol
használt (kúfi, később rukaa) írástól, például a fá alá
és a qáf fölé pont került, ez azonban a 20. század végére eltűnt a használatból.
24

Ebben a változatban a szókezdő

غ

vizsgált szövegben előforduló szóközi

gayn hangot írták a



1. 4. Vallás a Magrebben
A régió lakosainak domináns része muszlim, akik a
szunnita malikita jogi iskola követői, bár elszórtan
ibádita közösségek is élnek a térségben. A maraboutok, a vallási bölcsek, és sírjaik tisztelete hagyomány (amit, mindazonáltal, a 20. század már
megnyirbált), erről tanúskodik a Magreb térképein a
sok Sidi (úr, mester) tagot tartalmazó helynév. A
Maghreb vidéken hagyományosan a závija nevű iszlám iskolák és imahelyek terjesztették a műveltséget
és a hit ismeretét.
Magrib (Ima napnyugtakor)
A Magrib az iszlám vallás napi öt kötelező imája
(salah vagy salat) közül a negyedik, amelyet napnyugtakor mondanak. A magrib szó maga is azt jelenti, hogy ″(nap)nyugta″. A ″lenyugodni″, ″elbújni″ jelentésű ghuroob szóból ered (amelyet a lenyugvó Holdra nem használnak). Ugyanebből a szóból
ered a Magreb (vagy Magrib) térség neve is. A
Magrib ima három egységből (rakaah) álló ima.”26
A felsoroltak értelmében Magrebnek a Nílus
nyugati partjától-Marokkóig terjedő Észak-Afrikai
területet nevezzük, melynek megnevezése az arab
„(nap)nyugta”-ból származik. A terület nyelve az
arab beáramlás előtt berber volt. Arab hatásra lakosainak domináns része mindmáig muszlim. A magyarországi magrebiek utódai ugyanakkor nem beszélik az arabot, al-Garnatinak is csak néhányukat
sikerült megtanítani a Korán nyelvére.
Namármost… eltekintve attól, hogy nevük azonosítható-e a magyarral vagy sem, kénytelenek vagyunk
elismerni, hogy népünk egyik tetemes rétege AbuHámid Muhammad ibn Abdar-rahim al Garnáti alAndaluszi útleírása nyomán Észak-Afrikából származik! Ebben az esetben elfogadtuk a szövegből is
nyílvánvaló magarbi = magrebi azonosságot.
Természetesen tagadni is lehet az ilyen mellbevágó
adatokat, csak akkor komoly érvekkel kellene cáfolni a fent említett szerző magrebi származását, jószándékát, képességeit és ismeretanyagát. A csodás
jelenségek leírása a középkor embere számára általános jelenség volt, így ezek a betétek a szavahihetőségét nem csökkentik, ugyanakkor útinaplójának
részletei a szemtanúról tanúskodnak. (A „csodák” leírása és cáfolata már Herodotosnál is olvasható.) A
látszat is egyelőre mellette szól: Hispániából származik, mórok lakta területen nőt fel, következésképpen ismerte a Magrebiek, azaz a saját népét,
és nyelvét.27

helyett, valamint

hiányzik az r jel előtt az  alif jel.
25
A német R. Lepsius kutatásai nyomán kerültek a berber
(numid, tuareg, tamasek, kabil, taselhit) és kusita (szomáli,
galla, afar-szaho) nyelvek előtérbe – közös elnevezésük hamita
nyelvek.

26

Magrebről minden történelemkönyv megemlékezik. A fenti
részlet a Terebess Ázsia E-Tár Internetes oldal katalógusában
található.
27
Mórok, moros: ered. az É-afrikai Mauretania provincia berber
őslakósai, az elnevezést a 8. sz.-tól É-afrika arab és a Pireneusi-
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Ezek értelmében a besenyőket nem fogadhatjuk el,
mint a magrebiek-fiai, ~gyermekei/leszármazottai.
Történészeinknek is komoly gondot okozott/okoz az
újdonsült adatok értékelése, a többi között a magarbiak-fiainak valós származtatása. Az ilyenkor szokásos ’elhallgatás’ immár fél évszázada tart, pontosabban eddigelé népünk eredetét csak periférikusan
érintő, számunkra értéktelen részletek bemutatására
szorítkoztak. Gondolunk itt az útleírásban ugyancsak
szereplő ugor törzsek boszorkánypróbáira, a faimádókról szóló leírásokra, illetve a síző vadászok bemutatására.
Bővebb fejtegetések hiányában mellékeljük a magyar nyelvű kiadás egyik szerzőjének nézetét:
„Czeglédy Károly: Jegyzetek a magyar kiadáshoz
Abu-Hámid feljegyzései közül a legfontosabbak közé tartoznak a magrebiekre, tehát az észak-afrikai
mohamedánokra vonatkozó tudósításai. Három ilyen
adat található Abu-Hámid útijelentésében: az egyik a
Szakszin városában élő magrebiekre vonatkozik, a
másik a gúrkúmáni (valószínűleg kijevi), a harmadik
pedig a magyarországi magrebiekre. Mindezeken a
helyeken a magrebiek az arab ’aulādu-l-maġāriba,
vagyis „a magrebiek gyermekei” kifejezésben szerepelnek, ami szó szerint a „magrebiek leszármazottai” értelmezést is megengedi. Egyik helyen
azonban, a kijevi magrebiek esetében, nem ezt a kifejezést, hanem az ’abnā’u-l-maġāriba változatát találjuk, ami a látszólag árnyalatnyi jelentésbeli különbséget képviselő „magrebi fiak” fordítást teszi lehetővé. A „fiak” némileg szűkebb jelentéstartalommal rendelkezik ugyanis, mint a „gyerekek”, és elsősorban bizonyos magrebiek fiait, esetleg unokáit
jelöli. Ez a korai arab irodalomból valóban igazolható is, de – és ez az ’abnā’u-l-maġāriba kifejezésre
vonatkozik – szintén jelentésbővülésen ment át, és
sokszor az’abnā önállóan is megjelenik, már az abbaszida kor horaszáni (kelet-iráni) lázadó mozgalmainak, továbbá a síita mozgalmak történetében./…/Az’abnā-probléma eddig nem foglalkoztatta
Abu-Hamid szövegének magyarázóit, holott egy
pillanatig sem lehet kétes, hogy a magrebi arabok a
sztyeppének a Szir-darjától a magyar Alföldig terjedő szakaszára úgy települtek át, hogy ’abnā-k módjára csatlakoztak a besenyőkhöz, vagyis a pecsenegekhez.”28
A magrebiek fiai Czeglédy feltevésében tehát mégsem közvetlenül a besenyők, a fiúk/fiai ’abnā-k általa felfedezett tágabb értelmezésén keresztül csak a
fsz. arab és berber hódítóira alkalmazták. Magyar Nagylexikon
13, 303.
28
Abu Hamid, op. cit., 184-185.
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hozzájuk csatlakozott É-afrikai csatlósok.
Ugyancsak itt érdemes az egyébként nyelvünk
finnugor származását hirdető Vékony Gábor adatgyűjtéséből néhány gondolatot mérlegelni.
„Hogy a honfoglaló magyarok igen messziről kerültek Európába, arról a nyugati források is tanúskodnak. Már a Szent Bertin-kolostor évkönyve azelőtt ismeretlen népnek mondja őket, ugyanezt írja
Regino prümi apát is a X. század elején, s egy ismeretlen szerző oly népként beszél róluk, akikről azelőtt semmit sem lehetett hallani. A IX-X. századi
Európa ugyan nem volt különösebben jól tájékozott,
de arról nagyjából tudtak, hogy milyen népek laknak
Európában. Tudtak a Volga-vidéki központú Kazár
Kaganátus eseményeiről, általában tudtak KeletEurópáról. Az tehát, hogy a honfoglaló magyarokat
teljesen ismeretlen népnek mondják, arra utal, hogy
azoknak igen messziről, az európai látókörön túl
fekvő vidékről kellett jönniük.”29
S bár Vékony Gábor ezt a vidéket még keletebbre,
az Irtistől keletre keresi, az általa említett források a
déli irányt sem zárják ki. Al Garnáti utazásaiból
származó ismeretekre viszont ő sem tér ki.30
Ugyanakkor az egyik legfontosabb kérdés
mindmáig nyitva maradt. Nevezetesen: történészeink
közül eleddig senki sem cáfolta Abu Hamid alGarnati észrevételét, mely szerint nyugatról/É-Afrikából nagyobb népcsoportok migrációja történt az
ázsiai sztyeppék népei felé! Sőt! Senki sem tiltakozott Ceglédi Károly azon feltevése ellen (’abnā’ul-maġāriba), hogy ezek a népek, akár nagyobb népek csatlósaként, beolvadtak a Kárpát-medencei
„magyarok tengerébe”. Sarkítva: miért nem cáfolja
senki azt a feltevést, hogy népünk jelentős rétege
Észak Afrikából származik? Vajon ez volt-e az oka a
magyar nevünk, önelnevezésünk nyugati forráshiányának (Vékony Gábor)?
Mi több, komoly gondok vannak a magyarok bejövetelével is! Megismételjük: a honfoglalók Abu Hamid al-Garnáti szerint (is) a baskirdok31, valamint
1150 körül a közülük választott király Kezáli→Géza
– eddigi ismereteink szerint az Árpádháziak sorában
a második – uralkodik országukban. A Mu(g)rib an
baad adzsib al-Magrib soraiból értesülünk arról is,
hogy a szerző, az utazó böszörmény, tolmács útján
egyezteti a magarbiak kiváltságait a koronás királylyal, akitől további útjához még ajánlóleveleket is
kap. Mindebből egyenesen következik, hogy nem a
29

Vékony Gábor, Magyar Őstörténet – Magyar Honfoglalás
Nap Kiadó (Budapest 2005), 207.
30
A baskír-madzsgir névről írt adatokat a mohamedán források
pontos megnevezése nélkül származtatja. op. cit. 206.
31
A hunkar és bašğirt névvel többek között az arab földrajzi
irodalomban Ahmad ibn Fadlān és Abū-l-Fidā munkáiban
találkozunk (Kmoskó Mihály).

MAGYAR TÖRTÉNELEM
magrebiek a honfoglalók, az alapnépességhez (baskirdok) képest ők kifejezetten későbbi jövevények!
Ráadásul, ha elfogadjuk a magyarok→ magarbik etnikai és elnevezési azonosságot, akkor hatalmas
gond van az időrenddel is. Al-Garnati szerint az általa talált utódok fiúi, az’abnā’u olvasat legszélesebb
kiterjesztése esetében is, csak unokai távolságra
vannak a bevonuló ősöktől. Így aztán 1150-től
visszafelé haladva kiszámolhatjuk a magyarok bejövetelének idejét (1150 mínusz két emberöltő…).
Mindez az első hallásra legtöbbünknek megemészthetetlen, ellentmond történelemóráink tananyagának.
Jogosan tesszük fel ismét a kérdést: mennyire fogadható el Abu Hamid al-Garnati adathalmaza?
Ha a tudományos megközelítés útját választjuk, akkor el kell utasítanunk az érvek helyett használt

„felületes középkori hazudozók, nagy mesemondók”
lealacsonyító közhelyeket, helyette alapos érvekkel
kellene cáfolni a magarbiak más irányú származását,
kilétét, egyáltalán az 1150 körüli Kárpát-medencei
jelenlétét.
Összegezve gondolatainkat a fentiek alapján
megállapíthatjuk, hogy az arab utazó Abū Hāmid
MuHammad ibn aAbd ar-Rāhīm ibn Sulaymān ibn
ar-Rabī al-Māzinī al-Qaysī al-Andalusī al-Ġarnāti
al-Uqlīsī ibn Tamīm al-Qayruwānī feljegyzései népünk, esetleg csak népünk egyik csoportjának származását Magrebben (É-afrikai partvidék, beleértve a
Nílus vidékét is) határozta meg.
És ez legalább is elgondolkodtató…

A finn-ugor származáselmélet állami elfogadtatásáról
Trefort Ágoston kultuszminiszter 1877-ben a Tudományos Akadémia „Egyetemes magyar származási elmélet” konferenciát a jegyzőkönyvi kivonat szerint a következőkkel zárta le: „Tisztelem az urak álláspontját,
én azonban, mint miniszter, az ország érdekeit nézem, s ezért a külső tekintély szempontjából az előnyösebb
finnugor származás principiumát fogadom el. Mert nekünk nem ázsiai, hanem európai rokonokra van szükségünk. A kormány a jövőben csakis a tudomány ama képviselőit fogja támogatni, akik a fínnugor eredet
mellett törnek lándzsát”.

Abu Hámid al-Garnáti útja (1131-1153)
Róna-Tas András: A honfoglaló magyar nép Balassi Kiadó, Budapest, 1996, 62. ábra. (Internet)
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TRIANON
Nagyon sokan próbálkoztak már azzal, hogy
levelet, petíciót, kérelmet írtak az ENSZ szerveinek, a hágai Nemzetközi Bíróságnak vagy más fórumoknak, kérve a megcsonkított Magyarország
elszakított területein élő magyarok helyzetének javítását, magyarságuk fenntartásának biztosítását.
Mint tudjuk, mindez eredménytelen volt, hiszen
nem változott semmi. Az idén augusztusban a Magyarok Világszövetsége VII. Nemzetközi Konferenciáján a Trianon szekció egy jól szerkesztett
Határozati Javaslatot szavazott meg, amelyben
„kinyilatkoztattuk a magyar nép önrendelkezési
igényét”. Az erdélyi magyarok hangoztatták, hogy
ne az autonómia szót hangoztassuk, hanem az
„önrendelkezést”, mert az pontosabban kifejezi az
elszakított területen élők igényeit.
Mi, itt Miskolcon Rónai Lászlónéval és Csibi
Károllyal arra gondoltunk, hogy a hivatalos eljárások sorsát kedvezően segíthetnénk elő egy népmozgalommal, amely nem egy fórum elé vinné a
kérdést, hanem mindazokhoz az államhatalmakhoz, akik képviselői 1921. június 4-én aláírták a
Trianoni Békediktátumot. Sok ország nagykövete
volt jelen, nem is gondolnánk, hogy Távol-keleti,

Dél-amerikai, afrikai nagykövetek is. Mi arra gondoltunk, hogy minden ország külügyminiszteréhez
eljuttatjuk a petíciónkat, amelyben feltárjuk a hazánkat ért igazságtalanságokat, s kérelmünket,
amely mindössze arra irányul, hogy lássák át a
nemzetek, mit írtak alá 88 évvel ezelőtt, s helyesnek tartják-e, hogy mind e mai napig fennáll a
döntés eredményeként felkoncolt Magyarország
szétszakítottsága. Kihangsúlyoztuk, hogy nem határrevíziót kérünk, hanem önkormányzatot és arra
kérjük, az érintett kormányokat, írják meg véleményüket, e helyzetre vonatkozóan.
Közöljük Rónai Lászlóné írását Trianon hatásáról, Botos László előadását, amely a XIII. Magyar Őskutatási Fórumon hangzott el, továbbá a
szerkesztő (Gy. Á.) előadását, amely a Magyarok
Világszövetsége VII. Nemzetközi Fórumán a Trianon szekcióban volt hallható. A végén közöljük a
Rónai Lászlóné megfogalmazásában megírt Petíció-kérelem c. levelet.
A petícióval ötvözött levél továbbítását Botos
László vállalta el.
Kérjük olvasóink véleményét, javaslatát e
fontos, a magyarságot érintő kérdéshez. (Szerk.)

RÓNAI LÁSZLÓNÉ

TRIANON
Avagy az 1100 éves Magyarország keresztre feszítése
(Egy magyar lélek gondolatai Trianon által ma is látható „Nagypénteki Magyarország”-ról)
1./ A magyarság, hosszú évtizedek hallgatását
megtörve, felébredni látszik Csipkerózsika álmából. Trianon ma is velünk és bennünk él. Végzetes hatása itt áll kapuinkban, amikor választani,
vagy újabban tüntetni indulunk. Mellettünk fekszik ágyunkban álmatlan éjszakáinkon, kísér mindenhová csüggedésünkben és tehetetlenségünkben, arcunkat pirítja a megaláztatás, s a nemzetünkért érzett aggodalom.
A XXI. század globalizált világában is fáradhatatlanul szólni kell a magyar tragédiáról, közben a
belső önvizsgálatot sem szabad mellőznünk. Legfőképpen azokat a fiatalokat próbáljuk megérin140

teni, akiknek sejtelmük sincs a magyar népet, s az
egységes Kárpát-medencében Szent István örökén kapott honunkat, Szűz Mária Magyarországát (ahogyan Gyárfás Ágnes nevezi) a XX.
században ért sorscsapásokról.
E fájdalmas tényeket a Kádár rezsim alatt eltitkolták, igyekeztek elfelejteni, s ma 88 évvel az
események után az ismét érdeklődéssel ide fordulóknak – kevés kivétellel – nincs olyan fórum,
média, ahol kérdezhetnének és megszólalhatnának, vagy a feltárt, ma már objektíven látható eseményeket a nyilvánosság elé tárhatnák. Szerencsére költőink, szobrászaink, könyvíróink, a film
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készítők, sőt még a lelkes amatőrök is egyre többet próbálnak tenni annak érdekében, hogy az
igazság ne vesszen el!
De leszünk-e még
Nagypénteki Magyarországból Húsvét Népe?
Nos a csoda történelmünk folyamán már többször
is megtörtént velünk, elég csak a tatárjárásra,
vagy a 150 éves török hódoltságra gondolnunk.
Azonban nem az anyagi javak, hanem mindig a
magyar lélek és szellem tehetsége, erkölcsössége,
Istenben való hite volt az tőke, amely segített
talpra állni újból és újból. Pap Gábor professzor
úr szerint Magyarország sorsa a csillagokban
van megírva. Sajnos ma – elsősorban Csonka
Magyarországon – az anyagias szemlélet uralkodik, s a hazug ideológiáktól megcsontosodott dogmákon felnőtt új nemzedék felébresztéséhez minden eszközt meg kell ragadnunk, és fel kell használnunk egy kis közösségekből kiinduló, alulról
építkező, önrendelkezésű társadalom megvalósításához. Talán ezt hívják demokráciának.
2./ Területi ország csonkításra Európa történelmében számtalanszor sor került már, s mivel a nemzeti tudat úgyszólván időtlen fogalom, mindig törést okozott a népek lelkében. Németországot például a vesztfáliai béke törte darabokra és Lengyelország is oly sokszor elszenvedte a feldarabolást, mi magyarok pedig 150 éven át három
részre szakított országban tengődtünk, azonban
akkoriban még nem volt szokás megkérdőjelezni a
győztesek ebbéli jogát, igaz hamis ideológiát sem
fűztek tetteik igazolására. A XX. század elején a
hatalmi-győzelmi pozícióhoz elkezdték képmutató,
a valódi okokat elkendőző világszemléleti, tisztesnek látszó indokokat is gyártani.
A globalizációs törekvések kezdték szárnyukat bontogatni, s a háborúk oka már nem mindig a területszerzés volt, hanem az újonnan kirajzolódott nagyhatalmi hegemónia vonalának minden áron történő védelme és erősítése, az azt fenyegetni látszó trónfosztókkal szemben.
Országunk sorstragédiájának oka is valahol ebben
keresendő, mint ahogyan azt már sok kiváló kutatónk, történészünk bebizonyította. A frissen függetlenné váló, erősödő, s a kommunista Tanácsköztársaságot, éppen hogy lerázó hazánkat szerették volna elvágni a sokakban félelmet keltő

német haderőtől, mint lehetséges szövetségesünktől.
3./ Köztudott, hogy az I. vh. kirobbanásáért a
Magyar Királyságot felelősség nem terhelte,
ugyanakkor, egyedül a Magyar Népet büntették meg, – a vezetőket sem – kimondva a Magyar
Nép kollektív bűnösségét. Ennek lényege az
un. Benesi dekrétumokban ma is él. A diktátum
szövegének elemzését, az előkészítés történelmi
körülményeit már Botos László professzor úr, Dr.
Gyárfás Ágnes és még mások is dokumentáltan elvégezték, amiért hála és köszönet illeti őket.
A Nürnbergi Nemzeti Bíróság 1946. okt. 02-án a
II. vh. kirobbanásáért és az abban elkövetett jogsértésekért Németország akkori vezetőit felelősségre vonták, de a Német Nép felelősségét nem mondták ki. Magyarországgal szemben az egyenlő elbírálás elve sérült, ill. bármely nép kollektív bűnösségének kimondása
is törvénytelen.
Itt jegyzem meg, hogy ugyanezen bíróság Horthy
Miklóst beidézte tanúként, de vádat nem emeltek
ellene, hanem engedélyt kapott arra, hogy családjával együtt Portugáliában letelepedjen. Ugyanakkor a román Antonescut, a szlovák Tissot is beidézték, bűnösnek találták és mindkettőjüket felakasztották. Ezek a tények, melyek ennyi idő
távlatából kommentár nélkül is segítenek érzékeltetni az akkori Magyarország és a szomszéd
államok objektív történelmi megítélését.
4./ A versailles-i magyar delegáció fogadásának
körülményei megalázóak voltak. A jegyzőkönyv
szerint a magyarok kérték az elcsatolandó területeken a népszavazás kiírását, melyet Ausztria
is támogatott. A vádakat a Magyar Nép nevében
visszautasították, de a békediktátum aláírását
kikényszeríttették a győztes hatalmak azzal,
hogy a háború miatt és az óriási kártérítési veszteségek miatt lenullázódott hazánknak csak azzal
a feltétellel hajlandók pénzügyi támogatást adni
az újjáépítéshez, ha a diktátum szövegét aláírja. A
török küldöttség a Szerződést nem írta alá. A népszavazási kérelemmel kapcsolatban a magyar delegáció a teljesség igénye nélkül a következőt
mondta:
„…Ne bánjanak velük úgy, mintha akaratuktól
megfosztott barmok volnának… Ez a nemzetközi
igazság és szabadság oly gyakran meghirdetett
141

nagy elveinek a próbaköve… Ezek az elvek erősítenek minket, amikor kívánjuk, hogy tartsanak
népszavazásokat mindazokban a körzetekben,
amelyeket Magyarországtól elvenni akarnak… Ha
pedig ellenfeleink elutasítják az egyetlen próbát,
amely biztonságosan megállapítaná az érintett lakosság akaratát, ügyük terjesztessék az Emberi
Lelkiismeret Bíróságának ítélete elé, mert akkor
világosan elárulnák, azt a szándékukat, hogy igájuk alá vessék azokat az ember milliókat, akik
visszautasítják, hogy hozzájuk tartozzanak. Az új
rendelkezések alapelve ebben az esetben nem
lenne sem az etnikai elv, sem az igazság, sőt még
a szabadság elve sem, ez a legyőzöttnek szolgasorba taszítása lenne és így a XX. század uralkodó
eszményeként jelentkezne…”
5./ A továbbiakban az eseményeket megelőzően
néhány politikus kinyilvánított véleményét közlöm
az üggyel kapcsolatban:
A diktátum egyes előkészítőinek magyar gyűlöletét jól jellemzik a brit Harold Nicholson
mondatai:
„…Ezt a turáni törzset (a magyarokat) éles ellenszenvvel néztem és nézem ma is. Akárcsak közeli
rokonait a törököket, ugyanis sokat romboltak és
semmit sem alkottak. Budapest egy hamis város,
amelyben nincs semmi őseredeti valóság. A magyarok századokon át elnyomták alárendelt nemzetiségeiket. A felszabadulás és a megtorlás órája
ütött.”
A brit politikus vélekedéséből az is kiderül, hogy
nyomokban sem ismerte a magyar nép történelmét. Ma pedig bátran kimondhatjuk, hogy a helyzeten nem változtatnak a mai hatalmasságok, akkor a jövőben dédelgetett terv, az „Összeurópai
Államszövetség” jövőjének alapja nem a béke
fundamentuma és nem is ajánlatos erre az alapra
tornyot építeni, mert a felépítmény ingatag lesz!
Pálfordulásként jellemezhető Theodor Roosevelt volt amerikai elnök esete, aki 1910-ben még
a következőket mondta Budapesten az Országházban:
„…Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak múltjáért. Amikor Amerika még Európa
méhében volt, Magyarország gátolta meg a barbárság elterjedését, s őrizte a civilizált világ biz142
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tonságát. Washington népe csodálattal adózik az
Önök nagy, bátor királyai előtt. Nincs dicsőbb történelem, mint a Magyar Nemzet története. Én ismerem ezt a történelmet. Nem tartanám magamat
művelt embernek, ha nem ismerném. A legélénkebb hálával leszek mindig Önök iránt, ameddig
csak élek. Minden alkalommal szószólója leszek a
magyarság ügyének. Rajta leszek, hogy mindig,
mindenütt megkapják azt a dicséretet, melyet
nagy nemzetük megérdemel.”
Eddig az idézet, majd alig 7 év múlva, 1917-ben
ugyanez a Roosevelt így fogalmazott:
„…A demokrácia nem lehet biztonságban, amíg
ez az állam (Magyarország) fennáll. Az OsztrákMagyar Birodalmat szét kell zúzni, csak így szolgáltathatunk igazságot.”
Tudjuk, hogy Amerikát a Trianoni Békediktátum
csúsztatással megkímélte a büntetéstől, sőt a mai
Burgenland területét ő is kiszakította hazánk testéből.
6./ Wass Albert – akitől a mai uralkodó ideológia
halálában is fél, ezért nem engedélyeznek róla készült szobrot ma sem – számunkra fontos történésről tudósít a „SZÓLJATOK, VIRRASZTÓK!
Üzenet Erdély ügyében Magyarország írástudóihoz” című újságírói munkájában.
A floridai állami egyetem 32.000 főnyi diáktársadalma minden évben megrendez egy „világpolitikai napot”, amit olykor az Egyesült Nemzetek
Parlamentjének, máskor pedig egy képzeletbeli
„világkormány” legfelsőbb ítélőbíróságának neveznek el.
1978. év tavaszán Erdély volt a vitanap témája. A végzős joghallgatók hetekig készültek szakkönyvek, fellelhető dokumentumok alapján az ügy
elbírálására.
A vita napján a magyar oldalt képviselő három diák (akik egyike sem volt magyar származású) előadta a panaszokat és vádakat, melyre 2
óra állt rendelkezésükre.
Utána a román oldalt képviselő három diák
(egyikük román származású), ugyancsak 2 órán
keresztül adta elő a védelmet, melyre a „magyarok” 10 percben válaszolhattak. A „románok” az
utolsó szó jogán még 5 percben válaszolhattak.
Végül a 24 tagból álló „világbíróság” döntésre
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vonult vissza és fél óra múlva kihirdette a döntését: 21 szavazat 3 ellenében visszacsatolták
Erdélyt Magyarországhoz!
Az indoklás a következő volt: 1./ Bebizonyosodott, hogy a magyar nép alkalmasabb vegyes lakosságú vidékek gondozására, mint a román; 2./ A
magyar népnek történelmi jussa van Erdélyhez,
míg a románnak nincs; 3./ Erdély úgy gazdaságilag, mint kultúrája alapján Közép-Európához
tartozik, a román viszont balkáni nép. Mivel azonban Erdély területén a román nyelvű lakosság
többségben van, a diákbíróság úgy határozott,
hogy az ott élő románok „provinciális alapon” teljes önkormányzatot kell, hogy kapjanak a magyar
állam keretein belül.
Ahhoz, hogy a világ új vezető rétege megismerhesse az igazságot – mondja tovább Wass Albert –
fontos, hogy a tenni akarók kapcsolódjanak be az
igazság terjesztésének nagy munkájába és gondoskodjanak arról, hogy mindazok a művek, melyekből hamisítatlanul megismerhető az igazság,
kiszorítsa minden könyvtárban a hazugságot és a
történelemhamisítást.
Ezt az információt Feszty Zsolt (Feszty Árpád
egyik leszármazott rokona) küldte el nekem Felvidékről, amit ezúton szeretnék megköszönni. Erdély fényesen ragyogó ezer éves történelmének
egyik ma is példát mutató kimagasló értéke, hogy
Európa históriájában először törvénybe iktatta
minden nemzetisége számára a teljes vallásszabadságot, s minden közösség maga választhatta
meg a lelkipásztorát és nem a klérus jelölte ki
templomuk papját. Ezt a törvényt Erdély függetlenségéig többé-kevésbé végig be is tartotta. Vajon mennyi időnek kell még eltelni, hogy Erdélyben ismét az emberi szabadságjogot tisztelő lelkiségből fakadó gondolat legyen az uralkodó?
7./ Tudjuk, hogy a győztesek kihasználva a nemzetközi igazságosság és az elnyomott népek szabadságának helyreállítása nemes jelszavai alatt
lefolytatott I. világháború lélektani hatását, a versailles-i békediktátumban a Magyar Népet büntette – a törvénytelen – kollektív bűnösség vádjával, egyedüliként, mint a békés és testvéri szláv
népek Közép-európai egységének kizárólagos
megbontóját, s akik történelmük folyamán nem
tettek egyebet, mint elnyomtak másokat. A nem-

zetünk totális kiirtását célzó versailles-i békediktátum igazságtalan és kegyetlen rendelkezései
etnikai, gazdasági, kereskedelmi, közlekedési,
pénzügyi és hadászati szempontból is betarthatatlanok voltak és 88 év után tarthatatlanok!
Amikor létrehozták Jugoszláviát, egy soknemzetiségű államot kreáltak, ahol a nemzetiségiek un.
felszabadítása mellett más nemzetiségieket éppen
ezzel tettek elnyomottakká. Ez lenne a fennkölt
„népek önrendelkezési joga”? A Csehszlovák
állam szétválasztása sem erősíti meg az un. pánszláv egységet. A Szerződés azonban arra mindenképpen alkalmas volt, hogy felszítsa a nemzetek
egymás és a magyar nép elleni indulatait. Az
egyes népek „felszabadítása” indokán más országok belügyeibe történő beavatkozás, sőt háborúk folytatása a mai világunkban is ismeretes,
enyhén szólva gyanút ébresztő és nem is kívánatos a legtöbb nép számára
8./ Magyarország ma beteg. 1956 óta népünk fogy
és öregszik, belső szellemi, erkölcsi és lelki megújulásra van szüksége. A világ képmutató nagyhatalmaitól azt várjuk, hogy érvénytelenítse a Trianoni és az azt kiegészítő Párizsi Békeszerződést, határrevízió nélkül. A Magyar Népet
bocsánatkérés és jogorvoslat illeti meg, hogy
végre határainkon belül és túl is fölemelhesse fejét, és ezer éves szülőhazájában végre ismét otthon érezze magát. A magyar nemzet asszimilációjának megállítását szolgálná, ha a magyar
nemzet újból erős összefogást tudna felmutatni a
világ népei előtt is és a Dél-tiroli németek autonómiájához hasonlóan elsősorban Erdélyben,
Partiumban és Felvidéken, a többségi magyar területeken létrejönnének az autonóm tartományok.
Az olaszországi példa szerint a tartományi önkormányzatban – az etnikai arányoknak megfelelően
– képviseltetik magukat a különböző nemzetiségek. Helyi szinten döntenek az önkormányzatok
ügyeiről, a telekkönyvi hivatalokról. Emellett az
oktatás – beleértve a szakoktatást is – valamint a
legtöbb gazdasági terület is a helyi döntéshozók
hatáskörébe tartozik. A teljes pénzügyi autonómia
ugyan nem valósult meg, de a római kormány az
itt beszedett adók 70-90%-át visszautalja a tartománynak. A kétnyelvűség biztosított Dél-Tirolban. A közhivatalnokoknak a német és az olasz
nyelvet is ismerniük kell, és erről a tudásról külön
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vizsgán kell számot adni. De a kétnyelvűség kiterjed a rendőrségre és a bíróságokra is, valamint
törvény biztosítja, hogy a közhivatalnokok nemzetiségi megoszlása tükrözze a tartomány etnikai
arányait. A tartományt 3-3 küldött képviseli a ró-
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mai szenátusban és a képviselőházban.
Meggyőződésem, hogy minél több jogot biztosít
egy kormány a területén élő kisebbségnek, annál
biztosabbá válik belső békéje és a fennmaradása.

BOTOS LÁSZLÓ

EGY ISTEN – EGY HAZA
Trianon kérdés megítélése
Az utóbbi idők, magyarul beszélő kormányainak
minden vágyálma, minden baj orvoslása az Unióba való belépést tartja az egyetlen megoldásnak.
Sajnos, a félrevezetett, az így tudatlan magyar
nép, ennek hitelében, nagyobb számarányban önmaga ellen, a magyar nemzet kipusztítását, állami
szuverenitásának, függetlenségének elvesztését
jelentő, ördögi kozmopolita világuralomra törő
igyekezet támogatójává vált. Miért e rohanás az
önmegsemmisítés mielőbbi beteljesüléséért?

tó fenn.

Hisz, nem nekünk van szükségünk az európai elfogadtatásra. Nyugatnak van szüksége ránk központi elhelyezkedésünknél fogva, és termékeik
felvásárlása végett. Ezért is követelésekkel, feltételekkel tárgyalhatnánk, ha lenne aki képviselné
Népünket. Az Unión kívül is van, és lesz létezés,
ahol a parancs nem Brüsszelből fog jönni, hanem
az Unión kívüli szabad nemzetek gazdasági egyesülésének érdekét szolgáló független nemzeti kormány hatóságaitól.

Száz évvel honvisszafoglalásunk után II. Szilveszter Pápa Krisztus Impériumába sorol bennünket.
„Miénk – írja – miénk a Római Birodalom, erőt
ad gyümölcshozó Itália, katonát adó Gallia és
Germánia, s nem hiányzik nálunk a szkíták hatalmas királysága sem. A miénk vagy Cézár, a
rómaiak császára is és Augusztus, aki a görögök
fejedelmi véréből származol, császárságoddal a
görögöket felül múlod, örökség jogán a rómaiaknak parancsolsz, elméddel és szavaddal pedig
mindkét nép felett állsz.”

Az USA, amely példaképpé lett az egyesülés létrehozásához, az többnyire földvásárlás, California,
Mexikótól való kisajátítás, a Manifest Destiny
szellemében, önkéntes csoportosulás, egységesítéseképpen alakult ki. Az egyesülés idejében,
mondhatnám teljesen műveletlen népi települések
összességéből. Európában a nemzetek kultúrája,
népszokásai, nyelve két évezredre nyúlik vissza.
Ez idő alatt a beidegződött népi szokásokat, nem
lehet hatalmi szóval megváltoztatni, hogy súrlódás, mondhatom drasztikus emberjogi nemzetiségi
sérelmek ne következzenek be. Erre világos példát adott, a levitézlett Szovjetunió. Egy ilyen sok
nemzetiségű állam fenntartása csak diktatúrával,
népek, nemzetek elnyomásával, kiirtásával tartha144

Már az Unió megalakulása előtt privilégiumok,
kedvezmények, elsőbbségek kikövetelésének harca adja a vitát, az egyenlő elbírálás, egyenlő jogok, egyenlő érvényesülés kitárgyalásakor.
Miért érdemel Franciaország több jogot? Csak
azért mert, népesebb? Mit tett Európa és a keresztény világ érdekében, védelmében?

Ez bizonyíték, hogy már egy száz év ittlétünk után
európai császári nemzetek, vagyis nagyhatalmak
közé emeltettünk.
Thietmár merseburgi püspök, aki kortársa volt
Géza fejedelmünknek, Krónikájában így írja le
eleink megtérését. „Gyécse, bár keresztvíz alá
hajtotta fejét, sőt népét erőszakosan – kardja vértől párologva – kényszeríttette a nyugati papok
keresztelő medencéihez, mégis Ő maga tovább
csak áldozott keleti ősei pogány isteneinek. S
amikor ezért egyik papja megfedette, azt válaszolta: ’Elég gazdag és hatalmas vagyok ahhoz,
hogy két istennek áldozzam’...”
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Ezer esztendőnk távlatából nézve, Géza cselekedete tragikus valósággá vált nemzetünk sorsában.
Mert nagyon sokszor kellett nekünk egyszerre
áldozatot hozni Kelet és Nyugat részére. Bizáncnak, Rómának, császárnak és bazileusznak, germánnak, mongolnak, szultánnak, királynak, kereszténynek, mohamedánnak, Európának és Ázsiának. Ahhoz, hogy ezt egy évezreden át tehettük
Európa és a kereszténység védelmében, valóban
nagyon erős, gazdag, hatalmas népnek kellett lennünk. Amíg mi vérünket ontottuk a két idegen
szellemiségű kultúrájú császárságok ellen, addig
Nyugat-Európa nemzetei békében művelődhettek,
népesedhettek. A magyarnak pedig két ellenséggel kellett küzdenie „a Nyugat vallás rokon, de
idegen fajaival, a Kelet mohamedán de fajtestvéri
nemzete ellen”. Országunk választhatta volna bármelyik oldalt, mindenképpen a győztes oldalon
lett volna. De hite nem engedte a világhatalmú
testvérnéppel való egyesülést. Nemzetünk, ha rákényszerült a török barátságra, azt mindig a szükség parancsára tette. Nem úgy, mint a francia legkeresztényebb király, XIV. Lajos. Sokszor megpróbáltuk az igát lerázni, bízva a keresztény világ
szolidaritásában, de igazából a német császárság
segítségében. IV. Béla királyunk írja: „Akikkel
Krisztusban testvérek vagyunk nem törődnek velünk”.
A fiatal huszonegy éves II. Mohamed Szultán ült a
török világbirodalom zenitjét elérő trónján, amikor
1453, május 29-én, a szultán beveszi a bevehetetlennek hitt várost. XI. Konstantin közkatonaként
harcolva elesik a város védelmében. II. Szuleimán
három nap és három éjjeles szabad rablást engedélyez, a mámorban úszó janicsároknak. „Az
evangéliumok mondhatatlan értékű arany iniciálés codexeit szétszaggatják. Mindent felégetnek.
A törökök ürü húst sütnek a kéziratok tüzein.” „A
nép a mészárlás elől Sóphia szent Azilumába menekül, de a diadalittas török katonák rájuk törik a
templom kapuit, s a tömjén illatos falak között,
felkoncolják az aggokat, rabszíjra fűzik a gyermekeket, a fiatal nőket az oltáron gyalázzák meg,
vérrel és szörnyűséggel mocskolva be a megszentelt köveket. Az utálat iszonyatává lett Sóphia
temploma.” – panaszolja Pharanza.
Majd Mohamed a főoltáron elmondja a „namaz”-t
a hálaadó imát, s ezzel mecsetté avatja a keresz-

tény építészet egyik legremekebbjét.
Mohamedben még jobban felgerjed, az Allah-tól
származó rendelet, a világuralom megteremtésének heve. E rendelet önmagára tulajdonított küldetés hitele ambíciója tizenkét ország és kétszáz
város elfoglalásában teljesedett ki.
Ez ellen a félelmetes, keresztényellenes erő megfékezésére Nyugatról nincs segítség. III. Calixtus
Pápa igyekezete, csak legfeljebb 2-3.000 idegen
harcost mozgósít. 600 bécsi diák és 200 cseh, félezernyi lengyel és a pápa által küldött 150 fegyveres. Ez volt Nyugat, önvédelmükre küldött segély osztaga. Hunyadi János a szultánt 150.000 és
300 ágyú ellenében, a tudományos kutatás megállapításai szerint 50.000-55.000 fős haddal tönkreverte. Elfoglalva teljes ágyú állományát. A török
veszélytől megszabadított nándorfehérvári győzelem (Belgrád) emlékére, Calixtus Pápa elrendelte
a déli harangszó, e magyar győzelem örök idejű
emlékezetét. Ez a tett önmagában nem elég ahhoz,
hogy egyenrangú félként léptünk volna be az Unióba? (Ha már nem volt lehetőség arra, hogy az
Unióba való belépést elkerüljük.)
IV. Béla Sixtus Pápához intézett levelében kifejti,
hogy a Duna stratégiai fontosságú. Kárpátok és a
Duna Európa kulcsa. „Minden keletről jövő támadás Európa ellen: itt, a mi országunk földjén dől
el, mint ahogy itt dőlt el a múltban s itt fog eldőlni
a jövőben is.” „...Azoknak a váraknak védelmezésére helyeztük a lovagrendet, amelyeket a Duna
környékén építtettünk.” „…Mert azon alapszik a
mi sokszor kipróbált elgondolásunk, hogy nekünk
és egész Európának hasznosabb, ha a Dunát, várakkal megerősítjük: ez ugyan is a szembeszállás
vize…” „Hogy ha ezt (a Duna vonalát), ne adja az
Isten, de el foglalnák a tatárok, akkor számukra
nyitva volna a kapu más keresztény hitű országokba; egy részt, mert onnan a kereszténység irányában nincsen tengeri akadály, másrészt, mert itt a
Duna-Tisza táján sokkal jobban tudják családjaikat és nyájaikat elhelyezni, mint másutt.”
Mire a megújuló harcok kicsit csendesedtek Hazánkban, nem maradt egyéb, mint romok halmaza.
De a romhalmok okozatához egyaránt hozzájárult
az ellenségeinken kívül még a „német barát” is.
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Évszázados hősi harcaink színhelyét, várainkat,
amelyeket a Kelet felőli védelem „ellenállás”
erősségéért építettünk, és amelyeket a tatár és török meghagyott, császári parancsra sorba robbantatott fel „a német téboly gyűlölet”.
„Hogy még szétzúzva se maradjon emlék az ősöktől megszentelt kövekből, várpalotáink maradványaiból, a betelepített ’hospesek’ égetnek szerte
az országban épülő falvaik részére meszet.”
E sorsra jutott Visegrád királyi vára is. Visegrád
vára a Duna mellett az „aqua contradictionis”, az
ellenállás vize mentén, annak a védővonalnak volt
egyik erőssége, amelynek alapjait IV. Béla 1259ben rakatta le. Majd Róbert Károly és Nagy Lajos
királyaink fejlesztették és költöztek ide.
Különösképpen ez a terület fenyegetőbb lett a tatár, török, német népek által, és ez a veszély éleződött a Habsburg-ház uralomra jutásával Ausztriában.
Magyarország tragédiája IV. Béla királyunk idejében (1235-1270) kezdődött. Babenberg Friedrich, Ausztria hercege, és egynéhány lefizetett
magyar főnemes úgy intézték a fejleményeket,
hogy a velük rokon kun nép, akik segítségünkre
lehettek volna a tatárok elleni küzdelemben, nem
kaptak bebocsátási engedélyt hazánkba, az oknál
fogva, hogy nem keresztények. Így IV. Béla magára maradt a tatárok elleni küzdelemben. A Muhi
csata elvesztése után (1241) Béla királyunk
Ausztriába, Babenberg Friedrichhez menekült,
aki a magyar királynak minden kincsét elkobozta
és három vármegyénket övéhez csatolta.
Az elorzott területen tíz várat talált. Megerősíttette
azokat, ezért a történelemben úgy hívják Őt, mint
a Nyugat védelmezőjét a tatárokkal szemben. A
várak megerősítésének célja igazán nem a tatárok
visszatartása volt, hanem megakadályozása a kizsarolt területek visszafoglalásának. Friedrich felajánlotta segítségét Bélának, azzal a feltétellel,
hogy az egész ország az ő kormányzata alá kerül,
abban az esetben, ha a tatárokat legyőzi, megfutamítja, s ha Béla nem vállalja el a feltételt, akkor
kiadja a tatároknak. A király kénytelen volt elfogadni az ajánlatot, de kis csapatával sikerült megszöknie. Visszatértekor megtámadta Friedrichet,
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aki a harcban életét vesztette.
E rövid történetre azért volt szükség, hogy bemutassam kik azok, akik igazából európaiak és kik
azok, akik valóban is tettek, harcoltak, védték
Európát, és kik voltak azok, amikor a mindenkori
világ legnagyobb pogány katonai hatalmával
szembeszálltak és ennek következtében majdnem
teljesen megsemmisültek, akkor a keresztény
Nyugat egyik erőssége megzsarolja a menekülésre
kényszerült Európát védelmező magyar királyt.
E Babenberg Friedrich által kierőszakolt engedmény lett az alapja, amire hivatkozva 1920-ban
Nyugat Magyarországot, valódi nevén Őrséget,
Burgenland néven Ausztriához csatolták. Ahhoz
az Ausztriához, akinek császára, mint magyar király kényszerített minket az I. Világháborúba való
belépésre.
Az itt elmondott valós történetek alapján, ki az,
melyik az az ország, amelyik több jogot, elsőbbrendűséget érdemel az Unió tagállamaként?
XIV. Lajos, a legkatolikusabb francia király, aki
szabad akaratából, öncélúan ösztökélte a „pogány
törököt” a Habsburg elleni támadásra, amely így
rákényszerült a magyar oltalmazás mellett szembeszállni a törökkel, de ugyanakkor e harcokat,
nem Európa védelmére tette, hanem a magyarság
folytatólagos elvéreztetése érdekében, hogy végül
is leigázhasson bennünket, vagy az a Magyarország, amely az önvédelem hatására vált időnként
török támogatóvá, hogy ezzel ellensúlyozza Országunk, a Habsburgok általi teljes gyarmatosítását,
és amely élet-halál harcot vívott saját, és Európa
érdekében, két ellenféllel szemben, és akit az oltalmazott hátba támadott segítség nyújtás helyett.
Németország, mire helyezi több jogosultságát? Mivel érdemelte ezt ki? Mi alapon tagadja meg, a demokrácia alapgondolatát, „minden népnek, embernek kijáró emberi alapjogait”? Az 1920-ban
elszakított magyar nép millióitól? Milyen demokrácia, egyenjogúság az, ahol a népesebb nemzetek
több jogot élvezhetnek, mint a számban kisebb, de
kultúrában, emberiességben egyenlő, vagy magasabb szinten lévők? A magyar géniusz szolgálta az
emberiség ügyét, ugyanúgy, vagy jobban, mint
bármelyik nyugati nemzet.
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A demokrácia népuralmat jelent, de nem a Szovjetunió népuralmi értelmezése szerint, ahol a kisszámú hatalomra jutottak uralkodtak, a népuralom
maszlaga alatt, a nyomorba döntött, jogtalan többség fölött. A demokratikus választásokon minden
polgár szavazata egyértékű, még a miniszter szavazatával is. E demokratikus elvből kiindulva
minden országot, legyen az népes vagy kevésbé
népes, egyenlő szavazási jog illet. Ha népes országok több képviseleti szavazatot élvezhetnek, mint
a kevésbé népesek, ez az Unióban a mindennemű,
örökös elnyomatást, kizsákmányolást valósítja
meg, ennek bizonyítéka a Lissaboni Szerződés ismerete.
Nekünk magyaroknak örök bizalmul kell, hogy
előttünk legyen az a bizonyosság, dacára annak,
hogy a mi földünknek véres végzete van, mert itt
roppant össze a hun, avar, tatár, török világbirodalom, de hol van a Nyugat, Kelet császára, hol van
a mongol és mi lett a kétfejű sas birodalmával? Ne
feledkezzünk meg a szovjet hatalomról sem. Mind
azok, akik kezet emeltek ránk, mind elenyészett,
minket pedig a mi Istenünk, a magyarok Istene
megóvott. Megfogyva, de létezünk és ez Értekezlettől áthatva megtaláljuk egymás kezét, és úgy látom, ismét merünk magyarnak lenni.
Ebben az amerikaiaktól példázott egyesült uniós
demokráciában, az a szomorú valóság fog végbemenni, mint amikor egy lelkileg eldurvult, vagy
zavart egyén, egy ártatlan, védtelen, de hasznos
békára lép, és eltapossa azt.
A kis európai nemzetekre, az Unióban ez a sors
vár, a megsemmisülés. Nekünk pedig, harcolnunk
kell a „jus resistendi” jogán.
Egy Isten – egy Haza gondolatához érkeztem.
Hosszas tépelődés után egy vallás általi nép
fogyatkozásról kell nagyon röviden szólnom, abban a reményben, hogy még így is az előadás érthető és felvilágosító lesz.
Az 1863-as kiadású Magyarország Helység Névtárát elemezve, Homonnay Ottó írja, hogy a XVI.
századtól az Egyház leírta azon magyarokat, akik a
Görög Keleti Egyház hívei voltak. Ha figyelembe
vesszük az 1200 oldalnyi sűrű nyomott helység
névtár anyagát, akkor szemünkbe tűnik, hogy a

keleti vallású magyarság hány százezret tett ki
Trianonban 1920-ban elszakított színtiszta magyar területeken, akik eloláhosodtak, elszlávosodtak, szerbesedtek az egyházak „jóvoltából”.
Dr. Reiner Zsigmond volt az, aki észrevette a népfogyatkozás okait, ezért intézkedést kezdett, hogy
az egyházak ismerjék el a Keleti Görög Egyházat,
hogy ezzel megtarthassuk e vallás követőit a hazának. Igyekezetében csak addig jutott el, hogy
Nagy Dezső, országgyűlési képviselő javaslatára
napirendre tűzték a kérdés megvitatását, azaz a
Görög Keleti Egyház elismertetését, hogy Gróf
Apponyi Albert az akkori vallás és közoktatási
miniszter, aki csak azt tudta mondani: „Iparkodni
fogok”. „Iparkodásának” láthatjuk, Trianon lett a
vége.
Trianonnal oda kell jutnunk, hogy egyházaink
mindenkor álljanak ki a magyar népért, még ha az
a gyengébb oldalt jelentené is. Így tudjuk az egy
Isten – egy Haza fogalmát megerősíteni, és akkor
a Sátán birodalmának kapui sem fog erőt venni
rajtunk. Ne legyen kuruc és labanc. Mind kettő
magyar. II. Rákóczi Ferenc idejében, ha a labancok egyesültek volna, az evangélikus kurucokkal, akkor most nem lenne Trianon. Neveljünk
fel egy olyan választó fiatal közösséget, akik merik
majd vállalni a mindenkori tragédiánk igazságos
Trianon elleni követeléseit. A francia külügyminiszter, Delcassé, mondta: „Egy nemzet sincs
megalázva azzal, hogy legyőzték, vagy ha
aláírt – késsel a torkán – egy végzetes békeszerződést. Becstelenné válik azonban, ha
nem tiltakozik, ha tönkretételéhez maga is
hozzájárulását adja. Nem a vesztés a bukás,
hanem a lemondás”..1
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GYÁRFÁS ÁGNES

Egy éjszakára szembesültem a Trianoni Törvénnyel
Jó barátunk Csibi Károly előállt azzal az ötlettel, hogy meg kellene szervezni egy brüsszeli
tüntetéssorozatot azzal a leleplező szöveggel,
hogy:

csak annyit kérünk tőletek, amennyit
megígértetek
AUTONÓMIÁT!
Ő már hallotta többször is, vélekedett hogy a
törvény gondoskodott az elszakított területek népéről is, vagyis a határon kívül rekedt magyarságról, mert – folytatta tovább okfejtését, egyébként
is lehetetlen, hogy a törvény ne gondoskodjék
mindkét félről.
Így lehet ez, adtam igazat, csak meg kell találnunk a törvény szövegét, és benne azt a fontos
mondatot, amelyet elszakított testvéreink érdekében a transzparensünkre írhatunk.
A Trianoni Törvényt Kiszely István segítségével
munkatársam Fazekas Lászlóné megtalálta az Interneten is, s kinyomtatva a kezembe adta.∗ Azonnal bemásoltam együttgondolkodó lelki társnőmnek Rónai Lászlónénak, hogy elolvassa Ő is, és ha
megtaláltuk a magyarság védelmére irányuló cikkelyeket, akkor vitassuk meg, mit írunk a transzparensre és szervezzük meg a folyamatos tüntetősorozatot Brüsszelben.
Otthon elővettem a fekete gyászkeretes törvényt és tüzetesen végigolvastam. A 123 oldalas
”olvasmány” a fél fogamra is kevés, most, mégis
reggel nyolckor sem fejeztem be, csak abbahagytam, mivel szakadatlanul ömlő könnyeim meggátoltak a gyors olvasásában.
Mára lezártam lelkemben a könnyek ólomajtós celláját, s kísérletet tettem arra, hogy kívülállóként, mint egy szakdolgozatot elemezni tudjam. Elsőként történeti példát kerestem, amellyel
összevethetem.

Asszurbanipál és a legyőzöttek. A Behisztumi
sziklafal feliratának szellemisége.
A három nyelvű felirat felsorolja azokat az or∗

www.trianon.hu
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szágokat, amelyeket a nagy király legyőzött, s valamennyinek királya lett, továbbá kitér a fejedelmi família őseinek bemutatására az égi eredet feltüntetésére. A turáni népeket irtották, a maradékot elhajtották régi hazájukból. A kultúrkincseket
elsajátították, a kultúra fészkeit enyészetnek adták. Hadtesteket képeztek ki válogatott kínzásokra, például az elevenen történő megnyúzásra.

A Nagyhatalmak és a legyőzöttek
Annak a turáni népnek, melyre az asszírok
Kr. e 600 táján végső csapást igyekeztek mérni,
és teljesen letörölni Eurázsia térképéről írmagja
maradt, amely Európa közepén virágba szökkent
és megőrizve ősi kultúráját megnemesítette a neolitikumból itt maradt barbár törzseket. Ez a nép a
magyarság, melynek égi származású királyi családja áttündériesítette a földhöz tapadt szellemiségű őrgrófságok és császárok nagyravágyó, kezdetleges vezetőrétegét.
Az asszírok által szervezett turáni irtómunka
Trianonban hatalmas csatát nyert, amelynek
egyetlen törvénnyel vetették meg az alapját. Ez a
törvény Magyarországon gyászkeretben jelent meg
az 1921-es törvénykönyvben.
Az 1921. évi XXXIII. törvénycikk
a trianoni békeszerződés, teljes szövege
Kik írták alá a békeszerződést
BÉKESZERZŐDÉS
Az Északamerikai Egyesült Államok, a Brit
Birodalom, Franciaország, Olaszország és Japán,
amely Hatalmakat a jelen Szerződés Szövetséges és Társult Főhatalmaknak nevez,
Belgium, Kína, Kuba, Görögország, Nikaragua, Panama, Lengyelország, Portugália, Románia, a Szerb-Horvát-Szlovén Állam, Sziám és
Cseh-Szlovákország,
amelyek a fentebb megnevezett főhatalmakkal együtt a Szövetséges és Társult Hatalmakat
alkotják,
egyrészről;
és Magyarország
másrészről;
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Ilyen világosan soha nem szembesültem azzal a
ténnyel, hogy kerek világ állt velünk szemben. A
szomszédok mind, kivéve Ausztriát. Ausztria
ugyanis nem szerepelt a felsorolásban.
Viszont Magyarország testéből Ausztria is
kapott egy jó harapásnyit. Ha a soproniak nem tiltakoztak volna, és nem rendeznek népszavazást,
ma Ausztriát védenék a keleti barbár behatolók
ellen.
A Békeszerződés fogalmazói tudták, hogy
”1918 évi november hó 3-án Ausztria-Magyarországnak fegyverszünetet engedélyeztek…” a törvény tisztázta, hogy a háborút Ausztria-Magyarország kezdeményezte 1914. július 28-án Szerbiához intézett hadüzenetével, melyhez Németország
is csatlakozott. (a törvény 2. oldala)
A háborúból tehát együtt léptünk ki Ausztriával, s a háborúba is azért léptünk be, mert Szarajevóban meggyilkolta egy szerb provokatőr a
Habsburg trónörököst. Hihetetlen, hogy Ausztria
is, Szerbia is az ”egyrészről” lévők oldalán találhatók, egyedül Magyarország lett az I. Világháború egyedüli vesztese, a ”másrészrőli” állam.
A Nemzetek Szövetségének Egységokmánya
(2-10. oldal)
Itt a győztesek szerveződése történt egy tömbbe,
ahol annál jobb volt egy országnak, minél inkább
középre került. A fejezet végén felsorolták a Szövetség tagjait.

II. A Nemzetek Szövetségének első főtitkára:
Sir James Eric Drummond őfőméltősága, K.
C. M. G., C. B.

A jogi mű tartalmilag átfogja a hadisarc mértékét, a területek méterről-méterre történő leszakítási programját, a lakosok állampolgárságának
átminősítését és tételekbe foglalt jogfosztásukat.
A Trianoni Békediktátum egy előre elkészített dokumentum volt. Erre utal az a precizitás,
ahogyan a határokat kijelölték. Dűlőről-dűlőre,
magassági pontról magassági pontra, folyók medréig és ártéri szakaszáig sok oldalt vett igénybe a
pontos határkijelölés tervezete. Ezt elképesztő
szervezőmunkával réges-régen megcsinálták.
Olyan régen, hogy egy csomó dűlőnév addigra
elavult, az árterek az ország belsejébe, a lapály
felé húzódtak. A kijelölésnél a mérnöki munkában
nem találták az ominózus dűlő neveket, s az árteret követve sokkal nagyobb területeket vettek el,
mintha kizárólag csak a magassági pontokhoz méretezték volna a vonal kitűzését.
”A Magyarbirodalom területéből hat állam részesedett… A Romániának juttatott darab a Magyarbirodalom területének 31,7%-a nagyobb,
mint a Magyarországnak meghagyott egész terület,
amely 28,6%-ot tesz ki.” (2. 35-36. oldal)

FÜGGELÉK

I. A Nemzetek Szövetségének eredeti tagjai:
Északamerikai Egyesült Államok, Belgium,
Bolivia, Brazilia, Brit Birodalom, Kanada, Ausztrália, Délafrika, Újzéland, India, Kína, Kuba,
Equador, Franciaország, Görögország, Guatemala,
Haiti, Hedzsasz, Hondurasz, Olaszország, Japán,
Libéria, Nikaragua, Panama, Peru, Lengyelország,
Portugália, Románia, Szerb-Horvát-Szlovén Állam, Sziám, Cseh-Szlovákország, Uruguay.
Az Egyességokmányhoz való csatlakozásra
meghívott Államok: Argentiniai Köztársaság, Csile, Kolumbia, Dánország, Németalföld, Norvégország, Paraguay, Perzsia, Szalvádor, Spanyolország, Svédország, Svájc, Venezuela.

Magyarország felosztása
a trianoni békeszerződés szerint
(Internet)
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TÁBLÁZAT

Magyar Statisztikai Szemle (2) Hungária 1938
E fejezetben két pont is van, amely segíthetne
rajtunk. (11. és 13. cikk) Vitás esetekben ”barátságosan” észrevételt lehet tenni, választott bíróság
elé lehet vinni az ügyet, de hiába minden. Ezek a
”cikkek” nem ránk, a ”másrészről” országra, hanem a győztesek(?) ”egyrészről” csoportjára vonatkoznak.
”Egyességokmány”
a Magyarország határai
című leírás (11-16. oldal). Ezt is tüzetesen végigolvastam és gondolatban körbejártam a fájdalmas sebet, melyet hazánk testén ejtettek. Édesanyám tanítónő volt ekkoriban Biharkeresztúron, s
gyakran elmesélte, hogy félreverték a harangot és
az egész falu menekült a románok elől. Az edelényiektől tudom, hogy a falu melletti erdő széléig
jöttek a cseh határőrök és a mérnökök. Kaszával,
vasvillával űzték vissza őket. A törvényben szinte
minden sorban szerepel a ”körülbelül” szó, s ez
külön veszteséget okozott a magyaroknak. Nem
tudom soha nem hallottam róla, volt-e magyar
földmérő mérnök a kitűzéseknél. Mindenki csak
románokról, csehekről beszélt a régi ismerőseim
közül.
Határrendező bizottságokat rendelt el a törvény, s a tagok összeállítását is felvállalta (29.
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cikk). Ez a cikk lehetőséget ad a ”határvonalrészek felülvizsgálatára,… figyelembe véve… a
helyi gazdasági érdekeket”. Ez lenne talán még
ma is egy adott lehetőség a határrészeken élő magyarság sorsának megmentésére.
A fenti cikk a mérnökök (kitűzők) napidíjára
is utal, amelyet a határ két oldalán lévő államoknak kellett fizetni. Hol lehetnek azok a magyar mérnökök, akik ezért pénzt vettek fel. Én
ilyesmiről soha nem halottam (6. jegyzetpont)
III. Rész
Európára vonatkozó politikai rendelkezések
(16-19. oldal)
Azokat az országokat említi, ”akik” javára
Magyarország lemond mindazokról a jogokról és
igényekről, amelyekre számot tarthatna a volt
Magyar-Osztrák Monarchia azon részeiről… amelyeket… a Szövetséges és Társult Hatalmak 1919.
szept. 10-én Olaszországhoz tartozónak ismert el”
(36. cikk). Ugyanígy fogalmaz a Szerb-HorvátSzlovén Állam, Románia, Cseh-Szlovák Állam,
Fiume vonatkozásában.
Ausztriáról szó sincs!
Az Ausztriának elvett terület
NINCS TÖRVÉNYBE foglalva.
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IV. Cím
Kisebbségek védelme (19-20. oldal)
A határon túli kisebbségről van szó gondoltam, mégis ”Magyarország kötelezi magát arra,
hogy a jelen címben foglalt rendelkezéseket alaptörvényéül fogadja el és semminemű törvény, rendelet, vagy hivatalos intézkedés ezekkel a rendelkezésekkel nem lesz ellent mondásban.” (54.
cikk) Miről van itt szó valójában?
Vagy talán tévedek, s a kisebbség fogalma
nem az elszakítottakra vonatkozik, hanem Csonkamagyarország lakosaira, mert a törvénykezés
úgy folytatódik, hogy ”Magyarország kötelezi magát, hogy az ország minden lakosának születési,
nemzetiségi, nyelvi, faji, vagy vallási különbség
nélkül az élet és szabadság teljes védelmét biztosítja”. (55. cikk)
Úgy éreztem, nem tudok magyarul, vagy elment a józan ítélőképességem. Lázasan olvastam
tovább, hol találok egy árva félmondatot az elszakított magyarok védelmére, azonban csak fenyegetést találtam.
Magyarországgal szemben a Nemzetek Szövetségének védelme alá kerül mindenki, aki Magyarországon kisebbségi, s a Nemzetek Szövetségének Tanácsa bármikor ellenőrizheti a Magyarországon élő más nemzetiségiek jogainak sértetlenségét. (60. cikk)
Az állampolgárságról szóló VII. Cím (61-66.
cikk) röghöz köti a kinn szorult magyarságot, akik
”magyar állampolgárságukat elvesztik és… opcióval” a főhatalmat gyakorló ország állampolgárai
lesznek.
Az egyes európai államokra vonatkozó
politikai rendelkezések alatt Magyarország elismeri a Nagyhatalmaknak Belgium, Luxemburg,
Schleswig, Törökország-Bulgária, Olaszország és
az Orosz Államok érdekében vagy ellenében hozott döntéseit. (67-77 cikk)
Itt végre szóba került Ausztria.
5. Ausztria.
71. cikk. Magyarország Ausztria javára lemond a volt Magyar Királyságnak azokra a területekre vonatkozó minden jogáról és igényéről,
amely területek Magyarországnak a II. rész (Magyarország határai) 27. cikkének 1. pontjában
megállapított határain kívül esnek.

A fentebb megjelölt határvonalak a helyszínén való megállapítására a jelen Szerződés életbelépését követő tizenöt napon belül héttagú bizottságot kell alakítani, amelynek tagjai közül ötöt
a Szövetséges és Társult Főhatalmak, egyet Magyarország és egyet Ausztria neveznek ki.
A jelen cikkben érintett területek lakosainak
állampolgársága a 61. és a 63-66. cikkek rendelkezéseinek megfelelően nyer szabályozást.
Tehát pontosan tudnunk kell, hogy az Ausztriához csatolt országrész elszakítása nem ugyanazon törvénycikk alapján történt, mint a többié. A
többi szomszédos állam az Egységokmány Magyarország határai elnevezésű szakasz rendelkezése alapján kebelezte be hazánk nagyobbik
felét. Ausztria azonban csúsztatással, abban a csoportban, ahol Luxemburg, Belgium stb. sorsáról
intézkedtek. Ha valaki 1921-ben ilyen tüzetesen
végigolvasta volna a törvényt, ez ellen azonnal tiltakozhatott volna. Az általános rendelkezések alatt
mossa össze a törvény az Ausztria és a többi szomszédos ország jogilletősége közötti ellentmondást
(IX. cím). Itt már közösen tünteti fel Ausztriát a
többi szerencsés szomszédállammal. (74. cikk)
Viszont, mégis
elkövet a törvény egy baklövést. A 75. cikkben kötelezi Magyarországot, hogy mondjon le
azon területeiről, amelyeket a II. rész (Magyarország határai) 27. cikkében felsorol. Itt NEM
SZEREPEL AUSZTRIA.
Lehet, hogy most 2008-ban jobb az örségi
magyaroknak Ausztriában élni, mint Magyarországon, de 1921-ben még menthető lett volna ez
az országrész. Itt a jog támadható volt. Valami miatt nem élt a magyar állam ezzel a lehetőséggel.
A IV. rész, Magyarország Európán kívüli ”érdekeit” szabályozza. (79-101. cikk) Ma már értem
miért foglalták törvénybe, hogy a világ minden
csücskében létező négyzetméterről lemondunk.
Ők jobban tudták mint mi, hogy még sokfelé élnek turáni népek, akik szívesen társulnának Magyarországgal. Tovább működött az asszír jelenség, de a XX. században nem sziklába vésték,
hanem nyomtatott törvénnyel láncolták ránk a
rabbilincset.
Ez a megfogalmazás is szíven ütött, hogy érdeknek nevezi azt, ami hátrány. Talán a tényeken
túl a cinikus megfogalmazás volt a lelki fájdalom
forrása.
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Ezután a hadsereg rendezésére került sor
(102-119. cikk). Rendelkeztek a hadihajózás, a
léghajózás kérdéseiről (120-132. cikk), a hadihajókról (144-154. cikk) sírhelyekről (155-160.
cikk).
A jóvátétel (161-199. cikk) részleteit már ne
firtassuk, elmosta a történelem. Egy mondat azonban figyelemreméltó, s e mondat értelméből nem
rekesztették ki Magyarországot:
”Ha az érdekelt Kormányok nem tudnának a
kérdéses pénzügyi feladatokra nézve megegyezést
létesíteni, vagy ha valamelyik Kormány nézete
szerint az ő állampolgárai nem részesülnek méltányos elbánásban, a Jóvátételi Bizottság valamelyik érdekelt Kormány kérelmére egy vagy több
döntőbírót nevez ki, akinek vagy akiknek határozata végérvényes” (198. cikk)
Rendezték a vámszabályokat (200-207.
cikk), s a hajózást, majd kitértek a tisztességtelen
verseny lehetőségének kiküszöbölésére (210.
cikk). Megvédték a nagyhatalmak privilagizált
gazdasági jogait, s az államunkat kötelezték a Szövetséges és Társult Hatalmak gazdasági jogainak
megvédésére Csonkamagyarországban.
Rendelkeztek a konzulátusokról és a nemzetközi szerződésekről (211-230. cikk), majd a III.
cím alatt a tartozásokról (231. cikk, 5 oldalon
részletezve). Magyarországnak minden személyes
adósságot fel kell vállalnia, amelyet előterjesztenek. A IV. cím alatti javak, jogok és érdekek is
kizárólag a győztesek javai, jogai és érdekei. A
szövetséges és Társult Hatalmak állampolgárai
kérhettek kártérítést (232. cikk), s a Magyar Állam köteles volt azt kifizetni, teljesíteni ”a háború
előtt érvényben volt törvények szerint” (78. old. a.
bek.)
A 232. cikk megdöbbentő rendelkezését a
13. paragrafusban hozza (83. old.). A magyar hatóságok kötelesek átadni az összes levéltárakat,
okmányokat, iratokat, vagyis a teljes magyar múltat. Ez volt a XX. században az a pillanat, amely
akkor adatott meg hajdanában Asszurbanipálnak,
amikor a lenyilazott turáni oroszlánt lépcsőnek
használva hatolt fel a zikkurát istennek fenntartott
legfelső termébe.
Ezután szerződésekről, biztosításokról intézkedett a törvény szőrszálhasogató alapossággal
(234-245. cikk), nehogy a külföldi biztosító társa152

ságok kárt szenvedjenek.
Az elcsatolt területen élő magyaroknak a
csonka hazában maradt birtokairól gondoskodik a
törvény, nagy bőbeszédűséggel, de mindinkább az
alapítványok, társaságok zökkenőmentes működéséről.
Kitér a közlekedésre, mind a légi, mind a vízi
hajózásra, (XI. rész - XII. rész) majd új számozást
indítványozva a Duna jogaira tér rá. (I-II. fejezet)
(274-293. cikk)
Rendezi a vasutakat (294-308. cikk), a távírókat és távbeszélőket (309-313. cikk).
Munka cím alatt az ”igazságosság és az emberiesség érzésétől áthatva” (110. oldal) egy állandó szervezetet hoztak létre, hogy a ”világ békéjét állandóan biztosítsák” (u. ott). Ez a Nemzetközi Munkahivatal. A törvény részletesen szabályozza a hivatal tagjait és működését. (314-351.
cikk) A Munkahivatal beleolvad a Vizsgálóbizottság jogkörébe, amely az Állandó Nemzetközi
Bíróság előkészítő szerve volt. (351-355. cikk)
Itt fordul elő a ”vétkes Kormány” kifejezés
(348. cikk). Teljesen világos, hogy a kitétel a
munkajogot sértő kormányra vonatkozik és nincs
semmi utalás arra, hogy Magyarországot értették
alatta. Bármelyik állam lehetett munkajogilag
”vétkes”. A törvény utóélete mégis, ezt a szót ragadta meg, emelte ki és használta a magyarok
megbélyegzésére.
A 364. cikk végén láthatók az aláírások,
melyek között legutolsó a két magyar hivatalnoké.
Jegyzőkönyv és Nyilatkozat zárja az okiratot. Ennek 7. paragrafusa közli hogy ”a békeszerződéshez tartozó térkép a jelen törvényhez van csatolva,
mint annak kiegészítő része.
Ez az a térkép, amely több évezred óta kirajzolódott azok szemében, akik a történeti kor századait a turáni népek kiirtására használták fel.
1921-ben ez a térkép az ellenséges világ akaratát
tükrözte, mely kívülről pusztította a magyarságot,
nyirbálta a szent határokat.
Ma a gonosz beférkőzött és az asszír módszereket felülmúló találékonysággal, mármint az
abortusz genocidiumával, az egészségrontással, a
korrupciós nemzetárulással, az értékek kótyavetyélésével, kromoszómakeveréssel, génmanipuláció, az isteni erkölcs cinikus kicsúfolásával, minden emberi érték lábbal tiprásával, lazán és a
szemünkbe vigyorogva működtetik azt a történeti
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gépezetet, amely Isten fiainak a TUR-AN népnek
teljes megsemmisítését tűzte ki célul. Ma itt
folytatódik Trianon, a magyar állam és belpolitika
lett a mi Asszurbanipálunk.
Mint mindenkinek, nekem is Jézus példája
rémlett fel lelkemben, mert a nemzetet, mint élő
szervezetet ítélték halálra. Viszont Jézus mellett
felszólalt Arimátiai József és Pilátus átlátta bűntelen voltát. A katona szivaccsal enyhítette szomjúságát s Veronika letörölte véres verejtékét. Mellettünk nem állt egyetlen jótét lélek sem. A két
magyar hivatalnok BERNÁRD Ágost népjóléti és
munkaügyi miniszter, továbbá tordai DRASCHE
Lázár Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott
miniszter ellenvetés nélkül aláírta a diktátumot,
vagyis ítéletvégrehajtói szerepet vállalt.
Az én szavam a nemzeti bánaté, én nem jogászkodom. Mint magyar állampolgár, kell, hogy
ismerjem legfőbb törvényeinket, így a Szent István
intelmeiben foglaltakat, a Szent László, Könyves
Kálmán, III. Béla, II. András törvényeit, s Werbőczy 3 kötetes gyűjteményét, amely átfogja az
előzményeket. (4. jegyzetpont)
Az Aranybulla (1222)
II. András törvénye pár oldalas mű, amely kitér az ország minden nemzetiségű népének egyetemes jogbiztonságára. Kitér minden foglalkozási
ágat művelő csoport szabadságjogának biztosítására, továbbá kötelességteljesítéseire. Így ezen
belül került sor a királyra is, akit ugyancsak megerősített az Aranybulla jogaiban és kötelezettségeiben.
Ezt a törvényt soha senki nem vonta vissza,
tehát máig érvényes. Az Aranybulla kötelezővé
teszi a határok védelmét, s azóta minden király
megesküdött rá, sőt Horthy Miklós kormányzó esküjében is tett ilyen értelmű vállalást. „Magyarország és társországai határait, és mi ezen
országokban bármi jog és címen tartozik, el nem
idegenítjük, se meg nem csonkítjuk, sőt amenynyire lehet gyarapítjuk” (3).
Az országhatárt századokon át törvény védte
és királyi esküszó. Trianonban egy hivatalnok
aláírta szentesítette Magyarország megsemmisítését. Mivel az aláíró nem volt kompetens személy, aláírása érvénytelen. Magyarország elvileg
nem fogadta el a Trianoni Békediktátumot, ha-

nem, mint a háború egyedüli vesztesének nyílvánított ”vétkes” országot keresztre feszítették és
felnégyelték.
Az, hogy megmaradtunk, hogy mégis létezünk, az Isten kegyelmének köszönhető s regnáló
királynőnk, Boldogasszonyunk égi jogvédelmének. Az égi presztízs nagy erő, melynek hatását
érezve megkísérelhetnénk jogaink gyakorlását, a
népfelség elvét.
A népfelség elvén beadni a petíciót minden
aláíró fél kormányának. A népfelség nevében dűlőre vinni jogaink érvényesülését.
Javaslat
A Magyarok Világszövetsége elég erős potenciál a nemzetközi megjelenéshez. Apparátusa
szervezze az adminisztrációt. Az itt megjelent
nemzeti felelősségtudattal rendelkező magyarok
pedig kísérjük figyelemmel a munkát, havonta találkozzunk. Rónai Lászlóné és Botos László készítse el a petíciót, amelyeket az 1921-es Nagyhatalmak mai kormányaihoz kell elküldeni, a népfelség nevében, melynek kormányzó szerve lehet a
Magyarok Világszövetsége és elnöke, ellenőrző és
tanácsadó szerve pedig az itt jelenléti íven (meghívón) szereplő magyarok gyülekezete.
A petícióval a Magyarok Világszövetsége vegye fel a diplomáciai kapcsolatot az érintett hatalmakkal. (5. fejezetpont)
Ennek érdekében lehet elindítani a brüsszeli
tüntetéssorozatot.
JEGYZETEK
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Az 1921. évi XXXIII. Törvénycikk. A Trianoni
Békeszerződés teljes szövege
Magyar Statisztikai Szemle. Hungária Szent István
király emlékezetére 1938
1867. törvénycikk belekerült a törvénygyűjteménybe
Törvények és szokások 259-264. old. In: KERÉKGYÁRTÓ Árpád: Magyarország művelődésének története, különös tekintettel… államélete
kifejlésére Krupinszki János. Pest. 1859.
CZÖVEK István: Magyar hazai… könyvéből tanítások… Tratner János betűivel. Pesten. 1822.
A határrendező bizottságok működése 92-93. old.
In: Faluhelyi Ferenc: Magyarország közjoga I.
kötet. Karl könyvesbolt kiadása. Pécs. 1926.
[a trianoni békediktátum tárgyalásánál hivatkozik
Buday László: A megcsonkított Magyarország.
1921. című könyvére, amelyet nem tudtam most
kézbekapni.]

153

Összefoglalás
Előadásomban a Trianoni Békediktátum törvényét elemeztem, hogy kiemelhessek egy mondatot, amely a határon túli magyarok érdekében
foglaltatott bele. A 123 oldalon egy sor sem volt,
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amely a magyarok védelmét szolgálta volna.
Bebizonyítható azonban, hogy Ausztria nem a
békediktátum törvényességével, hanem a törvénybe iktatott csúsztatással kapott területeket Magyarországból.

PETÍCIÓ és KÉRELEM*
A petíciót és kérelmet beadják népfelség jogán az aláíró társadalmi szervezetek és munkaközösségek.
A petíciót és kérelmet kapják azon államok
mai kormányai, akik l920-ban aláírták a Trianoni
Békediktátumot, hogy bírálják felül döntésüket és
88 év távlatában tegyenek lépést a büntetés feloldására.
Az Amerikai Egyesült Államok, a Brit Birodalom,
Franciaország, Olaszország és Japán (szövetséges
és társult főhatalmak), Belgium, Kína, Kuba,
Görögország, Nikaragua, Panama, Lengyelország,
Portugália, Románia, Szerb-Horvát-Szlovén Állam, Sziám és Cseh-Szlovákország (szövetséges
Az elcsatolt terület
történeti elnevezése 1100 év óta

és társult hatalmak) mai utódállamainak, valamint
az ENSZ háborús törvényszékének, New York és
Hága székhellyel.
KÉRELMÜNK
Nemzeti Önrendelkezést kérünk az 1920-ban elszakított területeknek, ahol 1100 éve magyarok
laktak és laknak. Kérelmünkhöz bemutatjuk,
mekkorát változtak a környező államok 1920 óta
és csak Magyarország az egyetlen fennmaradt, történeti múlttal és jelennel rendelkező államszervezet.

1920-ba
az alábbi államokhoz csatolták

2008-ban
az alábbi államokhoz tartozik
az 1920-ban elszakított terület

Erdély /Transsilvania/

Román királyság

Román köztársaság

Kárpátalja

Cseh-Szlovák állam

Ukrajna

Felvidék

Gseh-Szlovák állam

Szlovákia

Délvidék /Bánság, Bánát/

Szerbia

Horvátország

Őrség

Ausztria

Osztrák köztársaság

Muraköz

Szerbia

Szlovén köztársaság

A felsoroltakból is kitűnik, mekkora változáson ment át politikai értelemben a Kárpát-medence. Más államok létesültek Magyarország területéből, mint akik a békediktátum alapján ”győztesként” részesültek javainkból. A mai államok
n e m u t ó d á l l a m a i az 1920-as győztes
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hatalmaknak.
Kérjük, hogy egyenlő elbírálás elvének alapján mentesítse a Magyar Népet az I. világháborúban való részvétele miatt kiszabott kollektív bün* Rónai Lászlóné munkája
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tetés és annak következményei alól.
INDOKLÁS
1./ Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelősség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerződés
delegációi a világháború kitöréséért egyedül Magyarországot ítélték el, – még Ausztriát sem – és
büntették meg.
2./ Történelmét tekintve a Magyar Nép Mátyás
Király óta Habsburg-Ház tudatos nemzetiségi betelepítő politikája miatt vált soknemzetiségűvé.
3./ Az ország területének 2/3-át úgy csatolták el,
hogy nem a többségében nemzetiségű területeket,
hanem tiszta magyar lakta településeket, valamint
azokat, ahol a nemzetiségek kisebbségben voltak
a magyar lakossággal szemben.
4./ A versailles-i békekonferenciára delegált magyar küldöttség visszautasította a Magyar Nép nevében a vádakat és kérte, hogy tartsanak népszavazást az elcsatolandó területeken, és – az emberi jogokra hivatkozás leple alatt – ne „barmoknak” nézzék az embereket, rákényszerítve akaratukat, a megkérdezésük nélkül. A kérelmet Ausztria is támogatta, de a döntést hozók elutasították
azt. A Békeszerződés aláírását kikényszerítették a
magyar delegációtól azzal, hogy a háborúban és a
szerződés által előírt óriási kártérítési kötelezettségek súlya alatt lenullázódott gazdasági, kereskedelmi, közlekedési és pénzügyi rendszerünk
újjáépítésére csak a szerződés aláírása alapján
kaphatunk pénzügyi segítséget.
A kikényszerített aláírás pedig mind a nemzetközi
jog, mind pedig a bírói joggyakorlat értelmében
érvénytelen.
5./ A Trianoni Békeszerződés Magyarország akkori vezetőit nem vonta felelősségre, azonban a Magyar Népet – törvénysértő módon – a kollektív bűnösség vádjával büntette.
Sérült az egyenlő elbírálás elve is, hiszen a
Nürnbergi Nemzetközi Bíróság 1946. október 2án a II. világháború kirobbantásáért és abban játszott szerepéért Németország akkori vezetőit fele-

lősségre vonta és megbüntette, azonban a Német
Népet mentesítette a felelősségre vonás alól.
6./ A Trianoni Békeszerződés 88 évvel annak aláírása után már tarthatatlan jogilag és gyakorlatilag
is. A szerződés által Magyarországtól elcsatolt területek élvező államai körében azóta lényegi változások történtek. Így a Szovjetunió, mint egységes állam megszűnt létezni, Jugoszlávia felbomlott, Csehszlovákia is szétvált. Ugyanakkor az un.
Benes dekrétum ma is élő törvény.
7./ A Szerződéshez csatolt Kisebbségi Záradékban
foglaltak betartását soha senki nem ellenőrizte,
pedig az a Magyarországgal határos országok részéről 1920. évtől kezdődően nem érvényesült. A
magyar kisebbséget ért atrocitások következménye – többek között – az is, hogy több mint 100
ezer magyar az elcsatolt területekről gyakorlatilag
eltűnt. Ez a tény a háborús bűntett miatti felelősséget is felvetheti. Josip Broz terroristái több
mint 40.000 magyart mészároltak le Délvidéken.
Sajnos az atrocitások, valamint az egyéb jogsértések a mai napig fennállnak a szomszédos országokban élő magyar emberekkel szemben. A magyar lakosság számának radikális fogyatkozását a
korabeli és a jelenlegi lexikonok adatai közötti eltérés is szemlélteti.
8./ Az élő magyar nemzet ragaszkodik testvéreihez. Nem kívánjuk, hogy a határokat átrajzolják,
hanem önrendelkezést kérünk az elcsatolt területekre, amelyeknek 1120 éve ugyanaz a magyar
megnevezése:
Erdélyi Köztársaság
Kárpátaljai Köztársaság
Felvidéki Köztársaság
Délvidéki Köztársaság
Muraközi Köztársaság
Őrségi Köztársaság
Kérjük, hogy nyilatkozatban deklarálja a mélyen
tisztelt államhatalom, akit a levél elején megszólítottunk, hogy igényünk jogos voltát méltányolja, s
az autonómiák megszerveződésének folyamatát elfogadja.
Budapest/Miskolc 2008. augusztus
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ÚJ KEZDEMÉNYEZÉSEK

NEMZETI KÁVÉZÓ
HERVAY TAMÁS SZERVEZÉSE
Kedves Magyar Társunk!
Vállalnál-é előadást nálunk?
A kávéház a polgárság, az értelmiség beszélgető,
véleménycserélő helye volt. Nem véletlen, hogy
nagy íróink, költőink szinte a kávéházban éltek,
és az sem, hogy kávéházban indult el a 48-as forradalom!
Nos, forradalomra, de nem fegyveresre, ma is
szükség lenne! Vagyis arra, hogy ne csak gondban
főjön a fejünk, de forrjon, pezsegjen benne a gondolat! Gondolkodásunk felforralására, megtisztítására, fertőtlenítésére van szükség!
És van egy Nemzeti Kávézónk! Gyűljünk hát asztalhoz!
Hallgassuk meg egymás gondolatait, majd egy véleményre kerülve, vessünk véget ennek a sötét
korszaknak, a Fény Fiaihoz méltóan!

ÉGIEK ÁLDÁSÁVAL

TURÁNI TUDÓS TÁRSASÁG
Botos László fejéből pattant ki ezz a szellemes név,
amelyre ez év nyarán egy tervezetet szerkesztettünk a Talizmán panzió teraszán Diósgyőrben, a
Vár alatt. Ezt a tervezetet elküldtük Botos Lászlónak az USA-ba, hogy gazdálkodjon vele kedve
szerint, s ha létre szeretne hozni egy tudós társaságot, merítsen az itt leírt gondolatokból. Ez a
tervezet Gyárfás Ágnes személyes irattárában
megtalálható, az érdeklődők megtekinthetik.
Mi itt, Magyarországon, akik az eurázsiai
Turánok múltja és kultúrája iránt érdeklődünk,
belefogódzkodtunk a Turáni Tudós Társaság (a továbbiakban TTT) aranyos tudományt idéző szövetébe és együttműködünk, mind gondolatcserében,
mind kutatómunkában, mind barátságban, vezér156

Szívvel és ésszel, az ősök hagyományán alapuló
Istent követő gondolkodással, vagyis bölcsességgel!
Mindenkit vár a Nemzeti Kávézó „Bölcseink Útján” című előadássorozata, mely az ősök hagyományán nyugszik. A „Múlton nyugszik csak helyes jövőkép” című sorozat, elvezet a mai politikai
helyzet helyes megértéséig, és segít felismerni a
hosszútávon is helyes megoldásokat, megismertet
a „túlélési technikákkal”.
A „Nemzeti Pódium” egészíti ki a választékot,
ahol régi és új prózai és zenei alkotásokkal találkozhatunk, neves tehetséges előadók jóvoltából.
Az előadások látogatása ingyenes!
Szeretettel várunk mindenkit!
A Nemzeti Kávézó (Bp., Semmelweis u. 1-3.) vezetősége és csapata.
A programok szervezője: Hervay Tamás

elvünk a szeretet, és a Boldogasszony köpenye
véd a vadságoktól.
Úgy vettük észre, hogy a múltunk mozaikdarabokon őrződött meg, s ezek a részecskék szerteszét szóródtak a turániak között, s kinek-kinek
más és más tartalmak gyűltek össze a tarisznyájában. Nagyon sok hasznos információ pattan
elő az internetes hívójelre, vagy a telefon vonalán.
Olyan jó, hogy nem kell magyarázkodni, amiért
valami különlegesnek tűnő kérdéssel zavarjuk a
TTT tagjait, mert mindenki tudja, hogy itt minden
szóba kerülhet, csak a kézenfekvő dolgok maradnak ki az eszmecserékből.
Fogunk nyilvános beszélgetéseket is tartani,
konferenciákat, a közös dolgainkat megszerkesztve kiadjuk. Most ennyi futja tőlünk, s egyben
érdeklődve várjuk az amerikai kezdeményezést.
(Szerk.)

Kedves Ági!
Öröm volt olvasni gyors és megszívlelendő nyilatkozatod. Öröm, mert olyan meghatározó, mondhatnám irányt mutató személytől kaptunk támogatást,
akinek bekapcsolódása szervezkedésünkbe a mindenképpeni siker elérésének a záloga. Leveled
szándéknyilatkozatként fogadjuk el, és az írottak
felhasználását mindenképpen figyelembe vesszük
és a továbbiakat ennek értelmében fogjuk alakítani. Ahol az általad írt változattól eltérünk arra az
általad nem ismerhetett körülmények szükségesítettek. Ez esetben kérem megértésed és a bennünk való további bizalmad.
Az alapítók lesznek Patrubány Miklós, Dr.
Horkovits-Kovács János, Dr. Gyárfás Ágnes, Rónai Lászlóné Éva, és Botos László. Alapító tagok:
Kocsis István, Dr. Bárdi László, Tomory Zsuzsa és
továbbá javasoljuk Dr. Tóth Csaba, Parragné Veronika, Parrag György, Dr. Töttössy Istvánné Magda, Dr. Zsiros Sándor, és még többek akikkel beszélni fogunk. Mind ezután itt még további felkérések és tárgyalások lesznek.
A tegnapi határozatról a későbbiekben. Kérem
szíves válaszod.
Üdvözöl: Botos László

Rostás László válasza a TTT-re
„Most időhiányában csak annyit, amit már
annyiszor hangoztattam: HÉT SZABAD MŰVÉSZET!!!!!!! Ennek megfelelni. Ennek kell a területeit művelni a mu-ul-tu-nk alapján, mint ANnak idején a T-AN-ODA falai közt. EZEK VALÓBAN EGYEN RANGÚAK és egyik a másik nélkül
nem működik. Tudom a retorikát nem lehet Interneten művelni (talán nem véletlen) erre való a
köz-ös-ségben való élő-adás, (tanácskozás és nem
kón-ferencia) legalább évente egy alkalommal. Az
öt-let (igaz ezz nem öt, hanem csak három) tetszik.
Így az EGY égi tudás HÁROM T-jének ÖT-lete
kiegészülhet a HÉT szabad művészet gyakorlásának Bódogságával, s Így nem lesznek KÉTségeink, hogy, a teljesség NÉGY fizikai alapelemre osztásával, HAT-ékonyak leszünk, ha a párat-
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lanságot jelentő ÉN-LEL-ket is feltétel nélkül középre helyezzük. Az Inter-NET, az egyetemes ŐSTEN tükör által homályos képe, ugyanúgy mint a
TAN-nak a NAT (N-emzeti A-lap T-anterv) úgy
tűnik sokan jönnek szembe az autósztrádán. Lehet, hogy vissza kell találni a SZTRÁDA helyett
az ÚT-ra? (A többit majd később.)
A magyarságtudomány alatt én azt értem,
hogy a Tan-odában a Tan-ítók a Tan-ítványoknak
át- ill. odaadják, a tőlük – az ősök közvetítésével
testámentumként – letétbe kapott, magyarság ŐREG ŐS-TE-EN múltismeretének élő szerves
JÓságát és velük együtt közösen művelik vala, a
HÉT szabad művészet ősiségének szellemében,
úgy mint az a Teremtés KÁL-DEUS könyvében
írva vala: ”Teremté....s látá, hogy JÓ.”
Szeretettel: Rostás L.

Kedves Mónika, R. Laci és T. Laci!
Érdeklődéssel olvastam a TTT megalakulásáról
szóló üzenetet, és örömmel válok szellemi részesévé, ha az a Magyarság lelki és szellemi egységének ápolását szolgálja. Beszélgettem ma este
Édesanyámmal is erről, s mintha Rostás Laci, Te
is jelen lettél volna közöttünk, annyira szívünk
szerint szólsz üzenetedben.
Úgy gondolom, hogy ha már itt vagyunk ebben a
világban, ahol rá vagyunk hangolva, hogy mindent
megfogalmazzunk a köz-értés kedvéért, akkor talán a magyarságtudományhoz először magát a magyarság fogalmát kellene tisztázni – legalább is
önmagunkban. Magyar mivoltunk nem lehet genetikai kérdés csupán, bár elhatárolt ős-génünknek
óriási hatása lehet még most is ránk, hál’Istennek.
Én a Magyarságot Lélekkel mérem.
Szeretném, ha Magyar voltunkat a sorsvállalás tudatával élnénk, mely sorsot az anyanyelvünk, a
”közös földből való sarjadás” és egy olyan művelt
ősi múlt lélekútjának emléke fon össze, melyek
fényében a másság megkülönböztetik. Nem azért,
mert más kultúrák más megvilágításba helyezik e
közös földi valóságot, hanem azért, mert a Magyarság, a Mindenség csillagfényes rendjének földi tükörképe. Akkor is az, ha még nem mindenki
vállalt tudatos sorsközösséget az utcán mellette álló, anyanyelven beszélő honfitársával.
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Tehát, ha tisztán meghatározódik bennünk hovatartozásunk, akkor már azonnal beszélhetünk
magyarság-ismeretről ”tudományosan” is.
Laci, a Hét Szabad Művészet, a táltosok Életfájának Hét Ága, a Hét emberileg megjárható világok mind a végtelen nyolcasba vezetnek, ahonnan
mesteri döntéssel a kilencedik szinten felvállalja
a lélek a köztes(t)ből a köz-eg(y)be lépést. Itt van
az a pillanat, ahol sorsot vállalunk újra és újra
lélektársainkkal. S az, aki Magyar földön, Magyar
nyelven mondta ki az első szót, már tudatosan
vállalta e nép életútját, s aki képes erre a lélekazonosulásra tudatosan is, az Magyar, akármerre
fújta is a sors szele e világban.
Aborigin népek tudatosan kérik őseik szellemét,
hogy tiszteljék meg újszülöttük testét szellemi je-

lenlétükkel. Mindig számon tartják ki született
újra a csecsemőben, s az őst is tisztelik benne,
nem csak az ”új Én-t”. Valahol elszakadt bennünk ennek e folyamatosságnak a szála, ezért is
van szükségünk most ”magyarságtudományra”.
Magyarságom tudom am-ma válik, ha fel tudom
hozni mélységeimből tudat-alatt szunnyadó, vagy
sziporkázó ős-emlékeimet. Ezt kellene talán felébreszteni az új generációkban, emlékeztetni rá az
előbbieket, hogy az érdeklődés lángja bevilágíthassa kutató, ismertető útjainkat.
Bármit művelünk is, tegyük azt alkotó szenvedéllyel tudatosulásunk fényénél, hiszen csak úgy
lehet maradandó valósággá varázsolni a jövőnket.
Szeretettel: Szabina

Szkíta kardhüvely-díszítés
Kr. e. 5-6. század (Internet)

Griffmadár hegyikecskét támad
Leningrád, Ermitázs (Internet)

Szkíta bronz zabla
Kr. e. 5-6. század (Internet)
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A SZERETET HANGJÁN
Ilonka néni rovata
Azok, akik régen is olvasói voltak a Badiny
Jós Ferenc professzor által szerkesztett Ősi Gyökérnek, elsőként mindig az Ilonka néni rovatát
olvasták el a lapban: A szeretet hangján... Nemcsak a régi olvasók, de a fiatalok is elmondták azt
a gondolatukat, hogy hiányzik a bensőséges, közvetlen hang, egy-egy téma megjelenítésekor. A
szerkesztők hasonló módon vélekednek, s mivel a
sors elénk tárt egy olyan témát, amely nemzeti érdekeltségű, de csakis a szeretet hangján közelíthető meg, Ilonka néni nevében és lelke gyöngédségétől áthatva tárjuk fel a kérdést és közvetítjük minden kedves olvasónk szívéhez.

Segítsünk Máthé Lajoson
és Ujguriában gyűjtött anyagán
Botos László hívta fel a figyelmem Máthé
Lajosra, aki 20 évig folytatott tanulmányokat Ujguriában (Kína) és hatalmas gyűjteménnyel tért
haza. Édesanyja örökségét fordította erre az elképesztő feladatra, s hazajőve, ebben a megváltozott
világban nem boldogul a magyarság ősi múltját
reprezentáló tudásával és gyűjteményével.
A ház, amelyben él, maga a múzeum, Ő pedig
az eleink által fogyasztott ételeket főzi, s egyszerűen úgy él, amint a régiségben őseink éltek. A
régi hun világról feltárt néprajzi és történeti emlékeit felajánlotta a Magyar Tudományos Akadémiának, de nem kapott ezidáig segítséget. Baráti
módon Dr. Horkovics Kovács János a Münchenben élő szülész-nőgyógyász támogatta, s ezért
mindnyájunk megbecsülését, elismerését tolmácsolom a lapunkon keresztül. Köszönjük mindnyájunk nevében a jókor nyújtott adományt.
Azonban nemcsak arról van szó, hogy Máthé
Lajos ne haljon éhen, hanem arról is, hogy értelmesen, nemzetünk érdekében tevékenykedni tudjon és a magyar néprajz és őskutatás, őstörténet

terén perdöntően fontos anyagát reprezentálni
tudja. Erre csakis nemzeti intézményben kerülhet
sor. Nemzeti intézmény gyanánt természetesen
mindnyájan a Magyar Tudományos Akadémiára
gondolunk, s mindaddig, amíg ez az út nem járható, a nemzeti összefogás emelheti fel méltó helyre
ezt a felbecsülhetetlen értéket emberben és
anyagban.
Gondoljuk el, hogy a 20. század végén valaki
megszállott őskutató eszmeiséggel elmegy a világ
másik sarkába, feláldozza anyai örökségét, életét,
fiatalságát és szinte semmi más vágya nincs, mint
hogy az általa feltárt gyűjteményes anyag a nemzet érdekében hasznosuljon.
A szeretet hangján arra kérjük kedves olvasóinkat, segítsenek javaslataikkal, anyagi és erkölcsi erejükkel Máthé Lajoson és gyűjteményén.
Máthé Lajos 52 éves, élete teljében lévő alkotó
férfi, aki képes lenne rendezni és karban tartani
gyűjteményét, ha közben nem halna éhen.

Közöljük a telefonját: 06-1-355-83-25
Az Ősi Gyökér szerkesztői felajánlják, hogy a Miskolci Bölcsész Egyesület Magyarságtudomány szakos hallgatói közül megkérnek egy tandíjmentesen tanulót, hogy heti 12 órában rendszeresen
segítsen az anyag rendezésében és karbantartásában.
A Miskolci Bölcsész Egyesület budapesti
hallgatói október 11-én kirándulást tesznek a Tárnok völgyben, az ősi kurgánoknál és a siroki bálványoknál. Erre meghívjuk Máthé Lajost, és az
úton közelebbről is megismerkedünk, s együttműködésünk formája kialakul.
Még egyszer kérjük kedves olvasóinkat, forgassák meg fejükben, hogy tudnánk közös erővel
egy értékes emberen és nemzeti értékű gyűjteményén segíteni!

(Szerk).
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Bódis Takán Judit adománya
Bódis Takán Judit kanadai olvasónk nagy összeggel támogatta meg az Ősi Gyökér kiadását. Köszönő levelünkre az itt közölt választ írta. Kívánunk neki megnyugvást, lelkének békességet és
Isten áldását nagylelkű adományáért. (Szerk)
Tisztelt Elnök asszony!
Megkaptam levelét, melyet ezúton is köszönök. Férjemmel Torontóban éltünk. Sajnos tavasszal elvesztettem Őt, és akkor határoztam el,
hogy 300 dollárt küldök Önöknek.
Ha az embert tragédia éri, fogékonyabb lesz
mások baja iránt, illetve jobban látja, hogy hol
van szükség segítségre.
Neki egész életében – Erdélyben és Kanadában is – a magyarság sorsa elsőrendű volt. Tőle
tudtam meg, hogy magyar vagyok. Azért is akartam segíteni, mert Önök értünk, s helyettünk is
dolgoznak. Köszönet érte!
Adjon az Isten ehhez egészséget, jó erőt!
Szeretettel üdvözli:
Bódis Takán Judit

Körmendi Gitta levele és versei
Kedves Gitta, lapunk elismert, régi költője
vagy, mindig szívesen közöljük lélekkel áthatott,
veretes, míves költeményeidet. Azokból, amelyeket most küldtél „határtalan” emberszeretet sugárzik, ezért leveleddel együtt nyújtjuk át az olvasóinknak költeményeidet, a „szeretet hangján”.
Isten áldjon, sok boldog alkotó évet kívánunk.

ben ülő barátaim alkotásaihoz írtam.
Ehhez röviden csak annyit: az elmúlt évben
életre álmodtam VILÁGUNK címmel egy olyan
vándorkiállítást, ahol sérüléseikkel élő tehetséges
barátaim alkotásainak hangulatával azonosulni tudó, saját verseim olvashatóak.
Nagy örömünkre szolgál, hogy átlépve megyénk határait, több helyen is szívesen fogadták
kezdeményezésünk. Ulmi barátaink segítségével
pedig az alkotásainkat bemutató CD Németországon kívül már Hollandiába is eljutott az ott élő
magyar ajkú közösségekhez. „Határtalanul” boldoggá tett.
Kiállításunk alapötleteként alábbi soraim szolgáltak:

Világunkért!
Könnyítsünk a világ terhén, ha nyomaszt az élet.
Mutassuk meg, hogy az ember ismeri a szépet.
Vállaljuk fel úgy is magunk, ha nem vállal senki,
mit a világ nem tesz értünk, azt nekünk kell tenni.
Torpantsuk meg rohanását csak egy pillanatra,
míg egyedi értékeink egymás mellé rakja,
hogy mielőtt tovább futna közönyétől űzve,
lássa meg, hogy falaira életünk van tűzve.

Én magam, saját adottságomhoz és lehetőségeimhez mérten ilyetén módon próbálom bemutatni
azt, amit oly sokan szinte lehetetlennek tartanak:
az igazi összetartozást, egymásra hangolódást, a
valódi együtt-érzést.
Szép napokat, örömteli élményeket, és sok-sok
szeretetet kívánok Neked:
Körmendi Gitta

(Szerk.)

Kedves Ágnes!
Nagyon szépen köszönöm küldeményetek.
Nagyon megható és megtisztelő ajándék számomra
a gyönyörű kivitelű, értékes tartalommal bíró Daloskönyv. Hálás vagyok érte.
Engedd meg, hogy viszonzásképpen néhány
olyan versemmel ajándékozzalak meg, melyeket
Varga Zsuzsa és Kudlik István kerekes-székeik160
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FÉNY
A FÉNY, mindennél több. Túl ér a szavakon.
Ereje szentséges, isteni hatalom.
Világoknak magja, apraja és nagyja,
a mindenség tiszta, tündökletes Napja.
Igaz, mérhetetlen, parttalan, végtelen,
őrzője mindannak, ami még kép-telen.
A Fény: remény, öröm, jótékony feledés,
útjelző, cél, irány, legvégső menedék.
Egészét áhítják lelkükkel a részek,
Anyja Tűznek, Víznek, Atyja Földnek, Égnek.
Varga Zsuzsanna: Ünnepváró - üvegfestmény

Egy vele a szépség, a szíveknek dala,
az örök Létezés: Fény az Élet maga.

Ünneplőben
Beöltözöm hófehérbe,
kedvességbe, szelídségbe,
szeretetbe, megértésbe,
nevetésbe, dalba, fénybe.
Beöltözöm égszínkékbe,
puha, meleg ölelésbe,
becsületbe, tisztaságba,
békességbe, imádságba.
Beöltözöm Nap-sárgába,
aranyszínű fénypalástba,
igaz szóba, bölcsességbe,
beöltözöm emberségbe.
Beöltözöm szivárványba,
fenyőerdők illatába,
csermelyeknek énekébe:
hadd lehessek én a béke!

Varga Zsnzsanna: Teljesség – üvegfestmény

Agapé
Mikor alázattal lehajtottam fejem,
felemelt egy fényes, angyali szerelem.
Vágy nélküli tűzben ölelkezett velem,
rajongással néztem boldogabbik felem.
Csodáltam milyen szép, milyen Istenáldott,
milyen alázattal hajol a világhoz.
Dalt zengő némaság értette meg velem,
ez egy határtalan, mindörök szerelem.
Szentséges érzelem, teremtsünk Fényeket!
Váltsuk meg a sötét, fájó félelmeket!
Hadd szüljön életet ez a fényszerelem,
melyben a mindenség jövőjét ölelem!

Varga Zsuzsanna: Fénylő Csudaszarvas
üvegfestmény

Hívjuk menyegzőnkre az egész világot,
hadd lássa igaznak az angyali álmot,
s miközben önfeledt élet-táncom járom,
együtt pördülnénk túl mind-mind: a halálon.
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Csendben
Csendbe burkolózva belső utam járom,
magamat keresve szívedet találom.
Az idő az eltűnt, nincs, mi kergethetne,
mintha szűk korlátja ismeretlen lenne.
Hűtlen a gondolat, nincs mit, mihez mérnem,
lassan feloldódik elkülönültségem.
Olybá tűnik, mintha nem is lenne létem,
az én vagyok-ságot végtelen-ként élem.
Felviláglik bennem Bölcsek bölcsessége:
„Minden visszafordul önnön kezdetébe”.
Varga Zsuzsanna: Szabadon – üvegfestmény

A Miskolci Bölcsész Egyesület
Tudományos könyvtára
ajándékba kapta
LOSONCZI Phőnix: Történeti és szépirodalmi emlékkönyv. Az 1849-diki háborúban földúlt és elpusztított
Losoncz város némi fölsegélésére. I. kötet. Szerk.
Vahot Imre. Pest: Vahot Imre, 1851.
DOLINAY: Történelmi arczképcsarnok
A MAGYAR Sz. Korona Országainak helyiség és
vasúti új térképe. Bp. Nagel Bernát, 1882.
OLVASÓKÖNYV felsőbb tanodák használatára. I. Készítette: Lonkay Antal. Buda: Szent-István-Társulat,
1855.
BOBULA Ida: Az araráti népek. Különnyomat a Krónika, a Kanadai Magyar Kultúrközpont Lapjának 5.
évf. 5. sz. 1979. május.
PETROVSZKI István: A magyar népi gyógyászat
[s.I.] Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 2007.
SIGMOND István: Gyászhuszárüvöltés. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1996.
GÁL Sándor: Az éjszaka horizontja. Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1994.
LOSONCI Miklós: Mátyás, a nagykirály. Dráma.
Szentendre: [k.n.], 2008.
1001 éjszaka. Mesekonferencia, Miskolci Egyetem,
1998. Miskolc: Miskolci Egyetem, 2001.
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Csendbe burkolózva belső utam járom,
saját helyem helyén Mindenséged látom.

BAKAY Kornél: Szent László király somogyi apátsága.
Bp.: Respenna Bt., 2008.
VARGA István, Cs: Hevesi és borsodi tájhazában.
Esszék, tanulmányok.
Miskolc, Felsőmagyarország Kiadó, 1997.
ROSTA István: Magyarország technikatörténete. A
honfoglalás korától a III. évezred kezdetéig. Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999.
TUDOMÁNY és hagyományőrzés. Végvári konferencia
előadásai. Eger, 2006. okt. 12-13. Szerk.: Petercsák
Tivadar, Berec Mátyás. Eger: Heves Megyei Múzeumi
Szervezet, Dobó István Vármúzeum, 2008. (Studia
Agriensia 26.)
SEBESTYÉN László: Kézai Simon védelmében. Őstörténeti tanulmányok. [h.n.]: Nap Kiadó Bt., 1997.
SISA Béla: A madárleány Erdélybe repült. Bp.: Romanika Kiadó, 2007.
ELINDULA három árva. Magyar népballadák. Szerk.:
Murányi Yvett. Bp.: Officina ’96 Kiadó, 2007. (Kvadrát Könyvek)
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GYÁRFÁS ÁGNES
magyar bölcselettörténész
elõadássorozata Erdélyben
A Magyar Református Nőszövetség 2006.
augusztusában Miskolcon a Nyilas Misi házban
rendezett kiállításon, és az avasi templomi összejövetelen ismerték meg az erdélyi lelkésznők és
nőszövetségi tagok Dr. Gyárfás Ágnest, aki Váradiné Osváth Ilona párnagyűjteményét mutatta be.
Az erdélyi asszonyokat megragadta a bemutatott anyag, s a népi alkotásokból áradó erő, s
meghívták Dr. Gyárfás Ágnest, hogy az erdélyi református templomokban rendezett kiállítások motívumkincséről is mondja el gondolatait.
Így került sor a november 18-23 közötti előadói szolgálatra, melyet Molnár Jánosné zsoboki
lelkész szervezett.
XI. 18-án az első bemutató kiállítást Szovátán
rendezték, Baczani Sándorné lelkésznő gyülekezetében jelen voltak a környező települések lelkészei, az esperes Úr, s a gyülekezet tagjai, akik
megtöltötték az Isten házát.
Az esemény nagyszabású voltát meghatározta
az alkalom is. Küküllői Ref. Egyházmegyei Nőszövetségi Konferencia. Igét hirdetett P. Tóthné
Szakács Zita móri lelkésznő, aki a december 3-i
imanapot is előkészítette.
XI. 19-én Zsobokon jelen voltak a lelkész házaspárok, az esperes Úr, a kolozsvári ref. Theológia dékán-professzora Molnár János.
A hívek kalotaszegi díszben jelentek meg.
Szépségüktől felfénylett a templom.
Az előadásra külön kiállítással készültek a
Bibliateremben. Emlékezetes anyagot gyűjtöttek
össze, amelyen áthatott a szimbolika nyelvén megfogalmazott hitvallás. Egyszerű, tiszta, de ékes
nyelven beszél a magyar népművészet, amelybe
szerves módon épültek be a magyar reformáció
eszméi. Felejthetetlen a zöld ”kerekszemes” öltéssel kivarrt pelikános, Jézus Urunk áldozatának
jelképe. A csodálatos vonalvezetésű pelikánok vérükkel táplálták a kis fészekben ülő kicsinyeiket,
akik párosan ültek szüleik lába előtt. A két magyar ikerős, Hunor, s Magyar, mint a nemzeti gondolat ősképe.
– Miért ”kerekszem”, kérdezte az előadónő az
asszonyokat.
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– Azért, mert sok lába van, szalad, szalad, s
így köröz…
A tudományban szaladó napszekérnek nevezik
a kerekszemet, melyet a zsoboki asszonyok
ezer számban varrnak be a tiszta vászonba.
XI. 20-án Disznajón a mezőségi néppel találkozott az előadó Páll Botond Levente és felesége
társaságában.
A templomi kiállítás gazdag volt és változatos, híven tükrözte a környék népének szövésben,
varrottasban való gazdagságát. A sárkánygriff és
MAG ősi motívumkincse a paradicsomi idők emlékét tette megfoghatóvá.
A templom páratlan értéke a feltárt középkori
freskó, a szeplőtelen fogantatás képe minden mástól eltérő bemutatásával. Az égből sugárfényben
madár hozza a malasztot.
Az előadó javasolta a falu népének, hogy elevenítsék fel a szkíta motívumokra emlékeztető
népművészetüket, pompázzanak, mint őseik és tegyék közkinccsé alig ismert ritka szép művészetüket pl. a leveles-agancsos mintákat, melyhez hasonlót csak a sajóradnai házak vakolatdíszein láthatunk.
XI. 21-én az ótordai ref. egyház lelkésze
Nagy Albert és felesége mutatták be az előadót
népfőiskolai előadás keretében. A párnákat
Bogdánffy Úr, helyi gyűjtő hozta az előadásra,
kinek szíves segítségét ezúttal is köszönjük. Volt
köztük egy kék-piros szálöltéssel varrt magos virágos terítőcske, melynek ódon szépsége megragadó volt. A mű alkotója elhozta azt a réges-régi
eredetit, melyről a mintát átvette. Meglepett az a
biztonság, ahogyan a foszladozó nyomokról teljes
hozzáértéssel megalkotta az ősi emlékű világfát.
XI. 22-én Székelykeresztúrban útitársaival
koszorút helyezett el a Gyárfás kúria emlékhelyén, s este a Ref. Nőszövetség rendezésében a
múzeumban Párnák… címmel tartott előadást.
Szemléltető anyagot a múzeum birtokában lévő
gyűjteményből állítottak ki.
Antall Zoltán esperes Úr felesége Erzsébet
Úrnő az est szervezőjének nevenapja lévén sok szó
esett Árpádházi Szent Erzsébetről, aki a középkori
erkölcsökkel szembenézett és mintáját adta a boldog házasságban élő, de adakozó, nagylelkű,
művelt asszonynak.
Jelen volt a közönség soraiban Gagyi Bíró
Kata óvónő, népművész, több mintakönyv és ki163
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állítás alkotója, aki elmondta a párnák motívumkincsének helyi elnevezéseit, s ámulatba ejtett a
magyar nyelv szókincsgazdagságával.
Székelykeresztúr közössége és az erdélyi reformátusság nevében Antall Zoltán esperes Úr
mondott köszönetet az előadónak a szolgálatért.

Dr. KISS BÉLA
Tanévnyitó beszéde
2008. IX. 19-én.
Tisztelt ünneplő közönség!
Tiszteletes urak – Elnök asszony – Munkatársaim,
és köszöntöm a hallgatókat, azokat akik először
vesznek részt a megnyitón, és azokat is akik már
ismerősek nálunk.
Ez a hétköznap a mi ünnepünk, az iskolánk, a tanulnivágyón itt egybegyűltek ünnepe.
– hála neked tiszta forrás fölbuzogsz a kő alól
nem tudhatni honnan törsz át, földből, földet
újító...
/Vass István/
Hétköznap is lehet ünnepelni! Meg kell érezni a
pillanat varázsát, ezen a hideg szeptemberi napon
is – ami ünneplésre szólít minket, mert mindig
nagyszerű dolog újat kezdeni, lépéseket tenni a
teljesség felé.
Igen! Összegyűltünk azért, hogy közös akarattal és
lelkes tenniakarással elkezdjünk egy új tanévet.
Kedves Hallgatók! Emberi jó szándékkal, tervekkel és kíváncsisággal vagyunk tele:
hogy sikerül-e végigjárni a létra fokokat – hogy
miképpen győzzük le a felmerülő akadályokat – és
hogy mennyire leszünk jókedvűek, amikor évvégén értékeljük az eredményeinket...
– az igazság nem mondatokban rejlik, hanem
a torzítatlan létezésben.
– Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az
összhang állapotában
Itt a Diósgyőri vár alatt, merészebb elképzeléseink lehetnek a tanulásról, az oktatásról – a ránk
váró munkáról. A városnak egyik legszebb környezetét mondhatjuk magunkénak – aminek történelmi és kulturális jelentősége van! És ez mind164

Gyárfás Ágnes hálás a meghívásért. Köszönte
a szervezők fáradozását és útitársai Fazekas Árpád és felesége Tavaszy Ilona segítségét, amiért
hosszú útjára elhozták és szeretetükkel, lelkük
erejével is mellette voltak.

Gyárfás Ágnes

annyiunkat kötelez! A mi feladatunk az, hogy ebben az alkotó szellemi munkában segítsük egymást.
Az első tanítási nap szorongással teli újszerűségét,
komolyságát érezzük, ezt szeretnénk megőrizni, és
tovább vinni az egész éven át.
A szeptember mindig emlékeztet a gyerekkorunkra, amikor megtanultuk, hogy az életben mindent
sorjában kell véghez vinni. Ez a rend nem fordítható föl! Teljesíteni kell a feladatainkat, el kell
fogadni az útbaigazítást, a sikereket és a sikertelenséget.
Fontos intelem: – senki ne akarjon ügyesebb, értelmesebb, boldogabb vagy boldogtalanabb, tehetségesebb vagy reménytelenebb lenni – mint amilyennek született!
A szeptember mindig emlékeztet: mert becsengetnek – beharangoznak – hívnak, és mi megyünk.
Néhány nappal ezelőtt levelet kaptam egy idős,
tudós-tanár barátomtól, aki befejezésül, a levele
végén, Weöres Sándor írásainak egyikéből küldött
egy rövidke részletet, ezt szeretném mindenkinek
továbbítani! Hallgassák meg figyelemmel, hogy ez
válhasson olyan tiszta forrássá, ami majd fölbuzog
a kő alól:
– Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni,
hogy mindennek javára legyél.
– Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra...

/Weöres Sándor: A teljesség felé
Szembe-fordított tükrök Csönge 1944-45/

Legyenek ezek a gondolatok kapaszkodók és útmutatók az eljövendő években! Szívből kívánom!
(Javaslom tájékozódjanak Dr. Kopp Mária a
Semmelweis Orvos Egyetem Magatartástudományi
Intézetének igazgatója TV műsorából, amely a
Duna TV-ben jelent meg. )
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EGY CSODÁLATOS KIÁLLÍTÁS
Afganisztánból kerül bemutatásra az Egyesült Államokban
Október 24. 2008-tól Január 25. 2009-ig
Asian Art Museum San Francisco Ca. 415-581-3500 asianart.org
Február 22-től Május 29-ig 2009.
The Museum of Fine arts Houston Texas 713-639-7300 mfah.org
Június 23-tól Szeptember 20-ig 2009.
The Metropolitan Museum of Art New York, NY 212-535-7710 metmuseum.org

2100 éves Szkíta leletek kerültek elõ
Észak-Afganisztánból
A felfedezés egy Szovjet-Afgán archeológiai kutatócsoport találta meg észak Afganisztánban
1978–79 téli időszakában, pár hónappal a Szovjet
invázió előtt. Az óriási értékű leletet a Baktriai
Tillia tepe arany domb nevű Szkíta temetkezési
helyen találták meg. A lelőhely öt női és egy férfi
sírból áll, melyet Kr.e. az első századra állapítottak meg. A Baktriai lelet 20.600 darabból álló,

arany ékszerek, türkiz és lapis-lazuli, arany öv,
nyakláncok, elefántcsont és egyiptomi üvegtárgyak. Ezüstpénzek kerültek elő Pártus Birodalomi
Királyoktól II. Mithridtes (Kr.e. 123-88), és IV.
Phraates (Kr.e. 38-32) és egy Királyi Szkíta korona.
A kutatok szerint a Tillia tepe lelőhely azokhoz a
Szkítákhoz tartozott, akik később Indiába telepedtek át, ahol Indo-Szkítákként ismerik őket.
Az elmúlt 20 év alatt az arany az Arg néven ismert
királyi palota központi bank cellájában volt elrejtve.

Szkíta és Pártus birodalom Kr. e. 100
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Nyaklánc

Királyok Sárkányokkal

PROF. DR. BALOGH SÁNDOR
elõadása
a Hittudományi Fõiskolán
2008. szeptember 12-én

Veszprém – Ahhoz, hogy a körülöttünk lévő világot jobban megértsük, egy új szemléletre, új világkép kialakítására van szükség. A hagyományos
materialista világkép ugyanis túl sok feltételezést,
megválaszolatlan kérdést tartalmaz.
Így lehetne összefoglalni dr. Balogh Sándor előadásának mondanivalóját, aki tegnap a Hittudo166

Erős

Királyi korona

Gyűrűk

mányi Főiskola vendégeként mutatta be a témával
kapcsolatos kutatási eredményeit, illetve fejtette
ki következtetéseit.
A professzor előadásának címe (Einstein realista
világképe, valamint a magyar tudományos és filozófiai kutatás új lehetőségei) már önmagában felkeltette a terület iránt érdeklődők figyelmét, hiszen éppen Einstein munkásságának egy olyan fejezetére fókuszált, amelyet nem annyira Ismer a
közvélemény és nem igazán ismer el a mai tudomány.
A zseniális fizikus, feltaláló élete utolsó éveiben
ugyanis sok vitát folytatott a szerinte rosszul filozofáló tudós kollégáival a világkép és a valóság
kérdéskörében. Végül is arra jutott, hogy a speciális relativitáselmélet és az anyagi részecskék önálló létezésére alapuló tudományos világkép szükségszerűen ellentmondásokra, végtelen eredményekre és anomáliákra vezet.
Ezért 1952-ben visszavonta a relativitáselmélet
alapját képező ”üres tér” fogalmát és helyette javasolta, hogy dolgozzanak ki mezőkre, mint alapvető realitásra építve új, több dimenziós világképet.

Szijártó János

ESEMÉNYEK

NYÁRI ESEMÉNYEK
Történészek találkozója
Hódmezõvásárhelyen
Idén nyáron a vásárhelyi Emlékpont modern, légkondicionált előadóterme adott otthont augusztus
2-9. között a Jelenkoros Szabadegyetemnek és az
Őstörténeti Találkozónak.
A rendezvény kiemelt témái: megemlékezés Hunyadi Mátyás uralkodásáról és sikeres háborúiról,
az 1848-49-es szabadságharcról, az 1956-os forradalomról és László Gyula halálának 10. évfordulójáról.
Csongrád megye eddig is jeleskedett történésztalálkozók szervezésében. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület mártélyi és vásárhelyi rendezvényei sok érdeklődőt vonzottak a helyieken kívül
Budapestről és Vajdaságból. Az idei rendezvényt
megtisztelte részvételével az etruszkok kutatója,
Michelangelo Naddeo, akinek több olasz és angol
nyelvű könyve is foglalkozik a magyar nyelvvel és
néprokonsággal. A konferencia vendége volt még
dr. Csámpai Ottó szociológus (Nagyszombati
Egyetem), valamint dr. Czeglédi Katalin és dr.
Kacziba Ágnes nyelvészek.
Örvendetes, hogy fiatal előadók is bemutatkoztak
a 2007-ben alakult Vásárhelyi Történelmi Kör
Őstörténeti Találkozóján. Feltűnő, hogy míg az
idősebbek érdeklődéssel meghallgatják egymás
gondolatait, a fiatalabb kutatók csak a saját szereplésükre koncentrálnak. Specializált világunk
tudományos életében ez a hozzáállás megszokottnak számít – kizárja azonban azt a lehetőséget,
hogy mások bölcs észrevételeit, ötleteit, szakmai
fogásait megismerhessük. Ráadásul most mindez
ingyen megtehető, hiszen – az Európai Unió konferenciáin szokásos magas részvételi díjakkal ellentétben – ezen a rendezvényen nincs belépődíj.
Elhangzott egy kissé pökhendi vélemény is, mely
szerint László Gyula többszörös honfoglaláselmélete „túlhaladott”, azóta többen is pontosították. E sorok írója nem állta meg szó nélkül: elmondta, hogy a szakemberek szerint az elmélet elvileg ma is megállja a helyét. De ki tudja, vajon
mit fog mondani az utókor kb. 50 év múlva „a mai
nagyok” (pl. Róna-Tas András, Rédei Károly, Bálint Csanád) friss kutatási eredményeiről?
A félszáz résztvevő és a nézők egy másik negatív

jelenséget is megfigyelhettek: az előadói alázat
hiányát. Ha a megemlékezés során László Gyula, a
konferencia idei névadója is csupán 50 percet kapott, akkor szabad-e venni bárkinek is a bátorságot, hogy 2-3 50 perces előadást is tartson, ráadásul egymás után?
A szervezők mellett az előadók is áldozatot hoztak
a nemes cél érdekében: ugyanis szeretnék, ha az
igaz történelmi ismeretek minél szélesebb körben
terjednének. Ezért az előadók is önköltséges formában vettek részt a Találkozón. Ősztől azonban
megtörik a jég: a vásárhelyi PMK-ban induló tudományos és művészeti sorozat előadói már tiszteletdíjat is kapnak. Úgy látszik, van mit tanulni a
fiataloktól a menedzselés területén. A szemfülességre egyébként mindenütt szükség van: hol lennénk most, ha őseink vízumra vártak volna Vereckénél…

Ízelítő a programból

A szombati megnyitón László Gyulára, a kiváló régészre emlékeztünk. Egykori tanítványa, Bokorné
Nagy Katalin kommentálta az erdélyi születésű
professzor szakmai elképzeléseit bemutató filmet.
A kiváló rajztudású régész-történész professzor illusztrációi nagymértékben segítik, hogy beleképzelhessük magunkat az első évezred emberének
életébe. Emberi nagyságát pedig jól szemlélteti,
hogy képes volt elképzeléseinek teljes újraértékelésére. Összehasonlító vizsgálataival remek példát
mutatott arra, hogyan kerülhetik el a kutatók a
dogmásítás csapdáit. A kettős honfoglalásról szóló
elmélete ezért születhetett meg.
Dr. Szabó Pál – a Szegedi Írók Társaságának alelnöke – a nemrég elhunyt szabadkai író, Vajda Gábor munkásságát méltatta. Szilágyi Gábor (Szegedi Tudományegyetem) az avar páncélokról, dr.
Burány Béla 1848 hadi eseményeiről, dr. Belényi
Gyula (a Károli Gáspár Református Egyetem történésze) a magyarországi szocialista rendszer első,
1953-as válságáról, dr. Szikora István napjaink és
hónapjaink neveinek eredetéről, Dénes János egykori parlamenti képviselőnk 1956-os élményeiről
beszélt. Szóba került még Csanád megye alsópapságának helyzete az 1848-49-es forradalom idején, a Hunyadiak szabadkai birtoka, a Csepregiek
fekete kövének csillagászati üzenete (Rumi Tamás
remek ábráival), rovásírásos emlékeink természettudományos megközelítése (Záhonyi András elő167
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adásában), valamint felolvasást hallhattunk Tárkány Szűcs József református lelkipásztor 1945
utáni meghurcoltatásáról.
Az előadásokat kerekasztal-beszélgetés követte,
ahol lehetőség nyílt kérdések feltételére is.
Reggeltől estig előadásokat hallgatni igen komoly
odafigyelést követel. Ezért iktattak be a szervezők
egy pihenőnapot a zsúfolt programba. Hétfőn
Hódmezővásárhellyel, az egykori megyeszékhelylyel ismerkedtünk. A városnézés keretében koszorúzáson vettünk részt az Emlékpagonynál. Erdei
József irodalmi estjét pedig nótázás és pálinkakóstoló követte.
Az előadások a Történelmi Asztaltársaság keretében ősszel is folytatódnak. November 7-én a
PMK-ban Sonkoly Ágnes, a Nagy Lajos Király
Magánegyeteme egykori hallgatója beszél majd rovásírásunk titkairól.

Örökség Népfõiskola Udvardon
A 2008. július 7-12. között megrendezett táborban
az udvardi Salgó Gabriella Nyitrán megvédett
szakdolgozatát mutatta be, melyben a székelymagyar rovásírás helyét járta körbe az iskolai
oktatásban. Ez újabb komoly előrelépés rovásírásunk hivatalos elfogadása terén. (Nemrég
Barabási Enikő a kolozsvári Bolyai Egyetemen
védhette meg a bolognai rovásemléket feldolgozó
diplomamunkáját.)
A Rovásírás napján előadásokat tartott még
Friedrich Klára, Szakács Gábor, Rumi Tamás,
Tóth Ákos és Záhonyi András.
A Miskolci Bölcsész Egyesület tanári karát az
Érsekújvár melletti Udvardon Molnár V. József,
Pap Gábor, Bakay Kornél, Hegedűs Lóránt ref.
püspök és e sorok írója képviselte.
A Zürichi Magyar Történelmi egyesület részéről a
felvidéki szociológus, Csámpai Ottó tartott előadást.
Kocsis István a Szent Korona tanáról, Leidinger
Dániel a szerves társadalomról, Marton Veronika
a sumir-magyar kapcsolatokról, Szántai Lajos Mátyás királyról beszélt. A betegsége miatt hiányzó
Aradi Évát Halász Péter, a csángók kutatója helyettesítette.
Volt még Sajó Sándor emlékest (Tarics Péter),
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verses lélekutazás a Pilisbe (Szőke István Attila
és Vetráb József Kadocsa) – és a szokásos szombati kirándulás, ezúttal Kis-Kárpátok magyar emlékeinek felkeresésére.

Magyar Korona – a Magyar Szigeten
Idén már nyolcadik alkalommal gyűlt össze a több
mint 10 000, nemzeti érzelmű fiatal a Duna-kanyarban, a festői Kismarost övező hegyek lábánál.
Bethlen Farkas polgármester – dacolva az ellenerőkkel – a Csattogó Völgyben sátorhelyet és jól
felszerelt faházakat biztosító tábort bocsátott az
érdeklődők rendelkezésére. A tábor idén már egy
halastóval is bővült.
A 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom aktivistái példás rendet tartottak a rendezvényen. A legnagyobb magyar nemzeti fesztiválnak a külföldiek is
csodájára jártak, így hazatérve otthonukban is
nyílvánosság elé tárhatják a magyar ügyet, belső
száműzetésünket.
A Népek Krisztusa, Magyarország és a Hóhér
vigyázz! c. filmek megtekintése ebben különösen segíti őket.
Ők is érzik: Európa és Amerika törpe kisebbségei
katonai és pénzügyi erővel élősködnek a békés,
dolgozni vágyó többségen, melyet az áldemokráciát hirdető, kollaboráns, a pénzért hazaárulásra is
képes helyi politikusok áruló módon támogatnak.
Az indiánok szerint a fehér ember a föld ellensége: kirabolja, megmérgezi, megsemmisíti.
Étvágya felfalja Földünket, s közben saját szülei sírját is elfelejti.
Tóth Judit előadásából megtudhattuk, hogy ennek
a hatalmi rendnek egyik megvalósítható alternatívája a szakrális uralmi rend. A Magna Charta és a
Szent Korona-tan ehhez biztosíthat alkotmányos
hátteret. Ez utóbbiról sokan beszélnek – mégis
kevesen ismerik, olvasták teljességében, nem tudják, hogy népünk Istenhez való viszonyát is megszabja. Fontos vonása, hogy korlátozza a tulajdont
(a föld ugyanis Isten ajándéka, így eladhatatlan,
elzálogosíthatatlan – hiszen meg kell őrizni az
unokák számára).
Az igazi magyar alkotmányról

A 72 Vármegye Alapítvány előadásain, a „Nyugalom Szigete” jurtájában tudtuk meg a jó hírt: a

Szent Korona alkotmánya (Zétényi Zsolt összeállításában) nemsokára kapható lesz a boltokban.
Nem mindenki tudja, hogy Alkotmányunk jogfolytonossága 1944-ben megszűnt. Visszaállításához
példát vehetnénk a lengyelekről (náluk a föld a
Szentlélek kegyelméből lett került a lengyelek
őseié) és a horvátokról (a románokhoz hasonlóan
ők is nemzetállamról beszélnek). Nálunk viszont
komoly jogászok le merik írni, hogy dicső őseink,
Szent István és Mátyás államrendjével alkotmányilag nem vagyunk folytonosak! Az 1989-es Alkotmányt ideiglenesnek szánták maguk a megalkotói is – komoly változás mégse történt azóta.

Az ország alaptörvényének szakrális megközelítése egyébként magyar sajátosság. Modernebb
bármelyik mai polgári-demokratikus európai alkotmánynál. Az ősiség, az Aranybulla ellenállási
záradéka nem elavult, feudális csökevények, hanem védőfalak az idegen uralom és a pénz mindenhatósága ellen. Jellemzőjük a mellérendelő
megközelítés. Minden élő embert (így a királyt, a
császárt, a miniszterelnököt is) kizár a hatalom
teljességéből – ezzel akadályozza meg a diktatúra
kialakulását.
Reformközgazdászaink (a harmadik utas Csath
Magdolna és Bogár László) szerint a gazdasági,
egészségügyi és oktatásügyi reform alapja az ősi
szakrális jogrend helyreállítása. Mátyás 80 000
aranyforintért váltotta ki a Koronát fogságából. Mi
1978-ban „ingyen” kaptuk vissza – talán ezért
nem becsüljük meg eléggé…
A Szigeten megtudtuk azt is, hogy lézertechnikával elkészült Koronánk háromdimenziós képe. A színes fotókkal együtt bármelyik Kárpátmedencei városban megtekinthető, ha a szervezők
biztosítják a biztonságos szállítást.
Ízelítő a Magyar Sziget programajánlatából

Gyermeksarok, meditáció, íjászat, vőfélybemutató,
rovásírás tanítása, Wass Albert művei (Adjátok
vissza a hegyeimet! c. film vetítése), AranybanWassban (irodalmi lélekutazás Szőke István Attilával), előadások Mátyás királyról (ő Isten ajándéka!), a szkíta örökségről, a Pilis rejtelmeiről, a
magyarságtudatról, a nemzeti elit felszámolásáról,
a modern civilizáció végnapjairól, az egészséges
életmódról, a tudomány mítoszáról, a borversek-
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ről, Magyarország megmentéséről, a szabadkőművesek kulisszatitkairól, az ayurvédáról, az aracsi pusztatemplomról.
Nagy tapsot arattak a Magozott Cseresznye, a Kormorán, a Szkítia, a Titkolt ellenállás, az Egészséges Fejbőr, a Narco Polo, a Vágtázó Csodaszarvas, a Romantikus Erőszak, a Beatrice, az Ossian,
a Kárpátia és Waszlavik „Gazember” koncertjei.
Raffay Ernő előadása a magyar-román viszonyról
sajnos elmaradt.
A Szent Korona Rádió a világhálón tudósított az
eseményekről. A bármikor megtekinthető fotók és
a mozgóképfelvételek a nyár elmúltával segítenek
majd visszaemlékezni a felejthetetlen koncertekre, élményekre.
A nemzetmentő építkezés része a történelmileg
hiteles múlt feltárása, megismerése. A Magyar
Szigeten egy hétre leomlottak a Trianonban emelt
falak, szünetelt a kommunista-liberalista téveszmék zuhataga. Végre példaértékűen megvalósulhatott a szellemi honvédelem. Ha lemondunk róla,
könnyen teljesülhet a herderi jóslat: a magyarság
el fog veszni a környező népek tengerében!

KÁRPÁTALJA – határok nélkül
2008. július 19-27. között Pomázon, a Majdánfennsíkon a Magyar Vár Alapítvány, Fülemile Ágnes (a kiváló néptáncos a Bartókban Timár Sándor tanítványa volt) és férje, Balogh Balázs (MTA
Néprajzi Kutatóintézete) szervezték a nyári Szabadegyetem szakmai programjait.
A népzenei-, néptánc- kézműves- és alkotótáborban érdekes ismeretterjesztő előadásokat hallhattunk Kárpátalja múltjáról, vallási és etnikai viszonyairól, építészetéről, irodalmáról, néprajzáról,
néptáncáról, a magyar nyelvű oktatás helyzetéről,
a nagybányai festőiskoláról, a Tisza-völgy életéről,
az ártéri gazdálkodásról, az önellátó paraszti gazdálkodásról, a környezetvédelemről, a kopjafás temetkezésről. Feltűnt, hogy a Kárpátaljával foglalkozó szakemberek nagyobb része már a mai Magyarországon él vagy már az anyaországban született.
Kárpátalját, Ukrajna magyarok lakta részét sajnos
elhagyta saját értelmiségének, szakembereinek
nagy része. A 90-es években előrehaladott tárgya-
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lások folytak az iparilag elmaradott Kárpátalja
Magyarországhoz tartozásáról – akkori kormányunknak azonban „nem kellett”.

A tábor programkínálatából

Esténként gyerek- és felnőtt táncház volt a Téka
zenekarral. A gyerekek dunántúli, illetve tekerőlant kísérettel dél-alföldi lépésekkel, a felnőttek
mezőségi (palatkai és széki), kalotaszegi, Küküllő-menti, szatmári, dél-alföldi táncokkal ismerkedtek.
Minden délelőtt népdalokat tanulhattunk Dúcz
Juli vezetésével. Havasréti Pál a tekerősöket, ifj.
Csoóri Sándor a hegedűsöket és brácsásokat tanította, Jakab György a fafaragással, Kovács Pali
Ferenc a kalotaszegi bútorfestéssel ismertette meg
az érdeklődőket. Volt még íjász tábor, lovagoltatás, játszóház, korongozás, szövés, fonás, rézdomborítás, bőrözés, tündérképzés, táblakép-festés,
gyöngyözés, ismerkedés a gyógynövényekkel,
ping-pong verseny, friss kürtőskalács, magyar házi főzésű sör, no meg jó levegő és csapadékos időjárás.
Jól sikerült a Técsői Banda koncertje is. A Máramaros-vidéki zenekar sokszínű programjában egymást váltotta a magyar, román, cigány, ruszin,
hucul, zsidó és szlovák dallam. Técsőn élt és tanított egyébként Hollósy Simon, a nagybányai festőiskola egyik kiemelkedő 20. századi képviselője
A tábor az elcsatolt területekről érkezettek részére
ingyenes volt. Természetes dolog ez a gesztus, hiszen a kárpátaljai, erdélyi, vajdasági családok jövedelme egyelőre még kevesebb, mint az anyaországiaké. (Ha így folytatódik életünk az EUban, lehet, hogy néhány év múlva már fordítva
lesz…). Meglepő volt viszont, hogy a fiatalok nem
is kis része gyakran az étel felét vagy annál is
többet öntött be étkezés után a kukákba – pedig a
tábor szakácsai ízesen főztek. Ezek szerint nincs
akkora baj az életszínvonalban, ha az iskolásoknak ebéd után telik még sültkrumplira, kukoricára, csokira, cigire…
Rövid körkép a táncegyüttesekről

A Nagydobronyi tánccsoport eljárta a tőlük távoli
tájegység táncait is, pl. a polgárias rábaközit.
Az eszenyi Ritmus táncegyüttes (Kárpátalja) jobb
táncosai közül többen nem kapták meg a vízumot.
170

A Bereg-vidéki karikázó mégis nagy sikert aratott.
A tánctanítás során megtanulhattuk a Técső-környéki és beregi táncok első pillantásra szokatlannak tűnő lennhangsúlyos elemeit is.
A Mérai Hagyományőrző Táncegyüttes tagjai az
énekben is tehetségesek, Cucus fia pedig „kiköpött” apja… A szépen betanult táncfolyamatok és
a gyönyörű viselet vastapsra ragadtatta a nézőket.
Feltűnt viszont, hogy a méraiak a szatmáriba, dunántúliba – ahogy az erdélyieknél sajnos már
„szokás” – nem állnak be.
A kishegyesi Rizgetős táncegyüttes vajdasági fiataljai lelkesedésből és lelkesítésből vizsgáztak jelesre. A lendületes szatmári és dél-alföldi tanításuk során még a „falábúak” is odamerészkedtek a
tanulókörbe…
A táncházas világra jellemző a csodaszép erdélyi
táncok túlsúlya. Bakonyi Ernő „Savanyú” (a legendás Bartók Együttes egykori tagja) ezért az esti
Téka-táncházakban a fő hangsúlyt a magyarországi táncanyagra – a szatmári és dél-alföldi táncok
tanítására – helyezte. Ezzel egyben fel is idézhettük a tavalyi táborban tanultakat.
Székely humor – 300 ember tapsa közepette

Berecz András előadóestjén szokás szerint rendesen megénekeltetett bennünket. Közben megismerkedtünk a „sörösüveg-hajtogatóval”, sőt megtudtuk azt is, hogy kell bánni a lányokkal: „szedek százféle virágot, ha nem használ, véled hálok”.
Megjegyezhettük azt is, hogy „nincs nagyobb
ajándéka Istennek, mint a rokon”. Hallhattunk a
15%-os rokondicsérő sörről is (a csuvasoknál ez
jelképezi a vérszerződést…). Csuvasul egyébként
az árpa „árpi”, a sör „szeri” – így biztos, hogy
sör-rokonok vagyunk…
Megtudtuk még, hogy a lányoknak – ahogy férjhez
mennek – újabb két nyílásuk nő (ahogy csípőre
teszik a kezeiket, ez egyből láthatóvá válik…)
És végül két székely favicc – Berecz-módra:
A székely bácsi kérdezi az új fogorvost:
– Tudsz-e fogat húzni háznál?
– Persze, Jóska bátyám!
– No, akkor gyere el hozzám! Az én egyetlen
fogam beleesett a kútba…
A milicista jött s így szólt:
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– Jóska bá’, álljon meg! Elveszem a tehenjét!
Nem késett a válasz:
– Hát az biz’ jó lesz!
– Miért?
– Ha elveszi, lesz egy olyan csinos vejem, mint
maga!
(Mondanunk sem kell, a tehén végül otthon maradt…)

Bereczky Zoltán – Cseuz Anett
SIMAI SAKKOLÓ
Püski, Budapest, 2008.

Ismerteti: Németh Zsolt

A Csengersimai sakkoló fölöttébb szokatlan
könyv: két elbeszélés, két tanulmány és két prédikáció együttese. Ami összeköti őket, a csengersimai református templom festett kazettás menynyezete. Az 1761-ben készült képegyüttes számos
elemét Pap Gábor már az 1990-es években értelmezte, és előadásaiban, melyek közül többnek a
hangfelvétele Interneten vagy DVD-n hozzáférhető, közzé is tette. A könyv magja Cseuz Anett tanulmánya, mely a kazetták egészen különleges értelmezése. Számára a csengersimai mennyezet
sakktáblaként jelent meg, melyen figurák mozogtak. Az elképzelés meglehetősen bizarrnak tűnik
első hallásra, a tanulmányt elolvasva azonban a
kételyek megszűnnek. Egyrészt azért, mert – a látszat ellenére – az értelmezés nem gondolati építmény. Cseuz Anett előszavában megírja, hogy a
csengersimai sakkot „kapta”, és nem kigondolta,
ő csupán közvetítő. Másrészt, mert az „extravagáns” értelmezés mögött hatalmas alázat húzódik
meg. „A sakkfigurák útja egy régi református
templom festett mennyezetkazettáin ősi magyar
kereszténységünk megismerésének és újjáélesztésének egy – teljesen bibliai alapokon nyugvó –
lehetősége. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy
sakkfigurát állítani egy régi templom mennyezetének kinyomtatott tablójára látványos és érdekes
mutatvány, de igazából csak eszköz arra, hogy ráirányítsuk a nemzet és a teremtett mindenek figyelmét az Élő Isten felénk küldött üzenetére.”
Cseuz értelmezésében a sakkfigurák alapállásban
arra az állatövi jegy-kazettára kerülnek föl, melyre
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Berecz András a többszöri visszatapsolás után
szerényen búcsúzott a hálás közönségtől: „Kösz,
hogy meghallgattak mértéken felül!” A politikusoknak és a száraz tudományos előadások tartóinak volna mit tanulni kiváló énekesünktől és mesemondónktól…

Záhonyi András

természetesen valók: pl. a Nyilas-Ló kazettára a
Huszár, a Bak és a Vízöntő szaturnuszi jellegét
hordozó kazettákra a Bástya, az Ikrekre Futó. (A
tizenkét állatövi jegykazetta azonosítása Pap Gábor korábbi munkásságának eredménye.) A figurák felkerülése után sem kezdődik (vagy folytatódik?) játszma, mert nem sakkpartit látunk, hanem dinamikus világmodellt, melynek értelmezéséhez a bábok csak segítséget nyújtanak azáltal,
hogy magukkal hozzák a sakkból ismert jellegzetes mozgásformáikat. A hagyományos játszmához képest az is különbség, hogy nincs ütés, világos és sötét nem egymás legyőzésére törekszik.
Értelme sem lenne az ütésnek, hiszen alapvető
minőségek nem üthetik egymást.
A figurák lépéseinek mozgatóereje a világos Király, aki az Öregistent testesíti meg. Minden báb
az ő „kisugárzásának” hatására mozdul. A hős
szerepét a fehér Huszár játssza, aki a mennyezetet
bejárva feljut az égig érő fára, hogy onnan visszatérjen, s elhozza nekünk a tudást: „Az égig érő fa
tetején van az élet kincse, ami nélkül a földi életben nem lehet tovább menni. ... A magyar népmesékben a mesehősnek ezen a ponton fel szokták ajánlani, hogy ha marad, és nem megy vissza a
küzdelmes földi életbe, akkor nagy gazdagságban
lehet része, illetve ő lehet a fenti világ fejedelme.
A hősünknek ezen a ponton megadatik, hogy esetleg ne jöjjön vissza, de a következő lépésben mégis megteszi. Értünk.”
A figurák mozgásuk során időről időre sokatmondó alakzatokba rendeződnek. Hol Csontváry cédrusa jelenik meg, alatta a két lóval, hol majd’
minden báb sorfalat áll, és folyosót alkot az ég és
az ég között, földi minőségeken keresztül.
Az egyszerű és tiszta szabályok szerint működő,
takarékos bábmozgással leírt világmodellben szinte kizárólag a világos bábok lépnek, megmutatva,
hogy a mindenséget a fény erői működtetik, a sö171
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tétségnek csak ellenlépések jutnak. A világosság
és a sötétség „harca” a másik tanulmányban bontakozik ki. Bereczky Zoltán fogyatékosságként tekintette, hogy Cseuz világmodelljében a legtöbb
figura mozdulatlanságra van kárhoztatva, és minden bábot aktiválva már-már valódi sakkjátszmát
elevenített meg, sokkal nagyobb lépésszámmal. Itt
a világos és sötét figurák egyaránt aktívak, bár a
fő mozgatóerőnek természetesen nála is megmarad
az Öregisten. A játszma során hol a fény, hol a sötétség képviselői térnyerésének lehetünk tanúi.
Olyan fázisokon jutunk keresztül, melyeknek Bereczky a Teremtés, Jézus születése, vagy a Feltámadás neveket adta. A történelem azonban nem
áll meg a mánál, a sakkfigurák az Utolsó ítéletet
is megjelenítik, sőt, a szerző még azt is kutatja,
hogy mi jön utána, hiszen „az nem lehetséges,
hogy az utolsó ítélet után semmi sincs.” Bereczky
tanulmányának fontos része a 48 csengersimai
kazetta – Cseuz Anett közreműködésével kidolgozott – értelmezése. Bár a szerző bizonyosan nem
mondta ki a kazetták értelmezésében az utolsó
szót, már csak azért sem, mert – a magyar szerves
műveltség szellemében – nyilvánvalóan több helyes értelmezés is van, számos jó megfigyelést tett,
és lényeges összefüggéseket vett észre, melyek
utat mutathatnak a további kutatás számára, és
más kazettás mennyezetek üzenetének értelmezésénél is jó szolgálatot tehetnek.
A tanulmányokban leírtak természetesen akkor
érthetőek és foghatóak igazán, ha az olvasó előtt
ott vannak a kazetták, és pontosan követni tudja a
lépéseket. Ezt egyrészt több, a legfontosabb állásokat rögzítő fénykép segíti. Még nagyobb segítség
azonban, hogy a könyv mellékleteként rendelkezésre áll a csengersimai mennyezetnek a kazettákról készült színes felvételekből összeállított tablója, azaz a sakktábla. Az olvasónak a figurákról
sem a saját sakk-készletéből kell gondoskodnia: a
bábok láttató rajzokkal ellátott korongok, szintén a
könyv mellékletei.
A két elbeszélés, mely Bereczky Zoltán tollából
származik, s amely a könyv első két egységét képezi, a laikus olvasó ráhangolását szolgálja a két
tanulmányra. Az elsőben a csengersimai kazetták
megfestésének képzelt történetét írja meg, bájosan, hihetően, emberien, színesen. Megszületését
alapos levéltári kutatás előzte meg, hogy a történet
lehető legtöbb eleme a valóságon alapuljon. A má172

sodik annak a – nyilván téren és időn kívüli – pillanatnak a többszereplős eseménnyé, tehát térben
és időben zajló folyamattá történő „kifejtése”,
melyben Cseuz Anett megkapta az „üzenetet”. E
második elbeszélésben már előkerülnek az olvasat
legfontosabb elemei, megelevenednek, emberi formát öltenek a sakkfigurák, és – a szereplőkkel
együtt – az eleven játszma részesei válunk, nem
egy tanulmány „szárazságával” lehetünk részesei
annak, hanem átélhetjük.
Bereczky Zoltán egy budapesti gyülekezet szellemi vezetője, aki – igaz, magyarságát mélyen megélő református lelkészhez illően – festett mennyezetkazetták alapján és ihletettségében tartja vasárnapi prédikációit. A kötetet két olyan prédikációja kerekíti ki, amelyek kiindulópontja egy-egy
csengersimai kazettán látható kép volt. Bereczky
imígyen megvalósítja azt, amiért a kazetták születtek: a híveknek szóló tanítás, a világban való
eligazodás segítése.
Tisztelet illeti a Püski Kiadót, hogy felvállalta ennek a könyvnek a kiadását, melyből – sajnos –
biztosan nem lesz sikerkönyv, viszont fontos lépés
lesz azon a még hosszú úton, amit a Kárpát-medencei festett kazettás mennyezetű templomokban
számunkra hátrahagyott üzenetek megfejtése, értelmezése jelent. Bereczky Zoltán és Cseuz Anett
könyvét melegen ajánljuk mindenkinek, akit a
festett kazettás mennyezetek témája részletesebben érdekel. Bízunk benne, hogy többen is ösztönzést merítenek belőle, hogy maguk is részesei
legyenek e rendkívül érdekes kutatásnak.

A könyv borítója (Internet)

A KAZÁR KAGÁN HÍVATTA ÁRPÁDOT
A besenyő – magyar azonosság
kérdéséhez
A magyar királyság rendszeres követjárás
útján tartott kapcsolatot a keleten maradt
magyarokkal. A tatárjárás után Juliánus barátot küldték felkutatásukra. Állami szintű
érintkezés pozícionált partnert feltételez.

Megtisztelő meghívásnak tehettem eleget, amikor
részt vettem a Magyar Őstörténeti Munkaközösség
Egyesület 2006 évi jubileumi konferenciáján a
Tudományos Akadémia épületében. A konferencia előadásainak szövege közlésre került az „Eleink – Magyar őstörténet” c. folyóiratban és annak
mellékletében a 4. Őstörténeti füzetekben.
Utóbbiban közreadták Püspöki Nagy Péter: „A renovatio imperii eszménye és valósága című közleményét.
Összefoglalása egy íródó könyvnek, de így is alkalmas egyes részleteinek megvizsgálására. Ezekből idézek:
„A korai magyar történet szempontjából e helyütt ismét ki kell emelnünk azt a tényt, hogy a
magyar királyság intézménye, miután József kazár
király tanúsága szerint a magyarság is Kazária
egyik tagállamát – a magyar tagállamot – alkotta,
ugyanebben a keretben a kazár renovatioban jött
létre, a kazár tagállamok vezéreinek királlyá történt felemelése által, amit az Izrael Királyságának
felújítása tett szükségessé.”
Az idézet és a teljes szöveg ismeretében kitűnik, hogy írója önálló kutatás nélkül, felkészületlenül vállalkozott a magyar társadalomtörténet
és királyeszme kardinális kérdésének megválaszolására. Ugyanez vonatkozik a kazárokat érintő
megállapításaira.
Kikerülhetetlenül feltárást igénylő részlet mellett
siklik el, de futólag említi, hogy a 8. századi kazár
köznép eredendően zsidó hitű. Nyilván nem általánosságban a kazárok, hanem vezető rétegük és
az uralkodó dinasztia vette fel a zsidó vallást egy
hosszantartó hitvita lezárásaként. Aki tudományos
érdeklődéssel vizsgálja a zsidóság történetét, tudnia kell, hogy a szokásosnál zártabb vallási-etnikai népközösség ez. Példanélküli lenne, ha önként emelne maga fölé más vallású, idegen etni-
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kumú uralkodót és vezetőréteget.
Márpedig a később kazárnak nevezett államban
különleges helyzet állt fenn.
Püspöki Nagy naivan leírja, hogy keresztény vallású uralkodó állt egy zsidó népességű állam élén,
de nem lát benne semmi különöset. Történelmietlen módon az uralkodó áttérésében Izrael királyságának felújításáról tesz megállapítást. Konzekvensebb lenne politikai indítékú, önkéntes asszimilációt látni.
Magyar fordításban is elérhető bizánci, arab,
szír feljegyzések szerint a kazár hitvita előtt Kazária nyugati határa a Don, azon túl kezdődik a
besenyők területe.
A régészeknek feltűnt, hogy a kazár területen lévő
Sarkel váránál nem kazár, hanem besenyő temetkezések kerültek elő. Ugyanez a helyzet a benti
kazár területen. Orosz régészek szeretik bolgárokhoz kötni a tipikus, részleges lovas temetkezéseket. Erdélyi István elutasítja bolgárokhoz kötésüket analógia hiányában. Magyarázatot a Hudud
al-alam szövege ad, mert a Dontól nyugatra türk
besenyőket, keletre kazár besenyőket lokalizál.
Arabok szerint a „kazár” elnevezés „hazátlan” jelentésű és a perzsáktól származik. Valódi népnevük perzsául szabír, görögöknél abar (avar).
Mindkét névváltozat szabályos fejleménye a bibliai habiru (héber) népnévnek. Bizánciak szerint az
abarok Belső-Ázsiában türk uralom alatt álltak.
Fellázadtak, ezért elűzték őket. A menekülő abarok ketté szakadtak. Egyik rész a mai Azeri területen állt meg, ahol naftalita nevet kaptak. Másik
részük a Kubán vidéki onogur bolgárok alattvalója
lett. Óbolgáriát 670 körül a besenyők elfoglalták,
és a bolgár törzseket elűzték. Néhány év múlva az
Etelközben megállapodott bolgárok Bizánc környékén hadjáraton voltak, amikor szállásaikra
ütöttek a besenyők, majd főerőik Etelközbe telepedtek. A besenyők uralmi központja maradt a
később kazárnak nevezett területen. Ide hívatták
Álmost∗ és Árpádot méltóságba helyezésre, majd
indult maroknyi népük a Kárpát-medencébe. A
később kazárnak nevezett államot az ott maradó
dinasztia helyezte kereteibe.
A zsidó kánon tiltja az embernek Istenhez hasonló tiszteletét. Emiatt a zsidó vallású kazárok
Álmos nem mehetett be Pannóniába, mert az új dinasztiának távoli, misztikus ősre volt szüksége, aki a bese (turul)
madártól vette származását.
∗
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önrendelkezési korszakaiban nem létezett náluk a
szakrális kettős királyság intézménye. Arabok
részletesen leírják a kazáriai szakrális kettős királyság funkcionálását, bizonyítva ezzel, az állam
létrehozója és irányítója nem a kazár elem volt.
A Kárpát-medencében 568 körül megjelenő
un. korai avarokat először Priszkosz említi. Maurikiosz megkülönbözteti őket a türköktől. Regino
kétféle népnek mondja őket. Theophylaktos
egyiket abar, másikat ál-abarnak mondja. Utóbbiak Menander szerint szkítának nevezik magukat.
Azokat találjuk az avar birodalom belső részeiben,
míg a zsidójelképekkel, ló nélkül (Mózes tiltja patás állat feláldozását) temetkező abarok az ütköző
zónákban találhatók pl. mai szlovák határ, szerb,
szlovén és osztrák határ. Ők voltak ismertebbek
szomszédaik felé, innen a birodalom avar elnevezése. Tudjuk, hogy egy abar törzs a Kubán környékén csatlakozott a Kárpát-medence felé vonuló
szkítákhoz. Korábban a türk háborút megelőzően
is együtt éltek. A kimmerek kapcsán emlegetett
szkíták mindig É.-irán területére vonultak vissza.

E-mailek a bronzkorból?
TITOKZATOS EURÓPAI BRONZTÁBLÁKAT
VIZSGÁLNAK
Neves régészek vizsgálják azokat a jeleket, amelyek a bronzkorból Európa-szerte előkerült agyagés kőtáblákon szerepelnek.
A mobiltelefon nagyságú táblákon hasonló jelek
láthatók. A körök, vonalak, pontok, keresztek közös jelrendszerre utalnak. Rendeltetésük máig ismeretlen. A feltételezések szerint lehettek fizető
eszközök, amelyeket a történelem előtti kereskedelemben használtak, vagy valamilyen regisztrációs rendszer elemei vagy talizmánok, rituális tárgyak.
A kutatók „enigmatikus tábláknak” nevezik ezeket. Használatos a „Brotlaibidole” német kifejezés is, amely legömbölyített kenyérformájukra
utal. Az azonban biztos, hogy információk konzer174

Az volt Szkítia, a terület lakóit római források besenyőnek nevezik.
A szokás nagy úr a steppén is. Két fél viszonyában
sosem fordult elő, hogy az erősebb feleséget adott
volna a gyengébbnek, fordítva kötelező volt hölgyet adni az uralkodó háremébe. Levedi magyar
uralkodóról feljegyezték:
nem nemzett gyermeket a kazár nővel.

Pintye Mihály
KAPCSOLÓDÓ IRODALOM
Szádecky - Kardoss Samu: Az avar történelem forrásai 1992
Erdélyi István: Őseink nyomában 2004
Czeglédy Károly: Magyar őstörténeti tanulmányok 1985.,
Nomád népek vándorlása 1969.
Kmoskó Mihály: Mohamedán írók a steppe népeiről 1997.
Vásáry István: A régi Belső-Ázsia története 1993.
B. Konstantin: A birodalom kormányzásáról f. Moravcsik
1950.
Pintye Mihály: Anonymus végzetes névcseréje. (Kik voltak a
besenyők?) A besenyő-kérdés tematikájához. Ősi Gyökér,
Miskolc, 2007.

válására szolgáltak egymástól távoli és igen különböző közösségeknek, amelyek gyakori kapcsolatban álltak egymással.
Mintegy háromszáz ilyen leletet tartanak számon,
a mai Németország, Ausztria, Csehország, Románia és főleg Olaszország északi részéből, a Gardató környékéről kerültek elő – írta a La Repubblica
című olasz napilap.
Alto Mantovano di Cavriana múzeumának igazgatójától származik a gondolat, hogy a legfelkészültebb európai régészek együtt és sokoldalúan vizsgálják meg a táblákat. Együttműködik velük a veronai egyetem nyelvi, irodalmi és kommunikációtudományi intézete, valamint a bresciai egyetem
optoelektronikai tanszéke. Ez utóbbi háromdimenziós felvételeket készít a táblákról, hogy ki lehessen deríteni: milyen technikákat alkalmaztak
elődeink a jelek bevésésénél, és jobban megfigyelhető legyen a jelek ismétlődése.
A kutatók katalogizálni is akarják az összes ismert

táblát, ezért júniusban elindítottak egy honlapot,
amelyre felkerül minden rendelkezésre álló adat.
A honlap az újabb leletek bejelentését is fogadja.
(A hónap elején például Szlovákiában találtak
egyet). Így a katalógust naprakészen lehet tartani.
Magánemberek is jelentkezhetnek, ha akarják,
névtelenül.
A régészek munkájuk eredményeiről 2010 tavaszán tartanak nemzetközi konferenciát, és ugyan-

TITKOKAT REJT A TETOVÁLT PERUI MÚMIA

Egy 1000 éves, skarlátvörös festékkel befestett, tetovált múmiára bukkantak Peruban. A
30 év körüli férfi mellett furcsa tárgyakat találtak: parittyagolyókat, gabonát és egy hasonló ruhába öltöztetett figurát. A múmia, a
leletek és a lelőhely arra utalnak, hogy a titokzatos, kevéssé ismert, 1000 és 1500 között virágzó Chancay-kultúráról van szó, amelyet
végül a megállíthatatlan Inka Birodalom hódított meg.
Az eddigi Chancay-leletek szétszórt, kifosztott
vagy lebuldózerolt lelőhelyekről kerültek elő, így
eredetük és kontextusuk bizonytalan volt. A múmia viszont érintetlen sírból származik, Rontoy
falu közeléből, ami önmagában is hatalmas áttörést jelent. „Pontosan ismerjük a múmia lelőhe-

lyét, és olyan dolgokat találtunk, amikről mindig
is tudtuk, hogy a Chancay-kultúrából származnak.
Van egy férfi múmiánk, aki férfi tunikát visel, és a
mellette talált leletek alapján biztosan állíthatjuk,
hogy a Chancay-kultúrához tartozik” – mondja Kit

Nelson, a Tulane Egyetem antropológusa, aki Arturo Ruíz Estradával, a limai Universidad Nacional Mayor de San Marcos munkatársával együtt
foglalkozik a múmiával.
Nelsonnak és kollégáinak hetekig tartó munkával
sikerült kicsomagolniuk a finom szövésű szövetbe
és gézszerű anyagba burkolt múmiát. A számos réteg között talált ajándékok segíthetnek összetettebb, de nem kevésbé rejtélyes képet alkotni a
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akkor kiállításon mutatják be a leleteket a közönségnek. Addigra már valószínűleg többet tudnak a
táblákról, amelyek igen elterjedtek voltak Kr.e.
2100 és 1400 között, majd a késői bronzkorban
eltűntek. Abban az időszakban erősödtek fel
ugyanis a kapcsolatok a Földközi-tenger térségével, ahol a mükénéi civilizáció konszolidált és
kodifikált jelrendszere ítélhette feledésre a kenyérformájú idolokat.

hvg.hu (Internet)

Chancay-kultúráról. Az egyik felső rétegben például fehér, nyers gyapotból készült golyót találtak
a tetem mindkét oldalán. Néhány réteggel lejjebb
két másik – egy fehér és egy barna – golyó került
elő. Nelson nem tudja, mit jelképeznek ezek a
golyók.
Guillermo Cock, perui antropológus szerint a sírban elhelyezett pamutcérna általában arra utalt,
hogy a halott takácsként dolgozott, de még ő sem
látott nyers gyapotgolyókat a sírokban. A „Kiko
Rontoy” névre hallgató múmia jobb kezében üres
tarisznyát és cérnát tart, a rétegek között pedig
kukoricacsövek és magok rejtőznek. A kukorica
igen értékes természeti forrás volt, amelyet a sörszerű erjesztett ital, a chicha, készítéséhez használtak. A kukorica sírba tett mennyisége arra utal,
hogy Kiko Rontoy magas tisztséget tölthetett be a
közösségbe. Az viszont még nem világos, miért és
kinek áldoztak kukoricát a Chancay-emberek.
”Fogalmunk sincs arról, milyen isteneket imádtak
a Chancay-kultúrában” – mondja Nelson.
A múmia öltözete két tunikából és egy ágyékkötőből áll. Térde és dereka körül parittyakövek
fekszenek. A feje mellé helyeztek egy kb. 30 centis figurát, amely hasonló ruhát visel, mint ő. A lelet jelentését csak további kutatásokkal lehet
megállapítani. A múmia bal térdén fekete tetoválás található: egy vonal, amely követi a térd ívét.
A tetoválás szintén a magas rang jele. Arcát több
réteg vékony szövésű, gézszerű anyagba tekerték,
és minden réteg közé apró ajándékokat tettek, pl.
ezüstdarabokat. Nyakán ezüstgolyókból készült
nyaklánc lóg pamut zsinóron. Arcát cinóber (higany-szulfid) alapanyagú vörös festék fedi, amit
175
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szintén csak a magas rangúak temetésén használtak. Szemét kézzel megmunkált, réz és ezüst
érmével zárták le, és a fogai közé is tettek egy
darabot.
A múmia belső szerveit valószínűleg a kitágított
végbélnyíláson keresztül távolították el. A már az
egyiptomiaknál is használt mumifikálási módszer
segít a test megőrzésében. A Chinchorro-kultúra
már évezredekkel korábban alkalmazta ezt a módszert, de az utána jövő kultúrák közül ez a múmia
az egyetlen bizonyíték arra, hogy később is ismerték. A 10-15 cm-es szövetrétegek is a test pusztulásának megakadályozására szolgáltak. Nelson azt
gyanítja, hogy a laboreredmények még más konzerválási módszer használatára is fényt derítenek.
A mumifikálás és a holttest mellé tett gazdag
ajándékok fontos személyre utalnak, de nincs
egyértelmű bizonyíték arra, hogy a múmia vallási
vagy politikai vezető lehetett. Halálát valószínűleg
fertőzés okozta, mert nincsenek erőszakra utaló jelek.
Nelson és Ruiz Estrada 2007-ben bukkant a múmiára, amikor a Huaura folyó mentén található lelőhelyeken kerámiadarabok után kutattak. A lelőhelyeket a fosztogatás és a prosperáló cukornádipar terjeszkedése veszélyezteti. Rontoy az óceán
felé kiszélesedő folyóvölgyben fekszik, amelyet
ma mezőgazdasági művelés alá vont területek
vesznek körül. A Chancay-hódítás idején virágzó
földművelő közösség volt, ahol a gyapot fontos
szerepet töltött be. A település méretét nehéz
megállapítani, mert a kutatók nem tudják pontosan, mennyi ház pusztult el azóta. A lakosok számáról sincsenek adatok. A múmiát egy vályogház
padlója alatt találták. A sírban más múmia nem
volt. A felfedezés meglepetésnek számított, mivel
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az inka hódítás előtt főleg temetőket használtak.
Bár a „különleges embereket” az inkák előtt is
külön sírba temették. A múmia kukoricán feküdt
az agyagfalba vésett három fülke alatt. Azt még
nem tudni, hogy ezekbe a fülkékbe milyen ajándékokat tettek.
Az elit jelenléte egy olyan közepes méretű településen, mint Rontoy arra utal, hogy az 10001476 közötti időszakban a Chancay-kultúra Peru
északi partjainál jelentős területi ellenőrzéssel
rendelkezett. Amikor a Chancay-kultúra kiterjesztette befolyását a Huaura-völgy térségére, a sokkal jobban ismert Chimor Birodalom az északi területek fölött uralkodott, és összetett csatornarendszerrel rendelkezett. Korábban úgy gondolták, hogy az egész, Limáig terjedő tengerparti területet a chimor civilizáció uralta, de úgy tűnik, a
Chancay-kultúrának sikerült megőriznie függetlenségét. „A chimor birodalom valójában nem

hódította meg a chancay területeket. Együtt éltek,
kereskedtek egymással, befolyásolták egymást, de
igazi dominancia nem alakult ki” – véli Cock.

Nelson egyetért azzal, hogy a chancay civilizáció
megőrizte függetlenségét. Egyetlen lelőhelyen sem
találtak chimor-kultúrára utaló nyomokat. A szabadság azonban nem volt hosszú életű. Az inkák
1476-ban mindkét kultúrát meghódították. A vezetők többsége az inkák képviselőiként továbbra
is hivatalban maradt. „Az uralkodórétegek szö-

vetségre léptek az inkákkal. Asszonyokat cseréltek, rokonokká váltak, és behódoltak az inkáknak.
Az inkák hatalmát látva nem kockáztatták az
ellenállást.”

mult-kor.hu (Internet)

HUMOR

VILÁGGAZDASÁG a humor tükrében
Hagyományos (Konzervatív) gazdaság:

Olasz gazdaság:

Van két tehened.
Az egyiket eladod, és az árából veszel egy bikát.
Az állatállományod gyarapodik, a jövedelméből
nyugdíjba mégy.

Van két tehened, csak nem tudod, hogy hol vannak.
Elmégy sziesztázni.

Indiai gazdaság:
Van két tehened.
Szentként tiszteled őket. Éhen halsz.

Izraeli gazdaság:
Egyetlen tehened sincs.
Bejelented, hogy igényt tartasz az indiai tehenekre.
Felszólítod a világot, hogy nyújtson segítséget: az
USA adjon pénzt,
Kína katonailag segítsen, Nagy-Britannia adjon harci gépeket, Olaszország ipari berendezéseket, Németország technológiát,
Franciaország tengeralattjárókat, Svájc nyújtson
kedvezményes hiteleket, Oroszország szállítson
gyógyszert, Japán pedig gyártósorokat – mindezt ingyen.
A kapott támogatásokból megveszed az indiai teheneket, majd deklarálod, hogy a világ kizsákmányol
téged.

Amerikai gazdaság:
Van két tehened.
Az egyiket eladod, a másikat pedig arra kényszeríted, hogy 4 tehén helyett tejeljen. Megdöbbensz,
amikor a tehén váratlanul elpusztul.
Az esetet ráfogod egy olyan országra, amelyiknek
van tehene, és azokat természetes körülmények között tartja.
Bejelented, hogy az ország veszélyt jelent az emberiségre. A világ megvédése érdekében megtámadod
az illető országot és elkobzod a teheneit.

Francia gazdaság:
Van két tehened.
Sztrájkolsz, mert három tehenet akarsz.

Német gazdaság:
Van két tehened.
Továbbfejleszted őket, így 100 évig élnek, havonta
csak egyszer esznek és megfejik önmagukat.

Angol gazdaság:
Van két tehened.
Mindkettő kerge.

Svájci gazdaság:
Van 5000 tehened, de egyik sem a tied.
Másokkal fizettetsz a megőrzésükért.

Japán gazdaság:
Van két tehened.
Átalakítod őket, így az eredeti méret 1/10-ére csökkennek és hússzor több tejet adnak, mint a normál
méretű tehenek.
Ezután cuki kis rajzfilm figurákat készítesz róluk, és
Cowkimon néven, az egész világon árusítod őket.

Orosz gazdaság:
Van két tehened.
Megszámolod őket, és azt tapasztalod, hogy öten
vannak. Újra megszámolod, ekkor 72 tehén az eredmény.
Megint megszámolod, most 17 tehenet találsz. Feladod és kinyitsz egy újabb üveg vodkát.

Nigériai gazdaság:
Van két tehened.
Az egyiket megeszed, majd bejelented, hogy ellopták. A rendőrség megkezdi a nyomozást, és 100 km
sugarú körön belül mindenkit letartóztat.
Addig kínozza őket, amíg valaki be nem ismeri,
hogy ő lopta el a tehenet. A rendőrség büntetésül
minden letartóztatott személytől elkoboz 1-1 tehenet.
Így most te visszakaptad a tehenedet, a rendőrségnek pedig van egy új tehénfarmja.

Magyar gazdaság:
Van az államnak két tehene.
A felelős vezető a tejet hazaviszi, majd bebizonyítja,
hogy a teheneket privatizálni kell, hiszen az üzletág
ráfizetéses.
Elhatározzák hogy a teheneket jelképes összegért eladják, majd meghirdetik a helyi újságban, amely
egy példányos és csak a vezetőnek jár.
A vezető megpályázza a marhatendert, és csodák
csodája: meg is nyeri! Rögtön tart egy sajtótájékoztatót, hogy részéről mekkora áldozat a vállára venni
ezt a két gyengén működő tehenet. Ezután politikai
pályára lép, és ilyen módon az eredeti két tehénnel
maga köré gyűjt még egy csomó marhát...

Szabó Kornél
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Hervay Tamás
Mese a táltoslóról
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Nagyapám mesélte nekem,
Ménesnyi lóból a hegyen,
A csikóból, hogyan válik
Táltossá ott egyik-másik.

Csikóival hegynek fordult.
Tán az ég is ezért tisztult,
Jelet adva a csikóknak:
Táltosaink befogadnak!

A pusztán is nőnek lovak!
Alföldről is hírük maradt.
Ám a táltos nem ott tenyész!
Annak hona a magas ég!

Felhágtak a hegyi rétre.
Száguldottak értől, bércre.
Patkójuk a patáikkal,
Együtt nőttek társaikkal!

Régiek, ha úgy szemlélték,
Néhány lóban táltosvér ég,
Ha nem bírtak pár csikóval,
Egyek lettek messzi úttal.

Ahogy tisztult tekintetük,
Garaboncos hevületük,
Értettek patakot, szelet.
S akkor érezték a hegyet.

Mentek pusztáról, pusztára.
Magas Havasok aljára.
Bércet hágót völgyben érni,
Hegyi Öreggel beszélni.

Átéreztek éltet, halált
Fájdalmasok búját-baját.
Szívük dobbanása csitult.
Orruk Ősz Öreghez simult.

Hegyi lovak csikósával,
Havas-rétek tudójával.
Arról tudták, rátaláltak;
Kezes bárány minden állat!

Életük áldozat-volta
Felcsapott a csillagokba.
Indultak magasba szállni,
Végtére gazdát találni.

Ősz Öreg csak rájuk nézett,
S a vad csikó szelíddé lett!
Csak alatta, csak mellette...
Szava sem kell, hogy hitesse!

Eggyé válani madárral,
Végtelenbe szárnyalással.
Forrasztófűért szaladni,
Életet lehelni, adni.

Kötőféket vélek adtak,
Egymás tenyerébe csaptak.
Ősz Öregtől is búcsúzva,
Messze jártak virradatra.

Szolgálni segítő szívet,
Égre szivárvány ívet.
Sárkány erőt meghaladva
Felrúgtatni Égre, Napba.

Ősz Öreg utánuk nézett,
Eltette a kötőféket,
Hogy, ki nem gazdája, soha
Ne idézze, s legyen lova!

Láng’ fújni, parazsat éve,
Tiszta, lelki-tűzzel égve.
Világosság erejével
Harcolni a sötétséggel.

KÖRMENDI GITTA költeményei
A fény csodája c. Bodnár István Irodalmi-, Művészeti Díj Arany Fokozatával kitüntetett verseskötetből
Jelenlét 2000’ Könyvkiadó 2006.

Túl-világ

Mesteri örökség

Túl sok a büszkeség, kevés az alázat,
túl sok még a tegnap, nincs helye a mának.
Túl sok lett a tudás, kevés a megértés,
túl régen emeltük magasra a mércét.

Minden ember a lét szent beavatottja,
ha elhozta szíve melegét a most-ba.
Hozta örömének tiszta szárnyalását,
s világokon túlról elhozta az álmát.

Túl sokat keresünk, és alig találunk,
túl keveset adunk, túl sok marad nálunk.
Túl nagyra becsüljük saját értékünket,
mégis túl kevesen szeretnek bennünket.

Mégis tétovázva nézi hol a helye,
az, aki az élet álmának mestere.

Aki állhat bárhol, épp ott van jó helyen,
ahol lépte nyomán valósága terem.

Túl betegek vagyunk, túl kevés az orvos,
túl kevesek vagyunk a millió gondhoz.
Túlharsogunk mindent a béke nevébe’,
mégis, világunkban túl kevés a béke.

Hangot adhat minden néma gondolatnak,
ígérete lehet a hajnali Napnak,
bármerre jár, vethet, s ha vetett arathat,
szerethet, ölelhet, áldást osztogathat.

Túl sok az indulat hol higgadtság kéne,
túlszárnyaljuk egymást, de nem szállunk mégse.
Túl erős a földön a Mammon hatalma,
Istenét az ember rég magára hagyta.

Gyógyíthat szavával, gyógyíthat kezével,
életre szerethet mindent a szívével,
fénysugarat festhet szelíd mosolyával,
fájdalmat enyhíthet egyetlen szavával.

Sokan túl vagyunk már a túlzott túlzáson,
szívesen lépnénk túl ezen a határon.
Magunk mögött hagyva a túl-birodalmát,
hogy láthassuk végre az egyensúly arcát.

Szólhat csillagokhoz, kövekhez és fákhoz,
jó lehet magához, és mindenki máshoz.
Ilyen az, ki a lét szent beavatottja,
aki szeretetét elhozta a most-ba.

Megnéznénk, milyen ott, hol nincs többé túlzás,
ott, ahol az élet nem ugyanez; túl más!
Hol a különbségnek nincsen többé kínja,
mert azt a megértés egységgé simítja.

Akinek örömmel fogjuk meg a kezét,
áldás, és nem fontos, hogy tudjuk a nevét.
Mindig ott a helyünk, ahol éppen vagyunk.
Nem kell más, mint másban, felismerni: magunk.

Mivé leszünk?
Gyúr és simít, lázít és térít egy erő,
hangos a zűrzavar, melyben a béke nő,
ezernyi kísértés közelít a mához,
mind-mind ragaszkodik saját világához.
Harcot akar a harc, tort ülne az átok,
felütik fejüket súlyos torzulások,
s miközben vészt tombol indulatuk harca,
vonaglik Földanyánk agyongyötört arca.
Áradnak a folyók, omlanak a hegyek,
hullámokat vernek egyéni érdekek.
A kezek kemények, mind zsákmányt szorongat,
kínok keservével születik a holnap.
Háborgó viharból próbáljuk menteni,
azt, mit magunk mögött kéne felejteni:
az önzést, a vétket, a tudatlanságot,
a zűrzavart keltő hitehagyottságot.
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Szeretsz?
A szeretet érzés. Kevés megérteni.
Nem lehet semmivel helyettesíteni.
Éled, vagy csak szólod e szentséges erőt,
amely már jelen volt a világok előtt?

Tudsz-e adni úgy, hogy nem vársz semmit érte?
Ismered-e magad úgy, ahogy azt kéne?
Le mersz-e merülni tengerfenék mélyre,
ha éppen ott lapul az ember reménye?

Le tudod-e győzni büszkeséged érte?
Ráteszed-e szíved a Fény mérlegére?
Megőrzöd-e úgy is erőt adó csended,
hogyha világokat rengetnek meg benned?

A mélyből e reményt fel tudod-e hozni?
Van-e bátorságod fáklyaként lobogni?
Mered-e akarni, mit senki sem akar?
Látod-e, amit még sűrű fátyol takar?

Őrzöd-e a békét, mikor a harc támad?
Mosolyog-e szemed, hogyha könnybe lábad?
Eltudod-e magad másért felejteni?
Tudod-e a homályt Fénnyel telíteni?

Átélted-e már, hogy mi a megbocsátás?
Voltál-e már vigasz? Voltál-e már áldás?
Azt, hogy több vagy másnál, tudod-e feledni?
Arra, hogy ki vagyok, tudsz-e emlékezni?

Hű tudsz-e maradni, ha mindenki hűtlen?
Keresnél-e engem sötétben és bűnben?
Érzed-e a közös ritmust a szívekben?
Mondd: szeretsz, vagy magad áltatod csak ezzel?

A fény dala c. Bodnár István Irodalmi-, Művészeti Díj Ezüst Fokozatával kitüntetett verseskötetből
Jelenlét 2000’ Könyvkiadó 2006.

Nő
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A Nő, őriz még egy értékállóságot.
Születendő mintát, egy teremtő álmot.
Az, aki a földön életet tud adni,
az az életre is anyaként tud hatni.

Aki a világnak oltalmazó anyja,
az a békét vágyja, a szépet akarja.
Felejt hűtlenséget, megalázottságot,
öleli a fáradt, tékozló világot.

Képes boldog, tiszta képet dédelgetni,
arról a jövőről, mit fel kell nevelni.
Szívét tudja adni azért, akit szeret,
mert a szíve mélyén ott a fészekmeleg.

Sosem siratja el, csak könnyet ont érte,
ráérezve annak hatalmas terhére.
Aztán fájdalmait szívébe helyezi,
s azt, hogy milyen nehéz, már észre sem veszi.

Még ha űzötten is, ám az útját járja,
a világ anyjaként fénylik koronája.
Ezért oltalmazza féltőn az életet,
keblére vonva azt, mint drága gyermeket.

Teremt helyette egy értékállóságot,
s alázattal teszi a jövő lábához.
Hogy az rögtön lássa, mikor megérkezik,
mennyi a SZERETET, mit a holnapba visz.

Azonosulás
Úgy ismerhetem meg kerek e világot,
hogyha én magam is e világgá válok.

☼

Szeretetteljes felajánlásaimat én mindenkor
az ÉLET-ért teszem.
Hitem szerint ebben az egy szóban ugyanis
az ÉLTETŐ és ÉLTETETT egyként
benne foglaltatik.

Hűsítő harmatként csillanok a fényben,
hajnal illatával áramlok a szélben.

Szer-tartás az ÉLET-ért

Tavasszal fecskeként, fészkem építgetem,
nyáron dús kalásszal magjaim érlelem.

Szívek ritmusára dobok dübörögnek,
Föld üzen az Égnek, Ég üzen a Fölnek.

Termőföldként, - akár a színezüst erek -,
fényhullámú folyók hálózzák testemet.
Mikor önfeledten boldogan ölelek,
szerelmemmel együtt, szerelemmé leszek.
Erősebb a világ, hogyha erős vagyok,
megtorpan, ha állok, mozdul, ha haladok.
Lehetek kőkemény, mosolytalan, komor,
ám ha komoly vagyok, a világ is komoly.
Sír, hogyha könnyezek, kacag, ha nevetek,
éltetővé válik, - amikor szeretek.

Múlt üzen a mának, holnap a jelennek,
Ember az Istennek, Isten az Embernek.
Ősi csendben fogant dalok dübörögnek,
himnuszaként Égnek, dallamaként Földnek.
Azonos ütemre szárnyalnak, lüktetnek,
így ad az Ős-erő ERŐT az élethez.
Erőt az élethez, hitet a léptekhez,
hangot egy elnémult, örömtelt énekhez.
Tiszta szívek zengik a Szeretet Dalát,
éltetik az Istent, éltetik a Hazát.
Éltetik az Embert, annak fiát, lányát,
- Istenem, szenteld meg szíveiknek lángját!
Csákvár, 2008. 07. 24.

Ég és Föld
Mikor a Föld szíve tartást ad a fának,
álmot ad a rügynek, hitet a virágnak,
óvó kérget törzsnek, erőt a gyökérnek,
szerelme hűségét üzeni az Égnek.
Üzeni a Napnak, határtalan légnek,
hogy az Égi fények mélységéig érnek.
Lángjai a Tűznek, könnyei a Víznek,
s EGY-ként, varázslatos szerelemben égnek.

Varga Zsuzsanna: Szívem virágai – kerámiakép

181

VERSEK

Reményik Sándor
TÉPELŐDÉS A SINAI-HEGYEN
Jaj, nyomorult és esett nép vagyunk,
Már gyermekünkben gyötört nemzedék.
Nyelvünket hóhérkéz szakítja ki,
Az tépi fel frigyládánk fedelét.
Mégis valljuk: a bosszú Istené.
Minden más táján a világnak
Fegyver dörren és bomba robban,
Csak mi nem bántjuk bántóinkat vissza
Sem éltükben, sem haló poraikban.
Van, aki megfizet.
A vén föld minden vértrágyás porondján
A más bőréért, mint pelyva, hulltunk.
De önmagunkért orgyilkos kezet
Emelni ellenségre nem tanultunk.
Tűrés a fegyverünk.
Ím, húsz évvel a vérözön után
Csak golyó röpköd: sötét gúny-galamb,
A villámlásnak villámlás felel
S riad a rádióban rémharang.
Csak mi járunk a Sinai-hegyén.
És olvassuk a parancsok parancsát:
Nincs cél, amely a gyilkot szentesítse,
Nincs érdek, eszmény, mennyei magas,
Amely e két szócskát közömbösítse:
Ne ölj!
1934. VII. 26.
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Arany János
A VÉN GULYÁS TEMETÉSE
Viszik Marci bácsit, nem is hozzák vissza,
Hova ő most indul, nem csekély út lesz a!
Nincs is benne mód, hogy gyalog odaérjen:
Mint urat kell vinni fekete szekéren.
Harminchat ökör van fogva a járomba...
Majd csak bévontatják a paradicsomba.
Hát még a kiséret! az egyszer a fényes:
Előtte a gulya, utána a ménes.
S a lágyszívü barmok, mintha búsulnának
Mind olyan ostoba képeket csinálnak.
De az neki mindegy: ő már deszkát árul,
Vagy tud, vagy nem is tud e komédiárul.
A gulyát sem kérdi: hever-e? szalad-e?
Csak egyszer se mondja: tala te! tala te!
Csöndesen nyujtózik hátán a szekérnek,
Már nincs messze a hely, tüstént odaérnek.
Ott örök bucsút vesz tőle ménes, gulya;
Mögötte bezárul másvilág kapuja.
De kiséri két pap, két egyház imája...
No, hisz valamelyik majd csak eltalálja.
S amit száz esztendő nyilt kérdésül hagyott,
E szegény bitang juh fölleli itt, vagy ott.
Lelje is föl nyáját, lelki üdvösségét:
Béke födje hamvát... fátyol az emlékét.
(1855. máj.)
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