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Záhonyi András 
 

Emlékezés a 2009-ben elhunyt Zachar Józsefre 
A gondolatébresztő könyv címe: Egy az Isten, egy a nemzet    

(Heraldika, Budapest, 2009) 
 

Alcíme: Írások Jézus-hitû magyar eleinkrõl és Koronánkról 
 
 

GONDOLATMORZSÁK hazánk jövõjérõl 
Brodarics István szerémi püspök figyelmeztetése a 
pápának, 1526 előtt: 

„Egyedül Isten (vagy Isten akaratából be-
következő véletlen) mentheti meg ezt az orszá-
got a pusztulástól.” 
Ugyanígy érvényes ez 1919-ben és 1920-ban, 
1945-ben és 1956-ban, majd 1989 után... 

 

Kovacsics Máriának (a misztikus Nathalia nővér-
nek, a II. világháború idején) adott magánkinyilat-
koztatás: „Magyarország nem pusztul, hanem 
tisztul.” 
 
A közel két évszázada elhallgatott, elha-
zudott régmúlt(unk) felidézése 
Thúry József monográfiája, 1896: sok kútforrás 
maradt fenn a magyarokra vonatkozólag – mégis 
õstörténetét sûrû homály borítja! 
Az újabb kori kutatók „csináltak” kérdéseket /a 
források „elhagyásával”, a történeti kritika mellő-
zésével, a történelem „megtagadásával”/ régeb-
ben közismert dolgokból.    
 

Szkíta, hun, avar, magyar: gyûjtõfogalom – ma 
pedig az ő dicsõ tetteik „ellentétbe hazudása” fo-
lyik! 
Hungária „átírt” történelmére jó példa a besenyõ 
támadás, , , , mely koholmány! (Árpád leányát, Ágocs-
kát adta feleségül a besenyő vezértörzs vezetőjé-
hez! Szó sincs menekülésről!) 
 

A felvilágosodás és a szabadkőművesség megje-
lenéséig a hungarus (=hun birodalmi) a késõbbi 
magyarok elnevezése volt. 
 

Tisztázandó (ma torzított formában ismert) fo-
galmak: 
Barbár ==== eredetileg: nem római; Nomád ==== kóbor 
pásztor; Pogány = falusi. 
 

Trianon:    legújabb kori gonosz támadássorozat ha-
zánk ellen! 

(Kocsis István szerint: Trianon = Magyarország 
„keresztre feszítése”). 

Kiegészítések 
A Daily Mail (Napi Posta) c. folyóirat 1927. 
aug. 30-i száma igazságtalannak ítéli a körül-
vett és ütköző zónába került Magyarországra 
vonatkozó trianoni ítéletet! (Magyarország a    
Monarchia része, nem volt önálló!)  
I. világháború+TRIaNON = a 907-es pozso-
nyi csata „folytatása” (püspökök vezetésével, 
háromszoros túlerővel az egész akkori Nyugat 
indult meg a magyarok kiirtására!) 

 
 

 
Milyen lenne TRIaNON az USÁban? 

(Így kellene angolul-németül bemutatni érveinket 
az EU-ban, nem pedig „kicsinek lenni”!) 
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Forduljunk Istenünkhöz! 
Zachar szerin akkor járunk a helyes úton, ha vala-
mennyien Egyetlen Istenünkhöz fordulunk!    
Nemzettestvér minden Kárpát-medencei, ha vál-
lalja az EGYüttélők évezredes sorsközösségét! 
Igaz reményünk, hogy feltámad majd a világ 
EGYetlen Apostoli Királysága, a Szent Korona 
misztériumában megtestesülő Kárpát-medencei 
archiregnum (Szûz Mária országa)! 
 

Az erőltetett egyoldalú nyelvtörténeti megközelí-
tés sehová sem vezet! Más tudományágak is fon-
tosak (geológia, régészet, biológia, genetika, nép-
rajz, embertan), nemcsak a nyelvészet. 
 

Egy jó tanács:    NE a ma ismert MAGYAR NÉPET 
vetítsük vissza a múltba! 

László Gyula útmutatása: nem kell minden-
áron újat mondani – az eddigi munkák vizsgá-
latával könnyítsük meg a helyes tájékozódást! 

 

Újratárgyalandó témakörök: 
A szkíta. hun-avar-magyar és turk kapcsolat, 
a honfoglalás, 
ősvallásunk (hitviták), 
a Magyar Szent Korona ( ( ( (az Apostoli Királyság),  

Mátyás koronázása (1464. Nagycsütörtö-
kén történt /Werbőczy I./ – nem Nagypén-
teken). 

 

A szkíta, hun, avar, magyar: gyűjtőfogalom. Ma 
az ő dicsõ tetteik „ellentétbe hazudása” folyik! 
A    Szkíta (sumer, hun, kus) lovasműveltségű né-
pek az Õskinyilatkoztatást őrizték az eurázsiai 
térségben! 
 

Az arméniai Jézus-követő egyház tanításai szerint 
„Chresztosz az Ősfényből jött” 
 
 

Atilla és Jézus Krisztus közt Róma kapuinál az 
„örök város” és a szent apostolok sírjának váltság-
díjában kötött szerzõdés (30. o., T. Amadé (1864) 
szerint Álmos Atilla megtestesülése!) 
 

A Tárih-i Üngürüsz (török nyelvű krónika) szerint 
három hon/vissza/foglalás volt: 

 

1, Nemród Kr. e. 1750-1600 (Mitanni felbom-
lása követte), 

 

2, Kattar /Kadar/ 373 vagy 376-383, 
 

3, Árpád /Megj.: Atilla Nimród 33. leszárma-
zottja (?!)/ 

 

Ellenállás    a    Honfoglalás    idején 
morvák (Gelu és Glad), hun (Laborc), avar (Tuduny), 

búmezői csata (a helyi Onddal, akinek sírja Zemp-
lénben van)  

Álmos temetése Szomotoron történt /Lukács J. ku-
tató, Kassa/,  

Zobor (avar, bizánci rítusú keresztény Nyitra környé-
kéről, 952), 
 

Pribina (a Szávába ömlő Sana parti őrgrófság /a mai 
Stíria/ frank ura – nem Zalaváron volt a birodalma!!) 
 

Moseburg: Karantánia (a szlovén-elődök földje, 
nem Zalavár!) 
 

Szvatopluk (Zwentibald) frank őrgróf: a szorbok-
kal határos Marahánföld, Nyugat-Morvaország (és 
nem Felvidék!) – ő II. Lajos keleti frank uralko-
dóval hadakozott! 
 

Jelentõsebb hitviták    (mindegyik kérdés õsval-
lásunkkal kapcsolatos!) 
Péter és Pál tanainak ütközése; 
Marcion /85-144/ szerint a Kereszthalál helyett a 
Feltámadás a tanítás lényege! 
Zoroaszter tanairól; 
Arius hitelveiről, az „eretneknek” bélyegzett 
katarok-bogumilok hittanáról; 
Mani tanairól; 
A reformáció eszméiről. 
 

Zachar javaslata: Jézus SZÁRMAZÁSa helyett 
inkább KÜLDETÉSéééét kell(ene) középpontba 
ÁLLÍTani! 
Zachar könyvében tárgyalja még a fontosabb zsinato-
kat, Názáret és Betlehem kapcsolatát, az Ószövetség és 
az Újszövetség istenképét és történelemképét is. 
 

Zachar bemutatja a magyar királysorsokat is, töb-
bek között    IV. Bélaaaa, Anjou (Róbert) Károly, 
Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi Mátyás („Isten 
embere”, az „Egyház kardja”), II. Lajos (a „Krisz-
tus vallásáért megölt magyar vértanú”) életét. 
 

Koronánk történetébõl 
1978. jan. 5.: a Magyar Szent Koronát ünnepé-
lyesen visszaszolgáltatják. 
 

Az Egyesült Államok visszajuttatja Budapestre, 
ahol a Nemzeti Múzeumba kerül. 

/Feltételezett oka: J. Carter, az okkultizmussssra 
fogékony amerikai elnök jósnője szerint 
„ameddig a Korona Amerika földjén van, bajt 
hoz az amerikai nemzetre”. Lásd a vietnami 
kudarcot, a Kennedy-gyilkosságot, a kambod-
zsai vereséget.../ 
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1983: Árva Vince pálos atya kezdeményezésére 
Lékai László prímásérsek (állami engedély nél-
kül!) másolatával megkoronázta a márianosztrai 
Boldogasszony-szobrot (ez a hívők nyilvánvaló fi-
gyelmeztetése: mindenki tisztelje Szent Koro-
nánkat!) 
 

2000. I. törvénycikk: a Koronát az Országgyûlés 
oltalma alá helyezi  

2000. január 1.: a Korona bevonul a Parla-
mentbe. 

(Zachar József: „Csonkán, sértetten, de mégis mû-
ködik és hat. Még nem a valóban megfelelõ helyen 
és különösen nem az erre elhivatott személyek elõtt 
tudja kifejteni hatását, de már itthon van, köztünk 
van, reményt ad nekünk a jövõre vonatkozóan.”) 
 

2000. augusztus 20-án a KORONÁZÓ Mátyás-
templomban Kada érsek megkoronázta Szűz Mári-
ának a főoltár feletti szobrát a Korona (II. János 
Pál pápa által megáldott) hiteles másolatával! 

A Magyar Szent Koronával kapcsolatos, kevésbé 
ismert megállapítások 
Szent Gergely üdvtörténeti világfelfogása (381., 
Konstantinápoly): az égi eredetű földi királyság 
Koronáját (a mi Szent koronánkat) a Világural-
kodóként visszatérõ Jézusnak készítették! 
 

A legkorábbi EGYházzzzszervezés a magyarok elei 
közt történt (a 2. sz. elején)! 
Szûz Mária kivételes római egyházfői engedéllyel 
az uralkodói koronák közül csak ezzel jeleníthetõ 
meg (Mennyei Királynõként) /Lásd a következő 
képen Arthur király fején!/ 
 

Berta Tibor könyvbemutatóján1 (2011. dec. 14., 
Budapest, Hadtörténeti Múzeum) megtudtuk, 
hogy Koronánk egy útlevél, Jézus édesanyjának 
születési    adataival /i. e. 22. szept. 8./ és Jézus fo-
gantatásának csillagállásával /i. e. 6. ápr. 1./ 
(Jézus 9 hónappal ezután születik!) 
(Berta elemzését Záhonyi András: „Gondolatok a Ma-
gyar Szent Koronáról és a kereszténységrõl” című füzete 
veti össze a koronakutatók eddigi álláspontjaival.)2 
 

 

 
12 

E. Burne-Jones: Arthur király a ravatalon 
(címváltozatok: Arthur elszenderülése vagy Arthur halála) 

 
                                                 
1 Berta könyvének címe: AZ IDÕKÓD II...., alcíme: Jézus-passzport (AAS-H, Budapest, 2011) 
2 Jézus Krisztus fogantatása és születése időpontját évköri elrendezésben valamennyien Dr. Pap Gábortól tanultuk. A TUR-
ÁN népének nyelvén 166-167. oldalán megírtam, úgy, ahogy tanította Keresztelő Szent János évköri sorsával összevetve. 
(Szerk.) 
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FÜGGELÉK 

Arany János: János pap országa (részlet) 
 
Büszke harcos, kalandor nép / Volt a magyar nemzet, 
Kétélű kard, mely ha moccant / Jobbra-balra sebzett; 
... (a németnémetnémetnémet) Cselt szövött titokban; 
Nem bírván az oroszlánnal, / Annak vermet ása, 
Takarónak a veremre, / Mint egyéb gazságra jó lesz 
Krisztus szent vallása. 
 
„Ázsiának sáska-féle / Kóborló pogánya 
Isten a te lelkedet bár / Mind pokolra hányja! 
Ne légyen az idvességben / Soha semmi részed. 
Lelked üdvösségéért nem, / De saját bőrünk javáért 
Megtérítünk téged.” 
 
Így beszélt a német papság / És a pénzbe markolt, 
(A papok nagytorkú zsákja / Már akkor is megvolt); 
... Tudta, nem vész kárba semmi, / Húzni fogja firól-fira, 
Az uzsorát érte. 
 
Lett is aztán dínom-dánom, / Keresztény tivornya, 
Hírdeté az istenigét / Papok bora, bornya. 
Kocsma lett az istenháza / Melyben ittak-ettek... 
Kedves ország volt ez a táj / Minden naplopónak, 
Kasza-kapa kerülőknek, / Éhen kóborlóknak;… 
Alig futott ennek híre / A népség között el, 
Aki nem jött a szagára, / A hírére jött el, 
 
... S addig nézte, addig nézte, / Hogy maga is megkívánta, 
Kívül a palánkon. 
S aki egyszer megkívánta, / Azt be is bocsáták, 
Pogány fővel el nem hagyta / Többé a kalákát; 
...Első ága volt a hitnek / (Elmondom a nagyját): 
Hogy minden termék tizedéttizedéttizedéttizedét / A pappappappapoknak adják, 
 
...Másik ága volt a hitnek, / Hogy: ne kapj a kincsen, 
Mennyországban a gazdagnak / Semmi helye nincsen. 
 
... Harmadik volt: országodat / Pap kezére bízzad, 
Ő ráér tanácsot adni, / Míg más ember izzad. 
 
... Negyedik hitágazatja: / Házasodjál össze, 
Gyenge a magyar, ha minden / Nemzet nincsen közte: 
 

... Ötödik... Mit én tudom mi? /Az is ilyenféle 
Rágalom s káromkodás a / Megváltó nevére. 
 
Legott a királyi székre / Német ember hágott, 
Aki fogta, másnak adtafogta, másnak adtafogta, másnak adtafogta, másnak adta    /    Titkon az országotTitkon az országotTitkon az országotTitkon az országot. 
... Iszonyú belháborúban / Magyar a magyarnak vérét  
Esztendőkig ontá. 
 
Attól kezdve többször is volt / János pap országa, 
Sült galamb borral folyó vér / És ingyen kaláka; 
Melyekért a jó magyar nép / Mindenét od’adta, 
S tett olyat részeg fejével, / Hogy, mikor kijózanodott, 
Százszor megsiratta. 
 
Most is vannak, akik ilyen / Hízlalóba vágynak: 
Lomhán a gyomornak élni / És élni az ágynak; 
Kik előtt, a hashoz mérve, / A haza sem drága, 
...Felsóhajtnak: jöjj el, jöjj el / János pap országa. 

 
 
Az előbbi sorok nem Jézus tanításai, vagy a ke-
reszténység elesetteket segítő, szegényeket támo-
gató, betegeket gyógyító tettei ellen szólnak! 
Az egyházivá vált hatalmi-politikai    (időnként 
fegyveres) törekvéseket3 mutatják be, melyek tá-
vol kerültek az eredeti jézusi elvektől (szeretet, 
elfogadás, gyógyítás, segítés stb.). 

 

Isten nem ver bottal: a „szekták”, a francia forra-
dalom liberális utódai, a „kommunizmus” ötleté-
nek materialista követői fokozatosan „felfalják” a 
(kolduló szerzetesekkel induló, de később gaz-
daggá lett) internacionalista római katolikus 
EGYHÁZat. (Így tényleg lehetséges, hogy nem-
sokára eljön majd a „jósolt” sátáni apokalipszis. 
Bízzunk benne, hogy ezt viszont rövid időn belül 
az újjászületés követi!) 

 
 
                                                 
3 Lásd Koppány felnégyelése, Tonuzóba eltemetése élve, a 
német ( ( ( (magyargyûlölõ) ) ) ) Orseolo Péter hatalomra segítése, az 
inkák erõszakos térítése, az inkvizíció    (protestánsok – és 
előtte az eretnekek –  üldözése);  
a pápa romániai látogatásakor elmaradt Gyulafehérvár és a 
moldvai csángók látogatása stb. 
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Gzuczor Gergely - Fogarasi János 
 

A MAGYAR NYELV SZÓ-TÁRJA 
MTA. Bp.1962. MBE Miskolc 2000-  

 
MEGJELENT A HETEDIK KÖTET 

 
A Czuczor - Fogarasi szótárt, ahogy minden-

napjainkban nevezzük, akkor kezdték el szerkesz-
teni, az anyagot gyűjteni, amikor, a 48-as szabad-
ságharcot megelőző időkben reményteljesnek lát-
ták a magyar jövőt. Akkor indultak el a népdal, 
népballada, népmese felfedezésére a magyar írók, 
tanárok, és senki sem gondolta, hogy mire Czuc-
zor és Fogarasi befejezik művüket, a hat Liefe-
rungba foglalt szótárt, akkor ez a szótár már a csúf 
kis kacsa szerepét fogja betölteni a szótár-
irodalom hattyúi között. 

Miért közösítették ki a tudományosság köré-
ből a Magyar nyelv szó-tárját? A vesztes szabad- 
ságharc után a Habsburg birodalom alattomos 
aknamunkával elvette a magyaroktól a múltjukat, 
hogy rabszolgasorban, kezelhetővé váljanak. Szé-
gyentelenül zajlott a történelemhamisítás, mindent 
tudománytalannak minősítettek, amit a szkítákról, 
avarokról, hunokról eddig írtak, egy olyan irány-
zat hatalmasodott el, ami a magyarságot kifor-
gatta büszke önértékeléséből. A finn-ugor elmé-
lettel egy kitalált nyelvtudományi rendszer uszá-
lyába utasították a történelmet és a magyar nyelv 
nyelvészeti szakkérdéssé vált az elmélet fősod-
rában. 

Czuczorék a nyelvünket sok ezer éves szokás 
és ismeret összegzése alapján gyökrendszerén ke-
resztül szemlélték. Az első kötet elején mintegy 
2000 alapgyököt ismertettek, s az egész szótárt ez 
tartja meg egységében, ez képezi a mű gerincét. 
Ez a 2000 alapgyök minden európai nyelvben 
megtalálható, de a nyelvtanuk miatt nehéz észre-
venni. Az európai nyelvek ugyanis akár indo-
európainak, akár latinnak, akárminek nevezzük, a 
hely- idő- eszköz stb. határozókat külön szóval 
(prepozíció) fejezik ki és az igeidőket is a létige 
segítségével képezik. A magyar és a turáni nyel-
vek ezzel szemben az alapgyököket ragozzák. Így 
is nevezik őket, hogy ragozó nyelvek. 

Ezek az alapgyökök a legrégibb nyelvemlé-
keinkben is éppen úgy szerepelnek, mint ahogy a 
mai nyelvünk is ezekre épül. Tudom, hogy a ma-

gyar nyelvet védeni, óvni kell és mindent magya-
rul kell kiejteni, mert minden idegen szónak 
megvan a magyar megfelelője, de ne féljen a 
kedves olvasó, ha véletlenül latin vagy angol ere-
detű szót hall és ne ítélje el túlságosan azt, aki 
kiejtette, mert azonnal bebizonyítható, hogy ez az 
idegen szó melyik turáni gyök alapján kapott ér-
telmet és formát. A Lúd anyó meséi elemzése 
kapcsán erre példákat is hoztam (Ősi Gyökér 
2011, 39, l, 41-51.old.). 

A szótár kiadásában Pitlu János segített. Még 
négy kötet hiányzik a teljes mű megjelenéséhez. 

 

Ha valaki kéri a megjelent köteteket, telefo-

náljon, 06/20/550-91-40, vagy 06/46/551-981 tele-

fonszámokra és elküldjük postán, nem utánvéttel 

adjuk fel, hanem a normális postaköltséggel együtt 

számolva csekket teszünk a csomagba. 
 

Köszönjük Pitlu Jánosnak a megértő segítséget. 
 
 

A SÁNTA HARKÁLY 
II. Bővített kiadás 

Válogatott magyar népmesék és népballadák a 
Kárpát-medence területéről 

 

Összeállította, utószó, elemzés, mutatók 
Gyárfás Ágnes 

 

 
 

 Megjelent a SÁNTA HARKÁLY II. kiadása. 
Ez a bővített kiadás a Kárpát-medence területéről 
gyűjtött népmeséken és népballadákon kívül ki-
egészül utószóval, jegyzetekkel és szimbólum-
szótárral. 



KÖNYVISMERTETÉS 

 80 

 

Horváth Barna 
 

BIBLIA AZ IRODALOMBAN 
 

Szerk: Horváth Barnabás Dávid 
Boritóterv: Kósa Dániel 

A kötet megjelenését támogatta a miskolci 
Lévay József Közművelődési Egyesület és a 

Miskolci Bölcsész Egyesület 
Amfipressz. Bp. 

 

 
 

Horváth Barna református lelkész, esperes, a 
sárospataki református Teológia és a Miskolci 
Bölcsész Egyesület tanára, vallástörténész, irodal-
már. Mikor 1999 tavaszán a miskolci bölcsészet 
szervezésén    munkálkodtunk, Ő volt az első tanár, 
akit felkértünk arra, hogy a képzésünkben Biblia-
ismeretet, erkölcstant tanítson. Azóta, haláláig 
részt vett az oktatásban, s családjával együtt a kö-
zösségi életben. Minden évben meghívta a tanári 
kart sajószentpéteri otthonukba, ahol jól kiénekel-
tük magunkat. Nagyon szépen harmóniumozott, 
minden népdalt, egyházi éneket tudott, minden-
hez tudott egy-egy történetet fűzni, önmaga volt az 
élő egyetemi továbbképzés. A paplakban, gyönyö-
rű kis otthonukban, melynek berendezésében egy-
aránt érvényesült a magyar hagyományozott ízlés-
világ, a kényelem, az elegancia és    az otthonosság, 
mindenki jól érezte magát. A családról sugárzott a 
harmónia, a lelkeket összekovácsoló szeretet ara-
nya és az emelkedett szellemiség. A családdal és 
a vendégekkel együtt élt a magyar irodalom, Sa-
jószentpéter, Igrici, Miskolc, Sárospatak és a 

Nagy-Magyarország szellemóriásainak képekkel, 
fotókkal, emléktárgyakkal, szőttesekkel reprezen-
tált tárgyiasulása, éppen úgy, mint a Biblia az iro-
dalomban című poszthumusz műben mindez meg-
található. 

Amikor felkértük, hogy tanítson az egyesületi 
oktatáson, a miskolci Lévay József Közművelődési 
Egyesület előadásán voltunk a Kossuth utcai gyü-
lekezeti teremben. A miskolci rendszerváltozás 
folyamata jobbára itt fogalmazódott meg és itt zaj-
lott le. Az Ő szellemszilárdsága szavatolta, hogy jó 
úton járunk. Kár, hogy életében csak a bukdá-
csolásoknak volt tanúja. 

Ahogy az életben komolyan vette mindenki 
búját, baját, így a művéből is az átélés ereje bon-
takozik ki. Nemcsak ír a költőkről, kimagasló sze-
mélyiségekről, hanem emelkedett szinten, megérti 
és a legértékesebb gondolatokat, érzésvilágot ké-
pes tolmácsolni tőlük. Talán még Sajószent-
péteren és Miskolcon sem tudják, hogy élete során 
fenntartotta Lévay József emlékezetét, többször ki-
adta verseskötetét, nem hagyta a feledés homá-
lyába borulni Tompa Mihály keleméri, igrici, mis-
kolci életszakaszait, s mindig megtalálta legszebb 
művei kiadására az anyagi keretet, amit biztosan 
tudok, legtöbbször a saját, személyes jövedelmé-
ből. Sokra értékelem, hogy gyermekei is ezen az 
úton járnak és kiemelkedő szellemiségű édes-
apjuk emlékét nem hagyják homályba borulni. Ez 
a mű is ezt igazolja. 

Amikor észrevette, hogy a régi, mezopotámiai 
kultúra és írás fontos tananyag iskolánkban, úgy 
írta meg egyesületi disszertációját, hogy mindnyá-
jan tanultunk belőle. Ő hívta fel a figyelmünket 
arra, hogy az ősi, dél-mezopotámiai és káld terü-
leteken nagyon gyéren ásattak és például Kiss 
városáról csak annyit tudunk, amit róla a nimrudi 
és egyéb agyagtábla-könyvtárakban találtak. Ek-
kor hozta el a 120 éve újra és újra kiadott Holley 
Bible című lelkészi kézikönyvet, ahol mindezekről 
írásban is meggyőződhettünk, és megmutatta a 
Kiss-i táblát, amelyről mindnyájan, egyszerű ol-
vasattal, magyarul kibetűztük a mennyei prófé-
ciát. A kultúra nagykövete volt, vidáman, mindig 
derűsen tanított. 

Zseniális szervező akarattal javasolta a refor-
mátus teológiának, hogy felvegye a Károli Gáspár 
nevét és egyetemi szinten működjék tovább. Sze-
rette volna azt is, hogy a meghurcolt Bölcsész 
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Egyesületet fogadja be kihelyezett bölcsészkara 
gyanánt. Sajnos, az egyházat annyira elriasztotta 
tőlünk a médiumok aknamunkája, s az Oktatási 
Minisztérium egyértelmű negatív hozzáállása az 
egyesület munkájához, hogy Borsod megyei papi 
felszólalás hatására leszavazták a felterjesztést. 
 Olvasgatom a kötetét, s meglepett, hogy 
Lévay kapcsán vagy vele együtt lépéseket tett 
nagy miskolci személyiségek pl. Balázs Győző re-
habilitációja érdekében is. Örömmel hallgatom, 
mikor a villamoson ülve bemondja a mikrofon a 
régi Gyula utcánál, hogy Balázs Győző tér. Talán 
nem voltak hiábavalók Dr. Horváth Barna fárado-
zásai. 
 Szívemnek kedves tanulmány „az Ige vissz-
hangja című (69-72. old.), amelyet 1993-ban írt. 
Ilyen tartalmas, gazdag esszét ritkán lehet olvas-
ni. Bibliai személyeket is talált, akiknél vissza-
csengett az isteni szó. Dávid király, Ézsaiás pró-
féta, János apostol szavaihoz szervesen odaillett a 
Halotti Beszéd és az Ómagyar Mária-siralom, mint 
Isten igéjének visszhangja. A költők mellett a köl-
tői lelkű püspököt Ravasz Lászlót idézte, aki ver-
ses imádságot írt, hiszen, a magyar ember akkor is 
költő, ha imádkozik. 
 A könyv olvasása a belefeledkezés örömével 
ajándékozott meg és Istenközeli áldott percek, 
órák áldásával hatott. Horváth Barnának öröme 
telt volna benne, ha látja azt a szeretetteljes, de 
szakavatott munkát, amelyet HORVÁTH 
BARNABÁS DÁVID a fia ráfordított. Alapos jegy-
zetapparátusban minden nevet, miden fogalmat 
feltárt, s magyarázó szöveggel látott el. Ezt a mun-
kát magam is sokra értékelem, mert az író művelt-
sége átlagon felüli volt, sokszor úgy éreztem, hogy 
nem is az olvasónak ír, hanem az íróval folytat 
eszmecserét. A jegyzetek után névjegyzéket állí-
tott össze a szerkesztő: a kötetben ötszázon felüli 
név szerepel! Végül képjegyzék zárja a kötetet a 
tartalomjegyzék előtt. 
 A könyvismertetést egy idézettel fejezik be, 
melyet jegyzeteimben írtam le. 2002. május. 25-
én szombaton a Festett kazettás magyar reformá-
tus templomok témakörben Alacskán tartottunk 
konferenciát. Ezen részt vett Dr. Horváth Barna 
is: „Reformátusság a magyar jövő záloga” címmel 
tartott előadást. Ott voltak a templomban a mis-
kolci bölcsészek, tanárok, diákok, s ott volt a falu 
népe. Lenyűgöző előadásán mondta, hogy ő most 

boldog, „mert együtt vannak a híveim és a bará-
taim, de örömöm az tetőzi be, hogy Istennek 
mindegyik híve és barátja”. 
 Gratulálunk a poszthumusz munkához írónak 
és szerkesztőnek. 
 
 
 
 
 

KISS IRÉN 
 

Az asszony napba öltözik 
 

Válogatott versek. 
Kráter Kiadó. Pomáz. 

 

 
 
 Kiss Irént a műveltség szerencsére nem tette 
visszafogottá, okoskodóvá. Költő maradt a szónak 
alanyi értelmében, de ez a költészet nem kedves-
kedik a földi olvasónak, hanem a Világminden-
séget szólítja meg. Önismeret az ösvénye, a szere-
lem vezérli, ezért tudta megtalálni a Napba öltö-
zöttet. 

Amikor megírtam kis dolgozatom a Sarlós 
Boldogasszonyról, fektettem a fiókban évekig. 
Nem mertem beszélni arról, hogy a boldogasszo-
nyi lét feltétele a beteljesült szerelem, hát ezért 
boldog. A Boldog Isten pedig a Naphős, a sikeres 
férfi, aki sok próbatétel után megtalálta tündéri 
párját, s magába, a Napba öltözteti. Kiss Irén 
mindezt pontosan tudja, ismeri az égiek lélekrez- 
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dülését, s erre épülnek keresetlen rímei vagy rím-
telenségei, amelyet észre sem veszünk, mert vala-
hol a huszadik sor után mégis rímmel oldja meg a 
logikai választ. Így tud történelmet is tanítani 
(Bizánc kapui). Ez a költői megközelítés leegysze-
rűsíti az ókori zűrzavart, mely a költészet szépsége 
révén válik érthetővé. 

Gondolkoztam, honnan ismerős a mondat-
fűzése, a szóhasználata, míg végre a Megváltás c 
verset olvasva felfedeztem, hogy a 16-17. század 
fordulójára eredeztethető Pálos Passió nyelvét idé-
zi. A „Karjaid ága” (Kiss Irén), „mérleg karja” 
(Pálos Passió) metaforában a képalkotás azonos-
sága lepett meg. A hermetikus világszemléletet is 
érthetőbbé tett költészete útján, mintha magya-
ráznánk 

Ami tövisként meredt: 

Nap sugára, 

a kampó pedig a lét 

aranyága. 

Kezet ráz fenttel lent 

s jobb a ballal – 

egy kerék küllõi 

diadallal. (A kristálygömbből) 
 

Olyan ő maga is, mintha kristálygömbben ül-
ne. Közepén a világnak. Mindent lát, mindent 
hall, oda futnak be az égi és földi információk, 
ezért látó, ezért tudó. Isten Univerzitásán Ő a 
Napba öltözés tudományának tudora, ezért köszö-
nöm a könyvet, köszönöm az élményt, Doctori 
Salutem. 
 

 
 

Győri Zsolt 
 

A zarándok útja, avagy egy spirituális 
utazás története 

 

Alterra Svájci-Magyar Kiadó Kft. 
Budapest, 2012. 

 

 
 

Győri Zsolt neve nem ismeretlen az Ősi Gyö-
kér olvasói előtt, mivel 2011-ben közöltük a dol-
gozatát (39, 1, 31-33 old.), melynek címe: „A za-
rándok igaz útja, avagy a Tanár Úr” volt. Írása 
őszinte, tiszta lélekből fakadt, azonnal érezhetővé 
vált az olvasás alatt, hogy kiművelt lelki életet élő 
ember írta a sorokat. A zarándok, a pilgrim típusa 

végigkísérte az angol irodalmat, s az angol regényt 
rendszeresen olvasó magyar társadalom régtől fog-
va beavatódott akár a fizikai utazáson, akár lelki 
zarándoklaton résztvevő személyiségek és közös-
ségek gondjába-bajába. Szerző keresi a Fölöttes 
Ént, aki mindig vele van, de a tétova ember mégis 
fél az elhagyatottságtól. Keresi a közösséget, ahol, 
amelyen belül a nehéz 21. században élni lehet és 
keresi önmagát, mint minden korban, minden ér-
zékeny lelkű, jóságos, segítőkész ember megtette 
ezt, az önismereti lelki munka keretében. 

Az a szeretet-közösség, amelyet bemutat, nem 
éppen a Bantu cirkáló szedett-vedett matróznépe, 
mégis a gondok más színezettel, de ugyanazok. 
Hogyan lehet karban tartani, jókedvűen egyben 
tartani egy közösséget, amelyet családok alkotnak, 
akik a maguk módján egy pillanat alatt öncélú 
klikkekké alakulhatnak át, ha megsértődnek, 
avagy másoktól mást hallanak, mint amit a Mester 
mond. A szerző az étkeket biztosítja a rendezvény-
szerű összejövetelek alkalmával, de éles szemmel 
mindent lát, ami a tanítók és a tanítványok lel-
kében lezajlik. 

Regényműfajú, izgalmas könyvet írt, nem le-
het letenni, valósággal olvastatja magát. Sokkal 
jobb, mint a közismert ezoterikus regények, mert 
jelen van benne a 21. század első pár esztende-
jének minden kínja-baja, de jelen van ezek meg-
oldása is, ezek egy-egy jó szóban, igaz érzésben, 
gyógyításban, és a minden szinten segítő ember 
jelenlétében öltenek testet. 
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Ajánlom a könyvet azoknak, akik érdeklőd-
nek a lélekgyógyászat, a természetgyógyászat ke-
zelésének hatásai iránt, de ajánlom azért is, mert 
a szerző világosan látja, hol van az a pont, ahol a 
fejlett orvoslás tud a betegségen gyógyhatást kifej-
teni. Ajánlom azoknak, akik szeretik a jó re gényt, 

mert ugyan Győri Zsolt erre nem törekedett, mégis 
formás, jó regényt írt zarándokútja örvén. 

További sok sikert    és jó Mestereket kívánok, 
addig is, amíg akkora erőre kap az önbizalma, 
hogy szárnyra kel és önálló köröket ír le a derűs 
magyar ég alatt. 

(Szerk.) 
 

 
 
 
 
 

IN MEMORIAM 

SZENTIRMAI MÁRTA 

KISS ISTVÁN 
 
 

 
 
 
Kiss István DLA lapunk rendszeres szerzője röviddel szeretett felesége halála 
után elhunyt. Sok szép írását, Pálos rendi épületterveit hálásan köszönjük. 
Emlékét megőrizzük és terveit életben tatjuk. 

(Szerk.) 


