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Nagypénteki áhítat a MBE rendezésében 2013. március 29. 
 
 Amióta a Halotti Beszéd mondattanát (2010) 
Nagypénteken mutattuk be a Boldvai református 
templomban, azóta minden évben az imának és 
elmélyülésnek szenteljük az év legsötétebb napját 
Nagypénteket. 
 Sötétség alatt nem a Nap útjára gondolunk, 
hanem a léleknek arra a torz állapotára, amidőn a 
jeruzsálemiek egy emberként kigyilkolták maguk 
közül a fényt, a világ világosságát. Az írástudók és 
papi fejedelmek féltették a nép lelki élete feletti 
uralmi helyzetüket, Pilátus a pozícióját, a köznép 
pedig dühös volt, amiért Jézus nem akart a római-
ak elleni szervezkedés élére állni, s így könnyű-
szerrel befolyásolhatták a halálbüntetés követe-
lésére. 
 Jézus szentsége és ártatlansága mindnyájunk 
szívében meghatározó erő. Kimondjuk, vagy nem, 
de eltökélten valljuk be, hogy a Jézus elleni bűn-
cselekmény többé elő nem fordulhat. 
 Ezt a napot Neki szenteljük. Átéljük megcsú-
foltatását, hogy jobban megérthessük, miért lett 
Magyarország a gúny céltáblája Európában. 
Együtt sírunk Édesanyjával, igaz könnyeket ej-
tünk ártatlan fia meghurcoltatása láttán.  
 Az idén Kovács Imre református lelkész éne-
kelte és magyarázta el Jézus elárulását, álperét és  

kínhalálát a református Passió szavaival. Régi 
egyházi énekek csendültek fel ajkán, igaz áhí-
tattal, tisztán, szép bariton hangján. 
 János apostol evangéliumát elemezte Rónai 
Lászlóné, az egyesület alapító tagja, régi mecé-
nása. János apostol sok kérdésre választ ad, ame-
lyek a mai ember lelkében felmerülnek. Kértük, 
írja le megfigyeléseit, erősítse általa mindnyá-
junkban a jézusi eszmerendszert és a szeretet pa-
rancsolatát. 
 A zenei műhelyünk Kékes Zsuzsa rendezésé-
ben és közreműködésével felvidéki népi énekeket 
mutatott be, melyeket Galamb Gabriella és fia 
Tamás gyűjtött régi imádságos könyvekből. Bele-
iktatták Bobula Ida Ősi himnuszát és Galamb 
Gabriellának a magyar történelem nagy szentjeiről 
szóló költeményét is. Spontán liturgiával mindig 
együtt énekelt a közösség, ahol ismerős dalokat 
hallott. Remek, jó összeállítást produkáltak. 
Galamb Gabriella elénekelte, Hampó József Mis-
kolci Passiójából Mária siralmát megható átérzés-
sel. Végül Hampó József Nagypénteki áhítat című 
kis szonatináját adta elő zongorán, mintegy össze-
foglalását az elhangzott szónak, éneknek, imának. 
Isten adjon még sok ilyen áhítatos, gazdag napot. 

(Szerk) 
 

 
------------    ------------    ------------    *    *    *    ------------    ------------    ------------ 

 

 

Pásztorok és halászok – Kunkovács László kiállítása 
 

 
 

Kunkovács László 
 

A 71 éves fotóművész és etnográfus Endrődön 
született 1942-ben, módos paraszti családban. 
Korai élménye, a régi falusi-pusztai világ megha-
tározónak bizonyult egész életére. Már gyermek-

korában magába szívta a népi kultúra különös at-
moszféráját, majd pályakezdő tanítóként és fotós-
ként is a múlt lenyomatainak megörökítését tűzte 
ki célul. Szüleit 1948-ban kuláknak nyilvánítot-
ták, így Kunkovács László számára csak a tanulás 
maradt, bár származása miatt ez sem volt könnyű. 
1963-ban a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Fő-
iskolán szerzett diplomát, majd elvégezte a 
MUOSZ újságíró iskoláját. Eleinte tanítással, ill. 
az MTI országjáró riportereként kereste a kenye-
rét. Később különböző lapoknak, folyóiratoknak, 
antológiáknak írt több száz néprajzi, szociográfiai 
és kultúrtörténeti tanulmányt, valamint sokat 
fényképezett, és szakkönyvekhez készített illuszt-
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rációkat. Kisebb kötött állásokat leszámítva (pl. 
óraadás egyetemeken, főiskolákon), lényegében 
1980-tól fogva „szabadúszó” értelmiségi. Tagja a 
Magyar Fotóművészek Szövetségének (MFSZ), a 
Magyar Néprajzi Társaságnak és a Magyar Művé-
szeti Akadémiának. Kitüntetései közül a Magyar 
Művészetért díj (1989), a Balogh Rudolf díj 
(1996), Gyomaendrőd díszpolgára (2006), az 
MFSZ Életmű-díja (2009) és a Magyar Érdem-
rend tisztikeresztje (2012) a fontosabbak. 

Magáról és küldetéséről a következőket 
vallja: 

„Szülőhelyem a Magyar Alföldnek a köldöke 
táján van, a Kárpát-medencének meg éppen a 
mértani közepén. Falum határát a Körös folyó sze-
li ketté, ettől délre kövér szántóföldek, amaz 
irányban végtelen legelők terpeszkednek. (…) Mi 
a dolgom köztetek? Mit tehetek a kézművessé-
gért? A gyermekkorunkban megcsodált mester-
emberek és ódon műhelyeik sorra eltűnnek, de 
emléküket legalább fényképekkel itt marasztal-
hatjuk. Egy korszerű kutatási módszert, a vizuális 
antropológiát művelem, ebből van doktorátusom. 
Szakadatlan hazai falujárás és tizennyolc ázsiai 
utazásom tapasztalatából merítek; abból, amit át-
éltem, lejegyeztem, lefényképeztem. Fő témáim: 
Nagyalföld, agrártörténet, pásztorkodás, halászat, 
mesterségek, népszokások, hitvilágunk, népi val-
lásosság.” 

Műfajok határán, kultúrák találkozásánál mo-
zog és alkot. Az Alföldet érzi a világ centrumának, 
de tágabb otthona egész Eurázsia. Munkáiban 
egybeköti, ami hosszú idők óta szétszakadt: a tu-
dományt és a művészetet. Hazai gyűjtőútjai után 
szomszédainknál kutatott, majd hátizsákos expe-
díciói következtek Szibéria és Belső-Ázsia alig is-
mert népeihez – ősi áldozóhelyekhez és sziklaraj-
zokhoz, a „világ végén” élő bölcsekhez. Kunko-
vács írásai és fotói feltárják a közelmúlt utolsó 
emlékeit, a „civilizáció áldásaitól” még romlatlan 
embereket, tájakat, mesterségeket, építészeti for-
mákat és használati eszközöket. Nem holt tárgya-
kat gereblyéz össze, hanem léthelyzeteket rögzít, 
összefüggéseket keres, emberismeretet és –szere-
tetet közvetít. Számba veszi a régi korok üzeneteit, 
a megelevenedő köveket, lefényképezi az eurá-
zsiai sztyepp-övezetben és a tajgában élő kis né-
pek életét. Gépével tematikusan megörökíti a vi-
déki Magyarország egyszerű parasztjait, pászto-

rait, halászait, falujárásai során lencsevégre kapja 
múlófélben lévő kultúránk maradék követőit. A 
képekről átsejlő örök értékek segítenek saját faj-
tánk történelmének, szokásainak megismerésé-
ben. Az évtizedek során 18 etnikumnál járt tanul-
mányúton: pásztoroknál, sámánoknál, táltosoknál, 
akik beavatták az ősi szertartások különösös misz-
tériumába. A pusztai emberek maguk közé fogad-
ták, szállással és élelemmel kínálták, így ő az iga-
zi arcukat tudta visszaadni képein. 

Önálló tematikus fotókiállításai (1983-tól 
2012-ig) idehaza 128 helyszínen (pl. Gödöllő, 
Szolnok, Szeged, Baja, Budapest, Szécsény, 
Keszthely, Karcag, Kovászna, Debrecen, Szarvas, 
Hódmezővásárhely, Miskolc, Kunhegyes, Encs) és 
16 külország 36 városában – múzeumokban és 
ottani magyar intézetekben (pl. Kijev, Kittsee, 
Ulánbátor, Szófia, Bukarest, Moszkva, Izsevszk, 
Alma-Ata, Varsó, Peking, Jakutföld, Minszk, An-
kara, Hannover) – szerepeltek. Állandóan közzé-
tett anyaga van a sáregresi Halászati Múzeumban 
és még három honi településen. Megjelent kötetei 
közül az Ősépítmények (népi építészetünk archa-
ikus rétegei, 2000-ben), a Kőemberek (a sztyep-
pei népek hagyatéka, 2002-ben) és a Táltoserő (az 
urál-altáji népek ősvallása, 3 nyelven, 2006-ban) 
a legnépszerűbbek; idén adja ki Pásztoremberek 
c. monográfiáját. 

A fővárosi Forrás Galériában, 2013 február-
jában rendezett, 62 képet tartalmazó kiállítása elé 
a következő mondatokat írta: 

„Mi is természeti népek lettünk volna? Föl-
tétlenül. Időszerű-e még erről gondolkodni ko-
runkban, egy világváros közepén? De még meny-
nyire! Civilizációs zsákutcáink arra figyelmeztet-
nek, hogy merítsünk példát a régmúltból, amikor 
még semmit nem rontottunk el. Herman Ottó, a 
nagy polihisztor ősfoglalkozásnak nevezte a halá-
szatot és a pásztorkodást. Nekünk nem kell a mo-
dern világtól kevéssé érintett népek közé utaz-
nunk, hogy ott kutakodjunk. Még itt vannak köz-
tünk a természettel való együttélés örök példái, a 
kinn háló gulyások, a magatarti juhászok, a hall-
gatag halászok. Arcukra odaköltözött a táj, amely-
ben élnek. Portréikat ereklyeként őrizzük majd, 
miként az amerikaiak az indián törzsfőnökök fo-
tóit, akik a vissza nem térő korból méltósággal te-
kintenek ránk, némán is bölcsességre tanítanak. 
Pásztoraink és halászaink nem szennyezik, s nem 
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élik föl környezetüket, mert jövőre is ugyanott sze-
retnének legeltetni, és továbbra is a vizek adomá-
nyaiból akarnak megélni. Ismerjük meg őket!” 

Tárlatán az egykori, ma már kevésbé föllel-
hető magyar pásztorvilág sokszínűségében, vala-
mint a halászok csendes, végtelen nyugalmat 
árasztó mindennapjaiban merülhetünk el. Ma-
gyarország letűnt (?), sajátosan magas színvonalú 
kultúrája élénken rajzolódik ki ezeken a kordoku-
mentumokon. Kunkovács munkásságát nehéz 
pontosan meghatározni, tulajdonképpen egy két 
lábon járó intézmény: fotós, néprajzos, történész, 
író, felfedező; egy olyan rendkívüli jelenség, aki 
csodalénynek tartja embertársait, és nem szűnő 
izgalommal kutatja az egykori kultúrák nyomait, 
örökségét. Ezek a pásztorok és halászok magukon  

viselik a táj vonásait, s a fekete-fehér képekről is 
tisztán, büszke öntudattal néznek bennünket. 
Gyerekként és ifjúként még gyakran láttam őket, 
ültem tüzeiknél, s beszélgettem velük. Ma már rit-
kábbak a tanyák, falvaink is kiüresednek, kevés a 
pusztai s a vízen járó ember. A nagyvárosi lét sűrű 
gondjai fölfalták távoli emlékeimet; most azonban 
néhány perc erejéig visszataláltam hozzájuk újra. 
Kunkovács László – akit személyesen is van sze-
rencsém ismerni – érdeme, hogy segített ebben az 
időutazásban, s fotóival fölvillantott egy olyan fér-
fias világot, melyben ha élni már nem is tudunk, 
arra mindenképpen méltó, hogy legalább az archí-
vumok és múzeumok számára megmentsük. 
 

Siklósi András 
 
 
 
 

   
 

  
  

Kunkovács László fotói 
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„Emberek aranyban” – szkíta kiállítás Budapesten 
 

Európában először, 4 hónapon át (2012. 
szeptember elejétől december végéig) látogathat-
ták meg az érdeklődők a fővárosi VAM Design 
Center pincehelyiségeiben megrendezett, világ-
szenzációnak számító, csak az egyiptomi fáraó-
sírok leleteinek gazdagságához mérhető szkíta 
(szittya) kincseket; melyek anyagi és művészeti 
értékeiken túl bepillantást engedtek a mi őseink, 
rokonaink elfeledett múltjába, páratlan kultúrá-
jába, életmódjába és hagyományaiba is. A jobbára 
csak meséinkben, mondáinkban, mítoszainkban 
létező emlékek most megelevenedtek, s olyan kéz-
zelfogható közelségbe kerültek hozzánk, mint még 
sohasem. (Filmekből, rajzok és festmények 
„álomvilágából”, könyvek, folyóiratok és prospek-
tusok fényképeiről persze valamelyest már ismer-
hettük a kiállítás fölülmúlhatatlan gyöngyszemeit, 
de a személyes megtapasztalást semmi sem pótol-
hatja.) Ezt minden valamirevaló magyarnak látni 
kellett volna, mert egyáltalán nem biztos, hogy 
még egyszer része lehet hasonló gyönyörűségben. 
Örökre bánhatja, aki elmulasztotta. (Pedig a több-
ség ebben a cipőben jár, hiszen alig 10-15 ezren 
tekintették meg a szkíták „bemutatkozását”. A 
szervezők is nagyobb tömegekre számítottak, s bi-
zony szégyellhetjük, hogy megint ilyen közönyö-
sen, passzívan viselkedtünk. A későn ébredők 
még Debrecenben elcsíphetik, mielőtt európai és 
világkörüli útra indul.) 

A kiállítás egyfajta visszarévedés (időuta-
zás) volt a 3-4000 éves múltba, mely a szkíta kéz-
művességen túl bemutatta egy egészen más (fő-
ként a nyugatitól eltérő), mellérendelő értékrendet 
képviselő lovas nép erényeit és életmódját, rend-
kívüli morális és kulturális fejlettségét. A szkíták 
uralma kétkontinensnyi (Eurázsia) területre ter-
jedt ki, nagyjából egy évezreden át. Büszke biro-
dalmukat irigyelték, verhetetlen hadseregüket ret-
tegték a kínaiak (ellenük, ill. hun testvéreik ellen 
emelték a Nagy Falat), az indiaiak, az egyipto-
miak, majd a hellének (görögök) s a rómaiak is. A 
szkíta egy feltaláló nép volt, neki köszönhetjük a 
kengyelt, a zablát, a fokost, az íjat, a szőnyeget, az 
inget, a nadrágot, a zubbonyt, a süveget, a csiz-
mát, a szárított és porított (tartósított) húst, s még 
ezernyi egyéb hasznos dolgot. Egy művészi haj-
lamú nép volt, melynek alkotásait máig csodálja a 

világ. Egy társadalom, melyben férfi és nő egyen-
rangú és egyenértékű szövetségbe kovácsolódtak, 
melynek historikus nyomait ma is fellelhetjük az 
Altáj hegységtől hazánkig; hiszen – a hazugsá-
gokat cáfolandó – nem halt ki sohasem, hanem 
folytatódott a hunokban, szakákban, türkökben, 
etruszkokban, avarokban, s persze mibennünk, 
magyarokban is. A kiállítás történelemszemléleté-
ben is újat hozott: az elferdített „finnugor té-
nyekkel” szemben a kísérő, magyarázó szövege-
iben is bátran fölvállalta az elavult, akadémista 
tabuk ledöntését, s a valóság nyitott szellemű bi-
zonyítását. Nem kiüresedett, merev dogmákat 
szajkózott, hanem újszerűen megvizsgálta, értel-
mezte az igazságot. Ilyen „forradalmi” hangú ős-
történeti alapvetés Magyarországon eddig nem 
létezett, pusztán ezért is érdemes volt beszívni ezt 
a légkört; noha a komplex egésznek ez csupán egy 
parányi szeletét képezte. 

A tárlat anyagát a Kazahsztán régi fővá-
rosában, Almatyban (Alma Ata) épült Ostrov 
Krym intézet kölcsönözte, melynek vezetője, Krym 
Altynbekov, kun származású régész és restaurátor. 
Munkássága végigkíséri a szkíta eredetű népek 
kurgánjainak (sztyeppei népek halomsírjai) feltá-
rását az elmúlt 35-40 évben; és aktív részese volt 
a világhíressé váló „Cárok völgyében” zajló nem-
zetközi munkának, mely a Szkíta herceg sírja né-
ven került be a köztudatba. Az általa megmentett 
és helyreállított tárgyak jelentős részét képezik a 
témában etalonnak számító orosz múzeumok 
gyűjteményeinek. A pesti kiállítás fő attrakcióit az 
Issyk kurgánban meglelt, és a világban mindenhol 
csak „Szkíta Aranyemberként”1 ismert vértezet 
adja, valamint a Berel-i földpiramisban talált lo-
vak díszei, illetve olyan kincsek méret- és anyag-
helyes másolatai is, mint a Tuekta kurgán griffje, 
a Chilikti kurgán rekeszzománcos szarvasai, vala-
mint a híres Tuvai lelet férfi és női nyakéke. Ezek 
mellé érkeztek párhuzamként a Balaton-felvidé-
ken talált, hasonló motívumvilágú, bő ezer évvel 
fiatalabb griffes-indafonatos, avar és honfoglalás 
kori leletek, melyek ugyanolyan kurgánokból ke-
rültek elő. A tárlat elemeit szkíta fejedelmi temet-

                                                 
1 A magyarországi kiállítás látogatói közül többen „arany-
asszony” vértezetét látták benne. (Szerk.) 
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kezések régészeti leletanyagának reprodukciói, 
valamint a feltárást és a leletmentést ábrázoló ké-
pek, molinók alkotják. A bemutatásra kerülő da-
rabok ízelítőt adnak az egész kultúrkör anyagából, 
megelevenednek általuk a lelőhelyek emblemati-
kus arany és ezüst tárgyai. A régi történetírók idé-
zett munkái s a szkíták ókori kortárs népeinek le-
iratai teljes képet nyújtanak erről az ősi, a mai 
napig korszerű technikát és filozófiát megtestesítő 
birodalomról. 

A reprodukciók hitelességét a feltárást végző, 
a másolatokat pontosan és jogszerűen készítő, s a 
sok ezer éves leletanyag szerves részét (fa, bőr, 
csont, textil) is konzerválni, restaurálni képes 
Krym Altynbekov professzor privát intézete sza-
vatolja. Maga a kiállítás nemcsak az ásatások kéz-
zelfogható, materiális eredményeinek bemutatá-
sán alapul, hanem a komplett feltárási folyamatot 
is ismerteti. A kutatásokat irányító s a restaurálást 
végző Ostrov Krym működésén keresztül végig-
vezeti a látogatókat a feltárás, a beazonosítás, a 
leletmentés, a konzerválás és a reprodukció fá-
zisain. Megismerteti a közönséggel azt a heroikus 
küzdelmet, mely során a 3-4000 éves, szerves te-
metkezési emlékek rendre megelevenednek, és az 
aranyból, ezüstből készült szakrális tárgyak hal-
mazát teljessé téve, egységes egészként mutatják 
be a sztyeppe urainak kultúráját, képzettségét, 
gazdagságát. A kiállítás látogatói átélhetik ezek-
nek a titokzatos földpiramisoknak a földerítését, a 
kincsek megtalálásának euforikus örömét, a le- 

letek azonosításának aprólékos, szinte nyomozati 
technikákat igénylő munkáját, és a restaurált le-
letek igéző szépségét megcsodálva egy időutazást 
tehetnek a lovas nomád kultúra fénykorába. (Egy 
külön teremben diákat és filmeket is vetítettek, a 
program végignézése azonban meghaladta volna a 
rendelkezésemre álló 2 órás időkeretet. Itt em-
lítem meg a sokak által szeretett Kertai Zalán au-
tentikus képeit, grafikáit, melyek közül néhányat 
a helyszínen is kifüggesztettek.) 

A Kazahsztánból importált kiállítási anyag al-
kotói azért választották Budapestet európai kör-
útjuk első állomásának, mert az ottani emberek 
hétköznapi gondolkodásában, tudatában tényként 
létezik a közös kun-kipcsak élettörténet és test-
vériség. A bemutatott kincsek bizonyítják a hatal-
mas energiával töltött sztyeppei kultúra művészi 
alkotásainak tökélyét, máig utánozhatatlan egye-
diségét. A szkíta ötvösök ékszerkészítési techno-
lógiája a mai napig megfejtetlen titok. Befejezésül 
hadd idézzek az ősi szittya szózatból, amivel 
eleink adtak erőt útjuknak, ha nagy dolgokat ké-
szültek véghezvinni: „Szkíták! Nagy, dicső fér-
fiak! Emlékezzetek utatok kezdetére!” Fogadjuk 
meg mi is a tanácsot. Próbáljuk meg ködbe vesző 
régmúltunkat minél tárgyilagosabban és részle-
tesebben föltárni, hogy belőle példát, elszántságot 
merítve, megvívhassuk a jövő elkerülhetetlen 
önvédelmi harcait! 

 
Siklósi András 

 

  
 

 
 

Tárgyak a kiállítás anyagából 
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Lemondott a pápa – vagy tán lemondatták? 
 

 
 

XVI. Benedek pápa, a Római Katolikus 
Egyház közel 86 éves főpásztora, személyesen 
jelentette be, hogy 2013. február 28-ai hatállyal 
megválik posztjától. Ennek lehetőségét már 2010-
ben meglebegtette egyik írásában, mi szerint ak-
kor, ha spirituálisan (tehát nem materiálisan!) al-
kalmatlannak érzi magát, lemond tisztségéről. Ezt 
már tavaly ilyenkorra „jósolták” egyes olasz la-
pok, de akkor kacsának bizonyult a feltételezésük. 
Egyébként már évek óta látszott, hogy Szent Péter 
utódja nem fejt ki olyan aktivitást, ami elvárható 
lenne, a hír mégis meglepte, sőt megdöbbentette a 
világot. Összehívott egy konzisztóriumot, s ott je-
lentette be távozását, arra hivatkozva, hogy meg-
gyengült erőnlétének következtében tovább nem 
tudja szolgálatát ellátni, s a gyorsan változó (hogy 
ne mondjam: vesztébe zuhanó!) világ megnöve-
kedett pasztorációs feladatait már nem képes 
eredményesen megoldani. (XVI. Benedek bíboro-
si rangban marad, s először Castelgandolfóba köl-
tözik, később pedig a Vatikán falai közt kíván él-
ni, egy kolostorban.) Ennek következtében Róma 
Püspökének trónja a megjelölt időponttól kezdve 
üresnek nyilvánítandó. A sajtóval közölt tervek 
szerint még húsvét előtt összeülhet a bíborosi 
konklávé (csak a 80 év alattiak), és megválaszt-
hatja utódját. 

Egy esettől eltekintve nem volt példa arra, 
hogy valaki önként feladja őrhelyét, még akkor 
sem, ha egészsége végzetesen megrendült. A pá-
pának nyilván ennél komolyabb okai lehettek 
döntése meghozatalára. Úgy vélem, ő nem merte 
kimondani a teljes igazságot (nehogy az embe-
reket megrémítse), a háttérből viszont azt akarják 
elhitetni a közvéleménnyel, hogy idős kora és fizi-
kai állapota késztette visszavonulásra. (A saját fi-
vére is többször kijelentette, hogy nincs különö-

sebb betegsége, depressziója az egyházfőnek, te-
hát az indokok valahol másutt keresendők.) A 
szerves összefüggéseket csak kevesen ismerhetik, 
mégis megkockáztatom, hogy Őszentségét szándé-
ka ellenére mondatták le. 

Nem perdöntő (kiváltképpen az ateisták és 
kételkedők számára!), de némi támpontot nyújthat 
az eligazodáshoz, ha felidézzük az eredeti nevét 
titokban tartó (ill. az Isteni Irgalmasságról neve-
zett Mária) ír látnoknőnek adott (magán) 
kinyilatkoztatás-folyam ide illő mondatait, amik 
összességükben „Nagy figyelmeztetés” (lásd 
www.nagyfigyelmeztetes.hu) néven híresültek el a 
papság és a hívek körében. 
 
1.) Benedek pápa napjai meg vannak számlálva 
(2011. június 1.) 
 
„(…) Próféciáim, leányom, pontos közlések szá-
modra. A Sátán továbbra is meg akar kaparintani, 
és ártani akar neked, mindig akkor, amikor a 
legkevésbé várod. Ezért légy óvatos mindig. Az Én 
szeretett Helytartóm napjai meg vannak szám-
lálva.    Ő még a Nagy figyelmeztetés előtt el fogja 
hagyni a    Vatikánt. Bízzál bennem. Engedelmes-
kedj nekem. Te most jól haladsz előre, de tőlem 
soha se fordítsd el szemeid. Bízzál bennem akkor, 
amikor azt mondom neked, hogy a Sátán Igéimet 
nem szabotálja, vagy ezeket az üzeneteket, ame-
lyeket Én adok neked, nem tudja megfertőzni. Ez 
ebben az esetben nem fog megtörténni, mert ez 
egy rendkívüli misszió, és ezért minden védelmet 
megkapsz, leányom. Amikor aggodalmad lesz bár-
melyik üzenettel kapcsolatban, kérdezz meg en-
gem, és megkapod rá a választ. Senkit se kérdezz 
meg véleménye felől, mert ők arra nincsenek ki-
képezve, hogy az Isteni Igéről nyilatkozhassanak. 
Sohase bonyolódj más látnokok üzeneteibe. Ez 
nagyon fontos, különben ártana a munkádnak.(…) 
Légy hálás a prófécia adományáért, és minden 
időben engedelmeskedj nekem. Ne bánts meg en-
gem sohasem a kételkedéseiddel. Közeledj hoz-
zám alázatos szívvel és lélekkel. Hallgass, amikor 
Igéimet kigúnyolják, megtámadják, elutasítják, 
vagy ellentmondanak neki, és megkérdőjelezik 
azokat, mert te nem vagy abban a helyzetben, 
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hogy válaszolhass helyettem. A ti odaadó Megvál-
tótok és Tanítótok, Jézus Krisztus” 
 
2.) Szűz Mária: Teljes szívvel imádkozzatok Bene-
dek pápáért (2012. január 28.) 
 
„Gyermekem, a Sátán hatalma minden nappal 
egyre gyengébb, ahogy a Szentlélek továbbra is 
kiterjeszti az Ő szárnyait Isten minden gyermeke 
fölé. Mindenütt növekszik a hit és az istenszeretet 
az imádság révén, és azon különleges kegyelmek 
révén, melyet Atyám, a Magasságos Isten adott 
gyermekeimnek. A megtérések száma nő. Sok 
gyermekem talán nincs is tudatában ennek, de 
észre fogjátok venni, ha kinyitjátok szemeiteket. 
Kérlek gyermekem, imádkoznod kell Benedek pá-
páért teljes szívedből. Ő nagyon szenved, és több 
szempontból is egyedül van bánatában, látva a 
hittagadást a Szent Vatikánon kívül és belül egy-
aránt. Napjai a Szentszékben meghosszabbodtak, 
és emiatt a gonosz okozta pusztítás nagy része 
elhárult. (…) Íme egy különleges ima, az Ima-
hadjárat (23) imája Benedek pápa biztonságáért: 
Ó, Örök Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus ne-
vében és az Ő szenvedéseiért, melyeket elviselt, 
hogy megmentse a világot a bűntől, arra kérlek 
most Téged, hogy védd meg a Te Szent Helytar-
tódat, Benedek pápát, Egyházad földi vezetőjét, 
hogy ő is segíthessen megmenteni gyermekeidet 
és minden felszentelt szolgádat a Sátán és az ő 
bukott angyalainak csapásaitól, akik a lelkek 
vesztére körüljárnak a világban. Ó, Atyám, védd 
meg pápádat, hogy gyermekeidet kormányozhassa 
a Te földi Új Paradicsomod felé vezető igaz úton. 
Ámen. A föld Mennyei Királynője, az Üdvösség 
Anyja” 
 
3.) Szegény Szent Helytartómat, XVI. Benedek 
pápát, el fogják űzni a római Szentszékből (2012. 
február 11.) 
 
„Drága, szeretett leányom, a háborúk mindenütt 
fokozódnak, és nagyon hamar be fog avatkozni 
Atyám keze, hogy megállítsa ezt a gonoszságot. Ne 
féljetek, mert az emberiség megmentésére irá-
nyuló terv már elkészült, és már nemsokára meg-
érkezik az Én Nagy Irgalmasságom, melyet mind-
egyikőtök meg fog kapni. Soha ne féljetek az Anti-
krisztus munkálkodásaitól, hiszen drága gyerme-

kek, bennetek lakozik az erő, hogy meggyengít-
sétek    az ő szorítását a világon, imáitok által. 
Hamarosan meg fognak ölni más világi vezetőket, 
és szegény Szent Helytartómat, XVI. Benedek pá-
pát el fogják űzni a római Szentszékből. Leányom, 
tavaly beszéltem neked a Vatikán folyosóin belüli 
összeesküvésről. Egy tervet találtak ki titokban, 
2011. március 17-én, mely Szent Helytartóm el-
pusztítására irányul,    és ez a terv meg fog való-
sulni, mert ez meg volt jövendölve. Terjeszd most 
Szent Szavamat (Üzenetemet) a világ minden 
szegletében, és szervezd meg, hogy Üzeneteim 
nyomtatott verzióját lehetőség szerint minél több 
országban terjesszék. Folyamatos vezetés alatt 
állsz, így azt kell tenned, ami a legjobb. Imában 
kérj engem, hogy küldjek neked segítséget, és 
meg fogod kapni. Jézusotok” 
 
4.) Szűz Mária: Imádkozzatok XVI. Benedek pá-
páért, akit az a veszély fenyeget, hogy száműzik 
Rómából (2012. március 20.) 
 
„Gyermekem, csend van, mint a vihar előtt, mivel 
a Katolikus Egyház hamarosan válságba kerül 
majd. Hívom valamennyi gyermekemet az egész 
világon, hogy imádkozzatok XVI. Benedek pápá-
ért, akit az a veszély fenyeget, hogy száműzik Ró-
mából. Őt, a Katolikus Egyház legszentebb Hely-
tartóját a Vatikánon belül sok helyen gyűlölik. 
Több mint egy éve terveznek egy gonosz össze-
esküvést, amely hamarosan az egész világon lát-
ható lesz. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkoz-
zatok Isten valamennyi, a Katolikus Egyházban 
levő szent szolgájáért, akiket üldözni fognak az 
Egyházon belüli nagy szakadás miatt, amely rövi-
desen bekövetkezik. Az egész világ tanúja lesz a 
nagy egyházszakadásnak, de nem lesz látható 
azonnal, hogy ez a helyzet. A hamis pápa arra vár, 
hogy felfedje magát a világnak.    Gyermekek, ne 
hagyjátok magatokat megtéveszteni, mert ő nem 
Istentől való lesz. (…) Hatalmas felelősség hárul 
majd mindazokra a szent papokra, püspökökre és 
bíborosokra, akik nagyon-nagyon szeretik Fiamat. 
Nekik nagy bátorságra és lelkierőre lesz szüksé-
gük ahhoz, hogy elvezessék a lelkeket az Új Para-
dicsomba. Ezen szent szolgák által tett minden 
erőfeszítést – hogy felkészítsék a lelkeket drága, 
szeretett Fiam második eljövetelére – ellenezni 
fogja a másik, sötét oldal. Arra kérem valamennyi 



ESEMÉNYEK 

 88 

gyermekemet, hogy imádkozzatok a szükséges 
erőért, mivel az Antikrisztus és az ő társa, a hamis 
próféta, az érdeklődés középpontjába fog kerülni. 
Imákat kell kérnetek tőlem, az Üdvösség Anyjától, 
melyek biztosítják majd a Katolikus Egyház meg-
menekülését, és Fiam igaz szavának megmen-
tését. Fiam ígéretének igazságát, hogy nagy dicső-
ségben visszatér, meg fogják hamisítani. Ti, drága 
gyermekeim, egy sor hazugságot fogtok kapni, 
amelyeket illetően azt várják majd el tőletek, hogy 
tiszteljétek és fogadjátok el azokat Fiam szent ne-
vében. (…) Menjetek gyermekek, és imádkozza-
tok az Egyház megújulásáért, és azon felszentelt 
szolgák biztonságáért, akik hitükért fognak szen-
vedni a hamis próféta uralma alatt. Mária, az Üd-
vösség Anyja” 
 
5.) Lehet, hogy a következő pápát a Katolikus 
Egyház tagjai fogják megválasztani, de ő lesz a 
hamis próféta    (2012. április 12.) 
 
„Drága leányom, sok ember még mindig elutasít 
engem a világban, és ennek köze van a közvéle-
ményhez. Oly nagy sötétség ereszkedett le Isten 
valamennyi gyermekére, hogy csak nagyon keve-
seknek van meg a bátorsága ahhoz, hogy nyilvá-
nosan hirdessék Szavam (Üzenetem). A hívők fél-
nek a szóbeli gyalázkodástól, sértegetéstől, és a 
rosszindulatú gúnyolódástól, amit el kellene visel-
niük, ha nyíltan beszélnének Szent Szavamról 
(Üzenetemről). Még a buzgó követőknek sincs 
meg a bátorságuk, hogy felálljanak és harcoljanak 
az országaikban bevezetett gonosz törvények el-
len, amelyek ellenszegülnek Atyám szavainak. A 
papok zavarban vannak attól, ha látják őket, hogy 
kiállnak tanításaim igazsága mellett, mert félnek, 
hogy kiközösítik őket.    Most ők még lehetetlenebb-
nek találják, mint valaha, hogy hangjukat hallas-
sák, a miatt a szégyen miatt, amit el kell viselniük 
néhány rendbéli társuk gonosz bűneinek követ-
keztében. Amikor néhány bátor, felszentelt szolga 
úgy dönt, hogy feláll és megvédi tanításaim igaz-
ságát, akkor ők rettenetesen szenvednek. Azzal 
vádolják őket, hogy hiányzik belőlük a tolerancia, 
az együttérzés, a szeretet és az emberi jogok tisz-
teletben tartása. Ti látjátok, gyermekek, hogy ta-
nításaim igazságát, mely az Én felszentelt szol-
gáim által kerül közlésre, úgy kezelik, mintha ha-
zugság lenne. Ehelyett a hazugságok kerülnek be-

mutatásra igazság gyanánt. A Sátán oly sok lelket 
nyert meg, saját Egyházam vezetői közül is, ami 
azt jelenti, hogy sok ártatlan ember számára nehéz 
hűséget fogadni Szent Akaratomnak. (…) Szent-
írásom igazsága, melyet a Jelenések könyve tartal-
maz, már sok Egyházam által értelmezésre került. 
Oly sok változatban, melyek mindegyike az em-
beri értelmezésen alapul. Az Én szeretett XVI. 
Benedek pápám az utolsó igaz pápa a földön. (…) 
Én csak az igazságot szólom, leányom. Figyelmez-
tetnem kell benneteket, hogy sok új önjelölt pró-
féta fog most megjelenni, akik majd ellentmon-
danak a neked, a végidők igaz prófétájának adott 
Szent Szavamnak (Üzenetemnek). Először ők meg 
fogják győzni a hívőket, hogy szavaik tőlem szár-
maznak. Szavaikat gondosan megválogatják majd, 
jelentésük homályos lesz, és kissé összezavaró. 
Sokan ügyet sem vetnek majd erre a gyenge pont-
ra, és elfogadják az üzeneteiket, mert a Szentírás-
sal megegyezőnek tűnnek. Amikor sok lelket el-
csábítottak már, akkor megkezdődik a támadás. 
Leányom, őket azért küldik, hogy felkészítsék Is-
ten gyermekeit, hogy elfogadják a következő pá-
pát, aki majd szeretett Helytartómat, Benedek pá-
pát követi. Lehet, hogy ezt a pápát a Katolikus 
Egyház tagjai fogják megválasztani, de ő lesz a 
hamis próféta. Az őt megválasztók báránybőrbe 
bújt farkasok, és a Sátán által vezetett titkos sza-
badkőműves és gonosz csoport tagjai. Így próbálja 
majd a Sátán lerombolni Egyházamat. Sajnos, ez a 
hamis próféta számos követőt fog vonzani. Azokat, 
akik szembehelyezkednek vele és ellenállnak, ül-
dözni fogják. (…) Nektek csak Isten szavában 
szabad bíznotok. Szeretett Jézusotok” 
 
6.) Fondorlatos eszközökkel el akarják űzni XVI. 
Benedek pápát Péter székéből (2012. május 26.) 
 
„(…) Ma azt kérem követőimtől, legdrágább leá-
nyom, hogy állhatatosan imádkozzanak az Én sze-
retett Helytartómért, XVI. Benedek pápáért. Ő, az 
Én Szent Szolgám, rettenetes üldöztetést áll ki, 
zárt ajtók mögött a Szentszékben. Már mondtam 
nektek korábban, hogy a szabadkőműves csopor-
tok, melyeknek a Vatikánon belül satuszerű szorí-
tásuk van, ki akarják tenni szeretett pápámat. És 
ők azt tervezik, hogy fondorlatos eszközökkel el-
űzik őt Péter székéből. Ő kénytelen lesz (el)mene-
külni – amint azt már korábban mondtam nektek 
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–, mivel nemigen lesz más választása. Soha nem 
szabad elfogadnotok semmit, ami nem az Igazság. 
Soha nem szabad elfogadnotok a Szentszékem fa-
lain belülről eredő eretnekséget. Ha mégis ezt te-
szitek, azzal eltávolítjátok magatokat tőlem. So-
katoknak majd titokban kell a szentmisét bemu-
tatnotok, és minden bátorságotokra szükségetek 
lesz, amit megkaphattok, ha hozzám imádkoztok, 
és kéritek, hogy tegyelek benneteket erőssé. A 
változások magában a Szent Eucharisztiában ve-
szik majd kezdetüket. Hamarosan azt mondják 
majd nektek, hogy a szentáldozás, az Én Valósá-
gos Jelenlétem, valójában valami más. A Szent 
Eucharisztia az Én Testem és Vérem, mely azért 
adatott nektek, hogy lehetővé tegye számomra, 
hogy Szentlelkemmel eltöltselek benneteket, hogy 
a lelketeknek szükséges táplálékot megadjam 
nektek. (…) Kövessetek engem. Ez a legnagyobb 
kihívás, amivel valaha is szembe kell majd nézne-
tek, de Én meg fogom adni nektek a Kegyelmeket, 
hogy megkülönböztessétek az igazságot attól a 
szentségtörő kitalációtól, melynek az elfogadását 
fogják kérni tőletek az Én Szent Nevemben. Ez az 
idő közel van. Állhatatosan kell imádkoznotok, 
hogy ő addig maradhasson, ameddig csak lehetsé-
ges, mert amint ő távozik, a csaló, azaz a hamis 
próféta, elfoglalja a helyét. (…) Szeretett Jézu-
sotok” 
 
7.) Közel az idő, hogy szeretett Helytartóm, XVI. 
Benedek pápa üldöztetése a tetőfokára hágjon 
(2012. július 16.) 
 
„Drága, szeretett leányom, itt az idő, hogy fel-
készüljön Isten valamennyi papja, püspöke, és 
mindazok, akik földi Szent Katolikus és Apostoli 
Anyaszentegyházamat vezetik. Mert közel az idő, 
hogy szeretett Helytartóm, XVI. Benedek pápa ül-
döztetése a tetőfokára hágjon. Ő hamarosan mene-
külésre kényszerül a Vatikánból. Majd eljön az 
idő, amikor Egyházam ketté fog válni: egyik oldal 
a másik ellen. Felszólítom valamennyi felszentelt 
szolgámat, emlékezzetek legszentebb fogadalma-
tokra. Soha ne adjátok fel küldetéseteket. Soha ne 
hagyjatok cserben engem. Soha ne fogadjátok el 
az Igazság helyett a hazugságokat. Az Én segítsé-
gemet kell kérnetek az előttetek álló nehéz idők-
ben. Keljetek fel, egyesüljetek, és kövessetek en-
gem. Imádkozzatok a szükséges erőért. (…) Ne 

csüggedjetek, szeretett felszentelt szolgáim, mert 
a viszálykodás meg volt jövendölve, és meg kell 
történnie a lelkekért folytatott végső csatában. 
Szeretlek benneteket, és Én veletek leszek most, 
amint velem együtt lépdeltek a Kálváriára vezető 
tövises, nehéz úton azért, hogy az Üdvösség még 
egyszer elérhetővé váljon minden lélek számára. 
Szeretett Jézusotok” 
 
8.) A hamis próféta már eltervezte, hogyan fogja 
átvenni a hatalmat a papi rend felett a Katolikus 
Egyházban (2012. december 7.) 
 
„Drága, szeretett leányom, amint közeledik az idő, 
hogy a hamis próféta felfedje magát, ő és seregei 
megtették az előkészületeket ezen Üzenetek meg-
bélyegzésére. Behálózzák követőimet mindenütt. 
Ez nemcsak összezavarodottságot fog okozni, de 
ők el is fordítják majd Isten gyermekeit tőlem.    Mi-
közben továbbra is elutasításban lesz részetek az 
Egyházamon belüli csoportosulások által, ők el-
lenszegülnek nekem, azt állítván, hogy más önje-
lölt próféták hozzák az Igazságot az emberiségnek. 
(…) Figyeljétek meg, a papok mennyire nem fog-
ják őket megkérdőjelezni; mennyire támogatják 
majd őket; és mennyire engedik majd nekik, hogy 
hazugságokat prédikáljanak az Atyám Házában 
lévő szószékekből. Ezek az események széleskö-
rűen terjednek majd, és egyengetik a hamis pró-
féta útját, aki a megjövendöltek szerint hamarosan 
eljön, hogy trónját követelje. Akkor majd, az Anti-
krisztus munkálkodása révén, fokozódik a Katoli-
kus Egyháznak okozott gyalázat. Ez a Sátán által 
irányított ember Izrael barátjának fog tűnni. Majd 
azt a látszatot kelti, hogy Izraelt védelmezi, Babi-
lon – azaz az Európai Unió – támogatásával. A 
Közel-Keleten szándékosan szított valamennyi há-
ború átterjed majd Európára. Az Antikrisztus az 
ateizmust terjeszti majd, az Új Világvallás látszata 
mögött, melyet a hamis próféta fog vezetni. Leá-
nyom, még nem szabad felfedni azokat a titkokat, 
melyeket Én nyilatkoztattam ki neked a hamis 
próféta személyét és más dolgokat illetően. 
Ugyanakkor tudnod kell a következőt. A hamis 
próféta, aki Isten emberének állítja be magát, már 
eltervezte, hogyan fogja átvenni a hatalmat a papi 
rend fölött a Katolikus Egyházban. Ő és az Anti-
krisztus már összehangoltan munkálkodnak annak 
érdekében, hogy pusztulást hozzanak a földre, 
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mely a Katolikus Egyházban végbement gyaláza-
tot követően fog bekövetkezni. Követőim, ne hall-
gassatok azokra, akik igyekeznek megakadályozni 
imáitokat. Tegyétek fel a kérdést, Isten miféle em-
bere akadályozná meg az imák, Isteni Irgalmas-
ságom Rózsafüzérének vagy a Szent Rózsafüzér-
nek az imádkozását? A válasz az, hogy bárki, aki 
próbál benneteket megakadályozni az imádkozás-
ban, még ha egy felszentelt szolga viseletét is ölti 
magára, nem szabad benne megbízni. Veszélyes 
idők ezek igaz prófétáim számára, akiket mindig 
el fognak utasítani. Ebből fogjátok tudni, hogy kik 
ők. Mint ahogyan engem elutasítottak, kínoztak, 
ostoroztak és becsméreltek a papok az Én időm-
ben, ugyanúgy fognak prófétáim is szenvedni. So-
ha ne utasítsátok el az igaz prófétákat. (…) Ismer-
tek engem. Ismeritek prófétáimat. Ők ugyanazon 
kínokat szenvedik majd el, melyeket Én elszen-
vedtem. Az ő sorsuk nem lesz könnyű. Mégis, az ő 
nyilvános elutasításuk, a róluk terjesztett gonosz 
rágalmak révén ismertek majd fel engem. Men-
jetek most, és ne hagyjátok, hogy szíveteket meg-
tévesszék a hazugok. Jézusotok” 
 

A bajor származású Joseph Ratzinger kardi-
nálist, a Hittani Kongregáció prefektusát, II. Já-
nos Pál    halála után, 2005 tavaszán választották  
 

Péter székének örökösévé. Nyilvánvaló volt, hogy 
78 évesen nem folytathatja elődjének fiatalos len-
dületét, nagyszabású egyházformáló programját, 
egyébként kiváló „szakmai” felkészültsége (mely-
ről teológiai művei is tanúskodnak) dacára sem. 
Korai még pápaságának mérlegét megvonni, ezért 
csak néhány benyomásomat szeretném megosztani 
az olvasókkal. Ellenségei mindvégig a szemére 
hányták, hogy fiatalon, a II. világháború végén, 
besorozták katonának a Hitlerjugendbe, ami elől 
nem tudott kitérni. De „túlzott konzervativiz-
musa” miatt és más ügyekben is sűrűn támadták.  

Csendes, szerény, kiegyensúlyozott, ám szín-
telen, merev és furcsán zárkózott egyéniségével 
nem tudott kellő rokonszenvet ébreszteni, hiány-
zott belőle elődjének sugárzó karizmája, emberkö-
zeli derűje. Bizonyára roppant terhek és fenyege-
tések alatt küszködött, de valahogy olybá tűnt, 
hogy nem bír fölmagasodni nemes küldetéséhez, s 
meg se próbálja fékezni egyházának általános 
romlását, a hit és az erkölcs csorbulását. Vannak 
korok (a mostani pont ilyen!), amikor nem lehet 
besározódás vagy bukás nélkül megúszni a harcot; 
de a jó vezető ott kezdődik, hogy sohasem alku-
szik meg eszmei téren, s nem tűri el a barbárság 
befolyását, terjeszkedését. 

Siklósi András 
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