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uralják a könyvet, nem nyomják agyon a szerző 
rendszerét. A világos szerkesztés, az alfejeze-
tekkel történő témakijelölés segít megérteni a sok-
színű, többrétegű gondolkodást. Érdemes arra is 
felfigyelni, hogy mi minden maradhatott a szerző 
tarsolyában, amire a könyv végén található füg-
gelékből következtethetünk, amelyek újabb tanul-
mányok ígéretét jelenthetik. 
 Szeretettel ajánlom e könyvet a nyitottan gon-
dolkodóknak, a rendszereket befogadni képes ol-
vasóknak, a vitatkozásra, továbbgondolásra hajla-
mos kutatóknak, a természet csodái iránt érdeklő-
dőknek, a mítoszok világát megismerni akaróknak 
és az örök emberi értékek iránt fogékonyaknak. 
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Tisztelt Miskolci Bölcsész Egyesület! 
 
Nevem: Krafft István, 31 éves, román állam-
polgár, de székely nemzetiségű vagyok és magyar 
anyanyelvű. 
Tagja vagyok a Székely Szellemi Egyesületnek, 
amelyet a szüleim alapítottak is egyben, Székely-
udvarhelyen. 
A címüket egy magyarországi ismerősöm ajánlot-
ta, ki megtudta, hogy mivel foglalkozunk. Mellé-
kelem az egyesületünk célkitűzéseit is. 
A lényeg, hogy már jó ideje foglalkozunk történel-
münk megismerésével. Lehetőségünk korlátozott, 
de annál nagyobb a lelkesedés bennünk. Mi nem 
akarunk abba a hibába esni, hogy ne tudjuk kik 
vagyunk és honnan származunk, mint sokan e is-
meretek nélkül élnek, itt is ott is kiszolgáltatva a  
globalizáló világnak. 

Hiszen Magyarországon én az embereknek java 
részt csak „román” vagyok. A románoknak itthon 
csak „hontalan”. Ezen nem nagyon tudunk mit 
változtatni, de azon igen, hogy legalább mi ma-
gunkról tudjuk kik vagyunk.  
Én például Oklándon születtem és mindig azzal a 
tudattal nőttem fel, hogy székely vagyok és az őse-
im a hunok voltak. Erre egy magyarországi könyv-
ben, azt olvastam, hogy a hunok kihaltak. Tehát 
én és társaim itt kihaltak lennénk? Akik ezt állít-
ják nem, hogy hitük nincsen, de még a kézzel fog-
ható dolgot sem fogadják el. A gyermekkoromat az 
Oklándi hátárán lévő Rika hegységben kalan-
doztam végig, ahol régen Attila vára állt, és ahol 
egy szikladomb jelzi Réka királynő „sírját” kit 
hármas koporsóba temettek el. Nem csodálkoztam 
mikor tavaly Magyarországon nemet mondtak re-
ánk, mikor azt írják rólunk, hogy „kihaltunk”. 
Azonban most mikor az árvíz majdnem mindenün-
ket elmosta jólesett a Magyarországról jövő jóin-
dulat és segítség. Úgy gondolom, hogy még nincs 
minden elveszve magyar és székely között. Én 
bennem, az is megerősítő volt, hogy mindig van 
olyan magyarországi ki eljő hozzánk, hogy Csaba 
királyfi szobránál meg tud hajolni, és el tudja fo-
gadni, hogy a hunok mégse haltak ki. 
Én csak azt szeretném önöktől, ha önök is úgy fo- 
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gadják el, hogy nem kihaltak vagyunk és nemze-
tünk között a közös nyelvünkön túl, rokon népek 
vagyunk. Akkor ismerjük meg egymást. 
Szívesen fogadnánk önöket nálunk, és szívesen fo-
gadnánk irodalmaikat, tanításaikat, értékeiket, 
amellyel jobban megismerhetnénk önöket és egy-
ben magunkat is. Kézfogásra nyújtom a kezem és 
önökön múlik, hogy viszonozzák-e. Előre meg-
írom, mi jó haszonforrás nem vagyunk, belőlünk 
meggazdagodni nem lehet. Azonban készek va-

gyunk otthonunk megosztani minden jószándékú 
emberrel és készen vagyunk a mindennapi fala-
tunkat is megosztani. Egységben az erő, tehát fog-
junk össze. Én egyszerű hétköznapi ember vagyok 
és gyengén iskolázott, de tudom ki vagyok és mi. 
Isten áldja mindannyiukat és az ünnepek köze-
ledtével kívánok minden jót. 
 
 

Mély tisztelettel: Krafft István 
 
 
 

Támogasd a SZÉKELY SZELLEMI EGYESÜLET-et adód 1%-ával 

 
 

 
 

Célkitűzéseink: 

 
• a székely néphagyomány megőrzése és népszerűsítése 

• az embertársi tisztelet, szeretet és más spirituális fogalmak fejlesztése és nép-
szerűsítése 

• tanulmányi és népszerűsítő kirándulások szervezése 

• hozzájárulás az egészséges életmód megőrzéséhez és a hagyományos népi 
gyógymódok terjesztése 

• különböző technikák átvétele más népek kultúrájából, amelyek az ember har-
monikus fizikai és szellemi fejlődését szolgálják 

• a saját találmánnyal rendelkező nemzettársak, más nemzetek és nemzetiségű-
ek segítése, gyakorlatba ültetni és értékesíteni találmányukat 

• olyan kis közösségek támogatása és létrehozása, amelyek etikai és környezet-
barát elvek alapján működnek, gazdasági tevékenységük alapelve az ember-
egyenlőség, az alap emberi érték tiszteletben tartása 

• néptáncok, népszokások és hagyományos népművészeti tevékenységek támo-
gatása, megőrzése 

• olyan tevékenységek támogatása, amelyek a népviselet népszerűsítését, meg-
őrzését szolgálják 

• az egyesületnek nincs se politikai, se vallási formája vagy jellege 
 


