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Kobold Tamás megnyitóbeszéde  
a X. Magyar Őskutatási Fórumon 

 

 
Hölgyeim és Uraim!Hölgyeim és Uraim!Hölgyeim és Uraim!Hölgyeim és Uraim!    

 
 Tisztelettel és igaz barátsággal köszöntöm a 
Magyar Őskutatás tizedik jubileumi Fórumának 
résztvevőit. Öröm és büszkeség tölt el, hogy ez ez ez ez a 
tudományos esemény immár tizedik alkalommal 
kerül megrendezésre szülővárosomban és ezen be-
lül is szűkebb pátriámban Diósgyőr-Vasgyárban. 
Nyilvánvalóan ebben kitüntetett szerepe van a 
Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király 
Magánegyetemének áldozatos, kitartó és kiváló 
szervező munkájának. Köszönet érte. 
 A magyar őskutatás jelentőségteljes, szer-
felett érdekes és az elmúlt tíz évben robbanás-
szerű a dinamikája. Ugyanakkor a vélemények, 
álláspontok, kutatási eredmények megoszlása is 
igen jelentős, sőt nem egyszer egymásnak ellent-
mondó, hacsak például a magyarok eredetére, 
őshazáira, vándorlási útjára, néppé és nemzetté 
alakulására vonatkozó elméleteket vesszük tekin-
tetbe. A magyar tudományos társadalomnak rend-
kívül nagy adóssága van a magyar őskutatás terén 
és a kutatási eredmények korszerű bemutatá-
sában. Nyilván e mögött    az    adósság mögött ott van 
a „népi demokrácia” negyven esztendejének 
szellemi és kulturális terrorja. Ugyanakkor az is 
tény, hogy a szabadság visszaállítását követő el-
múlt tizenöt év könyvtermése pedig azt látszik 
igazolni, hogy „íróasztala fiókja” számára csak 
igen kevés kutató dolgozott. Ez a miskolci fórum 
tehát fontos szerepet tölt be a magyar őskutatás 
eredményeinek bemutatásában és komoly szelle-
mi inspirációt jelenthet a témában kutatók szá-
mára. 
 Augusztus havában vagyunk, legnagyobb 
nemzeti ünnepünk havában, amikor különös erő-
vel, nagyobb átéléssel tudatosítjuk magyar-
ságunkat, nemzeti önazonosságunkat. Szent István 
napja magyar ünnep, amikor a Kárpátok bérceitől 
ölelt annyi vér és veríték áztatta tájon lélekben 
mindnyájan összebújunk, gondolatban ismét egy-
másra találunk, határainkon innen és túl. Fi-
gyelmünket nemzetünk történetére, sorsára irá-
nyítjuk. Ez a tény és egy konferencia, mely a ma-

gyar történetről, életről, műveltségünkről szól, al-
kalmat ad arra, hogy szóljak több mint ezer esz-
tendő napi aktualitásáról, az  az  az  az európai magyar-
ságról. 
 Ihletésért népmeséinkhez, a magyar történet-
hez és irodalomhoz fordultam.. 
 Népmeséink kedves alakja a legkisebb fiú. 
Akár az öreg királyé, akár a szegény emberé, de 
mindig ő oldja meg a titkot, benne világosodik ki 
a mese értelme. A magyar néplélek mély sejte-
lemmel önmagát szereti ebben a legkisebbik fiú-
ban. Történelmi sorsunk és hivatásunk magasabb 
igazsága szunnyad a mese pólyájában. Nemzetünk 
eredetének és kialakulásának képe részleteiben 
még homályos lehet ugyan, de egészében teljesen 
egységes, egyértelmű. S ez a kép a legkisebb fiú 
csodálatos meséjét igazolja, magyarázatát adja 
annak a sejtelmes szeretetnek, mely iránta a 
magyar nép szívében él. Mert ez ez ez ez a legkisebb fiú, 
maga a magyar nemzet. 
 A mese történeti igazsága abban van, hogy az 
Ural-altáji ősnép évezredeken át elváltan élő ágai 
e nagy népcsalád legkisebbik fiában, a magyar 
nemzetben egyesültek. Ő lett a végleges eredője 
az óriásnép szétfutó ágainak, a századokon át 
Európába fúródó ék egyetlen olyan hegye, amelyet 
nem lehetett letörni. A török ág: hun, avar, bolgár, 
kun, tatár, ozmán előtte is, utána is rázúdult a 
Nyugatra s minden hulláma nagyobb, harsogóbb 
volt nála. De egy se tudott itt megmaradni, csak a 
magyar. Sorsszerű tény, hogy ez a legkisebb fiú 
lett végérvényes kifejezőjévé Európában a Kelet-
nek. 
 Ennek az igaz mesének bűbáját nemcsak az 
idők és arányok roppant méretei adják meg, 
hanem főleg    az, hogy a magyar nemzet kialakítója 
a saját családi iskolája volt. A vándorló magyarság 
Kr. u. kilencedik század végére, ezer esztendőn és 
hosszú láncolaton át formálódik magyarrá az euró-
pai élet második ezer esztendejére, de ez a kifor-
málódás mindvégig egy kézen: a török testvérén 
megy át. Ez a kemény hun, bolgár, avar, türk, 
kazár testvérkéz gyúrja, kalapálja, cirógatja kar-
mos szeretettel magyarrá, tőle kap jelleget és 
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kultúrát, történelmi személyiséget. De éppen azért 
mese a mese, mert mindezek eltűnnek, semmivé 
lesznek, mintha egész óriás mivoltukban csak 
azért léteztek volna, hogy legkisebb szolgájuk és 
kis öccsük: a magyar kijárhassa alattuk a törté-
nelmi iskola osztályait s megőrizve és magába 
olvasztva belőlük minden maradandót, tömörített 
önmagában Európába plántálja örökéletük fáját. 
Ezer éven át bujdosott, nőtt, alakult az öreg ural-
altáji király legkisebb fia, amíg elérkezett az élete 
titkát rejtő tündérpalota: Európa kapujába, ahol a 
második ezer év különös története várt rá. A föld, 
a színpad: a Kárpátok medencéje maga is rá várt 
időtlen idők óta. Mert történeti tudatunk határain 
belül senki se tudott itt gyökerest és maradandót 
alkotni előtte. Sokszázados őserdő nőtt már a 
római civilizáció kövei és csontjai felett is, amikor 
a magyar lovacska leereszkedett a földrengetegek 
közt lüktető vérereinek, a folyóknak völgycsíkjain 
a nagy keleti sztyeppék utolsó állomására,    az 
Alföldre. Talán csak a Tisza fenekén dobbant meg 
egy régen megállott szív a hármas koporsóban, 
hogy folytatása következik............ 
 .........De nem következett. Nemzetünk euró-
pai története új kezdés, új mese. Mindenesetre 
egészen európai história, mely első percétől 
kezdve elszakadt és szembefordult Kelettel. Kelet 
felé nincs többé gyökér, hátvéd, visszaút, csak 
ellenség. Ettől kezdve besenyő, kun, tatár, török 
arccal találja őt magával szemben. Némelyiket 
magába olvasztja, mások rátaposnak és másfél 
századig is rajta feküsznek, hogy lélegzetét kiszo-
rítsák belőle. Nem olvad, nem fullad meg. Végre 
mindegyik lefolyik róla, mint a visszahúzódó ár-
víz, szinte nyomuk se marad. A magyarság úgy 
fészkelődött be Európa ölébe, hogy saját testével 
lett győztes védője Kelet ellen. 
 Később még több is lett: érvényesülési tere és 
kiterjesztője az európai szellemnek. És végre a 
legtöbb lett: áldozat Európa biztonságának oltárán 
a töröktől való megölettetése által, önálló létének 
elhullatásával a Habsburggal szemben, a szovjet 
kommunizmusnak történő kiszolgáltatásával. Több 
mint ezer éves európai létünk után is joggal tesz-
szük fel a kérdést: miért kellett európaivá len-
nünk? Mi az európai magyarság életének titka? 
Mindmáig vannak vonatkozások, melyekben ide-
genek vagyunk Európától, megrendítő társtalan-
ságban Kelet és Nyugat között. Hajdani kamasz-

korunk befészkelődő mozdulatai „Európa rémévé” 
tettek, általános és fokozódó magatartása velünk 
szemben mindvégig ellenséges maradt. A meg-
értés jelei csak ritka kivételek voltak. Európa 
soha sem értette meg, hogy a magyar történet nem 
folytatása a pusztító keleti invázióknak, hanem 
európai kezdés és törekvés. És mégis, a magyar 
nemzet mindig európainak tartotta magát Kez-
dettől fogva Európa bűvöletének varázsa alatt áll. 
Még a gyűlölete is szerelmes gyűlölet. Szenvedé-
lye az, hogy európai legyen. Ezt    az európaiságot a 
legkülönb, a legmagyarabb magyarok teszik saját-
jukká és lesznek profétikus hordozói Európával 
szemben is, nemzetük zömével szemben is annak 
a magyar európai öntudatnak, mely rajtuk át törté-
nelmünk döntő jellegét adja meg. 
 A puszta lét szempontjából is egyetlen lehető-
sége volt    ez    számunkra    az életnek. Mégis ennél 
sokkal titokzatosabb oka van az Európához for-
rasztó vágynak éppen a legkülönbek lelkében, 
akik a nemzet Géniuszának kifejezői. Európa 
valami olyat jelentett és adott a magyarság keleti 
lelkéhez, ami abból hiányzott, de amire szellemi 
értelemben olyan szüksége volt, mint az éltető le-
vegőre és a mindennapi kenyérre. Kelet népének 
életcélra, emberi élettartalomra, lendítő életesz-
ményre volt szüksége. Ez az, ami a rokon népro-
hamokból hiányzott. Nem volt az életüknek igazi 
értelme. Kimerültek, magukat emésztették fel 
„lángzó haragjukban”. Az értelmet, a lelkiséget, a 
szellemiség értékeit Európa adta nekünk. Ez a 
letagadhatatlan igazság. 
 Szent István Európának ezt    az ajándékát 
szükségszerűen a kor keresztény egyházának ke-
zéből vette, sajátította el és adta nemzetének    az 
élet kenyeréül. Amit ő így ismert fel és így élt át, 
azt újra és újra saját sorsukká tették és nemzetük 
hivatásául tűzték ki a legnagyobb magyarok. A 
történelem változó fordulóiban változó formákban 
és korszerűen kifejezve, de lényegében azonos 
értelemben hordozták európaiságunk zászlaját 
Szent László, IV. Béla, Nagy Lajos, Hunyadi 
Mátyás, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, Rákóczi 
Ferenc, Széchenyi István és annyi más, ebbe a 
sorsvonalba tartozó nagy magyar lélek. 
 A lelkiségre, humánumra, kultúrára, ember-
hez méltó életre vágyó magyarság ennélfogva 
mindig európai volt és az is marad. 
 Más kérdés, hogy ezt az igazságot maga Eu- 
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rópa mennyiben méltányolja. Az erre adott felelet 
nem befolyásolhatja, és nem változtathatja meg a 
mi életünk igazságát. Nem érette, az ő kedvéért, 
hanem önmagunkért kell európai nemzetnek len-
nünk. Saját magyar szellemiségünk kifejtésére 
van szükségünk az európai kultúra valódi és örök 
értékeinek érvényesítése által. A mi európai fel-
adatunk: embernek lenni – magyarul. Az önérté-
kek nem Európáé, hanem az egyetemes emberi 
szellemé. Nem a magáét adta nekünk, hanem a 
sajátjává tett abszolútumot. Ha ezt mi a sajátunk-
ká tettük, európai, de magyar műveltséget terem-
tettünk, melyben a mi nemzeti szellemünk éli és  

valósítja meg az egyetemes szellemiséget. Éppen 
az a fontos, hogy ne ruha legyen rajtunk    ez a 
műveltség, hanem életünk lényege és értelme. Így 
lehetünk különb európaiak, mint a politikai 
Európa. 
 
 Ki tudja, talán mi vagyunk azok, akik magyar 
nemzeti kultúránk által visszaadhatjuk az „euró-
pai” szó elveszőben lévő hitelét. 
 
 Köszönöm figyelmüket és kívánom, hogy a 
Fórum pozitív eredményei tájékozódási pontként 
szolgáljanak a magyar őskutatásban. 
 

 
 
 
 
 

 
    

A csillagképek szimbolikájaA csillagképek szimbolikájaA csillagképek szimbolikájaA csillagképek szimbolikája    
(In(In(In(Internet)ternet)ternet)ternet)    
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NÉMETH ZSOLT 
 

Hétbolygó- és szkíta-keresztény elemrendszer a Szent Koronán 
    

 

A kézirat lezárva: 2005. IV. 14. 

 
Bevezetés 

 

A magyar Szent Koronán tizenkilenc zománc-
kép van. Nagy számuk imperatív módon hívja fel 
a figyelmet arra, hogy nem díszítő funkciót látnak 
el, hanem üzenetet hordoznak, külön-külön és 
összefüggésükben is. A „hivatalos” tudomány még 
csak kísérletet sem tett a Korona képei által hor-
dozott üzenet értelmezésére. Az „alternatív” kuta-
tók közül Pap Gábornak sikerült – a Koronával 
kapcsolatban közkézen forgó számos téveszme 
cáfolata mellett – egy az összes képet magában 
foglaló, csillagmítoszi olvasatot találnia (Pap 
1999, 512. o.). Megállapítása szerint a Koronán 
szereplő valamennyi személy névünnepe olyan 
időszakra esik, amikor a Nap valamelyik állatövi 
jegy első dekanátusában (azaz 0-tól 10 fokig ter-
jedő szakaszán) tartózkodik. Minden jegybe jut 
reprezentáns, van, amelyikbe szükségszerűen több 
is. A két Pantokrátorhoz illetve Szűz Máriához, 
akinek zománcképe Révay Péter koronaőr 1613-
ból származó tanúságtétele szerint akkor még a 
Koronán volt Dukász Mihályé helyén (Révay), 
nem társított névünnepet, hiszen ünnepeik behá-
lózzák az évkört. A képek naptári rendben történő 
bejárása egy figyelemreméltó olvasatot állít elő. 

Jelen munkában a zománcképek összességé-
nek egy másik olvasatát közöljük, mely jelentősen 
más lesz, mint Papé, de azt semmilyen formában 
nem kérdőjelezi meg. A Szent Korona magyar 
képírásrend szerint készült, így teljesen természe-
tesnek tekinthetjük, hogy zománcképei rendsze-
rének nem csak egy „helyes” olvasata van. Más-
részt egy a világ működésrendjét ilyen mélység-
ben modellező „tárgytól” egyenesen elvárhatjuk, 
hogy több üzenetet is közvetítsen a számunkra. A 
mi olvasatunk is csillagmítoszi – más megközelí-
tés valószínűleg nem működik. (Az asztrológiáról 
hallani sem akaró hivatalos tudományosság így 
kizárja magát abból, hogy valaha hozzá tudjon 
járulni a képi program értelmezéséhez.) 

Az üzenetek helyes olvasásához az eredeti 
Szent Koronára van szükség. Ezért gondolatban 

eltávolítjuk róla Dukász Mihály, Geobitzasz és 
Kon(sztantinosz) képeit, melyekről ötvös és 
aranyműves vizsgálatok (Csomor et al., Csomor, 
Zománc), valamint szembeötlő stiláris különb-
ségek (Pap 1999), a többi zománcképpel in-
konzisztens méretük (Beöthy et al., Ferencz), és 
más jelek, pl. a többitől eltérő kopottságuk 
(Csomor et al.) alapján megállapítható, hogy má-
sodlagosak (=nem eredetiek) a Koronán. Dukász 
Mihály képe helyén eredetileg „a Szent Szűz 
Mária”, a másik két uralkodó helyén pedig „ke-
resztény királyok, császárok” ábrázolása szerepelt 
(Révay 343. o.). Olvasatunkhoz szerencsére nem 
elengedhetetlen a két utóbbi azonosítására, 
elegendő tudni, hogy korábban ott „keresztény 
királyok, császárok” szerepeltek. (A latin és a 
magyar nyelv eltérően képezi a többes számot, így 
az eredeti szöveggel konzisztens, hogy csak egy-
egy keresztény király és császár zománcképe volt 
a Koronán. A magyar fordításban megjelenő 
többes szám így nem ad alapot arra, hogy legalább 
az egyikből kettőt tételezzünk fel, ami hitel-
telenítené Révayt.)  

Az alsó Pantokrátor mögött egy szalag van 
ARTHOLO felirattal. A hivatalos és az alternatív 
kutatók között meglehetős összhang van abban, 
hogy itt egy Bartholomeust, azaz Bertalan apostolt 
ábrázoló zománckép volt korábban. Ezzel magunk 
is egyetértünk, és a továbbiakban itt egy (teljesen 
takart) Bertalan-képet tételezünk fel. Ennyi elő-
készítés után rátérhetünk olvasatunk ismertetésé-
re.  
 

19=12+7 
 

Egy olyan mű esetén – legyen az bármilyen 
természetű –, amelyik csillagmítoszi nyelven 
beszél, tizenkilenc kép láttán azonnal meg kell 
nézni, hogy nem bomlik-e a csoport 12+7-re. 
Tizenkettő az állatövi jegyek száma, hét pedig a 
látható bolygóké, melyek közé sorolandó a Nap és 
a Hold is, holott fizikailag nem bolygók, de az 
asztrológia akként tartja számon őket. A tizen- 
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kilenc tizenkettő plusz hétre bomlását megfi-
gyelhetjük a Képes Krónikában is, ahol a 19 csa-
tajelenetes kép közül 12 egyértelműen egy az 
állatövi jegyekkel, 7 pedig egyértelműen egy a 
bolygókkal bizonyult társíthatónak, illetve az „álló 
királyok” típusú ábrázolások esetében, ahol 
ugyanezt tapasztaltuk (Németh).  

Van-e a Szent Korona 19 zománcképe között 7, 
amelyik egyértelmű és jól látható módon, a leg-
csekélyebb belemagyarázás nélkül egy részcso-
portot alkot? A válasz: igen! A Korona hosszten-
gelyében, azaz a szembenézeti (hosszanti) pánton 
illetve annak vonalában található képek száma 
hét. Ezek a következők: Világbíró Krisztus (alsó 
Pantokrátor), Szent Bertalan, Szent János, 
Atya/Teremtő (felső Pantokrátor), Szent Jakab, 
Szent Tamás, Szűz Mária. 

Tudjuk-e társítani ezeket a képeket a boly-
góminőségekkel? A válasz ismét igen. Kezdjük 
Bertalannal. Ő azért szerepel teljes takarásban 
Jézus képe mögött, mert az írásoknak jobban hisz, 
mint a tényeknek, s mert rendkívül káros, ha ez a 
szellemiség teljes szűrés nélkül a világba jut (Pap 
1999, 541. o.). Ez a Szűzben uralomban és erőben 
lévő Merkúr mentalitása, így ezt a képet ehhez a 
bolygóhoz társítjuk. A Bertalan-Merkúr társítást 
megerősíti, hogy az apostol névünnepe augusztus 
24-én, a Szűz havában van. 

Tamás részbeni eltakartságának hasonló oka 
van, mint Bertalanénak, ti. olyan minőséget kép-
visel, amit szűretlenül nem lehet a világba enged-
ni, különben nagy bajok forrásává válik. Az apos-
tol „érzéki típusú magyarázatot kér egy olyan 
jelenségre, ami lényegénél fogva érzékfölötti.” 
„Tamás hite az érzéki tapasztaláson alapul. Ha ez 
a mentalitás közvetlenül, szűrés nélkül kerül be 
az emberlakta világba, akkor kialakul az ún. „ma-
terialista” világszemlélet.” (Pap 1999, 536. o.) 
Ehhez a mentalitáshoz a Szaturnusz földies 
minősége társítható. S lám, az apostol névünnepe 
december 21-én a Szaturnusz bolygó által uralt 
Bak havában van. 

Jakab apostol a Mennydörgés Fiainak egyike 
(Márk 3, 17), s e minőségében bízvást a Mars 
bolygóhoz kapcsolhatjuk. Az analógia egyértelmű-
vé válik, ha Thor-ra vagy Donner-re, Mars északi 
megfelelőire gondolunk, akinek kalapácsa hozza 
létre a viharokat és a mennydörgéseket. Úgy 
véljük, hogy az egyértelmű azonosítások sora itt 

véget ér, az út kétfelé válik. Az egyik folytatási 
lehetőség az, hogy János esetében szintén hang-
súlyt adunk annak, hogy ő is a Mennydörgés Fia. 
Ez esetben ábrázolását a Jupiterhez kell kapcsol-
nunk, aki szintén viharokat támasztó és villámo-
kat dobáló istenség. 

Ami megmaradt, az a három legfontosabb sze-
mély a Koronán a három legnagyobb zománc-
képen megjelenítve és a három legfényesebb égi-
test az égen: a Nap, a Hold és a Vénusz, ami iga-
zolja, hogy jó nyomon járunk. A társítás egyér-
telmű: Nap: Atya, Hold: Fiú (az alsó Pantokrátor 
gyöngyöt tart a kezében, ami Hold-attribútum), 
Vénusz: Szűz Mária.  

Vegyük észre, hogy ebben az olvasatban – és 
most tekintsük mind a hét zománcképet - az áb-
rázolt személyek „erősorrendje” megegyezik a 
szabad szemmel látható bolygók maximális fé-
nyességének sorrendjével. Az Atyához társul a 
Nap, a Fiúhoz a Hold, a Szűzanyához a Vénusz. A 
pánt felső emeletén Jánoshoz a Jupiter, Jakabhoz 
a Mars tartozik. „A legkedvesebb tanítvány” 
előbb áll a szentek hierarchiájában, mint testvére, 
ahogy a Jupiter is fényesebb a Marsnál. Végül a 
pánt alsó emeletén a szentek seregében körülbelül 
egyenlő helyet elfoglaló Bertalanhoz és Tamáshoz 
a körülbelül egyenlő maximális fényességű Mer-
kúr és Szaturnusz tartozik. Megkaptuk az Ég egy 
leképezését. (A határozatlan névelő használata 
hangsúlyos!) 

A másik lehetőség, hogy – a három már fixen 
bolygóminőséghez társított apostol után – a három 
legfontosabb személy bolygóminőségét próbáljuk 
meghatározni. Az Atya a teremtő minőség hor-
dozója, melynek székhelye a Nyilas jegye, ennek 
ura pedig a Jupiter, ami az indiai asztrológiában 
az egyetlen szattvikus, azaz tiszta bolygó. Jézus 
Krisztus az Igazság Napja, így hozzá a Nap társul. 
Mária az Igazság Tükre, Jézus anyja, így a Hold-
minőség hordozója. A csíksomlyói Babba Mária is 
holdsarlón áll, és további holdsarlón álló Mária-
ábrázolásokban sem szűkölködünk. János apostol-
nak a Vénusz jut, ami harmonizál természetével, 
hiszen szelíd és hűséges tanítvány volt, és JáNoS 
az LYáNYoS, tehát nem meglepő, hogy nőies 
bolygóhoz társítódik hozzá. 

Vajon melyik változat a helyes? Természetesen 
mind a kettő, sőt nem is megengedő, hanem fel-
szólító értelemben: csak a két olvasat - amihez 
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még hozzá kell vennünk egy harmadikat is – egy-
sége írja le helyesen a világ működésrendjét! A 
magyar képírásrend természetes módon megenge-
di az ilyen kettősséget.  

Kezdjük azzal, hogy a felső Pantokrátor mögött 
két égitest látható: egy a befoglaló köréhez képest 
viszonylag kis kerek és egy a befoglaló köréhez 
képes viszonylag nagy sarló alakú, amelyeket 
hagyományosan a Nappal és a Holddal szoktak 
azonosítani. Pap Gábor az égitestek méreteit fi-
gyelembe véve megállapította, hogy itt a Vénusz 
ábrázolásáról is szó van, hiszen amikor a bolygó 
távol van tőlünk, a felső együttállás környékén, 
akkor kicsi és korongot formáz, amikor viszont kö-
zel van hozzánk, az alsó együttállás előtt és után, 
akkor nagyobb és sarló alakú. (Éles szemű embe-
rek számára a Vénusz-sarló jó légköri viszonyok 
mellett szabad szemmel látható.) A Hold látszó át-
mérője független a fázisától.  

Az Atya a teljesség birtokosa, és rendkívül 
árulkodó, hogy mindhárom bolygóminőség meg-
jelenik a trónja mögött. A teljesség két részre 
bomlik: egy Napra és egy teli Vénuszra, és egy 
Holdra és egy sarló alakú Vénuszra. A Szűzanyát 
csak a Hold és a Vénusz együtt tudja leírni, hi-
szen a dagadó majd fogyó Hold a szüzesség jel-
képe, a nem várandós nő a Hold ciklusával „mű-
ködik”, míg az állapotos asszony a termékenysé-
get szimbolizáló Vénusz hosszabb ciklusára tér át 
a várandósság idejére (Pap ?). A hosszanti pánt 
általunk felismert két olvasatában Szűz Máriára 
éppen a Hold és a Vénusz jut.  

A krisztusság sem jön ki kizárólag a Nap 
minőségéből, mert az ugyan ragyogna és ontaná az 
erőt, de hiányozna belőle a vénuszi szeretet  
(Pap ?). A mi „Nap-Hold-Vénuszos” olvasatunk-
ban azonban nem a felső Pantokrátor-ábrázolásról 
leolvasható Nap és Vénusz, hanem a Hold társul 
Krisztushoz. A két üzenetet egybeolvasva azt a 
harmadikat kapjuk, hogy a Fiú is birtokolja 
mindazokat a minőségeket (Nap, Hold, Vénusz), 
mint az Atya. A Hold mint segítői minőség jelenik 
meg. Az Atya nem fog lejönni a teremtett világba, 
hanem a Fiút küldi el, hogy legyen a világ segítő-
je, megmentője, megváltója. Ezért hangsúlyos a 
fiúi szerepkörben fellépő személyek esetében a 
Hold-minőség, mint azt például Szent László ese-
tében megfigyelhetjük a Képes Krónikában 
(Németh), vagy legendájának ábrázolásain külön-

böző templomok falán. Ha sem a fiúság, sem a 
szűzanyaság nem működik a Vénusz minősége 
nélkül, akkor a „teremtőség” sem, tehát Pap he-
lyesen értelmezi a felső Pantokrátor mögötti két 
égitest-ábrázoláson e bolygó megjelenítését is. 

A Jupiter-Nap-Hold-olvasat egyetlen minőség-
gel, a jupiterivel írja le az Atyát – bármilyen más 
minőség egymagában csak töredékesen tudná 
megragadni lényegét. Ragyogását az Igazság Nap-
jaként a Fiú közvetíti itt a Földön. Itt találhatjuk 
meg, hogy mi az az egyetlen kvalitás, ami megkü-
lönbözteti az Atyát a Fiútól: ugyan mindketten 
birtokolják a Nap, a Hold és a Vénusz minőségét, 
de az előbbi leírható a jupiteri kvalitással, az 
utóbbi nem. A Szűzanya itt a Hold minőségéhez 
társul. Figyelemreméltó, hogy a három olvasat 
egyikében sem jelent meg nála a Nap. Ő tehát 
nem a teljesség birtokosa, „csupán” a női mi-
nőségek (Hold, Vénusz) teljességének letéte-
ményese. Láthatjuk, hogy az Atya-Fiú-Szűz-
anya/Boldogasszony-hármasság kétféle olvasata a 
hossztengelyen, a felső Pantokrátor-kép Pap-féle 
értelmezése, valamint az ezek összevetéséből 
nyert negyedik üzenet nem fordíthatók szembe 
egymással, hanem csak együtt, egymást kiegé-
szítve tudják leírni a valóságot a maga teljes-
ségében. 

Érzékelhetjük, hogy a feltárt üzeneteknek 
hierarchiája van. A legegyszerűbb a szent-
ségesebb személy – fényesebb égitest olvasat. A 
következő szinten, ahol a Teremtőhöz a Jupiter 
társul – ehhez már tudni kell, hogy a Nap a 
Naprendszernek csak erőközpontja, de nem a 
szellemi – a Nap „lecsúszik” a Fiúhoz, a Hold pe-
dig a Szűzanyához. A harmadik szinten helyez-
kedik el Pap olvasata, amelyik már arról tájékoz-
tat minket, hogy sem az Atya, sem a Fiú, sem a 
Szűzanya nem írható le egyetlen bolygóminőség-
gel. Végül a legfelső szinten találjuk a három 
üzenet összeolvasásából előállott szintézist: az 
Atya is, a Fiú is birtokolják a Nap, a Hold és a 
Vénusz minőségét, de csak az előbbihez társítható 
a jupiteri is. A Szűzanya a női minőségek teljes-
ségének, és csak annak birtokosa.  

A kétféle olvasatban János apostolhoz a Vénusz 
és a Jupiter minősége társult, ami jelzi kiemelke-
dően magas helyét az emberi testben élt szentek 
hierarchiájában. Ugyanakkor nyilvánvalóan előtte 
állnak a sorban azok, akik a legmagasabb szinten 
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fiúi illetve szűzanyai, vagy az archaikusabb 
boldogasszony szerepben nyilvánultak meg a 
Földön. Ha Jézustól és Szűz Máriától eltekintünk, 
akkor csak egy-egy ilyen személy akadt. Büszkék 
lehetünk rá, és el kéne gondolkoznunk azon, hogy 
vajon a véletlen műve-e, hogy mindketten ma-
gyarnak születtek: Szent László és Szent Erzsébet. 
(Utóbbi a természetesen a boldogasszonyi és nem 
a szűzanyai minőség hordozója.) 

Az utolsó bekezdésekben látszólag teológiai-
dogmatikai fejtegetésekbe csúsztunk, ami távol áll 
szándékainktól. Egyszerűen ezt látjuk a Szent 
Koronán: rendkívül tisztán és világosan nyilat-
kozik meg alapvető „dogmatikai” kérdésekben. A 
„dogmatika” azonban mellékes, itt a teremtett 
világ működésrendjéről van szó. 
 
A szkíta-keresztény elemrendszer 

 

Mielőtt a Szent Koronán még nem tárgyalt zo-
máncképek elemzésére térnénk rá, ismerkedjünk 
meg a manicheus elemrendszerrel. A manicheiz-
mus szoros rokonságot tart fenn a szkíta ősval-
lással, így joggal feltételezhetjük, hogy az ősma-
gyarok is olyan rendszerben tekintettek a zodi-
ákusjegyekre, mint Máni követői. A szkíta-ősma-
gyar vallásról nem maradtak fenn írásos emlékek, 
a manicheizmusról viszont igen, így az utóbbin 
keresztül bepillantást kaphatunk az előbbibe is. 

A manicheus asztrológiával Geo Widengren és 
Wiktor Stegemann foglalkozott több munkájában 
is (pl. Widengren 1961, Stegemann 1977). Az 
előbbinek egy kivonatolt fordítása rendelkezésre 
áll magyar nyelven is (Mani). Az állatövre vetített 
rekonstruált manicheus elemrendszer az 1. ábrán 
látható (Mani 31. o. nyomán). Megfigyelhetjük, 
hogy jó néhány eltérés van a megszokott rend-
szerhez képest. Az azonos elemi minőségű állatövi 
jegyek nem minden negyedik lépés után kö-
vetkeznek, mint az európai rendszerben, hanem az 
Ikrek-Nyilas tengely két oldalán, szimmetrikusan 
helyezkednek el. (A két kivételről alább szót ej-
tünk.) Az Ikrek-Nyilas tengely, ami a Tejutat je-
löli ki az égen, az ötödik elemhez, a Mani által 
ködnek nevezett, a mai szóhasználatban pedig 
élőfa vagy éther néven ismert minőséghez tartozó 
jegyeket köti össze. A tűz elemhez csak két jegy, a 
Kos és az Oroszlán tartozik. A víz elemet a Halak, 
a Szűz és a Rák képviseli. Itt a következő eltérés: 
a Szűz a megszokott rendszerben föld minőségű. 

„Cserében” a Skorpiót, a Bak mellett a föld 
jegyek között találjuk. A levegős jegyek közé 
tartozik a Mérleg és a Vízöntő, és nem csekély 
meglepetésre a Bika is. Az ábrán szaggatatott 
vonallal összekötöttük a Bika és a Rák jegyét. A 
manicheus elemtan ugyanis tud még egy minő-
ségtípusról, az ún. nulladik elemről. Ez földi kö-
rülmények között közvetlenül nem jelenik meg, 
nem nyilvánul meg. 

Az 1. ábra Pap szerinti értelmezése (Pap 
2003a, 105. o.) árnyalatnyi pontosításra szorul, 
ugyanis itt két ábra jelenik meg egyszerre. Egy-
részt a Kephalaia 69. fejezetében azt olvashatjuk, 
hogy ”mindegyik világhoz (=elemi minőséghez) 
két-két állatövi minőség tartozik” (Mani, 30. o.). 
Ez azt jelenti, hogy hatelem-rendszerről van szó, 
és fölösleges az 1. ábrán az Ikrek-Nyilas tengelyre 
nem szimmetrikus két vonal. Mivel a hatodik elem 
közvetlenül nem nyilvánul meg, ezért szükség van 
arra, hogy az ahhoz tartozó állatövi jegyek be le-
gyenek osztva a megnyilvánuló minőségek között. 
A Kephalaia fentebb idézett mondata után követ-
kező szöveg (Mani 30. o.) pontosan ezt teszi meg, 
mely az összes jegyet elhelyezi az ötelem-rend-
szerben az előző bekezdésben leírt, és az 1. ábrán 
megjelenített módon. Ebben a változatban a nulla-
dik elem vonala fölösleges. Hangsúlyoznunk kell 
tehát, hogy a manicheizmus hatelem-rendszert 
használ, melyben az egyik elem közvetlenül meg 
nem nyilvánuló, s ennek a hatelem-rendszernek 
megvan egy leképezése az ötelem-rendszerre, 
mely nyilvánvalóan csupán megközelítő. Az 1. áb-
ra tehát egyszerre mutatja az eredeti manicheus 
elemrendszert és annak egy közelítő leképezését, 
így rendkívül informatív, viszont didaktikailag 
nehézségeket okoz.  

A manicheus elemrendszer jelenlétét már két 
helyen is sikerült azonosítani a Képes Króniká-
ban, bár képei „alapértelmezésben” a megszokott 
európai rendszert követik. Pap Gábor Szent László 
hercegkori képeiről mutatta ki, hogy éppen ennek 
reprezentációja (Pap 2003b, 22. o.), magunk 
pedig a Szent László koronázását ábrázoló minia-
túrán ismertük fel a rendszer jelenlétét (Németh). 
Ezzel igazolódott, hogy a szkíta-manicheus világ-
szemlélet még a XIV. század derekán is elevenen 
élt a magyarság tudatában. 
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A manicheus elemrendszer  
 

a Koronán 
 

A Szent Korona fentebb nem tárgyalt zománc-
képei azonnal értelmes rendszerré állnak össze, 
amint a Koronát képzeletben ráhelyezzük az 1. 
ábrára. Az eredmény a 2. ábrán látható. A két 
arkangyal kerül arra a vonalra, amelyik a nulladik 
elemet jelöli ki. Érthető és világos: az általuk 
képviselt minőség valóban nincs jelen állandóan 
földi körülmények között. A következő vízszintes 
vonal a két harcos szentet köti össze. Mint 
ilyenek, hova máshova tartoznának, mint a tűz 
elemhez? Legalul a két azonosítatlan földi ural-
kodó található a föld-jegyek között húzódó víz-
szintes vonalon, természetesen pontosan a nekik 
megfelelő elemi minőségű helyen. Eggyel feljebb 
az orvosszentek a levegő eleméhez tartoznak. A 
gyógyítás, ami egy szeretetteljes folyamat (kelle-
ne, hogy legyen), a test egyensúlyának, illetve 
magasabb szinten a test, lélek és szellem harmó-
niájának visszaállítását jelenti, s így a Vénusz 
bolygó által uralt Mérleg jegyéhez kapcsolódik, 
tehát az orvosszentek is az éppen nekik megfelelő 
levegő elemnél találhatók. (Bizonyára nem a vé-
letlen műve, hogy névünnepük is a Mérleg első 
dekanátusába esik.) Az abroncson nincs zománc-
kép, amelyik a víz elemhez lenne társítható, de 
mértanilag pontosan a megfelelő helyen ott van a 
keresztpánt, rajta négy apostolképpel, így ennek 
az elemnek a megjelenítése is előállt. Végezetül 
az élőfa minőséget az elülső Pantokrátor és a Szűz 
Mária képe jelöli ki. (A hosszanti pánt bevonására 
nincs szükség, hiszen a két utóbbi kép az ab-
roncson helyezkedik el.) A Képes Krónikában az 
istenfiúi minőségben megjelenő Szent Lászlót a 
manicheus elemrendszer csúcsán lévő Ikrek mi-
nőségében koronázza a misztikus koronával a 
Bika és a Rák szerepében, a nulladik elem minő-
ségében két „püspök” (Németh). 

A Szent Koronán a „tiszta” hatelem-rendszert 
ismerhetjük fel, egyértelmű a hatodik (azaz a 
nulladik) elem megléte rajta, viszont nem találjuk 
nyomát a Rák-Szűz és a Vízöntő-Bika kapcsolat-
nak, tehát az ötelem-rendszerre történő leképezés-
ből eredő torzításnak. Ezért a Rák-Szűz és a 
Vízöntő-Bika kapcsolatra utaló két vonalat nem 
tüntettük fel a 2. ábrán. 

Megfigyelhetjük, hogy ebben a rendszerben az  

egy szem Damjánon kívül senki sincs a névün-
nepének megfelelő jegyben, sőt rajta és Kozmán 
kívül még azonos elemi minőségű jegyben sem. Ez 
egy egészen más rendszerű üzenet, ami mást 
mond el, mint amit Pap leolvasott, a névün-
nepeket követő programban. 

A 2. ábráról leolvashatjuk az elemek hie-
rarchiáját is. Már meg sem lepődünk rajta, hogy 
két „helyes megfejtés” van. Először is tekintsük a 
körben az elemeket jelölő húrok hosszát. A leg-
hosszabb a vízé – hosszabb már nem is lehetne, 
mivel átmérő –, továbbá az összes többi minő-
séggel szemben nem kettő, hanem négy apostol 
(és a felső Pantokrátor) képe jelöli ki. Minden a 
vízből keletkezett – tanította Thalész. (Termé-
szetesen nem H2O-ra gondolt, hanem a víz elem 
minőségére.) A Teremtés Könyvében már a má-
sodik mondatban, minden más elemet, sőt a fény 
megteremtését is megelőzve megjelenik a víz. (Az 
első mondat, a „Kezdetben teremtette Isten a 
mennyet és a földet.” még messze nem az elemi 
minőségek teremtése, hanem a Teremtő első 
mozdulatának leírása.) 

A tűz és a levegő elemhez tartozó húrok hossza 
egyenlő. Mivel a tűz húrja feljebb van, ez az elem 
van magasabban a hierarchiában. A sort a föld 
elem zárja. Vegyük észre, hogy ezek a minőségek 
leképeződtek az emberi társadalomban is. Az in-
diai (kaszt)rendszerben a víz minőséget a szelle-
mi, a tüzet a harcos-lovagi-nemesi, a levegőt a 
kézműves-kereskedői, a földet a szolgai kaszt 
képviseli. Ugyanazt a rangsorrendet kapjuk, mint 
amit a manicheus elemrendszer mutat. Ha a me-
rev kasztrendszer nem is vert gyökeret Indián 
kívül, ugyanezek a társadalmi „osztályok” minden 
népnél megjelentek. Természetesen nem a terme-
lőeszközökhöz való viszonyuk kvalifikálja őket, 
mint azt Marx hirdette, hanem tagjai beavatott-
ságának mértéke. A nulladik, mint meg nem 
nyilvánuló elem marginális jelentőségű ebben az 
olvasatban, amit rövid húrja is jelez. Az élőfa, 
mint azt a többi elemére merőleges vonala is 
elárulja, kilóg a sorból.  

A másik olvasásban egyszerűen föntről lefelé 
olvassuk le az elemeket. Itt az élőfa minőséggel 
kell indulnunk és végeznünk is – az ötödik elem 
különleges volta itt is kiütközik. Következik a 
nulladik elem. Ha ez arkangyali szintű minőség, 
akkor nyilván fölötte áll a Földön megszokott 
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minőségeknek. Ezután jön a négy „őselem” tűz, 
víz, levegő, föld sorrendben - ez egyébként a 
kardinális zodiákus jegyek természetes megjele-
nés sorrendje az évkörön -, majd az élőfa zárja a 
sort. Így egy hetességet kapunk, amelyben az ele-
mek élőfa-nulladik-tűz-víz-levegő-föld-élőfa sor-
rendben állnak elő. Az élőfa tehát a kezdet és a 
vég. Ezt az elemi minőséget a legszentebb, testben 
is megnyilvánuló személyek, Jézus és Szűz Mária 
képei jelölik ki, egyértelműsítve ezzel kiemelkedő 
fontosságát. 

Figyelemreméltó, hogy a szkíta-manicheus 
elemrendszerben a vizet és az élőfát jelző vonal 
halad át a középponton, ahová egyébként a Te-
remtő képe vetül le a pántok metszéspontjából. A 
jelek szerint ezek és csak ezek a minőségek 
juttathatnak el a középpontba. Ez a két elem a szó 
szoros értelmében is kiemelkedik a többi közül, 
hiszen a víz elemet hordozó apostolok a kereszt-
pánton találhatók, a Világbíró Krisztus és a Szűz-
anya zománcképei pedig az abroncs szintje fölé 
magasodnak. Ezek a képek nagyobbak is, mint az 
abroncson találhatók. Itt megkaptuk az atyai 
minőség egy újabb karakterizálását a víz és az 
élőfa által: ezek a Teremtő szubsztanciális részei. 
Ennek felismerése azt tárja fel, hogy az Atya átad-
ta nekünk az őt alkotó két leglényegesebb minő-
ség egyikét, a vizet, de Jézushoz hasonlóan csak 
az fogja tudni elmondani magáról, hogy én és az 
Atya egyek vagyunk, aki szert tesz a másikra, 
élőfára is. Jézus az élővízről beszél a samáriai 
asszonynak (János 4, 1-15), ami szóhasználatunk-
ban valószínűleg nem más, mint a víz és az élőfa 
együtt, azaz a Teremtő minősége. Aki bírja azt, az 
valóban nem szomjazik meg soha. 

A Korona zománcképeinek elrendezése elárul-
ja azt is, hogy bármilyen magasrendű – arkangyali 
– is a nulladik elem, az ezt jelképező húr nem 
halad át a középponton, tehát az nem alapvető 
minősége az Atyának. A „nulladikat” egy segítő 
minőségnek tekinthetjük, összhangban azok funk-
ciójával, aki hordozzák: az arkangyalokéval. Ez 
újabb elgondolkodtató tény az embernek a Világ-
mindenségben betöltött rangjával és szerepével 
kapcsolatban. 

Ahogy a Korona hosszanti tengelye egy önálló 
egység volt csillagmítoszi értelemben, úgy a ke-
resztirányú tengely, keresztpánt is az. A rajta lévő 
négy apostol névünnepe ugyanis más-más minő-

ségű zodiákusjegyekbe esik: Andrásé a tüzes 
Nyilasba, Péteré a vízhez tartozó Rákba, Pálé a 
levegős Vízöntőbe, és Fülöpé a földies Bikába. Itt 
(is) az állatövi jegyeknek az európai rendszer sze-
rinti beosztása jelenik meg. Természetesen nincs 
ellentmondásról szó, ti. hogy el kéne dönteni, 
hogy a Korona a szkíta-manicheus elemrendszert 
vagy az európai zodiákust és a római keresztény 
névünnepeket használja – ismeri mindkettőt. Úgy 
is mondhatnánk: tudja, hogy milyen kultúrából 
származik és milyen kultúrában fogják használni. 
Pap olvasata az utóbbi rendszerben működik, a 
miénk – az abroncsot illetően – az előbbiben. 
Alapvetően hibás megközelítés lenne a két 
olvasatot egymással szembeállítani, hiszen nem 
kizárják, hanem erősítik egymást. 

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a 
felső Pantokrátor a keresztpánthoz is tartozik, 
tehát amikor azt olvassuk, ezt a zománcképet is 
figyelembe kell vennünk. Hozzá nyilvánvalóan az 
élőfa elemet kell társítanunk. Ezzel azonban a 
keresztpánt fél lábbal kilép az eddigi elemrend-
szeréből, hiszen az indoeurópai kultúra nem 
ismeri az élőfa elemet, és máris kettős olvasást 
kényszerít ránk, vagy, ha úgy tetszik, behívja a 
világról mélyebb tudással rendelkező szkíta 
rendszert. (Az indoeurópai jelző itt hangsúlyos, 
hiszen a védikus alapozottságú indiai műveltség 
sem ismeri az élőfa elemet.) 
 

Összefoglalás 
 

A fentebb tárgyalt eredmények megerősítenek 
néhány (az akadémikus kutatókon kívül mindenki 
számára) nyilvánvaló dolgot. Mivel a zománc-
képek csillagmítoszi nyelven világos üzeneteket 
közvetítenek, következik, hogy a Szent Korona egy 
egységes egész, nem egy összefabrikált valami, hi-
szen akkor nem tudna ilyen egyszerűen leol-
vasható üzeneteket átadni. Az üzenetek mélysége, 
logikussága és önkonzisztenciája még akkor is 
fehéren-feketén bizonyítaná, hogy a Korona hátsó 
részén „a Szent Szűz Mária” képe szerepelt ere-
detileg, ha Révay Péter ezt nem írta volna le. Du-
kász Mihállyal az üzenetek nem állnának össze. 
További következmény, hogy tarthatatlanná váltak 
mindazok a hipotézisek, amelyek „átrendezik” a 
koronát, belső képcseréket tételeznek fel, 
elforgatnák 90 fokkal a pántokat vagy továbbiakat  
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feltételeznek, illetve a földi uralkodók helyére a 
„hiányzó” két arkangyalt (Urielt és Rafaelt) 
teszik. 

Új eredményként perdöntő bizonyítékát talál-
tuk annak, hogy a Korona megalkotói szkíta-
manicheus keresztények voltak, hiszen az általuk 
használt elemrendszert látjuk leképezve az ab-
roncs és a keresztpánt zománcképei által. (Pap 
már korábban észlelte a szkíta-manicheus üdv-
tanra kizárólagosan jellemző fénymagok, a fel-
szabadított fény képjelének (Le Coq) jelenlétét az 
apostolképeken (Pap 1999, 553. o.)). A szkíta-
manicheus világszemléletnek ez a jellegzetessége 
a Képes Krónikában is megjelenik, éppen 
tizenkét(!) miniatúrán (Németh).) A Szent Korona 
készítői láthatóan tisztában voltak vele, hogy al-
kotásuk a római kereszténység kultúrkörében fog 
működni: ezt bizonyítja a keresztpánt elemki-
osztása, illetve Pap névünnepes olvasatának mű-
ködőképessége.  

Kimutattuk, hogy a hossztengelyen található 
hét zománckép megfeleltethető a hétbolygó-rend-
szernek. Megmutattuk, hogy a megfeleltetésnek 
nem egy egyértelmű, hanem két „helyes” olvasata 
van, amelyek „összeolvasva” a felső Pantokrátor-
képről nyerhető üzenettel teljes teológiai 
alapvetést adnak. A Korona, az asztrológia és a 
szkíta-manicheus elemrendszer összevetésével a 
teremtői minőség ötféle leírásához jutottunk el, és 
tárgyaltuk ezek következményeit. Megfigyeltük, 
hogy a Korona tudja, hogyan rendelhetők egy-
máshoz az őselemek és a társadalmi „osztályok”.  

Az eredmények alapján egyértelmű, hogy meg-
felelő keretben – ez elsősorban a szkíta-manic-
heus, kisebb részben a római keresztény esz-
merendszer – és megfelelő nyelven – ez pedig a 
csillagmítosz – olvasva a Szent Korona zománc-
képei nem csupán értelmes, hanem nagyon is 
mély, egyenesen döntő fontosságú üzeneteket 
közvetítenek. Fölöttébb valószínű, hogy ezeken a 
nyelveken további üzeneteket is tud, amelyek a 
megfelelő eszköztárral megkísérelt olvasások szá-
mára előbb-utóbb feltárulnak. Sietünk leszögezni, 
hogy ez az eszköztár nem az egyetlen, amelynek 
segítségével üzenetek olvashatók le. Mint a Koro-
nát vizsgáló mérnökcsoport eredményeiből ki-
derül, méretei és arányai a Fibonacci-sorozat 
rendszerébe illeszthetők, s így az aranymetszést is 
meghívják, azaz pusztán a „tárgy” geometriája is 

beszédes (Beöthy et al., Ferencz). Aranymetszés-
arányok megjelenése az élet legbiztosabb jele, az 
élőfa minőségre utal, ami konzisztens a Szent Ko-
rona élőnek tételeződésével. Ha elfogadjuk, hogy 
a Korona rendkívül mély tudás hordozója, akkor 
megfelelő szellemi háttér ismeretében, saját 
nyelvén, a megfelelő ősi világleíró rendszereket 
(geometria, asztrológia) alkalmazva szóra bír-
hatjuk. Tegyük! 
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1. ábra. A manicheus elemtan 
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2. ábra. A Szent Korona abroncsa és keresztpántjai 
a manicheus elemrendszerre vetítve 
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Tomory Zsuzsa 
    

ISTENES MAGYAR EMLÉKEINKISTENES MAGYAR EMLÉKEINKISTENES MAGYAR EMLÉKEINKISTENES MAGYAR EMLÉKEINK    
III. RÉSZIII. RÉSZIII. RÉSZIII. RÉSZ    

 

 
AZ ANGYALOK ÉNEKEAZ ANGYALOK ÉNEKEAZ ANGYALOK ÉNEKEAZ ANGYALOK ÉNEKE    

 

Magyar hagyományaink szerint „kezdetben 
vala a dal”. Dalol a Teremtés: szól a szőlő, cseng 
a barack. Dalolnak a csillagok, dalol a Csoda-
szarvas, amint Isten üzenetét hordozza, s dallal ta-
nítanak táltosaink is. 

Oktatóink és magyar lelkünk ismerői szerint 
a lélek legmélyebb rétegei dajkálják Istentuda-
tunkat és a dalt. Mindszenti Dániel 1832-ben ki-
adott Nemzeti Dalgyűjteményének előszavában a 
kővetkezőket mondja: : : : „Két tekintetben szemlél„Két tekintetben szemlél„Két tekintetben szemlél„Két tekintetben szemlél----
hetni a muzsikát: vagy mint magát a’ hangok hetni a muzsikát: vagy mint magát a’ hangok hetni a muzsikát: vagy mint magát a’ hangok hetni a muzsikát: vagy mint magát a’ hangok 
zengzetét, vagy pedig a’ hangzengzet mesterségét. zengzetét, vagy pedig a’ hangzengzet mesterségét. zengzetét, vagy pedig a’ hangzengzet mesterségét. zengzetét, vagy pedig a’ hangzengzet mesterségét. 
ElsElsElsElsõõõõ tekintetben a muzsika: lelki beszéd, vagy: a  tekintetben a muzsika: lelki beszéd, vagy: a  tekintetben a muzsika: lelki beszéd, vagy: a  tekintetben a muzsika: lelki beszéd, vagy: a 
lélek ömlendezése lélek ömlendezése lélek ömlendezése lélek ömlendezése ---- fakadása hangokban, mely tu fakadása hangokban, mely tu fakadása hangokban, mely tu fakadása hangokban, mely tu----
lajdonképp maga az éneklés, vagy danlajdonképp maga az éneklés, vagy danlajdonképp maga az éneklés, vagy danlajdonképp maga az éneklés, vagy danolás olás olás olás ---- alapja  alapja  alapja  alapja 
minden egyéb muzsikai rendszernek... minden egyéb muzsikai rendszernek... minden egyéb muzsikai rendszernek... minden egyéb muzsikai rendszernek... a muzsika 
természeti erő műve, következőleg a muzsikai 
tehetség az emberrel születik...” Tanulmányában 
használja a dal és dana szavakat az énekkel kap-
csolatban. Udvari Cserna János 1832-ben írt ta-
nulmánya megemlíti, hogy a magyar „a dano-
lásban is, mint mindenben, különös és eredeti...”, 
s a magyar dalnak különös erőt tulajdonít. (V.25) 

 

Tudtommal a világirodalom egyetlen zene-
szerzője Kodály Zoltán, aki saját tudósítása sze-
rint, erdélyi gyűjtő körútjai alkalmával, a hegyek 
között élve, a természettel szinte eggyé válva felfe-
dezte, hogy a hegyek énekelnek. Le is kottázta a 
Hegyek Énekét, ez lemezen is kapható volt. Itt ő 
tehát finomultabb érzékszerveivel fel tudta fogni a 
körülötte lévő természet dalát. Egyéb zeneköltők 
is ínak esőcseppről, tengerről, naplementéről, de 
nem magának az esőcseppnek, a tengernek, nap-
lementének a dalát, hanem az ezekről alkotott áb-
rándokat közlik csupán. 

 

Amint láttuk, az angyalok népünk hitvi-
lágában Isten küldöttei, s a megtestesülésre váró 
életmagok jelképei is. Mint ilyenek a fény hordo-
zói, állandó mozgásban, körforgásban vannak, 
mint a teremtés minden paránya. Mint Isten 
küldöttei tanítanak, utunkat világítják, őriznek és 

énekelnek, mint az egész teremtés. A fent idézett 
szerzők által említett „danlocska”, „dalocska” 
hangtanilag kapcsolódik a Tana, Dana hagyo-
mánykörhöz éppen úgy, mint ahogyan az „ének” 
„t”-s kiejtése is a „Tenő”, illetve Teremtő Isten-
hez. A tevő szó „tenő” alakban a Bécsi Kódexben 
jelenik meg „gonosz-tenoc”, tehát gonosztevők ér-
telemmel (V.3:206). Ezek ismeretében Isten azo-
nos az Ős-ten, Ős-tenő, ősi cselekvő kifejezé-
sekkel, Teremtőnk tulajdonságait híven fejezve ki. 
Amint az ének és a tenni, teremteni fogalom egy-
mással rokon nyelvünkben, a magyar Teremtő Is-
tene énekkel teremt: Daloló Isten. 

Az ének, énekelgetés könnyű, szórakoztató 
zenei kifejezés, a dalban a daloló szíve-lelke ben-
ne van. A teremtett világ tehát Daloló Istenünk 
szíve-lelke minden szépségét, jóságát tükrözi. 
Szeretetét, amit népünk a    szerszerszerszer (szerződés) és    
szerezszerezszerezszerez (teremt) szóval és fogalommal azonosít. A 
Daloló Isten és dala (teremtményei) közötti ka-
pocs, szerződés a szeretet, mi éppen úgy, mint a 
dal: hordozója szíve-lelkét sugározza. 

A teremtés dalát fogták fel a betlehemi pász-
torok az angyalok dalában éppen úgy, mint Ko-
dály az erdélyi hegyekben, s mindkettő Isten di-
csőségét és jóságát ismerte fel e dalban. S ez a dal 
köszöntötte a Gyermeket. 

Mai magyar altató-dalaink szerint pedig a 
gyermeket körülölelő altató-dal a teremtés minden 
színe-virágával övezte:    „Tente baba tente, aludj „Tente baba tente, aludj „Tente baba tente, aludj „Tente baba tente, aludj 
szívem szentje, aludj ringószívem szentje, aludj ringószívem szentje, aludj ringószívem szentje, aludj ringó----bingó kicsi rózsabimbó. bingó kicsi rózsabimbó. bingó kicsi rózsabimbó. bingó kicsi rózsabimbó. 
Alszik az ibolya, csicsíjjaAlszik az ibolya, csicsíjjaAlszik az ibolya, csicsíjjaAlszik az ibolya, csicsíjja----bubujja…” bubujja…” bubujja…” bubujja…” (Népköltés). A 
mellékelt Mária ossarium magyar díszítése nyo-
mán joggal tételezhetjük fel, hogy az ács József 
tulipános jászolkával, bölcsőcskével várta a gyer-
mek érkezését. 

Ismét Kodály említi, hogy pogány hitünk 
elemei a zenében, énekben is bőven fellelhetők. 
Gyermekjátékaink, énekeink pedig "harmadfélGyermekjátékaink, énekeink pedig "harmadfélGyermekjátékaink, énekeink pedig "harmadfélGyermekjátékaink, énekeink pedig "harmadfél----
ezeréves" dallamokat, regösénekeket ezeréves" dallamokat, regösénekeket ezeréves" dallamokat, regösénekeket ezeréves" dallamokat, regösénekeket õõõõriztek meg. riztek meg. riztek meg. riztek meg. 
"A házról házr"A házról házr"A házról házr"A házról házra járó, jókívánságos köszönta járó, jókívánságos köszönta járó, jókívánságos köszönta járó, jókívánságos köszöntõõõõk ma k ma k ma k ma 
jóformán alamizsnagyjóformán alamizsnagyjóformán alamizsnagyjóformán alamizsnagyûûûûjtésnek látszanak, de nem jtésnek látszanak, de nem jtésnek látszanak, de nem jtésnek látszanak, de nem 
lehetteklehetteklehetteklehettek----é régen az évszakok fordulópontjaira fié régen az évszakok fordulópontjaira fié régen az évszakok fordulópontjaira fié régen az évszakok fordulópontjaira fi----
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gyelmeztetgyelmeztetgyelmeztetgyelmeztetõõõõ, szinte rituális jelleg, szinte rituális jelleg, szinte rituális jelleg, szinte rituális jellegûûûû társadalmi ese társadalmi ese társadalmi ese társadalmi ese----
mények?" mények?" mények?" mények?" (V.25:202) Ezek szerint ősi karácsonyi 
énekeink ma ismert egy-egy dallama felcsen-
dülhetett a Kishon partján is, 2000 év távolában. 

A Kárpát-medencéből elinduló Istenfia Élet 
eszmei tartalma megtalálható a Folyamköz korai 
műveltségében, Egyiptomban, majd Canaanban, 
de legtovább eredetének helyén hazánkban él, 
örök Karácsonyunkban. 

Ipolyi megemlíti még (V.3, II 306) a szülés 
utáni szokások között divatozó nagy vendéges-
kedést, táncos vigadozást. Ennek ékes nyomait fe-
dezhetjük fel karácsonyi énekeink között, amikor 
még Szűz Mária is víg táncra perdül. A Magyarság 
Néprajza III. kötetének 306. oldalán a következő 
kedves képpel találkozunk: 

 

„Mikó vége lõtt a vacsorának, 
Az asszonyok es sorjába ának; 
A cigányok pöndörítének 
Láb alá valót nékiek 
Kánán mönnyekzõbe. 
 
Táncra kenek asztán kiki mássa' 
Az öreg Pétör a szûz anyáva' 
Hopp szent asszony, anna lánya! 
Haggy repûjjön a szoknyája 
Kánán mönnyegzõbe." 

 

 Annak dacára, hogy a „Kánán mönnyeg-
zővel” kapcsolt a szöveg, a karácsonyi betleheme-
zés egy része, s feltehetően a régi születés-név-
adás „pogány” ünnepének, vendégeskedésének 
helyettesítésére. 
 
Mary, mother of JesusMary, mother of JesusMary, mother of JesusMary, mother of Jesus    Mary, mother of JesusMary, mother of JesusMary, mother of JesusMary, mother of Jesus    

 
1 st1 st1 st1 st----century limestone ossuary inscribed in Hebrewcentury limestone ossuary inscribed in Hebrewcentury limestone ossuary inscribed in Hebrewcentury limestone ossuary inscribed in Hebrew    
with the names of  ’Miriam’ and ’Joanna’with the names of  ’Miriam’ and ’Joanna’with the names of  ’Miriam’ and ’Joanna’with the names of  ’Miriam’ and ’Joanna’    
 

Fenti szöveg fordítása, Mária, Jézus anyja címszó 
alatt: Kr.u. 1. századból való csonttartó „Miriam” és 

„Joanna” héber nyelvû felirattal. 
 

*** 

 
Ezen elsõ századbeli munkán is még világosan felis-
merhetõ õseink palesztinai õsi jelenlétének nyoma. 

 

PÁSZTOROKPÁSZTOROKPÁSZTOROKPÁSZTOROK    
 

A természethez közel álló ember veszi észre 
először a csillagképek változását. Természetes te-
hát, hogy a karácsonyi csoda első észlelői – ma-
gyar és biblikus változataiban egyaránt - a pász-
torok. Hagyományaink szerint a Csodák Éjsza-
káján, midőn Csodaszarvasunk felemeli koronás 
fejét - megszólalnak az állatok is, hogy segítsék, 
egyengessék a jövő évi termés sikerét. 

Berze Nagy János baranyai gyűjtései között 
található tarcsapusztaitarcsapusztaitarcsapusztaitarcsapusztai betlehemes háromszázhat-
vanöt szavas éneke, mely az év minden napját 
beleveszi ezen ünneplésbe. Néprajzosaink gyak-
ran kitértek a magyar férfitánc ima jellegére. A 
fenti gyűjtésben található sásdisásdisásdisásdi betlehemesben a 
pásztorok ajándékai között a tánc is szerepel. Itt 
idézem Berze Nagy Jánost: „…Haraszti Emil ér-
tekezése után (Búvár, 1936.623.1. „Tánc a temp„Tánc a temp„Tánc a temp„Tánc a temp----
lomban”.) feltehetlomban”.) feltehetlomban”.) feltehetlomban”.) feltehetõõõõ, hogy a tánc , hogy a tánc , hogy a tánc , hogy a tánc õõõõsi kultikus eresi kultikus eresi kultikus eresi kultikus ere----
detdetdetdetûûûû, a templomi sz, a templomi sz, a templomi sz, a templomi szertartáshoz tartozott, s bábtánertartáshoz tartozott, s bábtánertartáshoz tartozott, s bábtánertartáshoz tartozott, s bábtán----
coltatók is a régi szokásnak hódolva táncoltatják coltatók is a régi szokásnak hódolva táncoltatják coltatók is a régi szokásnak hódolva táncoltatják coltatók is a régi szokásnak hódolva táncoltatják 
meg betlehemes bábjaikat.”meg betlehemes bábjaikat.”meg betlehemes bábjaikat.”meg betlehemes bábjaikat.”    

Pásztortáncaink ezek szerint tehát ősi tánc-
imáink utolsó maradványai. Tudjuk napjainkban, 
hogy a mozgás, a tánc milyensége hatalmas be-
folyással van lelkiállapotunkra. A most divatos 
csípő-csavargatások hatásköre az alacsonyabb 
életösztönök erősítésére korlátozódik. Illyés Gyula 
emlékezett meg egy írásában arról, hogy amikor 
magyar táncot jár, karjai önkénytelenül az ég felé 
emelkednek, s maga is felismerte, hogy e tánc 
génjeinkbe épített Isten-tisztelet egy kifejezése. A 
magyar zene éltető ütemére járt egyenes derekú, 
emelt kezű tánc az ég és föld tudatos össze-
kapcsolása, s a kettő közötti ember testét-lelkét 
tartotta egyensúlyban. 

Ősi Karácsonyunk az önmagunkba nézés, a 
javulás, tisztulás, testi-lelki szépség megóvásának 
ünnepe, a megvilágosodás ünnepe is. Kodály Zol-
tán Visszatekintés című művében kitér azon ér-
dekes szokásra, hogy a templomban, az éjféli mise 
előtt név szerint említett pásztorok valóban élő, 
ismert emberek. Ezek mindegyike birkalopáson 
ért egyén, s ezen „kiénekelés” volt büntetésük, 
fenyítésük. Ősi büntetőjogunk felső foka a nyilvá-
nos megszégyenítés volt, s ezek szerint mai napig 
is életben van népünk körében. 

Csillag fejezetemben kitértem arra, hogy 
pásztoraink voltak talán régi csillagtudósaink leg-
tovább fennmaradt képviselői. Az éjszakai őrző 
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munkájuk kénytelenül összekapcsolta őket a csil-
lagok ismeretével, változásaival. Vándorlásaik kö-
zepette pedig ők maguk is csillagösvényen jártak.    
Pásztoraink tehát Pásztoraink tehát Pásztoraink tehát Pásztoraink tehát õõõõsi hitsi hitsi hitsi hitûûûûnk, nk, nk, nk, õõõõsi regösénekeink, si regösénekeink, si regösénekeink, si regösénekeink, 
imáink megimáink megimáink megimáink megõõõõrzrzrzrzõõõõi, éli, éli, éli, élõõõõi: i: i: i: õõõõsvallásunk utolsó papjai is.svallásunk utolsó papjai is.svallásunk utolsó papjai is.svallásunk utolsó papjai is.    

 
Alant közlöm Berze Nagy János előbb idézett 

művében található,    vásárosdombóivásárosdombóivásárosdombóivásárosdombói    regösének szö-
vegét: 

 
(9(9(9(9----10 legény összeáll. Egy10 legény összeáll. Egy10 legény összeáll. Egy10 legény összeáll. Egy----egy jó nagy husegy jó nagy husegy jó nagy husegy jó nagy husángot ángot ángot ángot 

vesznek a kezükbe, melyre, hogy jobban zörögjön, vesznek a kezükbe, melyre, hogy jobban zörögjön, vesznek a kezükbe, melyre, hogy jobban zörögjön, vesznek a kezükbe, melyre, hogy jobban zörögjön, 
vastag vasláncot akasztanak. A konyhaajtónál megvastag vasláncot akasztanak. A konyhaajtónál megvastag vasláncot akasztanak. A konyhaajtónál megvastag vasláncot akasztanak. A konyhaajtónál meg----
állnak és minden engedélykérés nélkül rákezdik. A állnak és minden engedélykérés nélkül rákezdik. A állnak és minden engedélykérés nélkül rákezdik. A állnak és minden engedélykérés nélkül rákezdik. A 
vers mondásánál a husánggal minden ütemnél dobvers mondásánál a husánggal minden ütemnél dobvers mondásánál a husánggal minden ütemnél dobvers mondásánál a husánggal minden ütemnél dob----
bantanak a fö1dre.)bantanak a fö1dre.)bantanak a fö1dre.)bantanak a fö1dre.)    
 

Dícsértessék a Jézus Krisztus! 
 

Mikor Jézus a földön járt, mondá: 
 

Ne bújj, gazda, ne bújj! 
Mink is vagyunk, mink is 
Szent István szolgái! 
Szálljon erre házra 
Szent Lélek áldása! 
Haj! regõ rajta! 
Haj! regõ rajta! 
 
Seregével, sokával, 
Szárnyas angyalával, 
Haj! regõ rajta! Haj! regõ rajta! 
Adjon az Úristen 
Ennek a gazdának 
Négy szép ökröt, 
Egy kisbéröst, 
Aranyostort a kezébe, 
Aranyekét a föggyébe! 
Haj! regõ rajta! Haj! regõ rajta! 
Adjon az Úristen 
A gazdaaszonynak 
Száz fóka csibölét, 
Száz fóka zsibolyát, 
Száz koszos malacot! 
Haj! regõ rajta! Haj! regõ rajta! 
Itt is vagyon egy legény, 
Kinek (Jancsi) a neve, 
Amott is van egy leány, 
Kinek (Rozina) a neve 
Haj! regõ rajta! Haj! regõ rajta! 
Itt is vagyon egy leány, 
Kinek (Kata) a neve, 
Amott is van egy legény, 
Kinek (Jóska) a neve! 
Haj! regõ rajta! Haj! regõ rajta! 
Isten meg se mencse, 
Kebelébe ejcse, 
 

Belesodoroggyék, 
Belepöndörödjék, 
Mint a róka farka! 
Haj! regõ rajta! Haj! regõ rajta! 
 
Emide le közeledik egy szép pázsit, 
Abba nevelõdik csodafejû szarvas. 
Csodafejû szarvasnak ezer ága-boga, 
Ezer ága-bogának ezer misegyertya. 
Haj! regõ rajta! Haj! regõ rajta! 
 
Adjon az Úristen 
Ennek a családnak 
Jó egészségöt, 
Jó egészségöt. 
 
Dícsértessék a Jézus Krisztus! (V.5:64) 
 

*** 

 
    Részlet a fenti mű 30. oldalán található sásdi sásdi sásdi sásdi 
betlehemesből: 
 

(Szerepl(Szerepl(Szerepl(Szereplõõõõk: angyal. Ruhája fehér, fejében sik: angyal. Ruhája fehér, fejében sik: angyal. Ruhája fehér, fejében sik: angyal. Ruhája fehér, fejében si----
sak, kezében pirosra festett fakard és egy csengsak, kezében pirosra festett fakard és egy csengsak, kezében pirosra festett fakard és egy csengsak, kezében pirosra festett fakard és egy csengõõõõ. . . . 
Másik kezében kis betlehemi templom, belseje Másik kezében kis betlehemi templom, belseje Másik kezében kis betlehemi templom, belseje Másik kezében kis betlehemi templom, belseje 
nagyon díszes. Öreg apus: önagyon díszes. Öreg apus: önagyon díszes. Öreg apus: önagyon díszes. Öreg apus: öltözete fekete szltözete fekete szltözete fekete szltözete fekete szõõõõr, der, der, der, de----
reka átkötve kócmadzaggal, a fején kifordított reka átkötve kócmadzaggal, a fején kifordított reka átkötve kócmadzaggal, a fején kifordított reka átkötve kócmadzaggal, a fején kifordított 
bundasapka, bajuszabundasapka, bajuszabundasapka, bajuszabundasapka, bajusza----szakálla kenderbszakálla kenderbszakálla kenderbszakálla kenderbõõõõl, kezében l, kezében l, kezében l, kezében 
láncos, csörgláncos, csörgláncos, csörgláncos, csörgõõõõs bot, oldalán csutora. Mellette hás bot, oldalán csutora. Mellette hás bot, oldalán csutora. Mellette hás bot, oldalán csutora. Mellette há----
rom pásztor, hason öltözetben.)rom pásztor, hason öltözetben.)rom pásztor, hason öltözetben.)rom pásztor, hason öltözetben.)    

 
……………………………………………………………………………………    
Mezei hívek, õrzõ pásztorok 
Vígadjatok, juh-pásztori társak! 
Tudakolja Isten fia 
Bûnösöknek megváltója 
Jankó, Pista fújjad a dudádat, 
Öreg András te is ugrálj rája 
Istók pedig süss egy báránykát. 
…………………….…………………….…………………….…………………….    
    
Már ím csendül a fülembe angyalnak mondása  
Minthogy Jézus ma született rongyos istállóba. 
Rongyos istálló mellett 
Maradjunk Pistáva 
Addig dudálgassunk 
Még bárány elérkezik, 
Addig táncolgassunk, 
Jézus, Mária Józsefnek 
Énekeket mondjunk. 
 
Szûz Mária, tégedet köszöntünk 
Angyalokka' üdvözletet teszünk. 
Sok számtalan csillagok 
Fénylenek szemünkben, 
Bizonyítják, hogy jászolban 
Fekszik Üdvözítõtök… 
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ÕÕÕÕSMAGYAR PAPI TESTÜLETSMAGYAR PAPI TESTÜLETSMAGYAR PAPI TESTÜLETSMAGYAR PAPI TESTÜLET    
 

Ősi főpapunk a Táltos, ki hatalmas tudású, 
Isten, s ember kapcsolatát ápoló egyén. Énekkel 
tanít, mint Csodaszarvasunk, s általa maga a ter-
mészet mögött álló Teremtő. 

Táltossá válni nem lehet. A táltosi méltóság a 
Teremtő ajándéka. A Táltos születik s megjelölt 
lény. A Táltos névhez kapcsolódik a dal szó; a vi-
lágegyetem erőinek működését dal alakjában fogja 
fel, s e teremtő dalt a teremtés szolgálatába állítja. 
Dallal tanít, nem kőtáblákba vésett tilalmakkal. 
Dallal gyógyít. E teremtő dal kel szárnyra dalos 
édesanyák életet ringató ölén át új korok új tál-
tosainak életében. Dallal áldják a magyar életet 
ősidők óta. Ők a Teremtő, Gondviselő Isten mun-
kájának folytatói a szeretet jegyében. A Táltos 
névhez kapcsolódik a Tátra, illetve Tatúr hegység 
neve. Ide sorolható Buddha „Tat” neve atya ér-
telemmel, az egyiptomi Toth és a föníciai Thautos, 
kiknek nevei, mint az emberiség tanítói, oktatói 
maradtak fenn. Nevük és szerepük kapcsolódik 
Tana óriás nevével, s a magyar tan, tanács, tanár, 
tanít szavakkal. 

Későbbi korok egyik papi méltósága a Gyula, 
jelvénye a vessző köteg. Ő a szent tűz őrizője.  
I. István idejében már csak közönséges házi tüzek 
gerjesztőiként vannak elkönyvelve, de, hogy mél-
tóságuk még mindig mily tiszteletben tarttatott ki-
tűnik azon I. István korabeli rendeletből, mely 
szerint fel voltak mentve a vasárnapi misére való 
járás alól. (István Decr. 1:9) Ősi időkben ők 
gerjesztették, ők hozták az Újév első tüzét a Nap-
ból a földre, fényesre csiszolt tükör segítségével. 
A Nap, a tűz fényt és meleget áraszt a földön ép-
pen úgy, mint a fényt összegyűjtő, majd szétszóró 
tükör: a lélek jelképe. A Gyula mindkét fény ápo-
lója, s e kettőt egynek tudja. E tisztség neve az 
égés és fény kapcsolatú gyúl szóval, a népi gulás 
= őr és a tűzjelképű gúla szóval hozható össze-
függésbe. Innen ered az Ó-perzsa láng-jelképű fö-
veg Ghulab neve, s ez Mythra istenség mellékneve 
is. Ide tartozik a deus szó is, kinek nevét istenség 
értelemmel hívtak székely őseink segítségül, mely 
tényt a krónikaírók „elírásának” tartotta a későbbi 
„tudomány”, noha e név is szorosan kapcsolódik a 
fény-jelképű tűz és gyúlás szavakhoz. Talán azért, 
mert ezen a ponton is nyilvánvaló, hogy az átvevő 
nem a magyar, hanem a latin nép. Ők örökölték e 
szót ősnyelvünkből. Gyülekezet szavunk, mint 

vallási csoportosulás szintén e szócsoportba tarto-
zik. A Gyula a család őre, bírája, fizikai és szel-
lemi síkon való megvilágosodás felé vezető út 
egyengetője. Hazánkban e gyulai hivatal örökle-
tesen Tuhutum vezér ivadékaiból került ki. 

A Gyula tisztségéhez és jelvényeihez érdekes 
módon kapcsolódik az „Éden Elveszett Könyvei” 
című műben említett jelenet. Itt Isten Ádámnak 
hetven aranypálcát küldött, ami - magyar értelme-
zéssel - családja védelmezőjévé és nemzetsége el-
ső Gyulájává avatja. Tekintettel arra, hogy itt 
aranyvesszőkről van szó, melyek napsugarakat jel-
képezhetnek, feltehető, hogy Ádám itt tulajdon-
képpen a sötét világűrből előlépő Nap jelképe, s a 
Gyula az ő képviselője. 

Népi hagyományaink pedig József kezébe te-
szik a Gyula jelképeit képező vesszőköteget. S va-
lóban ő a kis család őrzője, angyalok tanította, 
ihletett ember, akinek gondoskodó irányítása mel-
lett nő fel hivatása teljes tudatában a betlehemi 
gyermek. Az alant közölt    berkesdiberkesdiberkesdiberkesdi betlehemesben 
az ősi születés-névadási hagyományok is benne 
foglaltatnak. A szereplők között ott van az angyal, 
mint fénylény, gyertyával, s József teljes gyulai 
méltóságában. Népi hagyományaink szerint tehát 
minden magyar család atyai-anyai tisztsége magá-
ban foglalta a szülők papi tisztségét is: az ő szent 
feladatuk az utódokat istenes életre nevelni. A 
család ilyen felépítésére    utal Jézus, midőn    hang-
súlyozta a családfő szerepének fontosságát.    AposAposAposApos----
tolai között egyedül Péter volt apa és családftolai között egyedül Péter volt apa és családftolai között egyedül Péter volt apa és családftolai között egyedül Péter volt apa és családfõõõõ; ; ; ; 
Jézus szeretet vallásának alapjává a szent apaságot Jézus szeretet vallásának alapjává a szent apaságot Jézus szeretet vallásának alapjává a szent apaságot Jézus szeretet vallásának alapjává a szent apaságot 
tette.tette.tette.tette.    

Ipolyi Magyar Mythológiája 245. oldalán a 
következőket    állapította meg: 
„...eredetileg a családatya volt polgárilag háza, „...eredetileg a családatya volt polgárilag háza, „...eredetileg a családatya volt polgárilag háza, „...eredetileg a családatya volt polgárilag háza, 
nemzedéke, és a törzsfnemzedéke, és a törzsfnemzedéke, és a törzsfnemzedéke, és a törzsfõõõõ ismét nemzetség ismét nemzetség ismét nemzetség ismét nemzetség----ágai korágai korágai korágai kor----
mányzója, ügyei intézmányzója, ügyei intézmányzója, ügyei intézmányzója, ügyei intézõõõõje, bírája: úgy volt kétségje, bírája: úgy volt kétségje, bírája: úgy volt kétségje, bírája: úgy volt kétség----
telenül vallási ftelenül vallási ftelenül vallási ftelenül vallási fõõõõnöke is és áldozára. …”nöke is és áldozára. …”nöke is és áldozára. …”nöke is és áldozára. …” Később 
kitér krónikáink azon tételeire, melyek szerint - 
bár Géza, Árpád még „pogány” volt, de környe-
zete által szentnek tartatott, s mindkettő főpapi 
tisztséget is töltött be mindenkoron. Árpád Isten-
nek mutatta be hálaadással hazánk vizét, földjét, 
füvét. Ipolyi itt ismét kitér számos paphivatalra, 
de jelen szempontból ezek felsorolása helyett 
fontosabbnak tartom megemlíteni, hogy egyéb 
papi méltóságok viselése családon belül, örökletes 
hivatal volt. Ilyen örökletes papi méltóságot viselörökletes papi méltóságot viselörökletes papi méltóságot viselörökletes papi méltóságot viselõõõõ    
családnak talácsaládnak talácsaládnak talácsaládnak találta a székely Sándor családot, mint a lta a székely Sándor családot, mint a lta a székely Sándor családot, mint a lta a székely Sándor családot, mint a 
rabonbáni hivatal viselrabonbáni hivatal viselrabonbáni hivatal viselrabonbáni hivatal viselõõõõinek leszármazottjaitinek leszármazottjaitinek leszármazottjaitinek leszármazottjait. 
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Ugyancsak említi népünk vallási életében részt-
vevő asszonyok, papnők létezését is. Később látni 
fogjuk, hogy Jézus anyja, Mária is ilyen örökle-
tesen papi családból származott. 

Ugyancsak Ipolyi szerint volt ősvallásunkban 
egy különváló, nép és hitbölcsek osztálya, amit 
idegenek képtelenek voltak másként, mint „chal-
daei, sapientes és magi” (káldeai, tudó és mag pa-
pok) névvel fordítani, mint például a Bécsi Kó-
dexben. Tehát itt szerepében és nevében is egyez-
teti az idegen fordító a mag-papságot magyar né-
pünk papi osztályával; így ezen papság és lelki 
műveltség egyenes folytatását láthatjuk a Folyam-
közben, s Káldeán át Egyiptomig és Palesztináig. 

Ősvallásunk I. Istvántól kezdve napjainkig 
rendszeres üldözés tárgya. A múlt századokban az 
akkor dívó tűzzel-vassal való üldözés pápai ren-
deletek sorában nyomon követhető. Thonuzobát és 
feleségét királyi rendelettel élve temették el. IX. 
Gergely pápa 1230-ban, 1232-ben és ismét, a ta-
tárveszély legszorongatottabb idején, 1234-ben 
egyházi átokkal sújtotta hazánkat. Károly Róbert 
idején, 1314-ben a pápa keresztes hadat indított 
teljes búcsú ígéretével a tatárok és a pogány ma-
gyar nemzetségek ellen. (V.5, I:63) 

A székelyek közötti térítések Péter-korabeli 
eszközei: lenyakaztatások, a pogány papbírói hi-
vatalok üldözése, törzs és családnevek betiltása és 
azoknak keresztény nevekkel való felcserélése 
volt napirenden, annak ellenére, hogy a székely-
magyarság ősi hagyományai között a teljes vallás-
szabadság volt honos, s a térítéseket soha nem gá-
tolták. Ipolyi szerint a térítések, illetve erőszakos 
vallási üldözések a 14. századig tartottak. Viszont 
van tudomásunk arról, hogy a jászok térítése még 
a 16. században sem fejeződött be annak dacára, 
hogy országunk szívében voltak legnagyobb tele-
püléseik, s a pogány vallás ily sokáig való fenn-
maradását náluk elszigeteltséggel magyarázni nem 
lehet, de igen is azon magas valláserkölcsi élethez 
való ragaszkodással, ami ősvallásunk lényege. 

Ugyanakkor, amikor hazánk a „kereszténység 
védőbástyája” végzetes szerepét magára vállalta, s 
erdélyi, moldvai magyarjainkat végveszély fenye-
gette, hiába kértek Rómából magyar nyelvű gyón-
tató papokat, püspököket, de soha nem kaptak - a 
mai napig sem. Korunkban a tűzzel-vassal való 
irtást a kifinomultabb, de következetes elhallgatá- 
sok váltották fel. 

Ősi hitünk és műveltségünk törmelékeiből így 
épült fel az „Isten választott népe” és az „egyedül 
üdvözítő egyház” és a mindenek felett óhajtott 
hatalom, mely ezen ősi magyar hit magas 
szellemiségét megérteni soha nem tudta. 

Ősi hitvilágunk szent szolgája a barát, Isten 
hírnöke. Szerepe a Táltoséval rokon, felelőssége a 
hit megőrzése, tanítása, az emberek szellemi gon-
dozása. 

A következőkben idézett szövegek Erdélyi 
Zsuzsa „Hegyet Hágék Lőtöt Lépék” c. művéből 
vannak: 

„Elindultam egy útra, 
Hétszer szentelt szent útra, 
 
Ott vagyon egy szent egyház, 
Hétszer szentelt szent egyház, 
 
Az elõtt mondanak egy misét, 
Hétszer szentelt szent misét 
 
Az elõtt áll egy asszony, 
Hétszer szentelt szent asszony, 
 
Abba vagyon egy oltár, 
Hétszer szentelt szent oltár 
 
Az elõtt áll egy barát, 
Hétszer szentelt szent barát, 
 
Karján van egy gyermek  
Hétszer szentelt szent gyermek, 
 
Az az asszony Mária, 
A kis gyermek szent fia, 
A mi urunk Jézus Krisztus.  

(V.8:260) 
 

A hétszer szentelt szent kifejezés a végtelen-
nel hoz bennünket kapcsolatba, s a hétszer szen-
telt szent Barát fenti imában maga az Isten, a hét-
szer szentelt szent Asszony Nagyasszonyunk, a 
hétszer szentelt szent oltár maga az ég, a hétszer 
szentelt szent gyermek az Élet. 
 

„Látok két rózsapásztort,  
Szennél szent oltárt...”  

((((V.8:289) 
    

„Amott látok amott, rózsabástyát...”  
(V.8:294) 

 
„Én kimenek én ajtómon 
Föltekintek magas égbe 
Láttam, Máriát 
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Máriának bimbóját 
A leveles színû Szent Annát”… 

(V.8:289)    
 

A fenti két rózsapásztor ugyancsak a hétszer 
szentelt szent oltárrnál található, mint a barát. A 
barát szó avar örökségűnk és a leveles-rózsás kép 
avar díszítőművészetünkre emlékeztet. Elképzel-
hető, hogy őseink egy rétegének temploma a ró-
zsabástya, papi testülete rózsapásztor néven volt 
ismeretes, s a „leveles színű” Szent Anna nép-
meséink Viráganyója, Boldogasszonyunk. Az idé-
zett mű 357. oldalán említett rózsalányok is jelen 
vannak a fenti jellegű kápolnában, istentisz-
teleten, s az 549. oldal szerint hivatásuk a hí-
vőkben a reményt életben tartani. Gyermekkorom 
pünkösdi körmenetének még szerves része volt a 
rózsalányok jelenléte, kik virágszirmokat hintettek 
az Úr jelképeit hordó papság lába elé. Az Úr 
jelképe ez esetben is őseink naptükre volt. Világ 
és virág szavaink rokonsága jogán itt ismét fény-
jelképpel van dolgunk, s a rózsapásztor kifejezés a 
„fény őreit” is jelenthette, a rózsabástya a fény 
honát. Tekintettel, hogy előbb idézett imánkban 
két rózsapásztor említtetik, ismét feltehető, hogy a 
nap és sugára, Magor-Hunor-i jelképpel van dol-
gunk. Ha ezen túl emlékezetünkbe idézzük virág-
vasárnapi népi ihletésű díszeinket, a virággal át-
font kocsikerekektől népviseleteink csupa virág 
díszeit, valami halvány fogalmunk lehet őseink vi-
lágáról, mely valóban tündérkertet varázsolt e vi-
lágba. 

Ki kell hangsúlyoznom, hogy a    vásárosdombóivásárosdombóivásárosdombóivásárosdombói 
betlehemes    „„„„Haj! regHaj! regHaj! regHaj! regõõõõ rejtem! rejtem! rejtem! rejtem!”,”,”,”, az alant közölt    
berkesdiberkesdiberkesdiberkesdi betlehemes    „„„„haj, haj, hhaj, haj, hhaj, haj, hhaj, haj, hajajajaj”,”,”,”, felkiáltásai 
még megőrizték ősi regösénekeink ütemét, kife-
jezéseit. Ugyancsak fontos megemlíteni, s bővebb 
tanulmány tárgyává tenni a következő emléket: 

„„„„Haj, haj, haj! Úgy repülünk mint a raj...Haj, haj, haj! Úgy repülünk mint a raj...Haj, haj, haj! Úgy repülünk mint a raj...Haj, haj, haj! Úgy repülünk mint a raj...””””    E 
szerint nem „siettek”, mint közönséges pásztorok, 
hogy el ne késsenek.    Itt a táltos hagyományú pászItt a táltos hagyományú pászItt a táltos hagyományú pászItt a táltos hagyományú pász----
torok repülnektorok repülnektorok repülnektorok repülnek, mint a raj. Nyelvünk a raj szót 
leggyakrabban méhekkel hozza kapcsolatba, s ép-
pen e vidéken ,,,,,,,,az Isten aranyos madárkáiaz Isten aranyos madárkáiaz Isten aranyos madárkáiaz Isten aranyos madárkái””””----nak 
hívják. (Mágócsi gyűjtés). Egyiptomi ősnépeink 
szerint a meg nem születettek lelkei, mint méhek 
rajzották körül a napot, megtestesülésre várva. 

Atilla táltosairól jegyezték fel, hogy azok min-
den ütközet előtt lélekben az ellenség haditaná-
csain jelen voltak, minden titkukat ismerték, s így  

biztosították a könnyű győzelmet népünk számára. 
Népünk életének tehát szerves része volt a 

lélek, illetve tudat-kivetítés időt és teret figyelem-
be nem vevő valósága. Berze Nagy János gyűjtése 
szerint a berkesdi betlehemes magyarjai még em-
lékeztek, s minden valószínűség szerint éltek is 
ezen tudásukkal, ami génjeinkben hordozott ősi 
örökségünk. Ezen „repülés”, tudat-kivetítés újra 
élesztése őseink iránti tiszteletből szent köteles-
ségünk, a végtelenbe táruló élet jegyében. 

 
SZEMERE HAGYOMÁNYOKSZEMERE HAGYOMÁNYOKSZEMERE HAGYOMÁNYOKSZEMERE HAGYOMÁNYOK 

 

Magyar Adorján „Az ősműveltség” című mű-
vében részletesen kitér a szűzen születés szemere 
hagyományaira. Ezen nyelvi őstörzsünk társadal-
ma anya-elvű, eredetének helye Somogy-megye és 
vidéke, legmagasabb ismert fejlettségi fokát – ős-
török törzsünkkel egyesülve a Folyamközben érte 
el. 

E csoport gondolatvilágában fontos szerepet 
töltöttek be a létfeltételük alapját biztosító gabo-
nafélék, s így a gabonaszemszemszemszem is, valamint a jövő 
élet segítői, a beporzást, megtermékenyítést előse-
gítő méhméhméhméhecskék, s a nap arany színét tükröző mézmézmézméz. 
E szavak valláserkölcsi tartalmán túlmenően nyel-
vünkbe épített nyelvészeti egységet is alkotnak. 

Hazai mézeskalácsaink e jelképeket egyesí-tik, 
leány, huszár, szív és pólyásbaba képében. 
„…Különben Magyarországon, de a vele határos 
országokban is, ősrégi szokás vásárokon mézeska-
lácsokat árulni. Egész Magyarországon a mézes-
kalács legáltalánosabb alakja mindig a szív volt és 
a bábú, azaz a pólyásbaba, de igen általános volt a 
huszár és a leány is. Újabban ugyan már sok min-
denféle mást ábrázoló mézeskalács is készül, már 
röpülőgép alak is, de régebben főképpen csak az 
említettek készültek. Szerintem e négy hagyomá-
nyos alak a fönti regécskével (itt alant közlöm) 
van a legközvetlenebb összefüggésben, éspedig 
úgy, hogy a huszár a Napisten volt, de természe-
tesen egyúttal a vőlegény is, a leány a Földis-
tennő, vagyis Tündér Ilona, s a bábú, vagyis a kis-
ded pólyásbaba meg a szerelem származéka, eh-
hez nem kell magyarázat. Különösen kiemelém 
pedig még, hogy a „lány” ritkán és csakis újabban 
készült másképpen, mint lapra alkalmazva... mi 
pedig már tudjuk, hogy őseinknél a lap nőiségi 
jelkép volt, a palócoknak pedig egyik legfőbb val-
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lási jelképe.” (Az Ősműveltség, kézirat, 3317-
3319. old.) 

A fent említett „„„„A lelkecskékA lelkecskékA lelkecskékA lelkecskék”””” című rege szö-
vege a következő: 

„„„„Volt egyszer egy édesapa meg aVolt egyszer egy édesapa meg aVolt egyszer egy édesapa meg aVolt egyszer egy édesapa meg a ficskája.  ficskája.  ficskája.  ficskája. 
Egyszer a fiacska azt kérdezte az édesapjától:Egyszer a fiacska azt kérdezte az édesapjától:Egyszer a fiacska azt kérdezte az édesapjától:Egyszer a fiacska azt kérdezte az édesapjától:    

---- Édesapám, honnan kerültem én magához,  Édesapám, honnan kerültem én magához,  Édesapám, honnan kerültem én magához,  Édesapám, honnan kerültem én magához, 
meg édesanyához? meg édesanyához? meg édesanyához? meg édesanyához?     
Az édesapa így válaszolt:Az édesapa így válaszolt:Az édesapa így válaszolt:Az édesapa így válaszolt:    

---- Édes fiam, az így volt: az áldott Napban  Édes fiam, az így volt: az áldott Napban  Édes fiam, az így volt: az áldott Napban  Édes fiam, az így volt: az áldott Napban 
vannak a megszületendvannak a megszületendvannak a megszületendvannak a megszületendõõõõ emberek lelkei. Fehér  emberek lelkei. Fehér  emberek lelkei. Fehér  emberek lelkei. Fehér 
pillangók képében ott rajzpillangók képében ott rajzpillangók képében ott rajzpillangók képében ott rajzanak, szállonganak sok, anak, szállonganak sok, anak, szállonganak sok, anak, szállonganak sok, 
sok ezren és onnan repülnek ki a világba, s jutnak sok ezren és onnan repülnek ki a világba, s jutnak sok ezren és onnan repülnek ki a világba, s jutnak sok ezren és onnan repülnek ki a világba, s jutnak 
a földre is. Egyszer kint jártam a réten és ott sok a földre is. Egyszer kint jártam a réten és ott sok a földre is. Egyszer kint jártam a réten és ott sok a földre is. Egyszer kint jártam a réten és ott sok 
olyan fehér pillangó szállongott a virágoknál. Egyik olyan fehér pillangó szállongott a virágoknál. Egyik olyan fehér pillangó szállongott a virágoknál. Egyik olyan fehér pillangó szállongott a virágoknál. Egyik 
odajött hozzám és körülöttem kezdett röpködni; odajött hozzám és körülöttem kezdett röpködni; odajött hozzám és körülöttem kezdett röpködni; odajött hozzám és körülöttem kezdett röpködni; 
nem ment el. Mindjárt gondoltnem ment el. Mindjárt gondoltnem ment el. Mindjárt gondoltnem ment el. Mindjárt gondoltam, ez is egy lelam, ez is egy lelam, ez is egy lelam, ez is egy lel----
kecske és szeretne gyermekünk lenni. A kezem kecske és szeretne gyermekünk lenni. A kezem kecske és szeretne gyermekünk lenni. A kezem kecske és szeretne gyermekünk lenni. A kezem 
odatartottam neki, rászállott és ott maradott. Így odatartottam neki, rászállott és ott maradott. Így odatartottam neki, rászállott és ott maradott. Így odatartottam neki, rászállott és ott maradott. Így 
haza vittem és édesanyának azt mondottam, csihaza vittem és édesanyának azt mondottam, csihaza vittem és édesanyának azt mondottam, csihaza vittem és édesanyának azt mondottam, csi----
náljon neki testecskét. Akkor édesanyád a legjobb náljon neki testecskét. Akkor édesanyád a legjobb náljon neki testecskét. Akkor édesanyád a legjobb náljon neki testecskét. Akkor édesanyád a legjobb 
búzalisztbbúzalisztbbúzalisztbbúzalisztbõõõõl és mézbl és mézbl és mézbl és mézbõõõõl tésztát gyúrt és ebbl tésztát gyúrt és ebbl tésztát gyúrt és ebbl tésztát gyúrt és ebbõõõõl l l l gyergyergyergyer----
mektestecskét csinált. Kezet, lábat, fejet, szemet, mektestecskét csinált. Kezet, lábat, fejet, szemet, mektestecskét csinált. Kezet, lábat, fejet, szemet, mektestecskét csinált. Kezet, lábat, fejet, szemet, 
szájat csinált neki, s akkor annak száját kinyitotta, szájat csinált neki, s akkor annak száját kinyitotta, szájat csinált neki, s akkor annak száját kinyitotta, szájat csinált neki, s akkor annak száját kinyitotta, 
a fehér lepke oda beleröppent és erre a testecske a fehér lepke oda beleröppent és erre a testecske a fehér lepke oda beleröppent és erre a testecske a fehér lepke oda beleröppent és erre a testecske 
már élt is és ez lettél te, fiacskámmár élt is és ez lettél te, fiacskámmár élt is és ez lettél te, fiacskámmár élt is és ez lettél te, fiacskám.” 

E regécskében ismét nemcsak a szemere szem-
méz (e két szó egymás fordítottja) fogalom egye-
sítésével állunk szemben, hanem azon sziklaszi-
lárd tudattal, hogy az Élet Isten ajándéka, s hiába 
az emberi igyekezet, ha a Teremtő azt élettel meg 
nem áldja. 

Hasonló gondolatkört foglal magába a Ma-
gyarság Néprajza című mű III. kötetében leírt    
mátravidékimátravidékimátravidékimátravidéki ostyahordozás is:    „…a cifra süt„…a cifra süt„…a cifra süt„…a cifra sütõõõõk, k, k, k, 
mint tárgyi emlékek is figyelmet érdemelnek. Az mint tárgyi emlékek is figyelmet érdemelnek. Az mint tárgyi emlékek is figyelmet érdemelnek. Az mint tárgyi emlékek is figyelmet érdemelnek. Az 
ostyát fehér kendostyát fehér kendostyát fehér kendostyát fehér kendõõõõbe takarva gyermekek viszik be takarva gyermekek viszik be takarva gyermekek viszik be takarva gyermekek viszik 
házakhoz, annyi ostyát hagynak, ahány személy van házakhoz, annyi ostyát hagynak, ahány személy van házakhoz, annyi ostyát hagynak, ahány személy van házakhoz, annyi ostyát hagynak, ahány személy van 
a házban. Az ostyát nem eszik meg, hanema házban. Az ostyát nem eszik meg, hanema házban. Az ostyát nem eszik meg, hanema házban. Az ostyát nem eszik meg, hanem a köze a köze a köze a köze----
pében lévpében lévpében lévpében lévõõõõ Jézus képét, vagy egy keresztalakot  Jézus képét, vagy egy keresztalakot  Jézus képét, vagy egy keresztalakot  Jézus képét, vagy egy keresztalakot 
vágva ki belvágva ki belvágva ki belvágva ki belõõõõle, cifra cérnával a gerendára akasztle, cifra cérnával a gerendára akasztle, cifra cérnával a gerendára akasztle, cifra cérnával a gerendára akaszt----
ják jövják jövják jövják jövõõõõ Karácsonyig. Karácsonyig. Karácsonyig. Karácsonyig.”””” Itt is a kereszt, vagy Jézus 
képe az új életet hozó, újjáéledő Napot jelenti, 
mint ahogy maga a nap is „„„„eleven ostyaeleven ostyaeleven ostyaeleven ostya”””” népi imá-
inkban. Itt világosodik meg Jézus mondása is: „Ez 
az én testem…” ami nem az anyagelvű társa-
dalmak által feltételezett kannibalizmust, hanem a 
diadalmas, egyetemes Életet hozza emlékezetünk-
be. Ugyancsak meg kell említeni a magus, illetve 
mag-papság fényünnepéhez tartozó kellékek kö-
zött a kizárólagosan ez alkalomra sütött ostyát és 
kalácsot. Ehhez kapcsolódik egyes vidékeink kör-
alakúra formált karácsonyi fonott kalácsa is, ami a 
szent anyaság anyagi emlékei közé tartozik a Ka- 

rácsony, Korasszony emlékére. 
 

 
 

Két „élet” összeölelkezik. 
Marokszedõ bukovinai leány. 

 
Hazánkkal kapcsolatos szemere-sumir emlék 

egy része az Emese álma körüli hagyományunk-
ban maradt fenn, kinek nevét Bobula Ida 
„Kétezer magyar név sumir eredete” című műve 
38. oldalán a sumir Emes = papnő, értelmezéssel 
tárgyalja. Bobula Ida a reánk kényszerített, hamis 
történetírás kereteinek első lazítói között volt. A 
talált sumir-magyar kapcsolatok irányát - ha még 
közöttünk élne - biztosan átértékelné. A szómeg-
fordítás sajátos magyar törvényei szerint Emese, s 
fia Álmos neve is a Szem szócsoportba tartozik és 
a „Shamash” féle naptisztelettel, Sámson nevével 
- ki ugyancsak a Napistent jelképezte - hozható 
igen okszerűen összeköttetésbe 

Emese utódait szentnek tartották, s ismerték 
el őket a nyugati kereszténység képviselői és kó-
dex írói is. Maga a szent szó korai, s még rom-
latlan alakjában „„„„szemszemszemszem”””” Berze Nagy János szerint 
HosszúhetényHosszúhetényHosszúhetényHosszúhetényben napjainkban is ilyen alakban 
használták e szót a „„„„Szem Péter mög az ácsokSzem Péter mög az ácsokSzem Péter mög az ácsokSzem Péter mög az ácsok”””” cí-
mű mesében, s Ipolyi szerint is ősvallásunk ke-
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reszténység előtti hiteles szava. E szem szó viszont 
ismét legközvetlenebb kapcsolatban van szemere 
hagyományainkkal, s ott SzemSzemSzemSzem----ÚrÚrÚrÚr a Napisten ne-
ve. 

Árpádházunkat „szentek családja”-ként is-
meri történelmünk. Tekintettel fentiekre, ezen 
emlék a Kárpátokon túli szemere emlékekhez is 
vezet. Szent István, Szent LászlóSzent István, Szent LászlóSzent István, Szent LászlóSzent István, Szent László elnevezések ma-
gyarul Szem István, Szem LászlóSzem István, Szem LászlóSzem István, Szem LászlóSzem István, Szem László a hatalmas szem-
szemere családhoz való tartozást is jelenti, s a 
Szem nagycsaládonSzem nagycsaládonSzem nagycsaládonSzem nagycsaládon belül az Árpád házat. Ennek 
megfelelőjét találjuk ezredekkel korábban sumir 
területen, ahol az Árpád név ugyancsak jelen volt. 
Hivatalos történetírásunk e tényt „véletlennek” 
mondja. Hogy e család élete példaadó az 1000 év 
körüli „keresztény” egyházak szemében, ez ősi 
hagyományaink magas lelkisége, Isten-hite mel-
lett tesz bizonyságot 

E Szem nagycsalád eredete Nimród fia E Szem nagycsalád eredete Nimród fia E Szem nagycsalád eredete Nimród fia E Szem nagycsalád eredete Nimród fia 
Szemhez vezet, s e családból eredeztetik a BetleSzemhez vezet, s e családból eredeztetik a BetleSzemhez vezet, s e családból eredeztetik a BetleSzemhez vezet, s e családból eredeztetik a Betle----
hemi Herceget is.hemi Herceget is.hemi Herceget is.hemi Herceget is.    

    

    
 
 

A matyó betlehemesek öreg pásztora és 
betlehemhordozó asszonya: a betlehem fölirata 

szerint az alamizsnát közcélra gyûjtik. A betlehem 
színalakú. Mezõkövesd, Borsod m. 

 

Még ősibb időkbe vezetnek betlehemeseink, 
s népi imádságaink. Matyó betlehemeseink ismét Matyó betlehemeseink ismét Matyó betlehemeseink ismét Matyó betlehemeseink ismét 
anyaelvanyaelvanyaelvanyaelvûûûû szemeréinkkel kapcsolatosak, a matyó  szemeréinkkel kapcsolatosak, a matyó  szemeréinkkel kapcsolatosak, a matyó  szemeréinkkel kapcsolatosak, a matyó 
név maga is szemenév maga is szemenév maga is szemenév maga is szemere szócsoportbelire szócsoportbelire szócsoportbelire szócsoportbeli. Betlehemesei 
leányok, akik otthon, a házban éneklik el a bet-
lehemi történetet, szép, hímezett ujjvállú ruhát, 
színes, szalagos süveget öltve. Előttük pásztor 
térdel. A betlehemező asszony által hordozott bet-
lehem tetején angyalfej van, mely, ha a betle-
hemet magát az angyal testének vesszük, anyagi 
változata a ZalaZalaZalaZala----megyeimegyeimegyeimegyei (Dobri) imának: 

 
„Boldogasszony kebelibe 
Egy szép templomot láttam, 
Kívû aranyos, 
Bellû irgalmas 
Bellû van egy zsálymány 
Kikelve...”  

(V.8:487) 
 

Ősi imáinkon keresztül máig bepillantást 
nyerünk népünk teremtés hajnaláig vivő Isten-
tudatába, s ezen belül szemeréink Nagyboldog-
asszonyával kapcsolatos Ősanya-Ősanyag kapcso-
lataiba. 

 
BIBLIAI KAPCSOLATAINKBIBLIAI KAPCSOLATAINKBIBLIAI KAPCSOLATAINKBIBLIAI KAPCSOLATAINK    

 

Jászaink csillag-műveltségét azért emeltem ki 
a korábbiakban, mert e néptörzsünk palesztinai 
jelenléte és műveltség-alapító szerepe elvitatha-
tatlan. 

Nyelvi tulajdonságuk a „j”-sítés. Emlékük 
fennmaradt az „AS”-ok, „j”vel jászok, íjászok ne-
vében. Mint kiváló és magas műveltségű nép már 
a Traján oszlopon is sisakban, pikkely páncélban 
van megörökítve. Nevük jelentett íjászt, jázon 
változata járó, vándorló jelentésű. Kárpát-meden-
cei jelenlétük a legrégibb idők óta napjainkig 
nyomon követhető. A római korban, mint soha 
meg nem hódított municipium voltak jelen Pan-
nóniában „Municipium lasorum” néven, s a pápa 
még a 16 században is küldött térítőket az Ősi 
hitüket el nem hagyott jászok közé. 

Az Ótestamentum filiszteus néven idézi őket 
(Gen. XV 16-21) nyilazó értelemmel, éppen úgy, 
mint Hamorim, Amoreus névvel is, hasonló jelen-
téssel. Krétai őslakosok Jázon, Jón, Ion név alatt, 
s innen menekültek Palesztinába a görögök elől. 
Itt idéznem kell Magyar Adorjánt: „...Gyárfás „...Gyárfás „...Gyárfás „...Gyárfás 
István ’A JászIstván ’A JászIstván ’A JászIstván ’A Jász----Kunok Története’ címKunok Története’ címKunok Története’ címKunok Története’ címûûûû m m m mûûûûve I.ve I.ve I.ve I.    kökökökö----
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tetének 298. oldalán olvashatjuk: Ptolemaeus a régi tetének 298. oldalán olvashatjuk: Ptolemaeus a régi tetének 298. oldalán olvashatjuk: Ptolemaeus a régi tetének 298. oldalán olvashatjuk: Ptolemaeus a régi 
pannoniábapannoniábapannoniábapannoniában lakó népeket eln lakó népeket eln lakó népeket eln lakó népeket elõõõõszámlálván Sabaria számlálván Sabaria számlálván Sabaria számlálván Sabaria 
(Szombathely) környékére Jassius népet helyez. A (Szombathely) környékére Jassius népet helyez. A (Szombathely) környékére Jassius népet helyez. A (Szombathely) környékére Jassius népet helyez. A 
Magyar Nemzeti Múzeum Savariában, azaz SzomMagyar Nemzeti Múzeum Savariában, azaz SzomMagyar Nemzeti Múzeum Savariában, azaz SzomMagyar Nemzeti Múzeum Savariában, azaz Szom----
bathelyen kiásott római tégláján pedig ez olvashabathelyen kiásott római tégláján pedig ez olvashabathelyen kiásott római tégláján pedig ez olvashabathelyen kiásott római tégláján pedig ez olvasha----
tó: ’Lucius Savariensis Jon’. Ugyan e tégláról már tó: ’Lucius Savariensis Jon’. Ugyan e tégláról már tó: ’Lucius Savariensis Jon’. Ugyan e tégláról már tó: ’Lucius Savariensis Jon’. Ugyan e tégláról már 
1825182518251825----ben, tehát több mintben, tehát több mintben, tehát több mintben, tehát több mint száz évvel ezel száz évvel ezel száz évvel ezel száz évvel ezelõõõõtt hatt hatt hatt ha----
zánk egyik nagy tudósa, a gyzánk egyik nagy tudósa, a gyzánk egyik nagy tudósa, a gyzánk egyik nagy tudósa, a gyûûûûlölködlölködlölködlölködõõõõk által mink által mink által mink által min----
den alap nélkül gúnyolt Horvát István is megden alap nélkül gúnyolt Horvát István is megden alap nélkül gúnyolt Horvát István is megden alap nélkül gúnyolt Horvát István is meg----
jegyezte, hogy ha szombathelyi születésjegyezte, hogy ha szombathelyi születésjegyezte, hogy ha szombathelyi születésjegyezte, hogy ha szombathelyi születésûûûû (sava (sava (sava (sava----
riensis) volt e jón, akkor bizonyára nem volt riensis) volt e jón, akkor bizonyára nem volt riensis) volt e jón, akkor bizonyára nem volt riensis) volt e jón, akkor bizonyára nem volt 
görög, hanem jász. De Gyárfás István írja még, görög, hanem jász. De Gyárfás István írja még, görög, hanem jász. De Gyárfás István írja még, görög, hanem jász. De Gyárfás István írja még, 
többek között ezt is: ’Bizanti István (164többek között ezt is: ’Bizanti István (164többek között ezt is: ’Bizanti István (164többek között ezt is: ’Bizanti István (164----ben) írja: ben) írja: ben) írja: ben) írja: 
’Jas, Illuria része, lakói Játák; neveztetnek Joni’Jas, Illuria része, lakói Játák; neveztetnek Joni’Jas, Illuria része, lakói Játák; neveztetnek Joni’Jas, Illuria része, lakói Játák; neveztetnek Joni----
kának is’. Továbbá ugyanezen újgörög grammakának is’. Továbbá ugyanezen újgörög grammakának is’. Továbbá ugyanezen újgörög grammakának is’. Továbbá ugyanezen újgörög gramma----
ticust, Bizanti Istvánt idézve írja még: ’Mursa, ticust, Bizanti Istvánt idézve írja még: ’Mursa, ticust, Bizanti Istvánt idézve írja még: ’Mursa, ticust, Bizanti Istvánt idézve írja még: ’Mursa, 
városa Jonikának, építménye Adrianusnak.’városa Jonikának, építménye Adrianusnak.’városa Jonikának, építménye Adrianusnak.’városa Jonikának, építménye Adrianusnak.’     TudTudTudTud----
valévvalévvalévvalévõõõõleg Muleg Muleg Muleg Mursa (Murza), a mai Eszék római korarsa (Murza), a mai Eszék római korarsa (Murza), a mai Eszék római korarsa (Murza), a mai Eszék római kora----
beli neve volt. Továbbá: Egy római kövön, amely a beli neve volt. Továbbá: Egy római kövön, amely a beli neve volt. Továbbá: Egy római kövön, amely a beli neve volt. Továbbá: Egy római kövön, amely a 
régi Mursa, ma Eszék várostól nem messze ásatott régi Mursa, ma Eszék várostól nem messze ásatott régi Mursa, ma Eszék várostól nem messze ásatott régi Mursa, ma Eszék várostól nem messze ásatott 
ki, s Kr.u. 192 év elki, s Kr.u. 192 év elki, s Kr.u. 192 év elki, s Kr.u. 192 év elõõõõtti idtti idtti idtti idõõõõbbbbõõõõl való, ez áll: ’Divo l való, ez áll: ’Divo l való, ez áll: ’Divo l való, ez áll: ’Divo 
Comodo Respublica Jasoru’. Fölhoz Gyárfás még Comodo Respublica Jasoru’. Fölhoz Gyárfás még Comodo Respublica Jasoru’. Fölhoz Gyárfás még Comodo Respublica Jasoru’. Fölhoz Gyárfás még 
több adatot is, de elétöbb adatot is, de elétöbb adatot is, de elétöbb adatot is, de elég ennyi arra, hogy kétségg ennyi arra, hogy kétségg ennyi arra, hogy kétségg ennyi arra, hogy kétség----
telenül kittelenül kittelenül kittelenül kitûûûûnjön, miszerint jászok a Dunán túl és njön, miszerint jászok a Dunán túl és njön, miszerint jászok a Dunán túl és njön, miszerint jászok a Dunán túl és 
Szlavóniában is éltek, valamint hogy Szlavóniában is éltek, valamint hogy Szlavóniában is éltek, valamint hogy Szlavóniában is éltek, valamint hogy õõõõk és földjük k és földjük k és földjük k és földjük 
neveztettek úgy jász, mint jón, illetve Jónika, vagy neveztettek úgy jász, mint jón, illetve Jónika, vagy neveztettek úgy jász, mint jón, illetve Jónika, vagy neveztettek úgy jász, mint jón, illetve Jónika, vagy 
Jóniának is. De tudjuk még, hogy régen Erdélyben Jóniának is. De tudjuk még, hogy régen Erdélyben Jóniának is. De tudjuk még, hogy régen Erdélyben Jóniának is. De tudjuk még, hogy régen Erdélyben 
és Moldovában is éltek jászés Moldovában is éltek jászés Moldovában is éltek jászés Moldovában is éltek jászok. És íme, Gyárfás fö1 ok. És íme, Gyárfás fö1 ok. És íme, Gyárfás fö1 ok. És íme, Gyárfás fö1 
is hozza: „Várhely körül kiásott és Antonius Pius is hozza: „Várhely körül kiásott és Antonius Pius is hozza: „Várhely körül kiásott és Antonius Pius is hozza: „Várhely körül kiásott és Antonius Pius 
korából Kr.u. 140 év körül való római kövön korából Kr.u. 140 év körül való római kövön korából Kr.u. 140 év körül való római kövön korából Kr.u. 140 év körül való római kövön 
többek között ez áll: ’Pro salute et M. Dacorum többek között ez áll: ’Pro salute et M. Dacorum többek között ez áll: ’Pro salute et M. Dacorum többek között ez áll: ’Pro salute et M. Dacorum 
Jassiorum hang statuam in Auraria numiniJassiorum hang statuam in Auraria numiniJassiorum hang statuam in Auraria numiniJassiorum hang statuam in Auraria numini----
bus’...stb. Másik görög, harmadik latin nyelvbus’...stb. Másik görög, harmadik latin nyelvbus’...stb. Másik görög, harmadik latin nyelvbus’...stb. Másik görög, harmadik latin nyelvûûûû kö kö kö kö----
vönvönvönvön: : : : ’Axius Aelianus Jonius’ áll, melyekb’Axius Aelianus Jonius’ áll, melyekb’Axius Aelianus Jonius’ áll, melyekb’Axius Aelianus Jonius’ áll, melyekbõõõõl kiderül, l kiderül, l kiderül, l kiderül, 
hogy Erdélyben, avagy Moldovában Kr.u. 153hogy Erdélyben, avagy Moldovában Kr.u. 153hogy Erdélyben, avagy Moldovában Kr.u. 153hogy Erdélyben, avagy Moldovában Kr.u. 153----ban ban ban ban 
laktak dáklaktak dáklaktak dáklaktak dák----jászok, és hogy a jonius a jassiusjászok, és hogy a jonius a jassiusjászok, és hogy a jonius a jassiusjászok, és hogy a jonius a jassius----szal szal szal szal 
ugyanazon jász nemzet. Hozzáteszem: Igaz ugyan, ugyanazon jász nemzet. Hozzáteszem: Igaz ugyan, ugyanazon jász nemzet. Hozzáteszem: Igaz ugyan, ugyanazon jász nemzet. Hozzáteszem: Igaz ugyan, 
hogy valaki azt is következtethetné, hogy itt csuhogy valaki azt is következtethetné, hogy itt csuhogy valaki azt is következtethetné, hogy itt csuhogy valaki azt is következtethetné, hogy itt csu----
pán vapán vapán vapán valamely nyilazókról van szó, és hogy ezeket lamely nyilazókról van szó, és hogy ezeket lamely nyilazókról van szó, és hogy ezeket lamely nyilazókról van szó, és hogy ezeket 
rómaiak, az elnevezést a görögbrómaiak, az elnevezést a görögbrómaiak, az elnevezést a görögbrómaiak, az elnevezést a görögbõõõõl szedve, adták l szedve, adták l szedve, adták l szedve, adták 
volna a jonius nevet. De honnan szedték akkor az volna a jonius nevet. De honnan szedték akkor az volna a jonius nevet. De honnan szedték akkor az volna a jonius nevet. De honnan szedték akkor az 
ennek csakis a magyar nyelvbennek csakis a magyar nyelvbennek csakis a magyar nyelvbennek csakis a magyar nyelvbõõõõl magyarázható jász l magyarázható jász l magyarázható jász l magyarázható jász 
megfelelmegfelelmegfelelmegfelelõõõõjét? Görögül ugyanis io, iosz = nyíl, de jét? Görögül ugyanis io, iosz = nyíl, de jét? Görögül ugyanis io, iosz = nyíl, de jét? Görögül ugyanis io, iosz = nyíl, de 
nem íj. Ugyancsaknem íj. Ugyancsaknem íj. Ugyancsaknem íj. Ugyancsak görögül pedig ijon = nyilas, vagy  görögül pedig ijon = nyilas, vagy  görögül pedig ijon = nyilas, vagy  görögül pedig ijon = nyilas, vagy 
nyilazó. Azt is jól tudjuk, hogy a magyar jász népnyilazó. Azt is jól tudjuk, hogy a magyar jász népnyilazó. Azt is jól tudjuk, hogy a magyar jász népnyilazó. Azt is jól tudjuk, hogy a magyar jász nép----
név íjászt, íjast, de nem nyilazót, nem nyilast, hanév íjászt, íjast, de nem nyilazót, nem nyilast, hanév íjászt, íjast, de nem nyilazót, nem nyilast, hanév íjászt, íjast, de nem nyilazót, nem nyilast, ha----
nem íjjal fölfegyverzettet jelentnem íjjal fölfegyverzettet jelentnem íjjal fölfegyverzettet jelentnem íjjal fölfegyverzettet jelent”. (Az Ősműveltség 
kézirat 1532-1534. old) A jász névnek volt még 
járó, vándorló értelme is, s a görögök által megőr-
zött, de már nem értett Jó legenda is jász eredetű, 
Jóban az örökös vándorlásra késztetett Holdat sze-
mélyesítve meg; ugyancsak meg kell említeni, 
hogy régi nyelvünkben a jó, jú, jí szavak jelentet-
tek egyaránt tehenet, juhot is, mely utóbbiak ván-
dorló élete szükségszerűen került a vándor hold- 
dal is összeköttetésbe. 
 A jászok kárpát-medencei jelenlétét hagyo- 

mányaik, díszítőművészetük, hajós mesterségük, 
de fő1eg nyelvük őrizte meg azon időtől kezdve, 
midőn az Alföldünket még tenger borította. Ván-
dorló, hajós törzseik telepítették be Krétát, 
ahonnan a görögök elől menekültek Palesztinába. 
Hiller Máté Onomasticum Sacrum című, Tűbin-
genben 1706-ban kiadott művében így ír: „Ipsi 
autem Caphtoraei et sia et Deorum nomina ab 
exilio ducentes vocati sunt Pelischtim = exules. 
Amos 9:7 et Kerethim, de patria sua, Caphtore 
scilicet excisi. Ezechielis 25:16, Sophianae 2:5,  
I Samuel 30:14 Prius enim vocabulum Pelescheth 
regionis occupatae vocabulo derivatum radicum 
habet palasch, quae respondet aethiopico verbo 
phalasa, id est, migrare, peregrinari, unde flexum 
tephlasa, incertis secibus vagatus est.” Mai napig 
is tudósaink a filiszteus nevet eme pelishtim, 
vándor szóval kapcsolják össze. Jászaink hagyo-
mányában sokáig szerepelt ezen palesztinai biro-
dalmuk emléke, s csak később, osztrák és pápai 
beavatkozások következményeként merült mind 
inkább feledésbe. Középkori okirataink viszont 
még gyakran filiszteusoknak említik a jászokat: 

 

1357 1357 1357 1357 ———— Nagy Lajos korából: Nagy Lajos korából: Nagy Lajos korából: Nagy Lajos korából: „Quod cum inter 
Ladoslaum Leustachii filii Marcelli de genere Wrs 
Vaiuodae Philistnorum ab una, et inter domi-
num...” (Értelme: Őrs, aki a filiszteusok vezéré-
nek mondatik.) 
 

1395 1395 1395 1395 ---- Zsigmond király korából Zsigmond király korából Zsigmond király korából Zsigmond király korából:::: „Fidelibus  
suis nobilibus viris Emerico filio Alba, officiali 
per magnificum virum Franconeum supremum 
thesaurarium nostrum inter Philistaeos seu 
Jassones constituto, item magistro Thomae, Filii 
Georgii de Domoszló, ad Stephano filiu Grini 
salutem et gratiam. In personis Philisteorum seu 
Jassonum universorum in descensu vocato 
commorantium nostrae graviter conquestum est 
Maiestati, quomodo Philistaei seu Jassones nostri 
in descensu Négyszállás nuncapati residentes” 
(Fenti szöveg a filiszteusokat és jászokat egy nép-
ként említi.) 
 

1427 1427 1427 1427 ———— Zsigmond király idején Zsigmond király idején Zsigmond király idején Zsigmond király idején: „Pohárnik de 
Berzevicze Philistaeorum regalium comes.” 
 

Révai kódex:Révai kódex:Révai kódex:Révai kódex: „Mikoron azért kibocsátta volna 
pharao az népet, nem hozá által őket a Yazoknak 
földén...” „...elvesznek a jászoknak maradéki...” 
„Úrnak igéje ti reátok kanaani Jászoknak földő.” 
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Debreceni magyar legendaDebreceni magyar legendaDebreceni magyar legendaDebreceni magyar legenda    a XVI. századból: 
„Mikoron a Jászok a zsidókra hadakozának és a 
Goliád óriás...” „...kit hallván Saol király, hogy 
ezután a jászokat elverték volna.” „...fiával Jona-
tással egyetömbe a Gelboénak a hegyén a jászok 
hadába megöletteték.” Alább: „Szent Dávidnak 
mindönkoron hada vala a jászokkal.” 

Gyárfás István szerint a jászjászjászjász fordításnak az 
eredeti héber szövegben mindenütt pelistim,pelistim,pelistim,pelistim, a 
vulgátában philistinphilistinphilistinphilistin szó felel meg. Magyar Adorján 
szerint az Izrael név maga sem más, „mint valaaz Izrael név maga sem más, „mint valaaz Izrael név maga sem más, „mint valaaz Izrael név maga sem más, „mint vala----
mely filiszteus törzs neve, vagmely filiszteus törzs neve, vagmely filiszteus törzs neve, vagmely filiszteus törzs neve, vagyis a baszk nyelvben yis a baszk nyelvben yis a baszk nyelvben yis a baszk nyelvben 
máig fennmaradott Izara = csillag szó alig elválmáig fennmaradott Izara = csillag szó alig elválmáig fennmaradott Izara = csillag szó alig elválmáig fennmaradott Izara = csillag szó alig elvál----
tozott alakja, s amely szintén csillag értelemmel tozott alakja, s amely szintén csillag értelemmel tozott alakja, s amely szintén csillag értelemmel tozott alakja, s amely szintén csillag értelemmel 
bizonyára a Jászok nyelvében is meg volt, amely bizonyára a Jászok nyelvében is meg volt, amely bizonyára a Jászok nyelvében is meg volt, amely bizonyára a Jászok nyelvében is meg volt, amely 
szó etimonja a magyar izzik = fénylik, ragyog szó etimonja a magyar izzik = fénylik, ragyog szó etimonja a magyar izzik = fénylik, ragyog szó etimonja a magyar izzik = fénylik, ragyog 
valamint az izink = szikra, kicsiny.”valamint az izink = szikra, kicsiny.”valamint az izink = szikra, kicsiny.”valamint az izink = szikra, kicsiny.” Tudjuk, hogy 
a később jövő népek ősnépeink szokásait átvették, 
nevükkel együtt. Jászaink mellett az ugyancsak 
jeles hajós népként is szereplő besenyőkkel háza-
sodott össze Salamon, hasonló eredménnyel. Lé-
tezett a jászoknak jat, jád, jud alakú neve is, s a 
jövő magyarságtudósainak kötelessége felderíteni 
a jászok palesztinai jelenlétének teljes történetét, 
s elválasztani a nevüket átvevő rétegtől. Jelenleg 
is könnyen megállapítható, hogy a Jordán folyó, 
Asdod, Askalon, Jericho és Gáza városok nevei 
jász hagyománykör emlékét őrzik. 

Jász magyarjaink filiszteusokkal való azonos-
ságai fentebb láttuk már, kik a magyarságnak ép-
pen úgy részei ma, mint voltak ősidőktől kezdve. 
Ugyan ez áll a székely, hún, avar, besenyő, kabar, 
kún, kazár, palóc őstörök és szemere csoportokra 
is. Ezek később törzsekre szakadoztak, kevered-
tek, más és más országokat benépesítve sokszor 
egymással is vetélkedtek, s talán háborúskodtak 
is. Jelen korunkban teljes kört írt le a történel-
mük. Az őshazából elindulva, túlnépesedés és ter-
mészeti kényszer-hatások alatt végül is visszatér-
tek őshazájukba Magyarországra, ahol az ősi mag-
nép mindaddig is élt és őrizte a hazát és a nyelvet. 
Távolra szakadt véreink történelembe való beolva-
dásának fő okául a nyelv elvesztését ismerhetjük 
fel. 

Nimród népe viszont nemcsak birodalmakat 
alapított, de e birodalmak keletkezéséről, fenn-
állásáról való emlékeket híven megőrizte. Ezért 
emelt a vízözön 130. évfordulójának emlékére egy 
hatalmas tornyot, mely egyúttal a hatalmas hegyen 
kikötő bárka első állomásának, az Ararát hegyé- 

nek emlékét is őrzi. 
Avar őseinket nem kevesebb, mint 37 ókori 

írás azonosítja a hunokkal a VI-XIII. századok 
között A Kárpát-medencében - az elmúlt negyven 
évet nem véve figyelembe - 22 avar település lett 
feltárva. Palesztinai, Folyamközi jelenlétük máig 
sincsen felvázolva, noha nyelvük emlékét szám-
talan földrajzi hely őrzi ezen a vidéken. 

Atilla gyermekkori neveltetésének első helye 
Engedi, ami - mint látni foguk, szittya terület - az 
esszenusok, s Jézus gyermekkorának helye is. 
Thúróczy János krónikája (Helikon kiadó 1986, 
35.old.) a következőket mondja e tárgyban: „Atti„Atti„Atti„Atti----
la, Bendegúz fia, a nagy Nimród unokája, aki la, Bendegúz fia, a nagy Nimród unokája, aki la, Bendegúz fia, a nagy Nimród unokája, aki la, Bendegúz fia, a nagy Nimród unokája, aki 
Engadiban nevelkedett, Isten kegyelmébEngadiban nevelkedett, Isten kegyelmébEngadiban nevelkedett, Isten kegyelmébEngadiban nevelkedett, Isten kegyelmébõõõõl a hul a hul a hul a hu----
nok, médek, gótok és dánok királya, a földkereknok, médek, gótok és dánok királya, a földkereknok, médek, gótok és dánok királya, a földkereknok, médek, gótok és dánok királya, a földkerek----
ség félelme és Isten ostora.” ség félelme és Isten ostora.” ség félelme és Isten ostora.” ség félelme és Isten ostora.” Tekintettel arra, hogy 
Engedi esszenus központ, érdekes volna tudni, 
hogy Atilla mely zsoltárokat fordíttatta hun nyelv-
re, s van-e összefüggés az esszenus másolók tolla 
alól kikerült zsoltárokkal? E kérdés tisztázása is-
mét a jövő magyarságtudósaira vár. 
KézKézKézKézai Simon gesztájaai Simon gesztájaai Simon gesztájaai Simon gesztája Nimród birodalmával kap-
csolatban a következőket mondja: 
 

a. „Menrot gigans filius Tana ex semine Jafet 
oriundus” (Kézai 1:1 - V.4, I.:207) 

 
b. „Menroth gigans post linguarum inceptem 
confusionem terram Evilath introivit, que 
regio Perside isto tempore appellatur, et ibi 
duos filios Hunor scilicet et Magor ex Eneth 
sua coniuge generavit, ex quibus Huni sive 
Hungari siunt exorti.” (Kézai 1, bud.1. - V.4, 
I.:207) 
 
c. „Sita enim erat inter Nubiam et Egyptum, 
cuius antiqualia cernuntur usque hodie 
euntibus de Memphis Alexandriam.” (Kézai 
1:1 - V.4,I.211) 

 
 Gesztáink mivel tartalmilag látszólag eltérnek 
az Ótestamentum jól ismert származási tábláza-
tától, u.n. „magyar” történészeink részéről figye-
lemben nemhogy nem részesültek, de nevetség 
tárgyaivá is tétettek. Pedig éppen ezen eltérések 
bizonyítják önálló nemzeti történetírásunk létét, s 
a nagyon gazdag, ősi emlékű szájhagyomány is tá-
mogatja a fentieket. Tudtommal eddig nem merte 
senki kutatási tárgyul magáévá tenni azon igen 
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kézen fekvő lehetőséget, hogy az Ószövetség u.n. az Ószövetség u.n. az Ószövetség u.n. az Ószövetség u.n. 
„nemzetiségi táblázata” eredetileg nem a világ „nemzetiségi táblázata” eredetileg nem a világ „nemzetiségi táblázata” eredetileg nem a világ „nemzetiségi táblázata” eredetileg nem a világ 
nénénénépeinek táblázata volt, hanem a hunpeinek táblázata volt, hanem a hunpeinek táblázata volt, hanem a hunpeinek táblázata volt, hanem a hun----magyarmagyarmagyarmagyar----szeszeszesze----
mere népek története, mere népek története, mere népek története, mere népek története, õõõõsidsidsidsidõõõõktktktktõõõõl fogva, l fogva, l fogva, l fogva, melyből 
aztán későbbi túlszaporodás, vándorlások és keve-
redések folyamán valóban a többi, most ismert, s 
nemzeti történelemmel rendelkező népek kelet-
keztek. S ezen történetírás – amint azt ásatásokból 
ma már tudjuk, nem az özönvíz után, de az azt 
megelőző korokban keletkezett, az emberiség egy-
nyelvűnek tudott, nagycsaládi korából. Mind-
ennek nyugaton bő irodalma van. Most talán csak 
XXIII. János pápa 1962 Július 1XXIII. János pápa 1962 Július 1XXIII. János pápa 1962 Július 1XXIII. János pápa 1962 Július 1----i i i i beszédét idézem 
(Novena Allo Spirito Santo per il Concilio Ecu-
menico Vaticano II), a Presidenza General dell 
Azione Cattolica Italiana Via Conciliazone 1. Ro-
ma kiadásában: 
 Szemináriumainkban alig van ékes-szólástan 
és a hívek kénytelenek végig kínlódni az új papok 
gyatra beszédeit és naiv, piezotus (jámborkodó) 
meséit. Tele a fejük dogmával és az Ószövetség 
idejemúlt és megcáfolt antropomorfista nacio-
nalizmussal, s beleizzadnak szegény elneveltek, 
hogy kihozhassák Isten egyetemes szeretetét, min-
den népnek adott természeti jogokat és a krisztusi 
universalitást. Vagyis hamis, ókori nívón mozgunk 
ma is, amikor pozitív tudomány, a régészet, em-
bertan, földtan, s nem különben a megtalált sumer 
első biblia (Ur, 1954 Dr. S.N.Kramer: Paralel 
Biblia, 1956) is mindent világosan feltártak és 
megmagyaráztak. Senki nem érti ezt a maradi és . Senki nem érti ezt a maradi és . Senki nem érti ezt a maradi és . Senki nem érti ezt a maradi és 
már kimúlt ószövetségi fontoskodást, ami nagymár kimúlt ószövetségi fontoskodást, ami nagymár kimúlt ószövetségi fontoskodást, ami nagymár kimúlt ószövetségi fontoskodást, ami nagy----
részt egy összelopott és átírt ókori hagyománynak részt egy összelopott és átírt ókori hagyománynak részt egy összelopott és átírt ókori hagyománynak részt egy összelopott és átírt ókori hagyománynak 
és letés letés letés letûûûûnt népeknek (sumer, parthus, káld, babiloni, nt népeknek (sumer, parthus, káld, babiloni, nt népeknek (sumer, parthus, káld, babiloni, nt népeknek (sumer, parthus, káld, babiloni, 
egyiptomi) megmásított történelme. egyiptomi) megmásított történelme. egyiptomi) megmásított történelme. egyiptomi) megmásított történelme. 1111 Szóval kötve 
vagyunk valami ósdi judaizmussal, pedig nekünk 
elég Krisztus az Isten Fia…” 
 Elsőnek Noé „Sem„ nevű fiával kapcsolatban 
említem meg, hogy nevének eredetével nyugati 
történelem íróink megbirkózni mindez ideig nem 
tudtak. Annyiban viszont megegyeznek, hogy erős 
hasonlóságot mutat a „sumir” népnévvel; KramerKramerKramerKramer 
„The Sumerians” című műve 298. oldalán Phoe-
bel véleménye felé hajlik, mely szerint az aggaz aggaz aggaz agg----
lutináló nyelvet beszéllutináló nyelvet beszéllutináló nyelvet beszéllutináló nyelvet beszélõõõõ turáni nép m turáni nép m turáni nép m turáni nép mûûûûveltségét, veltségét, veltségét, veltségét, 
                                                 
1 Sumer Gilgames Epos, sumer-akkád epikák, Enki 
Ninmak, Atrahasis történetei, indiai puranak próféciái; 
Zarathustra Zend Avestája, egyiptomi Halottak könyve, 
Amarna kor szellemisége, IV. Amenhotep kultusza, 
memphisi theologiától Ptaphotep, Dzsedefhór, Heti, Hoferi, 
Amenemope munkájáig. 

nyelvét nyelvét nyelvét nyelvét ---- birodalmuk felbomlása után  birodalmuk felbomlása után  birodalmuk felbomlása után  birodalmuk felbomlása után ----    a semi né-
pek magukénak tulajdonították ki. Itt szeretném 
az olvasót Magyar Adorján gyakran idézett (Az 
Ősműveltség című műve „Szemere” fejezetére 
figyelmeztetni), ahol – vízözön előtti – őstörzsünk 
nevét a „szem” szóból eredeztette. Korábbiakban 
említettem, hogy ezen őstörzsünk földművelő, 
anyaelvű társadalom, s mint ilyennek a „szem”, 
gabonaszem létfontosságú, s az élet, fennmaradás 
jelképe. Sumir templomok „szem” oltárainak ér-
telme – melyeken csupán két szem van kiemelten 
elhelyezve – nyelvünk segítségével könnyen meg-
érthető, s a szemere Szemúrnak nevezett nap ne-
vét idézi. (V.26) A sumír ékírás alap ideo-
grammája saját nevével kapcsolatban a szem: bú-
za, illetve árpa szem. 
 E szóval kapcsolódik a vallás-erkölcsi foga-
lomkör „szemérem” szava is. A szemerék szemé-
rem vallásával kapcsolatos, hogy Noé gyermekei 
közül Szem volt az egyedüli, aki szemérmesen 
betakarta atyja meztelenségét. Az Ószövetség írói 
értelemvesztetten, de átvették – a csak magyarban 
érthető – Szem – szemérem szó azonosságának 
emlékét. 
 Kézai gesztáKézai gesztáKézai gesztáKézai gesztájajajaja még szoros összeköttetésbe 
hozza az Ótestamentum népeit hun-magyar népe-
inkkel. Nimród ősatya működési területe Bábel és 
Alexandria közötti területek. Nemzeti hagyomány-
ként említi a világ egynyelvűségének tudatát, s az 
első nyelvkeveredés emlékét Bábel vidékén. 
1282-ben írt gesztája már beszél az egyiptomi pi-
ramisokról, amikor nyugati történészek ezek lé-
tezéséről sem tudtak. (Kézai 1:1, és Ipolyi 1.211-
212) 
 A Káld BerossusKáld BerossusKáld BerossusKáld Berossus (V.6:25) említi, hogy Belas 
halála után – ki Jupiter fia volt – Nimród és népe 
érkezett Senaar földjére, ahol az özönvíz 130. 
évfordulójának emlékére hatalmas tornyot épített. 
Kapcsolatba hozza Nimródot a szkítákkal. Azon 
kevés számú ókori történészek egyike, akinek 
helyismereti tudását bizonyítja, hogy ismerte pél-
dául a Tanais nevét. 
 EpiphaniusEpiphaniusEpiphaniusEpiphanius említi, hogy a Hellén történelem-
tudomány Nimródot Zoroaszternek hiszi, aki végül 
is a keleti tartományok felé vonult, s Baktriát ala-
pította. 
 Isidorus HispalensisIsidorus HispalensisIsidorus HispalensisIsidorus Hispalensis (De Asia XIV.3) még tud 
arról, hogy Nimród alapította a mag vallást 
(V.6:25) 



TANULMÁNYOK 

 25  

 Kézai történetében szereplő Evilath névvel 
kapcsolatban meg kell említeni, hogy Kosmos In-
dikopleustes (Christian Topography Basel, 1527) 
írja Kr. u. 510-ben – miután széleskörű utazását 
befejezte – hogy India és Hunnia egyesített terü-
leteit nevezik Evilathnak. 
 

 Kraus SamuelKraus SamuelKraus SamuelKraus Samuel (Ethnographia 1898) meg-
említi, hogy az ázsiai szittyák Cabalaca nevű vá-
rosa azonos a bibliai Chavilával, s így Anonymus 
Góg és Magóg népe az alánokkal azonosítható. Így 
Nimród a szittya birodalom alapítója, királya és Nimród a szittya birodalom alapítója, királya és Nimród a szittya birodalom alapítója, királya és Nimród a szittya birodalom alapítója, királya és 
ffffõõõõpapja. papja. papja. papja. Hatalma alá tartozó hatalmas területeket 
fentebb említettem. Mindezen emlékek egy ke-
reszténység előtti korból származnak, s a Kárpát-
medence és Tigris-Euphrát-i műveltségi kör emlé-
két őrzik. Ugyanakkor mind inkább nyilvánvaló, 
hogy az u.n. Ótestamentum könyveinek nagy része 
e kultúrkör emléke, testvér-népek története, má-
sok által kisajátítva és félremagyarázva. (V.ö.: No-
ah Kramer művei) 
 

 Bíborban született ConstantinBíborban született ConstantinBíborban született ConstantinBíborban született Constantin írja, hogy ezen 
hunhunhunhun----szittya népekszittya népekszittya népekszittya népek Assyriában Savarto Asphaloi-
nak hivatnak akik etelközi testvéreikkel állandó 
kapcsolatban vannak. Noha térben távol élnek 
egymástól, azonos nyelvet beszélnek. Adatközlazonos nyelvet beszélnek. Adatközlazonos nyelvet beszélnek. Adatközlazonos nyelvet beszélnek. Adatközlõõõõi i i i 
Tormás és Bulcsú Árpád ivadékok voltak,Tormás és Bulcsú Árpád ivadékok voltak,Tormás és Bulcsú Árpád ivadékok voltak,Tormás és Bulcsú Árpád ivadékok voltak, kinek 
neve nemcsak a modern magyar államalapításhoz, 
de a judeo-kereszténységet megelőző századokig  
megy vissza.  
 

 Szavárd magyarokról beszél Kr.u. 854-ben az 
örmény János patriarcha Uldi tartományból, mely 
Örményország északi részén fekszik, a Kur fo-
lyótól és a Kaukázustól délre, s magukat Kustól, 
Kám fiaitól származtatják. (Cham 6:27) 
 Az örmény AgaAgaAgaAgathangelusthangelusthangelusthangelus a kaukázusi népein-
ket hunnak, a közép-ázsiai testvérnépeinket Kus-
nak, nevezte, s ezekkel azonosítja a Pártusokat is. 
 IpolyiIpolyiIpolyiIpolyi (II.234) szerint a kazárok Jafettől 
származtatják magukat, Togarma fiaitól, s az avar, 
tarján, bulgár és szabír népeket is; s II.104. olda-
lon említi, hogy Nestor, a palócok 1096.-I. kievi 
hadjáratával kapcsolatban kitér történetükre is, s 
Ismaeltől származtatja őket a turkmanokkal és be-
senyőkkel együtt. 
 Menschem HelfenMenschem HelfenMenschem HelfenMenschem Helfen: The World of the Huns (A 
hunok világa) című művében felhozza, hogy Pro-
copius szerint Magóg azonos a Massagetákkal, il-
letve a hunokkal. 
 A Talmud és JosephusTalmud és JosephusTalmud és JosephusTalmud és Josephus szerint Magóg azonos a 

fehér hunokkal. 
Itt kötelességem megemlíteni a múlt „hiva-

talos” „magyar” történetíróinak azon csodálatos 
igyekezetét, hogy minden magyar gesztát és ős-
történet-kutató munkáját nevetségessé tegyék, vi-
szont népünk történetét szándékosan elferdítő 
munkáknak adják a hitelesség látszatát. Csak a 
legdurvább ilyen – jelen tárgyunkkal kapcsolatos 
– igyekezetet szeretném felmutatni.  

Nimróddal kapcsolatos hagyományaink ősisé-
ge és őseredetisége vitathatatlan, s máig fel nem 
dolgozott, hatalmas kutatási lehetőséget rejt magá-
ban a jövő magyarságtudósai számára. Ezen ősha-
gyomány szerint Nimród a bábeli tornyot az özön-
víz 130. évfordulójának emlékére építtette, hálás 
megemlékezésként. Aki a jelen magyarjának em-
lékállító kényszerét ismeri, kétsége nem lehet a 
két műveltségi kör génjeinkbe épített azonossága 
felől. 

Ősi hagyományainkat kisajátító utódművelt-
ségek szerint viszont a bábeli torony „Istennel 
való szembe-szegülés” terméke, ami végső pusz-
tulást hozott egy bosszúálló Isten részéről. A ma-
gyar hála az átvevő nép jelleme szerint bosszú-
állás, vetélkedés jelképévé vált. 

A – tudtommal – soha meg nem kérdőjelezett 
Josephus zsidó történetírónak a zsidók régi törté-
netével kapcsolatos munkájában azt állítja, hogy 
mielőtt a torony építése megkezdődött, Noé le-
származottai ugyanazt a héber nyelvet beszélték. 
Aki viszont a jelen nyelvészeti és történelmi isme-
retek birtokában van jól tudja, hogy azon ősidők-
ben héber nyelv még nem létezhetett, mely egy jó-
val később kialakult kánaáni és semi (itt már a 
mai, helytelen értelmezésű semi szót használom) 
keveréknyelv. Az viszont joggal következtethető, 
hogy az emberiség ezen egységes nyelve egyenes-
ágú ősnyelvünk. 

Hasonló kisajátítás eredménye a keleti zsidó-
ság Ashkenázi neve, ami szittyát jelent. Ugyan 
akkor a zsidó Pál a szittyákat a világ legaljasabb 
és legkegyetlenebb népének mondja. A Talmud 
szerint Jézus szittya zsoldos gyermeke. Pál tehát 
tudta, hogy a jézusi vallás szittya erkölcsiségre 
épített mag-vallás, illetve világnézet, hiszen Jézus 
vallást, szervezetet alapítani soha nem akart, s 
minden ilyen igyekezet elől kitért. Így tehát egy-
azon nép sajátította ki: 

1. Nyelvünket 
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2. Népi hovatartozásunkat, történelmünket, 
két ízben is a szemere és szittya példák 
szerint 

3. Országainkat a Folyamközben és Cana-
anban 

4. Hitünket 
S ezen igyekezetük mind a mai napig egyfolytában 
tart, hasonló recept szerint. 
 Az Edessai-i Krónika még Kr. u. 706-ban is 
Tammúz haváról beszél a hunok 395.-i mezopo-
támiai hadjáratával kapcsolatban. Tehát ősvallá-
sunk e része keleten is élt még a keresztény szá-
zadokban éppen úgy, mint kárpát-medencei vo-
natkozásban is a Damu, s Dana nevekben, melye-
ket hivatalos történészeink elírásnak tartanak, 
viszont mindegyik Tana nevét őrzi. 
 Középkori krónikáink ugyancsak megőrizték 
a fehér szarvas, a csodaszarvas képét, minden 
hagyományüldözés dacára. Nyugati krónikások 
átvették a fehér szarvas képét, mint Jézus jelké-
pet, de már nem tudták a kettő közötti össze-
függést, mi szerint a Csodaszarvas az Ég küldötte, 
Isten hírnöke. Jézus és a fehér szarvas egymásba 
fonódó képe viszont a kereszténység kezdeti nap-
jait megelőzve már élő valóság. A Bibliában meg-
őrzött, illetve az Újszövetségből ki nem vágott ré-
szekből nem szerzünk tudomást a Pártusok, szity-
tyák hatalmas befolyásáról e vidéken, viszont 
mindez könnyen kiegészíthető bármely történelmi 
könyvtár segítségével. 
 A „nemzetiségi” táblázatokat – külön az 
ószövetségi és külön a magyar hagyományú beosz-
tásban – gyors áttekinthetőség kedvéért külön 
oldalon hozom. 

 
SZIBÉRIAI SZITTYA LOVASOKSZIBÉRIAI SZITTYA LOVASOKSZIBÉRIAI SZITTYA LOVASOKSZIBÉRIAI SZITTYA LOVASOK    

 
 „A két arany-függő lovas ábrái nyugat Szibé-
riából származnak. Ők is pikkelypáncélt visel-
nek. A híres Pazyryk-i faliszőnyeggel való erős 
hasonlatosságuk miatt feltételezhetően korai mun-
kák. A rövid mente, a csizmák, lószerszámok e fa-
liszőnyeg képével azonosak. A ló sörényének ilyen 
alakítása ugyancsak teljesen egyező a Pazyryk-i 
leletével. 
 A sztyeppei kultúrák legkorábbi páncélja a 
pikkely páncél volt. Annak ellenére, hogy Urar-
tuval szoros kapcsolatban állottak, soha nem 
vették át az ott dívó páncéltípust. Századokon ke-

resztül megfigyelhetjük jelenlétüket a pikkely-
páncél alapján. A pikkelyeket néha csontból, 
néha bronzból, vagy vasból készítették; néha két 
fémet használtak együtt…”* 
 

 Fentiekkel kapcsolatban figyelmeztetni sze-
retném olvasóimat arra, hogy a filiszteus Góliát-
nak pikkelypáncélja volt éppen úgy, mint a Traján 
oszlop jászainak 
 

 
 

 
. 

                                                 
* Radlov 1893, 123; Kondakov and Tolstoi 1889, 3, 47, 
fig. 49; Rudenko 1962b, 49, pl. 22:8, 9. Miller acquired the 
plaques northwestern Altai 

Rudenko 1593, pl. 95. 
Maenchen-Helfen, 1957a, 125-126, 135-136 
Plotrovskil 1955, 3, 20-22, 30-35, figs. 21, 23, 24, pl. 

14 and 1959, 166. 
Minns 1913, 73-74, 187, 224, fig. 45, 80, 134; 

Rostovtsev 1931, 283, 286,289, 311-312, 316, 464, 472; 
Medvedev, S A 2, 1959,120-122. The Maeotian tribes had 
scale armor as early as the fourth century a. c. (MIA 64, 
1958, 305) 

Minns 1913, 14; Rostovtsev 1931, 316. 
Popovka: Bobrinskol 1901, 3, 75, pl. 8:15-21; 

Losovaya: Rostovtsev 1931, 193; Volkovtsy: R V 8, 90. Cf. 
Blavatskil 1954, 114. For the leather scale armor, see 
Chernenko 1964, 17, 144-152 

Minns 1913, 206, 224, 229; L. Matsulevich, 
Soobshcheniia Gos. Ermitazha 4, 1947, 7, fig. 3. 
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NEMZETISÉGI TÁBLÁZATOKNEMZETISÉGI TÁBLÁZATOKNEMZETISÉGI TÁBLÁZATOKNEMZETISÉGI TÁBLÁZATOK 
 

I. Krónikáink szerint 
 
Anonymus Japhet Magóg, a szittyák első királya 
Kézai Japhet Tana Menrot (Nimród) 
Pozsonyi Krónika Japhet Cana Nembrothus 
Budai Krónika Japhet Tana Nimród 
 Japhet Tana Hunor 
Thúróczy Japhet Magor  
 Kham Kus Nimród (Nemphroth, Nemroth) 
 

II. Ótestamentum szerint 
 
Jáfet fiai Gomer (magyar), Magog, Madai — mind magyar nevek 
 Gomer fiai között Ashkenáz — régen a szittyák neve, egyik unokája 
 Kittim (Hittes) 
 Ezeket a biblia egyöntetűen „genetilek”-nek nevezi 
  
Ham fiai 1. Kus 
 2. Mizraim 
 3. Put 
 4. Canaan 
  
 unokái: ad 1. Kus fia Nimród. Városai között szerepel Ninive, mely város neve napjainkig 

fennmaradt gyermekjátékainkban. 
  ad 2. Mizraimtól származik a „Caphtorim” és „Casluhim” nép, a „filiszteusok” őse. 
  ad 4. Canaan fiai között szerepel az amoriták népe. Városai között szerepel a mai 

Sodom, illetve Sodoma néven ismert város, mely sódombjairól 
ismerhető fel. 
Gomorrah — Gómer nevét idézi 
Gaza — a magyar Géza névvel, s kus, kazár kapcsolatokkal hozható 
összefüggésbe. 
Canaan óriástermetű őslakói, az anákok — enéh nevével mutatnak 
rokonságot. Óriások voltak a filiszteus jászok is a hagyományok 
szerint. 

 
Atilla származása a Budai Krónika szerint 

 
 Nimród Bendekuz — Atilla 
 
s bővebben, Marcel Brion „Attila, the Scourge of God” című műve szerint: 
 
Mundzuk — Turda — Scemen — Ethe — Opos — Cadicha — Berend — Sulthan — Bulchu — 
Bolug — Zambour — Zamour — Reel — Levente — Kulche — Ompud — Miske — Mike — Bezter 
— Rudli — Chanad — Bukem — Bondofort — Tarkans — Othmar — Radar — Beler — Kear — 
Keve — Kelád — Dama — Bor — Nembroth — Kus — Kam 
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HUN EMBERÁBRÁZOLÁSOKHUN EMBERÁBRÁZOLÁSOKHUN EMBERÁBRÁZOLÁSOKHUN EMBERÁBRÁZOLÁSOK    
 

Masklike heads occur on horse trappings, stam-
ped silver and bronze sheets, in Hunnic burials as 
well as in those which in one way or another 
indicate a Hunnic milieu; in Szentes-Nagyhegy173 
and Pécs-Üszög174 in Hungary, Nova-Grigor’ evka 
in the southern 
 

 
 
Fig. 13. Mask-like human heads stamped on gold sheet 

from a Hunnic burial at Pokrovsk-Voskhod.  
From Simitsyn 1936, fig. 4. 

 

 
 
Fig. 14. Mask-like huma heads stamped on silver sheet 

on a bronze phalera from kurgan 17, Pokrovsk.  
From Minaeva 1927, pl. 2:11 

 
 Fenti szöveg kivonatos fordítása: Hun temet-
kezés keretén belül feltárt arany fej ábrázolások. 
A nyugati tudós nem érti a kettős-fej jelentését. 
Az alsó fej ezüstből. Hasonló leletek kerültek elő 
a Kárpát-medence térségétől (Szentes-Nagyhegy 

                                                 
173 Fettich 1953, pl. 58:2; A A H 7, 1956 pl. 17:13-15 
174 Fettich 1953 181, pl. 58:9 

és Pécs-Üszög) kezdve Párthián át Szibériáig ter-
jedő területeken. 
 Szerintem a kettős aranyfej Magor-Hunori 
napábrázolás, az alsó ezüst a holdjelképű Mén 
ábrázolása. Mindkettőn a kerek-fejű magyar 
szépségideál érvényesül, amit a fenti szöveg 
jellegzetesen szittya-vidéki divatnak minősít. 
 

DUNAVIDÉKI HUN DUNAVIDÉKI HUN DUNAVIDÉKI HUN DUNAVIDÉKI HUN 
EMBERÁBRÁZOLÁSOKEMBERÁBRÁZOLÁSOKEMBERÁBRÁZOLÁSOKEMBERÁBRÁZOLÁSOK    

 

 

 
 

Fig. 16. Bronze mountings from a wooden casket 
from Intercisa on the Danube.  

From Paulovics, AÉ. 1940. 
 

Szöveg magyarázat: Fa koporsó bronz díszei a 
Duna melletti Intercisából. 
 

 
VONATKOZÓ IRODALOVONATKOZÓ IRODALOVONATKOZÓ IRODALOVONATKOZÓ IRODALOMMMM    

    
1.1.1.1. Berze Nagy János: A Magyarság Néprajza, III. kiadás, 

Királyi Magyar Egy. Ny. 
2.2.2.2. O. Nagy Gábor: Magyar Szólások és Közmondások, 

Gondolat, 1966 
3.3.3.3. Ipolyi Arnold: Magyar Mythologia, I-II. kötet, Buda-

pest, 1929. Zajti Ferenc Kiadása, A Budapesti Hírlap 
Nyomdája 

4.4.4.4. Thúróczi János: Magyar Krónika, Magyar Helikon 1957 
5.5.5.5. Berze Nagy János, Dr.: Baranyai Magyar Néphagyo-

mányok, Kultura Könyvnyomdai Műintézet Pécs, 1940 
6.6.6.6. Varga Zsigmond: Az Ókori Keleti Népek Művelő-

déstörténete, A Magyar Református Egyház Kiadása 
Pápa, 1918 

7.7.7.7. Vikár Béla: Kalevala, Európa Könyvkiadó Budapest, 
1962 

8.8.8.8. Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet Hágék, Lőtöt lépek, Archai-
kus imádságok, Magvető Könyvkiadó Budapest, 1976 

9.9.9.9. Agyagtáblák üzenete, Ford.: Rákos Sándor, Magyar 
Helikon, 1976 

10.10.10.10. M. E. L. Mallowan: Nimrud and its Remains, The 
Aberdeen University Press, 1966 



TANULMÁNYOK  ÓKORTÖRTÉNET 

 29  

7.7.7.7. Bobula Ida: Kétezer Magyar Név Sumir Eredete, 
Limestone College, Gaffney, S. C. 

8.8.8.8. Blaskovics József: A Magyarok Története  Tárih-i 
Üngürüsz, a II. Nagy Szittya Történelmi Világkong-
resszus Kiadása, Cleveland Ohio 1988 

9.9.9.9. The Lost Books of the Bible and The forgotten Books of 
Eden, World Bible Publishers, Inc. 

10.10.10.10. D. J. Wiseman: Peoples of Old Testament Times, 
Oxford at the Clarendon Press, Oxford University Press, 
1973 

11.11.11.11. Samuel Noah Kramer: The Sumerians, their history, 
culture and character, The University of Chicago Press, 
Chicago, 1963 

12.12.12.12. Historical Atlas of the Holy Land, Rand MacNally and 
Company, New York, Chicago, San Francisco 

13.13.13.13. A.J.Arberry: The Koran Interpreted, The MacMillan 
Company, New York 1967 

14.14.14.14. Paul J. Achtemeier, general editor: Harper’ s Bible  

Dictionary, Harper and Row Publishers San Francisco 
1985 

15.15.15.15. Dictionary of the Bible by James Hastings, Scribner 
and Sons, 1963 

16.16.16.16. Illustrated Dictionary and Concordance of the Bible 
G.G. The Jerusalem Publishing House LTD. Jerusalem. 

17.17.17.17. Archeológiai Értesítő, Vol. 93, 1966, 2. szám „Köz-
lemények”,  235. old. 

18.18.18.18. Archeológiai Értesítő, Vol. 91, 1964, 2. sz. „Megjegy-
zések a Fanyüvő Sámson Ikonográfiájához”, 215. old. 

19.19.19.19. National Geographic, Vol. 153, No. 2. February 1978, 
Minoans and Mycaeneans, Sea Kings of the Aegean,  
pp. 142 

20.20.20.20. Magyar Adorján: Az Ősműveltség, Kézirat 
21.21.21.21. Kodály Zoltán: Visszatekintés, Zeneműkiadó Vállalat 

Budapest, 1964 
22.22.22.22. Tomory Zsuzsa: Kezdeteink, MBE Kiad. 
 Miskolc, 2000 
 

 

 
 
 
 

 

HAJDÚ KATALINHAJDÚ KATALINHAJDÚ KATALINHAJDÚ KATALIN    
    

Kik azok a Filiszteusok? 
I. rész 

 

 
Jászok-e a filiszteusok? Tették fel a múlt század-
ban jeles tudósaink a kérdést, majd megkezdődött 
a vita közöttük. Számos érvet hoztak fel ellene és 
mellette is, de valahogy a régészeti feltárások 
eredményei kimaradtak a bizonyítékok felsorolása 
között. Talán azért is mert a feltárások zöme a XX. 
Században indult meg a volt filiszteus területeken 
és a mai napig is folyik. A kutatást megnehezíti, 
hogy mint majdnem mindenütt a Közel-Keleten itt 
is háború folyik Gáza neve az ősi filiszteus város, 
és a róla elnevezett övezet talán mindenkinek is-
merős. 
Most ismét felteszem a kérdést valóban Jászok-e a 
filiszteusok? 
A kérdés eldöntése előtt nézzük meg kik is azok a 
filiszteusok, valóban van–e írásos, esetlegesen 
régészeti nyoma annak, hogy e két népnév alatt 
egy ugyanazon nemzet fiai rejtőznek. 
A filiszteus terület Palesztina néven a Kr. e. V. 
században Hérodotosznál jelenik meg először, 
(Palaisztiné) mely az Ószövetségi prófétáknál az 
Ígéret Földjével azonos. (Gen. 12. 6-9) 

A Szent Írásban néhány helyen, de még a későbbi 
időben a filiszteusok KRETHI, a Görög Biblia 
szerint pedig Krétai nevet viselik. (Krétán pelas-
gusok különösen sagittariusok is laktak.) Meg-
jegyzem, hogy az Ókori Görögország lakóit pelas-
goknak nevezték. 
„Nem én hoztam e ki Izraelt Egyiptom földjéről és 
a filiszteusokat Kaftorból?” Teszi fel a kérdést 
Ámos próféta, majd Jeremiás próféta számunkra 
mintegy megerősítésként a következőket mondja: 
„Mert az Úr elrontja Filiszteát Kaftor szigetének 
maradékát…” (Jer. 47.4 vagy Ámos. 9.7)) 
Az Ószövetség ókori görög fordítása a Hebdomé-
konta azaz a Septuaginta álalában Aλλοφνλος 

allophüloinak = idegen, más nemzet, más törzs-
belinek fordítja a filiszteus népnevet. 
Archeológiailag a filiszteus kultúra tárgyi emlékei 
adják a legjellegzetesebb anyagot Krétán ebből az 
időből. Tel Kabiriban krétai eredetű fal és pad-
lófestmények töredékeire bukkantak mindezek a 
Kr. e. XVI. század előttiek. Ez egy másik kérdést 
vet fel, mit kerestek a filiszteusok ebben az idő- 
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ben Egyiptom és a későbbi hazájuk földjén, ami-
kor III. Ramszesz győzelmi feliratain találkozunk 
(perasata) a nevükkel először? (ezt később tár-
gyalom) 
A filiszteusok azoknak a tengeri népeknek egyik 
csoportját képezték, amelyek az Égei szigetvi-
lágból verődtek össze. A tengeri népek össz-
pontosított támadását III. Ramszesz uralkodásá-
nak 8. évében sikerrel verte vissza, megverte 
filiszteus sereget. Ám a fáraó kegyesen bánt a le-
győzött ellenséggel letelepítette, mint egyiptomi 
helyőrséget. Medinet Habuban a III. Ramszesz 
palotájában az eredetileg fa rekeszben elhelyezett 
csempéken a fáraó ellenségei – kusiták, líbiaiak, 
szíriaiak, mezopotámiaiak, hettiták és a „tengeri 
népek” - elevenednek meg előttünk. 
A görög szigetvilágnak merőben más kultúrája 
volt, mint a kánaáninak. Azok az egyiptomi raj-
zok, amelyek filiszteusokat ábrázolnak nagyon, 
emlékeztetnek Homérosz leírásaira. Jellegzetes-
ségük a tollbokrétás sisak kezükben kerek pajzs, 
rövid kard és dárda. 
A kerámiatípusaikra a finom díszítettség és forma-
világ jellemző, amely alapján nyomon lehet követ-
ni a filiszteus telepeket. 
Így az ehhez hasonló kerámiákat találtak Gerár, 
Debír, Bét-Semes városokban Jezréel síkságon, 
Megiddóban a hegyvidéken, Micpában. 
 
Rendkívüli jelentőségű az a tény, hogy a filisz-
teusok hozták magukkal a vasszerszámoknak, a 
vaskészítésnek és kovácsolásának a mesterségét 
(a sémi nép tőlük tanulta ezt meg). Ez biztosította 
Izrael törzsei feletti katonai fölényüket. Harci 
szekereiken, amelyek a kutatások szerint 2 harcos 
helyett - ahogy a hettitáknál - 3 dárdával felfegy-
verkezett harcos állt, félelmetes ellenségei lehet-
tek az akkor harcászatilag ugyancsak a törzsfejlő-
dés kezdeti fokán lévő zsidóknak. 
 
 
(I. Sámuel. 13: 19(I. Sámuel. 13: 19(I. Sámuel. 13: 19(I. Sámuel. 13: 19----20)20)20)20)    
    

19. „és kovácsot egész Izrael földjén nem lehetett 
találni, mert a Filiszteusok azt mondták: ne csi-
nálhassanak a zsidók szablyát vagy dárdát 
20: és egész Izraelnek a Filiszteusokhoz kellett le-
menni, hogy megélesítse ki-ki a maga kapáját 
szántóvasát fejszéjét vagy sarlóját.” 
 

(I. Sámuel. 21.9)(I. Sámuel. 21.9)(I. Sámuel. 21.9)(I. Sámuel. 21.9)    
    

21: „Filiszteus Góliátnak a kardja… … … Nincs 
ahhoz hasonló…” 
 
 

Filiszteusok földje:Filiszteusok földje:Filiszteusok földje:Filiszteusok földje:    
 
Izrael tengerparti területét foglalja magában, a 
legjelentősebb városai (lásd a térképet): 
 
GátGátGátGát

1    Filiszteus városok egyike jelentősége az 
Ószövetségi időkben nőtt meg amikor a filiszte-
usok elrabolták a frigyládát és ebbe a városba 
vitték. 
Góliát a hatalmas filiszteus is innen származik, 
más nagy erejű filiszteussal együtt. A város több 
ízben állt Júda uralma alatt végül a VIII. szá-
zadban az Asszírok kezébe került. A pontos helyét 
ma nem ismerjük. 
    
Ekrón:Ekrón:Ekrón:Ekrón:    A filiszteus öt városának egyik Júda tör-
zsének jutott a hódítás korai időszakában de a 
tengerparti síkságon élő filiszteus néppel szemben 
tehetetlenek voltak. Ekron istene Belzebub volt, 
akitől Ahazja Izrael királya is tanácsot kért, ami-
kor elfordult a saját Istenüktől. 
    
Askelon:Askelon:Askelon:Askelon:    Ősi tengerparti város Jaffa és Gáza kö-
zött a filiszteusok egyik legjobban megerősített vá-
rosának számított. Askelon asszír babiloni, tíruszi 
uralom alá került. 
Nagy Heródes a források szerint Askelonban szü-
letett. 604-ben lerombolták a várost a vezető réte-
get elhurcolták. 
    
AsAsAsAsdod:dod:dod:dod:    Filiszteusok várerődjének egyike. A filisz-
teusok által elrabolt frigyláda ennek a városnak 
Dágon istenének állított templomába került. Ésa-
iás próféta idejében Uzzija Júda király elfoglalta a 
várost. Újszövetségi időkben Atotosz néven Heró-
des építtette újjá. 
    
Gáza:Gáza:Gáza:Gáza:    Filiszteus síkságon lévő város az Ószövetség 
korában. Jozsué foglalta el Gázát, de később a fi-
liszteusoké lett. Sámson Gáza börtönében halt 
meg amikor Dágon templomát ledöntötte. Gáza 

                                                 
1  Bibliai történelmi Atlasz nyomán Omega kiadó  
Debrecen 1989. 
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szerepet játszott az Egyiptom felé irányuló keres-
kedelemben. Ezékiás Júda királya, asszír seregek 
majd az egyiptomi fáraó foglalta el. Az újszövet-
ségi időkben a város történetében egy egyiptomi 
főtisztviselő játszott szerepet. (Ap. Csel. 8.26) 
 
 

Filiszteusok írásbelisége:Filiszteusok írásbelisége:Filiszteusok írásbelisége:Filiszteusok írásbelisége:    
 
A betűírásnak egy típusát képviseli, az ún.  Sínai 
írás, a főleg filiszteus területek közelében előke-
rült írás. (Lákis, Gézer, Sikem) Ennél az írás-
típusnál az írásjelek még nagyon közel állnak ah-
hoz a jelhez, amivel a tárgynak az első betűjét 
jelölték, pld. szem, kéz, stb… 
 
 

A filiszteuA filiszteuA filiszteuA filiszteusok Isten hite:sok Isten hite:sok Isten hite:sok Isten hite:    
 
A bibliai2 források megemlítik Dágon főistent a 
filiszteusok isteneként, aki „az országok és he-
gyek felett szélben és viharban” Dagan istennek a 
megfelelője, aki Babilóniában és Asszíriában a 

                                                 
2
  Bibliai Kislexikon Kossuth Kiadó 1984. im. 48. 

Kr. előtti 3. évezredben szerepel, a Kr. előtti 1500 
táján pedig Palesztina területén is megtalálható.  
A filiszteusok valószínűleg az itt lakó ún. kánaáni 
– amorita népektől veszik át Dagont. Neve talán a 
héber Dagan gabonanövekedés szóra vezethető 
vissza. 
Hal istenségre is visszavezetik a héber dag = hal 
szó nyomán. Legfontosabb és legnagyobb szenté-
lye Gázában található meg. 
Ugaritban3 kapcsolatba hozzák a termékenység is-
tennel, (Balu istenség atyjának tartották) mert 
nevének jelentése után ítélve kezdetben talán a 
földművelés és a halászat pártfogoltja volt, amit az 
is alátámaszt, hogy egy föníciai pecséthengeren 
megtalálták kalász emblémával ábrázolva. Euse-
bius szerint, Dagon Uranosz az Ég és Gaiának a 
földnek gyermeke. Bét Seán városában Dagon 
kultusza Atarta kultuszával állott kapcsolatban. 
 
 
 
 

2005. május2005. május2005. május2005. május

                                                 
3  Mitológiai enciklopédia I. im 496 

Tengeri népek ábrázolása Medinet Habu III. Ramszesz (Kr. e. 1183Tengeri népek ábrázolása Medinet Habu III. Ramszesz (Kr. e. 1183Tengeri népek ábrázolása Medinet Habu III. Ramszesz (Kr. e. 1183Tengeri népek ábrázolása Medinet Habu III. Ramszesz (Kr. e. 1183----1152) kora1152) kora1152) kora1152) kora    
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Filiszteusok földjeFiliszteusok földjeFiliszteusok földjeFiliszteusok földje    
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Nyíri Mária 
 

A FERIDUN ALAPÍTVÁNYRÓL 
 

 

A minap tértem haza Bosznia-Hercegovinából, a 
mosztári „öreg híd” újjáépítésének megnyitó ün-
nepségére voltam hivatalos, a török delegáció „tö-
rök” tagjaként. A megnyitó ünnepség pompáza-
tosra sikeredett, kb. 60 000 ember volt ott a kö-
zépkori városban önfeledten ünnepelni. Az ün-
nepséget a magyar sajtó úgy-ahogy értékelte, sok 
sületlenséget, sértő dolgot is leírtak újságíróink, 
de hát az újságírás egyik ága lett napjainkban az 
inkorrekt tájékoztatás. 
 

Azért voltam hivatalos Mosztárba, mint „tö-
rökországi nem török” mert én voltam a KIBA-
TEK (A nem törökországi törökök művészeti és 
kulturális csoportosulása) előző évi nemzetközi dí-
jának kitüntetettje, s a mosztári ünneppel egy 
időben rendezett a szarajevói és a tuzlai egyetem 
török tanszéke, valamint a boszniai török nagy-
követség tudományos ülést, és a szokott nemzet-
közi díj átadásánál az előző év kitüntetettje tüs-
ténkedik... A staféta botot én adtam át a szarajevói 
egyetem munkatársainak. 
 

Bosznia-Hercegovina 5oo évig nyögte a török 
rabigát, ma is rendkívül sok remekül rendbe ho-
zott, török időkből való emlékeivel dicseked-
hetnek országszerte. Majd az Oszmán Birodalmat 
felváltotta az Osztrák-Magyar Monarchia, így még 
a török idők előtti bosnyák-magyar háborúsko-
dások emléke is él a mai bosnyák köztudatban, 
nem hogy a monarchia korszakáé. Valaha szom-
szédok voltunk, majd ne szépítsük, Magyarország 
bekebelezte Bosznia-Hercegovinát. 
 

Szemrehányták nekem a szarajevói egyete-
men, hogy nincsenek kikutatva mind a mai napig 
országaink kapcsolatai - mind két nép egyetér-
tésére. Bár két ma is áldott emlékű, jeles magyar 
szakember volt szolgálatukra a birodalmi időkben, 
Kállai Béni és Krcsmárik János, a szarvasi szüle-
tésű szerb-magyar tudós-jogász személyében - ám 
gyümölcsöző munkásságuk nem ismert eléggé, 
sem hazai sem bosnyák körökben. 

 

A magyarországi bosnyák-horvát népcsoport a  

17. század végén, a 18. század elején települt át 
Boszniából Magyarországra, Baranya megyébe, 
Pécsre és a környékbeli falvakban élnek ma is. A 
bosnyák elnevezés a magyarországi sokácok egy 
részét is jelöli. A Boszniából Magyarországra tele-
pült katolikusokat a Duna mentén rácoknak, rác 
katolikusoknak nevezik a népi szóhasználatban. 
Bosnyákoknak nevezték még a többnyire lengyel 
és bosnyák származású katonákból álló lándzsás 
lovasságot a 18. századi porosz hadseregben. 
 

KRCSMÁRIK JÁNOS Szarvason született 1857-
ben. Szarvas városa járási főszolgabírája volt, ám 
különösen a keleti nyelveket valamint a jog- és 
államtudományokat hallgatta a budapesti egyete-
men. 1883-tól 1890-ig a szarajevói országos kor-
mány belügyi osztályánál szolgált és ott mint a 
török ügyek előadója és az országos vakuf-
bizottság kormánybiztosa, a vakuf-ügyek (alapít-
ványok) rendezésénél és a muzulmán közoktatás 
fejlesztésénél működött közre. Keleti költemény 
fordításai a szépirodalmi lapokban, tudományos 
értékezései pedig a magyar és német folyóira-
tokban jelentek meg. Írt a török költészetről, a 
török népdalról, a bosnyák mohamedánok kiván-
dorlásáról, az új török drámairodalomról és a 
Pallas Nagy Lexikonában a bosnyák szócikkeket 
Krcsmárik János írta. Későbbi sorsáról, mun-
kásságáról nem sikerült adatot szereznem. A sza-
rajevói egyetem török tanszékének munkatársait 
kértem, hogy legyenek segítségemre ebben a 
munkában. 
 

Ígéretet tettem én is, hogy igyekszem felgom-
bolyítani a bosnyák-magyar történelmi szálakat, 
nem mint szaktörténész, hiszen nem vagyok törté-
nész, hanem ahogyan én azt a török kapcso-
latokkal tettem, teszem. A valahai művelődéstör-
téneti vonatkozásokat szeretném majd bemutatni. 
Nem lesz könnyű, de belevágok, az első lépéseket 
már meg is tettem... Úgy érzem, hogy ingoványos 
talajra léptem. 
 

Feridun Bey, az alapítványt tévő oszmán tö- 
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rök nagyúr nőágon a bosnyák Agja aga (pasa) 
vezir családjából származik. (Melek Hanim volt a 
bosnyák földesúr lánya). Egyébként a 150 év 
török uralom alatt számos bosnyák származású 
„török” budai pasa szolgálta a birodalom bol-
dogulását a budai várban. A legtöbbet építtető 
pasák a bosnyák származásúak voltak, leghíre-
sebbjei a Szokollu család tagjai. Jó szívvel tudom 
ajánlani a Nobel díjas boszniai szerb születési Ivo 
Andrity méltán világhírű regényeit, melyek a 
boszniai török uralom éveiről szólnak, de eszme-
isége érvényes a mi hódoltsági történelmi ko-
runkra is. Ám a mi 150 évünk szinte lányregény 
az összehasonlíthatatlanul nagyon kemény Bosz-
niát-Hercegovinát elnyelő török uralomhoz. 
 

Tehát a szálak Tuzlába vezetnek, s remél-
hetőleg a tuzlai egyetem török tanszékének mun-
katársai segítségemre lesznek a múlt kikutatásá-
ban. Érdekességként jegyzem meg, hogy fogadott 
ez ügyben a tuzlai polgármester is, akinek család-
ja viszont évszázadokkal ezelőtt Pécs városából 
kelt útra, s telepedett meg Tuzlában. A polgár-
mesternek tetszett a téma, s segítségemre akar 
lenni Feridun Bey családjának, eredetének ponto-
sításában. 
 

A szarajevói levéltárban nincs mit kutatnom, 
az esztelen és értelmetlen jugoszláv háborúban az 
amerikai légierő lebombázta a valaha pompás 
épületet, már csak a falak maradványai állnak, 
meredeznek a történelmi bosnyák főváros belvá-
rosában.  
 

Az előadásom nem pontos mása a török nyel-
vűnek illetve a jegyzetanyaga más. A váza ugyan-
az, és a képanyag is egyforma. Az önöknek most 
elmondott bevezető természetesen a török variáns-
ban nem szerepel, ott rögtön a lényegre tértem. 
 

Akik ismernek, tudják, hogy turkológus va-
gyok. Akik nem hallottak még felőlem, bemutat-
kozom. Húsz éve kutatom-keresem a török-magyar 
kapcsolatok minden ágát-bogát. Fő témám a két 
világháború között Törökországba kitelepedett 
5ooo magyar család történetének feldolgozása. De 
ezen közben óhatatlanul „félrelépek”. Számos 
melléklépcső nyílik utamon, amelyeket úgy ér-
zem, hogy meg kell másszak. Rendkívül színes és 
szerteágazó utakra visznek ezek a mellékvágá-
nyok.  

 

Szimpóziumunk témája a magyar őskutatás. 
Az én témám mindennek ellenére „magyar” hi-
szen én a két nép közös múltját próbálom leírni, 
bemutatni. A háborúk multával, a romokon virág-
zó kapcsolatok születtek. A törökök nagyon szere-
tik a magyarokat, vitathatatlanul rokonnak tarta-
nak bennünket, s a kutató munkámban ez a 
messzemenő szimpátia nagy segítséget jelent. 
 

Bosznia és Hercegovina 10 év után sem he-
verte ki az amerikai bombatámadásokat. Milliónyi 
bosnyák hagyta el hazáját, szülőföldjét, menekült, 
ki merre látott. Most megindult a visszatérés, de 
még mindig félnek, nem bíznak helybeni jövő-
jükben. Az ország vadregényes, csodálatosan szép 
és gazdag. Népe szorgalmas, szívós, tehetséges, de 
nagyon el vannak szegényedve. 
 

Csak érdekességként említem meg, hogy 
egyik tolmácsom egy olyan szlovén néprajzos 
hölgy volt, aki Lendván, a magyar óvodában tanult 
meg magyarul. Édesanyja azt mondta, hogy ugyan 
már miért cipelné a kislányt naponta kétszer át a 
városon, amikor szemben van a magyar óvoda. 
Szlovénül úgyis megtanul, hiszen szlovén. Hadd 
tanulja meg a gyerek a jó magyar szomszédok 
nyelvét is, hiszen ez lesz a jövő, a béke záloga, a 
kárpát-medencei, a balkáni kis népek összefo-
gása, egymás segítése. 
 

S most térjünk a tárgyra! 
 

Engedjenek meg egy személyeskedő bevezetést!  
A tudományos munkatársak nem mindig szeretik, 
ha a tudományos munkába belekeverjük szemé-
lyes dolgainkat, érzéseinket gondolatainkat ámde 
én „itt állok, s másként nem tehetek”: 
 

1988-ban    Alpay Özbay, későbbi vőm, aki-
vel egy török barátja révén ismerkedtem meg, 
amikor az ELTE Orientalisztikai Tanszékek 
Könyvtárában dolgoztam, kérdésemre, hogy ő ho-
gyan került Magyarországra, Budapestre, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskola opera tanszakára 
diáknak – elmondta, hogy Törökországban elnyer-
te a Feridun alapítvány két éves ösztöndíját. 
Általában egy tanévre adják - mondta, de neki 
sikerült anyagi gondjait megoldania egy időre, s 
aztán majd csak lesz valahogy - gondolta. 

 

Én meg csak kérdeztem, hogy mi ez a Feri-
dun alapítvány, de bizony a frissen fővárosunkba 
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érkezett török fiatalember nem tudott semmit sem 
Feridun bejről és az ő alapítványáról. Egyébként 
is, mondotta Alpay Özbay, mindent édesanyám 
intézett Ankarában, hiszen én Bécsben kezdtem 
meg zenei tanulmányaimat, ám mivel bécsi taná-
raim között szép számmal akadtak magyarok, s 
Bécs és Budapest között csak mintegy 250 ki-
lométer a távolság, jónak láttuk a Budapesti Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskolát megcélozni. 
Tudtommal édesanyámnak Prof Dr.    Hicran 
Yusufoğlu, az ankarai egyetem magyar tanszé-
kének vezetője volt hathatós segítségére az ösz-
töndíj elnyerésének adminisztratív lebonyolítá-
sában. 
 

Mielőtt Alpay Özbayt megismertem volna, én 
már tolmácsoltam más Feridun-ösztöndíjasnak is.    
Günay Atabeyoğlu, isztambuli fuvolás pl. Ma-
tuz tanár úr növendéke volt egy évig, hangverse-
nyeket is adott a Zeneakadémián;    Turhan Çetin 
ankarai szobrász-tanár pedig 1986-ban volt a 
Szépművészeti Akadémia ösztöndíjasa, ő 9 hóna-
pig koptatta Budapest macskaköveit és feltérké-
pezte Budapest szobrait. 
 

Mindkettejüknek egy hétig voltam kísérő tol-
mácsa, mint az oktatási minisztérium megbízottja. 
Ennyi idő alatt kellett elintéznünk az elintézen-
dőket, az elintézhetőket. Mivel a Szépművészeti 
Főiskola az ELTE Orientalista Tanszékek Könyv-
tárához igencsak közel volt, Turhan Çetin gyak-
ran jött továbbra is az Izabella utcai könyvtárba, 
hiszen az épület negyedik emeletén volt a török 
tanszék. A tanszék diákjaival is jó viszonyt ápolt. 
 

Engem pedig örök hálára kötelezett, mert 
1986-ban kellett vizsgáznom török idegenveze-
tésből, s ne szépítsük, semmit sem tudtam volna 
segítsége nélkül. Turhan Çetinnel végigjártuk a 
hatalmas városnéző körút helyeit és ő leírta ne-
kem a látottakat egy török turista-szobrász szemé-
vel. Na, én ezt a tősgyökeres török szöveget nem 
voltam képes megtanulni, de máig használom. 
Allah fizessen meg neki ezerszer! S ha közvetetten 
is, de Feridun bejnek is lekötelezettje lettem... 

 

Jól elkalandoztunk Feridun bejtől és az ő 
alapítványának történetétől! Nos, a török fiatalok 
nem tudták, hogy kinek és minek köszönhetik az 
ösztöndíjat. Nem tudták, hogy ki volt Feridun bej. 
Engem viszont nagyon érdekelt, de bárkitől is kér-

deztem, pontos választ nem kaptam, mígnem elju-
tottam az MTA levéltárába, ahol felleltem Várm-
béry Ármin és Feridun Bey levélváltását az alapít-
ványozás hagyás históriáját, de csak annyival let-
tem okosabb, mint amit a levéltárban olvashattam. 
 

Bővebbet sem lexikonban - pár sor kivéte-
lével a Révai lexikonban közölt - nem találtam 
már róla, sem az oktatási-, sem a művelődésügyi 
minisztériumban, az ösztöndíj bizottságnál, sem a 
Zeneakadémia nemzetközi kapcsolatok osztályán. 
Volt még számos intézmény régebben, melynek 
keretében bonyolódtak a külföldi ösztöndíjak, pl. 
nagyon jól, hatásosan működött egy ideig a Nem-
zetközi Kulturális Kapcsolatok Intézete, de ezeket 
állandóan átszervezték, megszüntették, megújítot-
ták. Dokumentum sehol. 
 

Nem jártam több sikerrel Törökországban 
sem. Mint tudott, a török nem archiváló kultúra 
(bocsássa meg nekem Allah), s bocsássák meg ne-
kem ezt a nem éppen jóindulatú megjegyzést török 
barátaim is. Pedig Feridun bej családja sem volt 
ám akármilyen család az Oszmán Monarchiában. 
Ennek ellenére a Kâmilzade pasa családjára vo-
natkozóan (török) égen-földön nem találtam sem-
mi adatot - máig. Sem Feridun bej alapítványáról 
nem hallott senki, de még    Ender Arat, az előző 
török nagykövet sem jutott előre a nekem segíteni 
akaró kutatásaival. Azt a hivatalos választ kapta, 
hogy a pénz elfogyott, és az alapítvány megszűnt, s 
hogy kik, mikor, miért, mennyit kaptak az ala-
pítványból - nincs annak megmondhatója. Hogy 
milyen elvek szerint ítélték oda, azt egyik hivatal 
sem tudta megmondani, ők nem foglalkoznak már 
ilyen régi dolgokkal. De ha megtudok valamit - 
mondták - nagyon szívesen veszik, ha eljuttatom 
nekik is az anyagot ... 
 

 Én az alapító okiratot szerettem volna látni -
törökül, s azoknak a névsorát, neveit, foglalko-
zását, akik a Feridun alapítvány jóvoltából kerül-
tek hazánkba tanulni. Bármely hivatalhoz is for-
dultam, zárt kapukkal találtam magam szemben 
Magyarhonban éppúgy, mint Törökországban. 
 

Ankarában utoljára 2002. februárjában pró-
báltam szerencsét, amikor a Millî Eğitim 
Bakanliği nemzetközi kapcsolatok főosztályának 
„ilgili makam”jához (az illetékes, akire az ügy 
tartozik) fordultam segítségért - de nem tudta 
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senki megmondani, hogy kik voltak azok a sze-
rencsések, akik elnyerték az ösztöndíjat. De hi-
szen egy ilyen nagy horderejű ügynek - így én -, 
csak nyomának kell valahol lennie, csak doku-
mentálni kellett valaha! Ám az volt a válasz, hogy 
annyi kézen-közön megy át egy ilyen ösztöndíj, s 
tulajdonképpen nem is tőlük függött, nagy bele-
szólásuk nem volt, ők csak végrehajtók voltak, 
mintegy közvetítők, és így tovább. Egyébként pe-
dig ki nem látszanak a mostani ösztöndíjak intézé-
séből. 
 

Meg kell azonban mondani, hogy Ankarában, 
a minisztériumban kimondottan kedvesek voltak 
velem, mert hogy magyar vagyok; megbeszéltük 
közös történelmünket, s megittam számos findzsa 
jó török kávét (orta şekerli), hiszen több alkalom-
mal megjelentem a főosztályon, mert ami igaz az 
igaz - keresték, kerestették a Feridun Alapítvány 
nevű dossziét... De Ankarában, az illetékes mi-
nisztérium levéltárában nincs semmi. 
 

Magyarországon egyébként az volt a válasz, 
hogy a magyar fél azt fogadta, akiket a törökök 
küldtek, hiszen az ösztöndíjat nem Magyaror-
szágon ítélték oda. Sajnos mintegy tízévnyi keres-
gélés után sem jutottam előbbre. De nem adtam 
fel, hiszem, ha kitartóan keresem-kutatom az ál-
dott emlékű Feridun bej nyomait, ha nem is az 
egész dokumentáció, de részletek csak előkerül-
hetnek gondolom én. S hátha még Allah is rám 
mosolyog egyszer, s megjutalmaz igyekezete-
mért… 

Más. 
 

Murat Bardakçi nagynevű újságíró tényfel-
táró riportjaival, írásaival, könyveivel nagy sikert 
arat Törökország-szerte. Török barátaim ajánlot-
ták, hogy forduljak hozzá bizalommal, mert ha 
valaki, hát akkor aztán ő mindenek tudója. Lehet, 
ám levelemre, faxomra, telefonomra, e-mail-emre 
még csak nem is válaszolt. Majd nagy nehezen 
üzent, hogy ő külföldi kutatókkal szóba sem áll! 
Én azért elolvasom továbbra is minden írását, de a 
forrásmunkákat nem adja meg továbbra sem. 
Mindennek utánajár, és ő akarja megírni a dol-
gokat. 
 

 De nem ő volt az egyetlen nagynevű török ku-
tató, író, aki enyhén szólva lerázott! Másokkal is 
így jártam, csak nem voltak udvariatalanok, mint 

Bardakçi. Azt a választ kaptam, hogy amit 
tudnak, aminek utánajártak, azt mind megírták 
könyveikben, cikkekben. 0lvassam el azokat szor-
galmasan, s ha találok valamit, amit használhatok, 
hivatkozzam rá... De azt egyikőjük sem árulta el, 
hogy ha ő kezdene a Feridun alapítvány történeté-
nek megírásához, hol keresné a dokumentációt, 
vagy melyik levéltárban kezdene kutakodni, Tö-
rökország mely kutatóhelyén kezdene a munká-
nak. 
 

Dolgozatom Feridun beyről szól, ám ereden-
dően mégis Vámbéryről emlékezünk. Hiszen Feri-
dun Bej Vámbéry professzor úrral való barátsá-
gának köszönhetően jött létre az alapítvány, így 
emlékszünk a 100 éve elhunyt nemes szívű, szé-
les látókörű, hazaszerető oszmán-török nagyúrra 
ma, itt Európa közepén, amikor Európa fél az isz-
lám terjedésétől (jogosan), s olykor jeles európai 
értelmiségiek is erőteljes támadást intéznek a mu-
zulmán világ ellen az okból, hogy féltik a keresz-
tény Európát a muzulmán kultúra terjedésétől. Mi 
most egy másik példát láthatunk. 
 

S ennyi mese után nevezzük meg, hogy 
mindennek ellenére mit tudhatunk ma a Feridun 
alapítványról. 
 

 
 
 
 

FERIDUN BEY 
 

Feridun bey, török diplomata, született Konstan-
tinápolyban 1845 körül, meghalt Badenweiller 
fürdőben 1903. október 4-én. 
Majdnem nyolc évig volt török főkonzul Budapes-
ten s ez idő alatt nagyon megszerette a magyar 
nemzetet. Később Athénben, Belgrádban, majd 
Madridban működött, mint követ. 
Végrendeletében 500.000 frankot hagyományozott 
a Magyar Tudományos Akadémiának oly célból, 
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hogy annak kamataiból 4 török ifjú végezze tanul-
mányait Magyarországon (mérnök, gazdász, festő, 
zenész), az ötödik részletet pedig az akadémia tö-
rök-magyar irodalmi művekre fordítja. 
Feridun bey rokonai azonban megtámadták e vég-
rendeletet s a pernek egyezség vetett véget, mely 
szerint az akadémia 240.000 koronát kapott a ha-
gyatékból. Ebből 100.000 korona kamatjai török-
magyar irodalmi célokra fognak fordíttatni, 
140.000 korona pedig 30 évig kamatoztatik, ami-
kor aztán a 800.000 koronányi összeg eredeti 
rendeltetésének fog szolgálni. 
 

Réva Nagy Lexikona VII. kötet, 429 old. 
Budapest, 1913, Pallas Rt. 

 

 
 
 
 

Vasárnapi Ujság, 1903. 17 szám  

(50. évfolyam), Budapest, április 26. 
 

 
 

Feridun Bey, az a török főúr, ki nemrég nemze-
tünk iránti rokonszenvének oly fényes jelét adta 
azzal, hogy vagyonából 500.000 frankot kultur-
czélokra hagyományozott s ez összeg kezelésével a 
Magyar Tudományos Akadémiát bízta meg, arab 
eredetű, a mint a neve előtt használt El Szeid, 

azaz ,,a próféta családjából való” czím is mutatja. 
Egyik őse, El Szeid Ahmed aga régi sziriai csa-
ládból származott s Antiokhiában nagy földbir-
tokos volt. Óriási terjedelmű birtokait a török 
kincstárnak hagyományozta, minek folytán a csa-
lád ivadékai sokáig évi jutalékot kaptak a por-
tától. Halil aga, Feridun bey dédapja, ellenei fon-
dorkodása folytán hóhér keze alatt halt meg. En-
nek fia, Ahmed ezért Konstantinápolyba menekült 
s azóta a család a török főváros előkelői közé tar-
tozik.  
 

 
 

Török barátunk atyja El Szeid Kâmil Bey volt, kit 
magam is ismertem s ki mint magyar-barát gróf 
Andrássy Gyulával, midőn gróf Andrássy szabad-
ságharczunkban a magas portánál a magyar 
kormány képviselője volt, barátságos viszonyban 
állt. Feridun szülőháza már az 50-es években az 
által tűnt ki a többi török házak közt, hogy nagy 
érdeklődést és ragaszkodást mutatott az európai 
kulturához. Feridun bey anyja, Melek hanim, egy 
bosnyák vezérnek, a Tuzlából származott Aghia 
basának lánya, az első volt a török asszonyok közt, 
a ki az európai zenében kitűnt a zeneszerze-
ményeivel. 1885-ben a párizsi Palais d’Industrie-
ben díjat is nyert. Kâmil Bey alapította a pérai 
municzipalitást és nem egy hasznos intézményt 
honosított meg a török főváros ezen hatodik ke-
rületében. Abdul Medzsid szultán, nemzetünk e 
kiváló barátja, Kâmil Beyt nagyon kedvelte, 
sokszor eltréfált vele s különösen szerette javítgat-
ni, ha a franczia társalgásban valami hibát köve-
tett el; a franczia nyelvet ti. Abdul Medzsid szul-
tán, a magyar emigráczió jóakaratú pártfogója, ki-
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tűnően ismerte. 
Nem csoda tehát, hogy Feridun bey már zsenge 
korában alapos európai nevelésben részesült. Leg-
először a katonai pályára szánták és két esztendőt, 
10 és 13 éves kora között a macskai (Konstanti-
nápoly egyik városrésze) katonai intézetben töl-
tött. Később Parisba küldték, a hol jogot végzett 
és mint doktor hagyta el az egyetemet. E minő-
ségében a diplomácziai pályára szentelte magát; 
még pedig először a párizsi török követségnél mint 
attaché nyert alkalmazást. Innen hazájába vissza-
térve, egy ideig a magas porta külügyi minisztéri-
umban is működött. A hetvenes évek vége felé 
került mint főkonzul Budapestre, a hol magyar ro-
konszenvei folytán csakhamar a fővárosi előkelő 
társaságnak kedvelt tagja lett és a magyar nyelvet 
is bizonyos fokig elsajátította. Mikor 1886-ban 
Athénbe meghatalmazott miniszternek kinevezték, 
nem szívesen hagyta el Magyarországot. Itteni tar-
tózkodásáról egy későbben hozzám intézett levelé-
ben így nyilatkozik: „.. sokat tanultam az ön 
hazájában töltött hosszú tartózkodásom alatt és a 
modern nagy államférfiak társaságában, különö-
sen a nagy Andrássy, atyámnak még az emigráczió 
idejéből való régi barátja révén, a ki nekem fé-
nyes házával együtt - beleszámítva Katinka és 
Leontin grófnőket és Manó és Aladár grófokat -, 
valódi erkölcsi pártfogóm volt, úgy az előkelő tár-
saságban elfoglalt állásomat illetőleg, mint a fő-
konzulátusban tartott fogadásoknál.” 
 

 
 

Feridun bey a nagyhírű Fuad pasával is közeli ro-
konságban állott. Ezen kiváló szelleméről híres tö-

rök államférfiunak, ki szintén nagy barátsággal 
viseltetett a magyarok iránt, a Boszporusz ázsiai 
partján pompás nyaralója volt és ha a diplomáczia 
tagjai az ottani ritka szépségű kertjét dicsérték, 
azt szokta mondani: „Hja, nem hiába magyar em-
ber az én kertészem!” Sipos Gyuri, így hívták 
kertész honfitársunkat, büszke volt e megjegy-
zésre. 
 

 
 

Azóta, hogy Feridun Bey nemes alapítványa köz-
zététetett, sokan kérdezik tőlem, mi bírhatta őt 
erre? Úgy hiszem, az imént előadottak legjobban 
megadják erre a feleletet. Ez a legelső eset, hogy 
mohamedán ember keresztény intézetnél alapít-
ványt tett. Ez joggal keltett feltűnést egész Euró-
pában, hol a török-magyar barátsági viszony isme-
retlen, már pedig valláskülönbség itt nem jött 
számba, a nemzeti rokonszenv mellett. A török az 
összes európai nemzetek közt legjobban szereti a 
magyart. Mi sem természetesebb tehát, mint az, 
hogy a magyar kultúra segélyével könnyebb volna 
nekik megismerkedni a Nyugattal s ez vezette 
Feridun beyt is elhatározásában. Remélhetőleg 
Feridun példája követőkre fog találni a török tár-
sadalomban s az így támadó kölcsönös hatás által 
nekünk is meg lesz adva a buzdítás, hogy az eddi-
ginél több figyelemmel forduljunk a Kelet és 
keleti érdekeink felé. 
 

Vámbéri Ármin 
 

 
Vasárnapi Ujság, 1903. 15. szám,  

50.évfolyam, 244 oldal  

Mi ujság? 
 

Egy török diplomata alapítványa a Magyar Tud. 
Akadémiánál.  
Feridun bej, budapesti volt török konzul, fölhatal-
mazta Vámbéry Ármin hírneves tudósunkat, hogy 
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hozza nyilvánosságra legutóbbi budapesti tartóz-
kodása alatt (1902-ben) irt végrendeletét, mely-
ben Akadémiánkat félmillió frank alapítvány ke-
zelésével, az alapítványnak Budapesten tanuló tö-
rök ifjak megjutalmazásával és magyar-török tör-
téneti emlékek kutatásával bízza meg. 
 

Feridun bej végrendelete egy budapesti közjegy-
zőnél van letéve s 215.000 frankot letett a magyar 
földhitelintézetnél, a hol az Akadémia vagyonát 
kezelik. A végrendelet intézkedik, hogy az ala-
pítvány egész összege az Akadémia birtokába jus-
son. Az alapítvány kamataiból az Akadémia 
12.800 koronát négy egyenlő részre osztva, négy, 
Magyarországon tanuló mohamedán vallású török 
fiatalembernek adjon ösztöndíj gyanánt. E négy 
fiatal török közűl egynek a technikai tanulmá-
nyokkal, egynek mezőgazdasággal, egynek zené-
vel és egynek festészettel vagy szobrászattal kell 
foglalkoznia. Az alapítványi tőke kamataiból 
évenként 3.200 frankot olyan tanulmányok jutal-
mazására hagyományoz, a melyek az egymással 
vérrokon magyar és török népek őstörténetére, 
nyelvére és néprajzára vonatkoznak. Ennek az  

ösztöndíjnak a kiadása a Magyar Tudományos 
Akadémia belátására bíztatik. 

 
 
 

AMIT MÉG TUDNI LEHET 
 
A budai basák magyar nyelvA budai basák magyar nyelvA budai basák magyar nyelvA budai basák magyar nyelvûûûû levelei I. 1553  levelei I. 1553  levelei I. 1553  levelei I. 1553 ---- 1589. 1589. 1589. 1589. 
című kiadványt az Esz Szejjid Mehemmed Feri-
dun Bej alapítványából adta ki a Magyar Tudo- 
mányos Akadémia (1915. Budapest), a kötetet 
szerkesztették Takáts Sándor, Eckhardt Ferenc és 
Szekfű Gyula. 
 

A RákócziA RákócziA RákócziA Rákóczi----emigráczió török okmányai.emigráczió török okmányai.emigráczió török okmányai.emigráczió török okmányai. 1717 - 1803 1803 1803 1803.... 

A konstantinápolyi levéltárakból összegyűjtötte és 
fordította Dr. Karácson Imre. Az előszót írta  
Dr. Thallóczy Lajos. - Feridun Bej alapítványából. 
- Budapest, 1911. Kiadja a Magyar Tudományos 
Akadémia. 
 

Rásonyi LászlóRásonyi LászlóRásonyi LászlóRásonyi László (1899 - 1984) a neves turkoló-
gus, kulturális-szervező - 1933-34-ben mint a Fe-
ridun-díj nyertese ment tanulmányútra Isztambul-
ba és Athénbe. 
 
 
 
 
 

 
 

A „VASÁRNAPI UJSÁG” FEJLÉCE 
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Somplákné Karaffa KatalinSomplákné Karaffa KatalinSomplákné Karaffa KatalinSomplákné Karaffa Katalin    
 

Közeleg a HAZA-TÉR-ÉS-IDŐ? 
 

 

Noha ez a hetedik alkalom, hogy részt veszek az 
Őskutatási Fórumokon, első alkalom, hogy meg-
próbálok megnyílni előttetek. Most annyi lelkierőt 
és szellemi izgalmat adtak fentről, és persze ki-
hívást, hogy le tudtam győzni a félelmemet, és 
most itt állok előttetek. Remélem, hogy a segítőim 
is velem vannak, míg megosztom veletek cse-
kélyke tudásom, érzelmeim, gondolataim. Talán 
írni egy kicsivel jobban tudok, mint nyilvánosság 
előtt beszélni, ezért kérlek ne legyetek túl szi-
gorúak velem! 
 

Egyszer olvastam egy mogyorófáról, amelyet 
ennek az egyetemnek a névadója, Nagy Lajos ki-
rályunk és felesége, Erzsébet ültetett, kedvelt vá-
rának, a diósgyőri várnak a tövébe. A mogyorófa 
hosszú évszázadokon át, állta a természet, a törté-
nelem viharait, megpróbáltatásait, mígnem egy 
nap, az 1920-as évek vége felé, az alatta lakó 
erdőmérnöknek eszébe nem jutott, hogy meg kéne 
szellőztetni a fa gyökereit. Az őrült ötletet tett kö-
vette: mélyen felásatta a mogyorófa környékét, el-
vágva ezzel a hajszál-, illetve léggyökereket, ami-
nek következtében a több mint 600 éves fa ki-
pusztult. 

Ez történt ősi múltunkkal, történelmünkkel, 
hagyományainkkal, híres magyar öntudatunkkal, 
hitéletünkkel, lelkiségünkkel! A hamisítások, a 
gyökérvágások hosszú évszázadok óta folynak. 
Maga Trianon is ezekre a hamisításokra épült, de 
előtte, sokkal-sokkal korábban meg kellett ágyaz-
ni a hamis vádaknak! A nyugati történetírást 
egyébként mindig is az éppen aktuális politikai 
igény határozta meg. Ami minden esetben azt je-
lentett, hogy igazolni kellett egy egységes német-
frank uralmi jogosultságot Európa felett. Ennek 
következtében el kellett tüntetni, vagy meg kellett 
hamisítani az ősbirtokos-őslakos hun-magyar fajú 
népek történetét. 

Hogy kik végezték ezt a célzatos, a dolgokat 
rosszindulatúan, szándékosan elferdítő munkát? 
Könnyen felismerhetők: ők a világ felkapaszko-
dott démonikus urai, a káosz imádói, minden rend 
bomlasztói, a történelem a gazdaság a politika ere-
dendően gonosz szemfényvesztői, az önjelölt kivá-

lasztottak, a trónbitorlók, akik alattomos küzdel-
met folytattak, már a kezdetektől, az ősi magyar 
tudás, az egyetemes állandóságot és fennmaradást 
biztosító magyar őskultúra ellen, hogy saját vélt 
„kultúrfölényüket” bebiztosítsák. Igen, ők azok, 
akik a világban szétszóródva, kevés kivételtől el-
tekintve, minden nemzetbe beleestek, mint a 
tetvek. 
 

Eredetünk módszeres, és valljuk be, végzetes 
kétségbevonása Habsburg befolyásra folytatódott, 
akik származása megint csak nem kétséges. Hi-
szen IX. Leo pápa bankárától, a pápa nógatására 
kikeresztelkedett, és a keresztapa - pápa által a 
keresztségben a Benedictus Christianus nevet ka-
pott Pierleone családból származnak. Fajtabéli 
pribékjeik, udvari történészeik tovább „munkál-
kodtak” a magyar nemzet megsemmisítésén. 
(Hunsdorfer, Budenz) 

Sok-sok száz év óta folyik az ádáz küzdelem, 
a mindent lebontani, megrontani akarás, a lelki-
ség-szellemiség felszámolása. S megrendülve je-
lentem, mára már nem csekély eredménnyel: túl 
sok magyart sikerült leterelniük a lelki útról, akik 
már nem találnak vissza Istenükhöz, akik lelke 
már nem képes a fejlődésre. Felborult a Bika-
Skorpió tengely, az anyagiság-testiség és a lelki-
ség-szellemiség tengelyének egyensúlya – az ala-
csonyabb rendű javára. Már nem értik az ősi elv 
lényegét, hogy a föld nem független az univer-
zumtól, az ember testi működése szorosan össze-
függ felső szintű lényével, a lelki-szellemi énjével. 
Az égi energiákat le kell tudni hozni a földre, 
majd azt jól, helyesen használva, mintegy újra-
töltve, vissza kell juttatni az égbe. Az ég átvitt ér-
telemben az egyéni és közösségi, világmindenségi 
szellemiséget is jelenti. A lefelé húzó testiség, 
anyagiság oldalon túl fontos szerephez jutott az 
élvezeti lehetőség. Az utódnemzés, a gyermek-
nevelés elvesztette fontosságát. Pedig a tengely 
egyensúlya, illetve felfelé vezető energia nélkül 
nincs előre haladás a közösség, a nemzetség, a 
nemzet, illetve az emberiség számára. Tapasztal-
hatjuk! 
 A spirituális gondolkodásmód elveszett a  
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szakrális faj sok-sok tagja számára. A legmé-
lyebbre kerültünk. A vallási bigottság nélkül 
gondolkodók pedig ráébredtek, hogy a lelki ka-
paszkodók (is) hiteltelenek. A jelenlegi „keresz-
ténység” távolról sem töltötte, illetve tölti be fel-
adatát. Mert kérdezem én: az elmúlt közel kétezer 
év alatta megkapta-e általuk maga a TANÍTÁS, 
amelyre Jézus az életét tette, pecsétként, azt a 
hitelt és figyelmet, ami méltó az Ő tanításához?! 

A többféle felekezeti rítust követő keresz-
tények összlétszáma ma a Föld legnagyobb vallá-
sának mutatja a kereszténységet. De, ha emberi 
világunk valóságát jól szemügyre vesszük, bizony 
nekem kételyeim támadnak az előbbi kérdésemet 
illetően! Csakugyan több százmillióan követik a 
Jézus által adott SZERETETI FŐPARANCSOT?! 

Azt kérdeznék most sokan tőlem: vajon fel 
kell-e perzselnünk az egész búzaföldet, csak mert 
helyenként konkoly is található benne? Inkább 
ragaszkodjunk ahhoz, amit a kereszténység alapí-
tója hirdetett! A legnagyobb vallás csak ezt várja 
tőlünk! 

Csakhogy a konkoly nem magától lett! Elve-
tették, elhintették! Ezt a vallást pedig nem Jézus 
alapította! Még csak nem is a zsidók, noha vala-
mennyi keresztény felekezet zsidógyökerű. Hosz-
szú lenne most felsorolni, hogy kik milyen elvek 
alapján, s hogyan kerültek ebbe a vallásba, mint-
egy „trójai faló”-ként. De egy-két lényeges dolgot 
muszáj megemlíteni! 

Gondoljunk csak bele, nem is olyan régen 
derült fény a középkorral kapcsolatos történelem-
hamisításokra – Heribert Illig és százfős szakmai 
gárdájának jóvoltából. S itt van a sokak által 
„szentírás”-nak titulált Biblia. Tudjuk, hogy már 
a születése körül is nagy viharok dúltak: maga az 
istentagadó Nagy Konstantin döntötte el, hogy mi 
a „szent” írás és mi az apokrif! Vagyis mi a köte-
lező, az ajánlott, meg a tiltott olvasmány! 

Akárcsak a „Kitalált középkor”-ban, a Bibli-
ában felsorolt események egyetlen mozzanatát 
sem támasztják alá régészeti felfedezések! Pedig 
Isten a tudója, hogy mi mindent elkövettek az 
Ószövetséget saját hitük forrásaként elfogadók! 
Tehették, hiszen a régészvilág 90 százalékát is ők 
uralják! De hiába a nagy igyekezetük a hitelesség 
alátámasztására! Amit a bibliai idők régészeti le-
leteiként mutogatnak nekünk, azok, bizony kor-
ban vagy időben egyáltalán nem egyeznek. 

A kitalált középkorból való Nagy Károlynak 
is megvan a bibliai párhuzama – Dávid király sze-
mélyében. A Zsoltárok Könyvéből a 22-ben „meg-
jósolja” Jézus keresztre feszítését, holott a ke-
resztre való felfeszítést mintegy 600 évvel később 
találták fel! Lehet, hogy jövőbelátó volt? Kizárt 
dolog! Nem! Azért nem, mert az „önkiválasztot” 
nép történetére vonatkozó legeslegrégibb források 
még a négy zsidó rabbi által írt evangéliumnál is 
fiatalabb. A János által írt Jelenések Könyve kb. 
Kr. u. 100-ból való, míg a legrégebbi ószövetségi 
szövegek legalább Kr. u. 300-ból valók, mint 
ahogy az újszövetségi írások többi része is. Az a 
kis tény, hogy bizonyos, kevésbé jelentős szöveg-
töredékek, szabályok, elszámolások a qumráni te-
kercsek között is megtalálhatók, nem jelent sem-
mit. Azt meg végképp nem, hogy az ószövetségi 
írás, a maga egészében, korban legalább a holt-
tengeri tekercsek korával megegyezne, azaz leg-
alább 2000 éves lenne, azt meg főleg nem bizo-
nyítja, hogy a kora 2500-3200 éves lenne! Az vi-
szont jelent valamit, hogy a Qumránban fellelt te-
kercseket Kr. u. 70-ig írták, tehát Jézus kora utá-
nig! És hogy a Vatikánnak 60 év sem volt elegen-
dő, hogy nyilvánosságra hozza a szidó-keresztény 
egyházra kínos részeket. A tekercsek 75%-a még 
a tudós-kutatók számára sem hozzáférhetőek, mi-
ként a Nag Hammadiban talált, úgynevezett 
gnosztikus evangéliumok. 

Nemrég már azt is tudjuk, hogy az Ahmed 
Osman Ószövetségben szereplő teljes mózesi tör-
ténet fikció! Ugyanis Mózes azonos volt Ekhna-
tonnal, a lázadó fáraóval. Mózes istene is Aton 
volt, amit az önkiválasztott nép ki nem ejtett a 
száján. Helyette az Adonáj-t használták. Azon-
kívül egyetlen egyiptomi forrásban sincs nyoma az 
ott tartózkodásuknak, se a fáraó halálának, se a tíz 
csapásnak. A babiloni fogságnak ugyan van nyo-
ma, de ez közel sem volt olyan súlyos, hiszen min-
den javaikat megtarthatták! Később, a Mezopotá-
miában felvett kultúrát, a turáni eredetű teremtés 
és özönvíztörténetet, a mitológiát kisajátították, az 
érdekeikhez igazítva, átdolgozták, majd egyszerű-
en sajátjukként „tálalták”. Az sem véletlen, hogy 
Ábrámot tartják ősatyjuknak, aki a szemúri Ur vá-
rosában élt. 

Nos az Újszövetséggel is hasonló a helyzet. 
Az adott korból Jézusnak sincs nyoma egyetlen 
közismert történeti forrásban sem. Mint ahogy Ke-
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resztelő Szent Jánosnak sem. Az meg egy másik 
kérdés, hogyan keresztelhetett, ha még a keresz-
ténység ki sem volt találva! Ellenben Jézusnak 
létezik nyoma a qumráni tekercsekben, de úgy 
100 évvel korábbról, sőt még az őt vallató főpapról 
is. Az Újszövetséget érintő hamisítási munkák leg-
főbb bástyája Saul volt, az önjelölt apostol, akit 
még most is „Szent” Pál-ként idéznek a keresz-
tény templomokban. Akit az igazi apostolok több 
ízben is száműztek Hiero Sólyomból, Jeruzsálem-
ből. Az Újszövetséget Jézus halála után70-100 év-
vel írták, ami abszolút kétségessé teszi a hite-
lességét. 

Az Újszövetséget érintő hamisítások megérté-
séhez (mert, hogy többen is, többször is megírták, 
átírták, elvettek, majd hozzáadtak, J. élettörténete 
melléktörténeteket szült, rögzítik minden szavát, 
minden pillanatát! Mindig az érdekek szerint!) 
ismerni kell a tágabb történelmi hátteret. Jézus 
elfogadott korában a Párthus-Birodalom részint 
Mezopotámiában, a szemúrok földjén, részint Pa-
lesztina (Pileste) északi részén Júdeában terült el, 
de kiterjedt egészen az Indusig. Ereje, birodalma 
a rómaiakéval vetekedett, Kr. e. 53-ban megsem-
misíti Crassust és seregét. Jézus anyja a párthus 
arsakida-uralkodóház tagja. Azt hiszem, nem kell 
túl nagy képzelőerő, miért hajtottak végre merény-
letet Jézus ellen, s miért hamisították meg a törté-
netét, és kik tették. 

Megállapítható, hogy létezésének, égi, isteni 
eredetének egyetlen hiteles bizonyítéka (jelen-
leg!) a Turinban őrzött halotti leple. Megálla-
pítható, hogy születésétől a tanításain át a haláláig 
semmi sem úgy történt, ahogy az „írva vagyon”. 
De mi, gyökérfajú-népek, tudjuk, hogy Jézus val-
lása, a szeretetvallás, népünk őstudásának, 
természetvallásának egyenes folytatása, továbbvi-
tele – megőrizve benne a hagyományos meggyőző-
déseket, szokásokat. Ez az őstudást hordozó ere-
deti vallás viszont teljesen eltemetődött a kétezer 
év alatti hatalmi rendszerekben. Az emberiség, de 
ami a legfájóbb, a mag népe elvesztette a titkait is 
őrző eredeti hivatástudatát, saját történelmének 
ismeretét. Ezért én azt mondom, hogy a Jézus által 
kijelölt út javarésze még hátra van! 
 

Megjegyzem, volt idő, amikor (maradva a 
konkolyos hasonlatnál) felperzselték a konkolyos 
területeket, és visszaállni látszott a régi rend. Itt a 
reformáció zászlóbontására gondolok, de főleg az 

erdélyi unitáriusokra. Ez a népi irányzatú vallás 
ragaszkodott az ősi szittya szentháromsághoz, a 
szent család hármasságához. Azonkívül nem fo-
gadta el, hogy az Atya és Jézus egy! Hirdették, 
Jézus nem egylényegű az Atyaistennel, csak ha-
sonló hozzá! Mert csak egy az Isten! De sajnos 
később a megtisztult területek újrafertőződtek. Ma 
már nincs különbség a felekezetek között. Ma már 
kevesen tudják, hogy a Csíksomlyó-i búcsút is az 
unitáriusok ellenében, a katolikus hit védelmére 
hívták életre a hithű Báthoriak (a ferencesek oda-
telepítésével). De úgy tűnik, hála Istennek, kezdi 
elveszíteni (vagy már el is veszítette?!) felekezeti 
jellegét. Ökumenikus lett. De én inkább azt mon-
dom, a magyarság nagy találkozó- és zarándok-
helye, ahol minden pünkösd hajnalon egyre több 
megvilágosodott magyar várja a Napbaöltözöttet, a 
magyarok égi édesanyját. Nos ezért nem ment  
II. János Pál Csíksomlyóra, romániai tartózkodása 
idején. 

Úgy tűnik végső évekhez közeledünk, és iste-
ni ősiségünkért, végleges szabadságunkért, s tisz-
ta egyszerű hitünkért újra csak azokkal kell meg-
küzdenünk, akik az évezredek során mindenütt a 
nyomunkban voltak – Egyiptomban, Mezopotá-
miában: Szemúrban1 és BabaIlonában2, a Kauká-
zusban, a Kárpát-medencében. Mindenüvé beára-
moltak, beépültek. Még a Vatikánba is. S bizony, 
végig nézve a pápa virágoktól megfosztott teme-
tését, s rátekintve a főpapok sorfalára – egy pil-
lanatnyi kétségem sincs abban, amit kb. 4 éve a 
párizsi bíborérsek nyilatkozott (aki maga is önki-
választott nép fia) „Tessék tudomásul venni, hogy 
a keresztény főpapok 65%-a Isten választott népé-
ből való”. 
 

Egy biztos: nem sok időnk van a tétovázásra. 
Az ír Malachiás jóslata is beteljesedni látszik: a 
„De labore solis” azaz a „Nap fogyatkozása” pá-
páját már az utolsó pápa követi, a „Glória olivae”, 
az igazi római Péter, és Jézus újbóli eljöveteléig.  

Jeleket már 1992 óta kapunk, de (ezeket) ke-
vesen vették komolyan az égiek üzenetét. Mára 
megszaporodtak a jelek. A 4 őselem is egyre több-
ször nyilvánul meg. 

A hétköznapi tudatállapotokon túl kell lépni 
végre, hogy újra megértsük, hogy van egy fölöttes 

                                                 
1 MEZOPOTÁMIA turániak lakta déli tája 
2 NINIVE 
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isteni erő, aki vezeti az életünket. Földünk evo-
lúciója egy újabb szakaszához érkezett. Megkez-
dődött az átalakulás az úgynevezett, „Krisztus-
háló”-ként ismert sugárzó energiamező újrahango-
lásával. Nagyot változik a világ. A dimenzióvál-
tással az élet egy újfajta, de én inkább azt mon-
danám, az ősi tanítások szerinti megközelítése 
már elodázhatatlan! S ne feledjük az összefüggést 
a Földünk sorsa és a rajta élő egyének jellembeli, 
szellemi, spirituális és egészségi fejlődése, avagy 
mindezek hanyatlása között! Nagyon mélyről kell 
indulnunk, a felkészülés már elkezdődött. Azt már 
tudtuk, hogy a Föld energetikája megváltozott, s 
ezzel együtt a szellemi töltése is. 

A Föld rezgése 1994-ben 8,6 Hz-ről 10 Hz-re 
ugrott. 2000-ben pedig 13-ra, ami folyamatosan 
emelkedik. A 2000-ben bekövetkezett elhajlással 
a jelenlegi földi civilizáció áttért egy előrehaladott 
fázisra. Az evolúciós ugrás a Föld rezgésének 
megugrása asztrológiailag is új kor kezdetét jelen-
ti. Áttértünk a Halak-ból a Vízöntő korába. Ez 
szerintem az 1999. augusztus 11-én bekövetkezett 
teljes Napfogyatkozás-sal meg is történt. 

Vannak barátaim, akik ezt kétségbe vonják, 
merthogy nem érzik a változást. Ez azért van, mert 
túl mélyről indultunk, a változást még kevesen 
érzékelik. 

Ezt a dimenzióugrást, csakúgy, mint a koráb-
biakat, egy kaotikus időszak előzte meg – szinte 
minden területen: gazdasági, társadalmi, ökológi-
ai, lelki-szellemi szinten egyaránt. Pedig ahhoz, 
hogy képesek legyünk egy magasabb szintű 
spirituális rezgésszint elérésére, ahhoz magasabb 
szintű testi-lelki egészségszintre van szükségünk. 

A lelki-szellemi szintű változást, egy spirituá-
lisabb embertípus kialakulását 2010 körüli időkre 
várhatjuk. Tehát gyökeresen átalakul a földi civi-
lizáció, s megkezdődik a kozmikus civilizációba 
való beilleszkedés, kialakul egy új Európai térség 
kárpát-medencei központtal. Így a mag népe, az 
úgynevezett gyökérfaj, az első igazi földi civilizá-
ció alapfaja – visszakapja fontos szerepét. 

Az evolúció folyamán folyamatos dimenzióug-
rások valósulnak meg – egyre nagyobb és nagyobb 
léptékben, vagyis a folyamat folyamatos növeke-
dése – elosztás sorozatból áll. 

A Föld és az emberi agy frekvenciái kölcsön-
hatásban vannak, melyet a szent aranymetszés 
szabályoz. Így a Fibonacci-sor szerint 8 Hz-ről 

13-ra emelkedett, majd folyamatosan 21 – 34 - 55 
és 89 Hz-re, ami az események rendkívüli fel-
gyorsulását jelenti. 
 

Most csak annyit remélhetünk, hogy a szü-
letendő új világnézettel visszaáll a régi rend, az 
egyensúly, a tudatalattiban tárolt emlékeink még 
őrzik az ősi hitvilágot s az új evolúciós lépéssel, az 
isteni beavatkozás következményeként, kialakul 
egy fejlettebb embertípus, s követhetjük a jézusi 
utat, a szeretet útját. 

Isten segítőket is küldött hozzánk a spirituá-
lis váltáshoz: egyrészt az indigó-gyerekeket, ők az 
1992-től leszületett gyerekek, akiknek a 6. csak-
rájuk, vagyis a 3. szemük nyitva maradt (testük 
körüli auráról). Az ő feladatuk helyreállítani az 
egyensúlyt a felső égi erők és a Föld között. Nekik 
kell segíteni újrateremteni azt a technikát, ami az 
emberek energiamezejét helyreállítja, hogy meg-
kezdődhessen a spirituális felemelkedés. Ők azok, 
akik példanélküli képességekkel születtek, szü-
letnek, és nem manipulálhatók. Velük kell élnünk 
a sugárzó lélek életét. Mert ha a lélek spiritu-
álisan fejlődik – nagy energiákat és szeretetet su-
gároz. Tehát a világ reménysége a szívünkbe van 
elültetve. A szívben lakozó szereteten keresztül 
jön majd el a Föld gyógyulása. 

Másrészt a hathorok, akik 13 vannak, a köz-
vetítőjüket Avar-nak hívják. Az egészség és a tu-
datosság elérésében segítenek majd, a tudatosság 
számos szintjén, de nem zavarják meg az össz-
hangot más lelki segítőkkel, kozmikus kapcso-
latokkal. A föld evolúciója során már többször 
voltak itt. Leginkább az ősi Egyiptomban kerültek 
kapcsolatba a földiekkel. Természetük energia-
jellegű és több dimenziót is áthat. Egy másik 
univerzumból jöttek a Szíriuszon át. 
 

Mivel hatalmas változások kezdődtek a boly-
gónkon, azért jöttek, hogy a tudatosságot maga-
sabb dimenzióba emeljék. Mostanra az emberi 
tudat átjutott két póluson: megérte a Földanya tu-
datát, majd az önállóság, a férfias apatudatot, de a 
kettőt együtt sohasem. Most a kettőnek egyszerre 
kell megjelennie, minden egyes emberben. Most a 
női pólus megelevenedésével visszatérnek az ősi 
misztériumok, visszaáll az egyensúly, az egész 
naprendszerre vonatkozóan is, különböző időpon-
tokban. A folyamat párhuzamos. A Föld változása 
minden élőlényre hatással van. Mindegyik végig-
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járja a saját fejlődését, követve a Föld átala-
kulását egy magasabb rezgéstartományba. Közben 
a Napunk is változik. A Föld változása egyedi 
változás a bolygók között – ezért jönnek ide kü-
lönböző lények, más-más dimenzióból, hogy meg-
figyeljék a történéseket. Hát ennyire különleges a 
Föld helyzete! 

 
Kívánom hát mindnyájunknak ez õsrégi ha-

zánkban, hogy találjunk rá az õsi útra. Tegyünk 
minél többet a hagyományaink jelenlétéért, 
õseink tanának befogadásáért. Kívánom, hogy 
nyíljon meg újra az Ég és a Föld közötti átjáró. A 
két világot elválasztó határról pedig tûnjön el az 
anyag. Tûnjenek el a lélek felemelkedését visz-
szatartó erõk: a gyûlölet, az irigység, az öncélú és 
gátlástalan becsvágy, a tompaság, a félelem! 
Szûnjön meg végre a lelkek ájult bénulása! Ke-
rüljön minden magyar birtokába a TUDÁS, emlé- 
kezzenek ismét az õsképeikre! A gonosz erõk 
helyét vegye át a SZERETET és GONDOSKO-
DÁS! 

Végül magamról egy pár szót: én is isteni ke-
gyelemben részesültem 35 éven át nagyon szere-
tett könyvtárosi hivatásom után – újra elhivattat-
tam. Új útra küldettem. Felvették velem a kapcso-
latot. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem az ufó-
kutatásból ismert eltérítése módon. Egyszerűen 
megtapasztaltam egy találkozást egy fénylénnyel, 
a saját otthonomban, akitől hatalmas energiákat 
kaptam. Ezt a találkozást másfajta élmények is 
követték, követik a mai napig, de mostanában 
egyre ritkábban. Ezek után óriási késztetéssel for-
dultam az ősiség megismerése felé, és bár asztro-
lógus is vagyok, még mélyebbre merültem az ezo-
téria és a parapszichológia ősi tudományában. Így 
történhetett, hogy már nyugdíjas fejjel doktorál-
tam. 
 

A lényeg: a megszerzett tudást, mely parányi, a 
megszerezhetőhöz képest – nem öncélúan hasz-
nálom. Szeretek mindent minél többeknek átadni 
– türelemmel és szeretettel. A párthusok… 
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 1944. decemberének elejét mutatta a naptár. 
A második világháborúnak érezhetően a végki-
fejlethez közelítően felfokozott, lázálomszerű ese-
ményei gomolyogtak körülöttünk. A tűzkatlanná 
változott Kárpát-medencében feldúlt otthonokból 
kivert menekültek, a hadra fogott férfiaktól meg-
fosztott, védtelen családok gyötrelme az égre ki-
áltott. Az ide-odahullámzó, a magyar tájakat szer-
teszét szabdaló frontszakaszokon, az életre-halálra 
vívott véres küzdelemben, a városokat ért meg-
megújuló bombázások égzengésének forgata-
gában senki számára nem volt egy percnyi enyhü-
lés vagy nyugalom. Ebben a vibráló légkörben 
minduntalanul visszacsengett a fülünkben a le-
mondóan áradó, az elkerülhetetlen végzetet idéző 
dallam: 
 

Csak egy nap a világ, 
Csak egyetlen egy csók az életünk, 
Ki tudja mi vár ránk, 
Ki tudja, holnap mire ébredünk?... 

 

Több mint hatvan éve múlt annak, hogy 
azokban a sorsdöntő napokban, hetekben lejátszó-
dott velem egy megtorpanásnyi, gyorsan elsuhanó 
jelenet, melyet feledni nem tudok. Az emléke-
zetemben azóta sem halványult el nyomasztó 
hangulata, de csak most van lelkierőm ahhoz, 
hogy a réges-régi sebeket feltépve, megörökítsem 
írásban. 

 

Katonai szolgálatra mozgósított, otthonából 
kiszakított tizennyolc éves levente voltam. A kü-
lönböző városokból verbuvált fiatalok századnyi 
csapatát, a budapesti Üllői-úti laktanyában seb-
tében kiképzett alakulatunkat a németek harci 
feladatra vetették be a Balaton felvidéki front-
szakaszon, páncélöklökkel felfegyverezve. Önvé-
delem céljából - a fiatal életek cinikus semmibe 
vevésével - mindegyikünknek csupán egy-egy 
ócska és ósdi Mauser-puskát adtak, tíz tölténnyel. 
Az volt a parancs, hogy hamarosan el kell majd 
foglalnunk valahol, egy általuk kijelölt terepen a 
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hevenyészett fedezéket, és kilövöldözni a felénk 
tartó, előre nyomuló T-34-es szovjet tankokat. Be-
teges agy szülte gondolat volt, hogy mi, serdülő 
kamasz fiúk majd feltartóztatjuk az ellenséget. A 
nyilván képtelen és kalandor módon kieszelt ka-
tonai feladat teljesítését nem lehetett megtagadni, 
a kilátásba helyezett felkoncoltatás terhe mellett. 
 

Fiatalos könnyelműséggel, a mindennapok 
részévé vált háborús hangulat kábult légkörében, 
sorsunkat elfogadva énekeltük: 
 

Ma este indulunk a frontra,  
Búcsúzni jöttem kis Kató,  
Ne félj vigyázunk mi magunkra, 
Velünk az Isten, kis Kató!  
Elkísér a csókjaid emléke, 
Az élet szép, szeretni jó, 
Patyolatfehér ágyacskádban, 
Gondolj majd néha rám, Kató! 

 

Az indulásra kijelölt hajnalon teljes menet-
felszereléssel, némi hideg élelemmel ellátva, le 
kellett vonulnunk a laktanya udvarára. A kora 
reggeli szürkületben megpillantottunk egy kor-
délyt, melyen - mint kiderült - csapra vert pá-
linkás hordó várt reánk. Tudomásunkra hozták, 
hogy amíg meg nem érkeznek a teherautók éret-
tünk, mindenki annyit ihat, amennyi jól esik! 
Akinek van butykosa, kulacsa, teletöltheti magá-
nak az útra! Hogy aztán hova szállítanak minket, 
azt a hordó körül tolongó, jókedvre derült baj-
társaimmal együtt én sem sejthettem. 
 

Soha nem szerettem a pálinkát, még a szagát 
is nehezen viseltem el. Most is émelyegve széde-
legtem tőle. A laktanya fala mellé húzódva néz-
tem, hogyan nyakalnak a fiúk. Hiába nyújtották 
felém a csajkafedélbe csurgatott italt, elhárítottam 
magamtól. Undor fogott el arra a gondolatra, hogy 
a németek magyar pálinkával itatnak le minket, 
úgy küldenek a biztos halálba. Magas kitünteté-
sek, a vaskereszt ígéretével elszédítve indítanak 
mindnyájunkat a vak veszedelembe, és mindezt 
pálinkával még meg is tetézik. 

 

A közvetlen magyar parancsnokunk, egy szá-
zados lelkesítő beszédet mondott a bizonytalanul 
imbolygó, italhoz nem szokott fiataloknak, akik 
zsibongva helyeseltek a végső győzelemről szóló 
ábrándképekhez. Senkit nem zavart, hogy mind 
eközben a szovjetek által Csepelről indított akna-
lövedékek csörömpölve csapódtak be a közeli 

épületek cseréptetőin át, és abból akár mi is kap-
hattunk volna. Iszonyodva meredtem erre a drá-
mai jelenetre, melynek tragikumát a benne sze-
replők fel sem fogták, csak a háttérben mozgoló-
dó, számítóan intézkedő német tisztek voltak tu-
datában. 
 

Tisztában voltam azzal, hogy jó vége nem lesz 
a reánk váró utazásnak, de egyikünknek sem volt 
menekvési lehetősége a közeledő végzet elől. Má-
moros tekintettel, teli torokból énekelték a fiúk, 
csak úgy zengett a laktanyaudvar: 
 

Bajtárs, ma még tán csak öt perc az élet, 
Öt perc, és nincsen tovább! 
Bajtárs, ha érzed, hogy fáj még a szíved, 
Otthon még gondolnak rád! 
Bajtárs előre, ma olcsó az élet, 
Jöjjön a legszebb halál! 
Bajtárs, bajtárs, csak öt perc az élet, 
Mindegy, de győzni muszáj! 

 

A leponyvázott, padokkal ellátott teherautó-
kon megtett több napos, az ide-odahullámzó front-
szakaszokat kerülgető utazás után egy-két napi pi-
henőre elszállásolták elcsigázott, kimerült csapa-
tunkat Balatonalmádiban egy néptelenné vált, 
üresen kongó üdülő épület első emeletén. Végre 
osztottak köztünk konzerveket, kenyeret, és sza-
kácsnak felcsapott bajtársunk teát is főzött a szá-
munkra, a konyhán talált készletből. Az élelme-
sebbek a kifosztott üdülőben még felhajtottak va-
lami bútormaradékot, amivel a cserépkályhákat 
fel lehetett fűteni. 
 

A sok didergés, szélfútta platón való utazás 
után a lakkozott padlójú üres szobákban, hátizsá-
kunkat a fejünk alá téve elterültünk, élvezve a 
pillanatnyi jóllakottságot és a száraz, szélvédett 
oltalmat. Aludtam egy jó nagyot, de aztán a szük-
ség lehajtott a földszintre. 
 

Ahogy ott gondolataimban elmerülve, bal-
sejtelmektől gyötörten bandukoltam a lépcsőház-
ban visszafelé, felérve a fordulóhoz, szemben ta-
láltam magamat egy nagy, aranykeretes tükörrel. 
Úgy látszik az senkinek nem kellett, vagy nem 
jutott eszébe magával cipelni a súlyos darabot. 

 

Nem is tudom, mikor néztem utoljára tükör-
be, és meglepődve néztem végig magamon. Borot-
válatlan, vöröses szőrzettel borított arcom olyan 
idegennek, fáradtnak tűnt. Amikor néhány héttel 
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azelőtt eleget tettünk a behívó parancsnak, a lak-
tanyában nem adtak ránk katonai egyenruhát. A 
kezdettől fogva a saját polgári öltözékünket visel-
tük, és úgy indítottak minket a frontra. A gyűrött 
külsőmön erősen meglátszott az elmúlt hetek nyo-
ma, de mi tagadás, az alapos tisztálkodás hiánya 
is. 
 

Nagyon árvának, elhagyatottnak éreztem ma-
gamat. A végtelenségig húzódó háborúban kérges 
szívűvé vált német tisztek lelketlensége, magyar 
parancsnokaink vak engedelmessége olyan kiszol-
gáltatottá tett mindannyiunkat. Nem tudom, hogy 
az időközben kijózanodott bajtársaimnak mi jár-
hatott az eszében, hogyan fogták fel kilátástalan, 
vészt jósló helyzetünket? Nem beszéltünk róla, 
nem tanakodtunk egymás között arról, hogy mi vár 
ránk. Kerültük egymás tekintetét, próbáltunk 
hetykén, daliásan viselkedni, mint kemény kötésű 
katonák. Se éhesen, se fáradtan nem panasz-
kodtunk, nem háborogtunk. Miért volt ez így? Ka-
maszos zárkózottság? Vagy úgy képzeltük: mindez 
valójában katonadolog, a háborúban így kell en-
nek lennie? Vagy attól féltünk, hogy a másik gyá-
vának néz bennünket, kishitűnek, aki nem hisz a 
sokat emlegetett végső győzelemben? Azon is töp-
rengek: talán akkoriban - a mindenre elszánt né-
met megszállók által sugallt fenyegető légkörben -
már megtanultunk hallgatni? 
 

Egyedül voltam a lépcsőházban, nem volt 
semmi mozgás. Megálltam a tükör előtt, beleka-
paszkodva a keret alsó szegélyébe. Merően néz-
tem a saját, figyelmesen reám szegeződő szeme-
imbe. Szinte mintha a tekintetemen keresztül a 
saját gondolataimban akartam volna olvasni vagy 
netán vigaszt, bátorítást keresni. 
 

Úgy éreztem, legalább saját magamhoz kell 
őszintének lennem, és feltenni a kérdést végtelen 
kiábrándultságomban, csalódottságomban, min-
den önáltatás nélkül: most valóban a hazámért 
kockáztatom az életemet, amire egy életen át ne-
veltek? Vagy idegen érdekek értelmetlenül oda-
vetett áldozata leszek csupán? Mi haszna lesz a 
hazának a reám váró, elkerülhetetlenül közeledő 
megpróbáltatásokból, mit váltok meg értelmetlen 
halálommal? Aztán azt próbáltam kiolvasni a te-
kintetemből, hogy vajon túlélem-e ezt a szörnyű 
kalandot, vagy meg van pecsételve a sorsom, és 

néhány napon vagy héten belül, valahol egy heve-
nyészett sírgödörben örök sötétség borul reám? 
 

A tükör nem adott választ. A csüggedt és 
szomorú tekintetem nem látott a jövőbe. Vala-
kinek a lépései kopogtak a felső folyosón. Gyorsan 
elfordultam a tükörtől, és görnyedten lépegetve 
megindultam felfelé a lépcsőkön. A fal felé húzód-
tam egy szemben jövő, idősebb német katona elől, 
akinek a szája szögletében füstölgött a cigaretta. 
Szemlátomást ő is elmerült gondolataiban, mert 
elfelejtette megszívni a hamvas végű cigarettát. 
 

Amire a tükör nem adhatott választ, de előre 
sejthető volt: néhány nap múlva bekövetkeztek a 
végzetes, életemet hosszú évekre befolyásoló, ret-
tegett események. Szerencsésen túléltem ugyan a 
háborús kalandot, de néhány nap múlva szovjet 
fogságba estem. Megkezdődött életem új szakasza, 
amikor a lenézően goromba német kommandót, a 
gyűlöletet felénk sugárzó szovjet váltotta fel. A 
hadbíróság háborús bűnössé nyilvánított, de csak 
tízévi, Szibériában letöltendő kényszermunkára 
ítélt golyó általi halál helyett. Ezzel ugyan hala-
dékot kaptam a sorstól, de nem tudhattam, hogy 
mi lesz a folytatás, mi vár rám ott messze ide-
genben, a csekély túlélési lehetőség bizonytalan-
ságában? 
 

A következő szembesülés önmagammal né-
hány hónap múlva, az odesszai börtönben történt. 
A fürdő öltözőjének a sarkában egy vödör kénes-
olajos fertőtlenítő folyadék állt. A fölé hajolva 
láttam viszont újra az arcomat, egy futó pillan-
tásra. Ezúttal szinte taszítóan idegen voltam ön-
magamnak: megborotválva ugyan, de kopaszra is 
nyírva, kiéhezetten beesett arccal, mélyen bent 
ülő szemekkel. Ábrándozásra nem volt idő, mert 
lökdösődve tuszkoltak kifelé cellatársaim közt, 
hogy a következő fürdőzők csoportját zavarhassák 
befelé, a gőzben úszó, szappanlétől síkos helyi-
ségbe. 

 

Újabb tükörjelenetre többé soha nem került 
sor. Lassan peregtek a rabság évei először Ukraj-
nában, majd Észak-Urálban, végül messze Ázsiá-
ban. A halál angyala időnként fenyegetőn közelí-
tett felém, elbúcsúztam az élettől a kórházi ágyon, 
de a jó Istennek az volt a szándéka, hogy ne vesz-
szek el nyomtalanul. Néha napján, távolból futó 
pillantást vetettem önmagamra a barakkok abla-
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kaiban visszatükröződő napfényben, de a gondola-
taim máshol jártak. 
 

A rabság éveiben elég idő adódott arra, bár-
miféle tükörrel való szembesülés nélkül is, hogy 
el-eltűnődjem az idegen emberek sokarcú tömegé-
ben: miért is osztozom ezrek és ezrek, milliónyi 
szovjet rabszolga sorsában? Miután már annyi 
mindenen mentem keresztül, megedződtem tes-
tileg-lelkileg, nem gyötörtek kétségek. Sorsomat 
elfogadva, a jó Isten akaratában megnyugodva 
néztem a jövőbe. A mindennapok sodrában, mint 
tapasztalt, túlélésre berendezkedett rab, nem vol-
tam már közvetlen életveszedelemben. A remény-
ség éltetető ereje napsugárként derengett át a bo-
rongós gondolatok felhőin, csitítva a honvágy mar-
dosó fajdalmát. Habár tárgyilagosan bele kellett 
törődnöm abba, hogy le kell töltenem a rabság tíz 
esztendejét, józanul tudomásul kellett vennem, 
hogy a lágerből történő viszonylagos szabadulá-
som után, a sztálini törvények értelmében, követ-
kezik az örökös száműzetés valahol Távol-Kele-
ten, és soha nem láthatom meg a szülőhazámat, a 
szívem titkon mégis hitegetett a szebb jövendővel. 
 

Amikor az ötvenes évek elején, a kazahsz-
táni Ekibasztuz lágerében, idegenek között há-
nyódó magyarok, néhányan összejöttünk nyári va-
sárnap délután valamelyik barakk árnyékos tö- 
vében, a már távol keleti száműzetésbe távozott 
honfitársainkra gondolva, saját sorsunkat előre 
látva, így énekeltünk, a ködbevesző otthonunk 
után sóvárogva: 

Álmodó Tisza-part, szívem-lelkem odahajt: 
Legelésző nyáj, délibábos táj, 
Árva szívem csak utánad fáj, fáj, fáj, fáj! 
Nádfedél, faluvég, eljutok-e haza még?  
Vár otthon reám az édesanyám,  
Visszavár a szép magyar hazám! 

 

Aztán mégsem vágyakoztunk hiába, elju-
tottunk haza. Sztálin halála után a csekély számú, 
hírmondónak életben maradt volt magyar rab szá-
mára megnyíltak a szovjet munkatáborok kapui és 
közel tíz év után visszatérhettünk a szülőföl-
dünkre, szép Magyarországra. 
 

Az én hosszúra nyúlt életemben sok esz-
tendő telt el a második világháború borzalmai, a 
rabság gyötrelmes évei, a kommunista rendszerű 
államban megélt évtizedek után. Az elhalványuló 
emlékekre, feledésbe merült eseményekre újab-
ban megélt tapasztalatok rakódtak, rétegződtek, 
majd ugyancsak elmerültek a múlt ködében. 
Azonban vannak feledhetetlen mozzanatok, nyug-
talan álmaimban vissza-visszatérő emlékek, me-
lyek a sorsdöntő pillanatok mélyen beivódott, so-
ha be nem gyógyuló lelki sérülései. Ősz fejemmel 
már sok mindent elfeledtem, de a tükörképem 
valamikori, halálfélelemmel teli pillantását - soha 
el nem feledhetem. A második világháború lidér-
ces rémképei majd csak velem múlnak el örökre... 
 
 
 
 
 

Nagykanizsa, 2005. június hó 17Nagykanizsa, 2005. június hó 17Nagykanizsa, 2005. június hó 17Nagykanizsa, 2005. június hó 17----én.én.én.én.    
 

    

    
    

    
    

    

Fenyvesi Attila 
    

CSAPONGÓ GONDOLATOK A NÉP. NEMZET. NEMZETISÉG KÖRÜL 
    

 
 

Megfakul a dicséret aranya,  
Ha magát dicséri a glória; 
De amit az ellenség is elismer, 
Az dicsőít, az tiszta s égbe ível. 

 

ShakespeareShakespeareShakespeareShakespeare    
 
 Gyakran felvetődik - nyíltan, vagy burkoltan - 
a nemzeti hovatartozás kérdése. Fontos az, hogy ki 

milyen nemzetiségű? Nem! - de lényeges, hogy az 
ember belül, milyennek vallja önmagát, és ho-
gyan, miként cselekszik. - Ha megkérdezik mi-
lyen nemzetiségűek vagyunk, akarunk-e őszintén 
válaszolni? Feltételezésem szerint, nem, pedig az 
igaz válasz mindenkiben ott lakozik. Felmenőimet 
az egyik ágon szépapámig, a másikon dédapámig 
tudom megnevezni. Ki milyen nemzetiségűként 
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látta meg a napvilágot: nagyon is tudom, de ki-
mondhatom-e anélkül, hogy hátrányt ne szenved-
nék miatta? A kérdésre a választ nem azért tartom 
vissza, mert félek, hanem embertársaim fejével 
igyekszem gondolkozni, és azoknak a helyzetébe 
próbálom magam elhelyezni, akik a határaink túl-
oldalán élnek. Azt hiszem, hiába hirdetnek bár-
milyen széleskörű demokráciát, bennünk még 
mindig megmaradt az önvédelmi félsz, ami abból 
adódik, hogy még napjainkban is, egyes hatalmi 
megnyilvánulások, vagy politikai erővonalak nem 
minden kijelentést tartanak elfogadhatónak. Saj-
nos - a harmadik évezred elején - a választ fonto-
lóra kell venni, az ember szűkkeblű érdekeire van 
tekintettel, gondolnia kell csemetéire, retyerutyá-
jára, sorstársaira. 
 

Naponta halljuk a tirpák, a szerb, a sváb, a 
román, a cigány, a tót, a zsidó, stb. mellékzöre-
jekkel töltött megkülönböztetéseket. A hovatarto-
zás firtatása mögött jó és aljas szándék, esetleg tu-
datlanság telítődhet. Az élet természetes velejá-
rója, ha valamilyen vizsgálódásnál ez a téma szóba 
jön. Ha egyes emberek ajkát azért hagyják el ezek 
a valóságban hétköznapi megjelölések, hogy alat-
tomosságtól vezéreltetve, és csavaros, burkolt 
megfogalmazással az arra hajlamosak körében 
gyűlöletet keltsenek, az már bűn! A bűn elkövetői 
maguk a szítók, míg a szónoklatok „befogadó-
inak” a tájékozatlanság, a butaság, az érzelem-
azonosulás terhe róható fel. Észre kell vennünk, 
gyalázkodásunkkal vészterhes bűnt követünk el 
embertársaink, de önmagunk ellen is. Gondoljunk 
arra, amikor más népek „képviselői” - bármilyen 
ürügy kapcsán - bántják a magyarokat. Ugye, ez 
nem esik jól, sértve érezzük magunkat, és termé-
szetes ösztönből fakadóan elégtételt akarunk ven-
ni. A tisztességünkön, becsületünkön esett csorbát 
ne a népen, nemzeten köszörüljük ki, hanem a 
bűnös „egyénen”. ((Emlékezzünk a második vi-
lágháború szörnyűségeire! Mi is történt valójában? 
- Emberek egyéni képességeikkel, „kedvező” bel- 
és külpolitikai körülményeket meglovagolva, lát-
szólag hiteles és kecsegtető eszmékkel, emberek 
millióit tévesztettek meg, amely világméretű ka-
tasztrófa okozója lett.)) 
 

Balszerencsés történelmi eseményekre visz-
szagondolva, - amelyek a magyar nemzeten mély 
sebet ejtettek és sok magyar életét oltották ki - 

egy lényegtelen kérdés követeli a választ: él még 
köztünk vérvonal szerinti tiszta magyar, ha igen, 
mennyi? ((Már létezik „magyar” fajelmélet, amely 
szerint a valós magyar leszármazottságot az 
alkaron meglévő turáni vonal mutatja!!!)) Ha vé-
gig gondoljuk hazánk utóbbi ezeréves történetét, 
akkor láthatjuk, a Kárpát-medencénkbe különbö-
ző nemzetiségűeket fogadtunk be, vagy éppen-
séggel mi kezdeményeztük letelepedésüket, így 
egyértelmű választ a genetikai vizsgálatok adhat-
nának. Tényleges eseményekkel, nemzetiségi-
ekkel nem akarok példálózni, de ennek is oka 
van, ugyanis nem biztos, hogy egyes történelmi 
korszakot, vagy eseményt „helyesen” értelmezek. 
Aggályom onnan ered, hogy négy éve az érettségi 
előtt álló fiamnak és osztálytársainak a történelem 
tételeket segítettem kidolgozni. Szívesen vállaltam 
'hisz önös érdek is vezérelt: frissíteni ismeretei-
met! Összesen 5, azaz öt történelemkönyvet vet-
tem elő, amelyek akkor „aktuálisak” voltak. Va-
lamennyi könyvben a fontosabb történelmi esemé-
nyek rögzítésre kerültek, de egy-egy esemény 5, 
azaz öt fajta megvilágításban „ragyogott” előttem. 
Szépnek, élvezhetőnek tartom a színek kaval-
kádját, de ezen a téren nem lehetünk szabad-
elvűek. 

Ha a koramúlt történelmét ennyire „változa-
tosnak” látjuk, akkor az ezer év előtti időszak ma-
gyar történelmét hogyan ítéljük meg? 
Az utóbbi években, de különösen az elmúlt hóna-
pokban, abban a szerencsében részesültem, hogy 
sok barátomtól a régmúltunkkal foglalkozó köny-
veket kaptam ajándékba. Érdeklődéssel olvas-
gattam, de egy valami nem tetszett, sőt meg-
döbbentett. Tudós és áltudós emberek, tudós és 
áltudós társaikat a nagy nyilvánosság előtt hazug 
jelzővel illették. ((Ki a tudós, és ki az áltudós? - 
azt gondolom nem nekünk, egyszerű polgároknak 
kell eldönteni.)) 
Tudósaink! - ez nem méltó Önökhöz! Mit várha-
tunk el a politikusainktól, a hatalom gyakorlóitól, 
ha önök - a jövő nemzedékét formáló nagyjaink -
egymással perpatvarban állnak. Nem kellene le-
ülni és a véleménykülönbségeiket higgadtan, ér-
vékkel alátámasztva megvitatni? Netán attól fél-
nek, hogy a másik félnek is igaza van, de lehet, 
hogy egyiküknek sem! Mindnyájunk közös érdeke 
- nekünk olvasóknak, és Önöknek, mint tudós 
nagyságoknak - minél mélyebben megismerni 
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gyökereinket. Egy-egy korszak eseményeivel, tör-
ténéseivel kapcsolatos megállapításaiknál néha-
néha azt a fránya feltételes módot is be lehetne 
iktatni! - Nem azért, mert földi halandó örök ér-
vényű igazságot nem mondhat ki, hanem a nemes 
cél, az elfogulatlanság, a tisztesség látszata ezt 
esetenként megkövetelné, hiszen éppen önök cá-
foltak meg történelmi tényként kikiáltott állításo-
kat. Beismerhetjük, hogy új ismeretek, frissen fel-
tárt régészeti leletek birtokában egy korábbi felté-
telezést, tényként elkönyvelt megállapítást felül 
kell értékelni, át kell írni. 
 

Hölgyek, Urak! Nagyon fontosnak tartom, 
hogy érzelmekre, megérzésekre támaszkodva is 
kezdhetünk valamit vizsgálni, kutatni, de meg-
alapozottság és a minimálisan szükséges infor-
mációk birtoklása nélkül tisztességesen csakis 
véleményünket közölhetjük, a való megismeré-
séhez és tényként való közzétételéhez több kell. 
Állításokat csak úgy tudok elfogadni, ha kellően 
igazolt tényekkel, adatokkal támasztják alá. A 
szakmámból adódóan - ok-okozat, összefüggés fel-
táró - mindaddig feltételezésnek tekintek minden 
olyan információt, amely nem ellenőrizhető, álsá-
gos logikai következtetések eredménye. Kérem, 
kövessék és tiszteljék egymást, ha másért nem a 
tisztánlátás érdekében. Köszönöm! Munkájukhoz 
sok sikert és jó egészséget kívánok! 
 

„Magyar” pártpolitikusok akaratlanul - vagy 
nagyon is céltudatosan! - lelkükben sértik meg 
honfitársaikat. Példát szándékosan nem említek, 
mert egyik mellett sem szeretném elkötelezni ma-
gam. Továbbra is a hatalom kritikusa szeretnék 
maradni. Felvetődik, ki az igaz magyar? Azok az 
igaz magyarok, akik keblüket csépelve, fennen 
hirdetik magyarságukat, vagy azok, akik a fakó 
hétköznapokon teszik a dolgukat. 
 

Álláspontom szerint a magyarság ott kezdő-
dik, amikor bármilyen rangos eseményen, ünne-
pen meghalljuk a mennyei dallamot, a Himnuszt, 
a Szózatot, vagy megpillantjuk a koronát és elér-
zékenyült lelkünkben, büszkén érezzük magyar-
nak magunkat, és ha külföldön járunk, bátran 
felvállaljuk nemzeti mivoltunkat. 
Ott folytatódik, amikor Zalaegerszegtől Miskolcig, 
Nyíregyházától Sopronig, egy emberként ugyana-
zon cél érdekében cselekszünk, ugyanazon érté-
kek megóvásán fáradozunk, a nemzetet ért öröm, 

vagy bánat egyszerre dobbantja meg szívünket, 
közösen őrködünk a kultúránk, az örökségünk, a 
környezetünk, a természeti kincsünk megtartásán. 
Ha ezekben eltérő érzések vetülete jelenik meg, 
és nem egységesen cselekszünk, akkor veszélybe 
sodorjuk azokat az értékeket, amelyek évezrede-
ken keresztül csakis a miénk volt. Nem várhatjuk 
el egy idegen nemzettől, hogy helyettünk, érde-
künkben cselekedjék! 
Megbecsülést, tiszteletet másoktól csak akkor kö-
vetelhetünk, ha mi is hasonlóképpen viseltetünk 
más népekkel, nemzetekkel szemben, és a végle-
teket elhagyjuk az egészséges önbecsülés mérté-
kében. 

 

Ki az ellensége a magyarnak? Erre sem lehet 
érdeksérelem nélkül felelni, de emeljük ki a 
„legnagyobb ellensége”! Saját nemzete ellen vét, 
aki média, vagy politikai hatalmának birtokában, 
és befolyásoló-képességének „erényével” a pilla-
natnyi érdeke, és a múlandó népszerűségének 
megóvása érdekében, a magyarságon belül ellen-
téteket szít, aki nem az összefogásra, hanem a 
széttaszítottságra szólít fel. 
A másik önpusztító szerepkör, amikor a legfőbb 
kulturális kincsünk, a magyar nyelv ellen vétünk. 
Az idegen szavaknak és kifejezéseknek nincs 
helye a hétköznapokban, nincs helye a közélet-
ben!!! Azzal nem leszünk nagyok, nem hatunk 
okosabbnak, bölcsebbnek, ha beszédünkben, írá-
sainkban „csillogtatjuk” eme ismereteinket. Hol 
vannak már azok a tündéri szavak, amelyekkel 
Arany, Vörösmarty, Kölcsey, Petőfi, Jókai, Mik-
száth, Molnár, Kosztolányi, Kazinczy bátran éke-
sítették remekműveiket és gazdagították irodalmi 
értékeinket. Végig sétálva a települések utcáit és 
olvasva az üzletek, vállalkozások cégéreit azt 
gondolhatnánk, a „bábeli zűrzavar” újabb formá-
jának vagyunk részesei. (Az idegen nyelvtanulás, 
nyelvtudás nem sorolandó a tárgykörhöz.) 
 

A leírtak ellen hogyan lehet védekezni? Erre 
nem tudok igazi gyógyírrel előhozakodni. Javas-
latom: együttesen építsünk gátat a kóros eszmék-
kel szemben, ne engedjük megmételyezni lelkün-
ket, és bátran keressük a közös jövőnket, méltón 
vitassuk jelenünket, kutassuk gyökereinket! A 
szebb jövőt csak „hármas felállás” harmonikus, 
kiegyensúlyozott összhangjában szabad előhívni. 
A jövő fürkészése közben, pihentessük tudásunkat 
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- lehetőleg érzelemmentesen - a jelen helyes mér-
legkészítésén, de ne felejtsünk el a múltbéli „fo- 

tónk” előtt megállni, és bátrán mögé pillantani, 
mert a tagadhatatlan igazság ott gyökeredzik.        

 
NNNNEEEE    FELEDJÜK:FELEDJÜK:FELEDJÜK:FELEDJÜK:    IIIISTENSTENSTENSTEN    VELÜNK VANVELÜNK VANVELÜNK VANVELÜNK VAN!!!!    

 
A döntés a mi kezünkben van, választhatunk: 

 

HHHHIT REMÉNY SZERETET!IT REMÉNY SZERETET!IT REMÉNY SZERETET!IT REMÉNY SZERETET!    → Béke, nyugalom, összetartozás, megmaradás, 
vagy 

PPPPÉNZ, HATALOM, RANGÉNZ, HATALOM, RANGÉNZ, HATALOM, RANGÉNZ, HATALOM, RANG!!!! → Harag, bosszú, kitaszítottság, szétesés. 
 
Gondolataim zárásaként,    Radnóti MiklósRadnóti MiklósRadnóti MiklósRadnóti Miklós egyik költeményét ajánlom, amely halála előtt néhány 

hónappal született. 
 

GYÖKÉR 
 

 
A gyökérben erő surran 
esőt iszik, földdel él 
és az álma hófehér. 
 
Föld alól föld fölé tör 
kúszik s ravasz a gyökér, 
karja akár a kötél. 
 
Gyökér karján féreg alszik, 
gyökér lábán féreg ül, 
a világ megférgesül. 
 
De a gyökér tovább él lent, 
nem érdekli a világ, 
csak a lombbal teli ág. 

Azt csodálja táplálgatja, 
küld néki jó ízeket, 
édes, igazi ízeket. 
 
Gyökér vagyok magam is most 
Férgek közt élek én, 
Ott készül e költemény. 
 
Virág voltam, gyökér lettem, 
súlyos, sötét föld lettem, 
sorsom elvégeztetett 
fűrész sír fejem felett. 
 

Lager Heidenau, Lager Heidenau, Lager Heidenau, Lager Heidenau, Žagubica fölött a hegyekben, agubica fölött a hegyekben, agubica fölött a hegyekben, agubica fölött a hegyekben, 
1944. augusztus 8.1944. augusztus 8.1944. augusztus 8.1944. augusztus 8.    

    
Miskolc, 2005. június 26.Miskolc, 2005. június 26.Miskolc, 2005. június 26.Miskolc, 2005. június 26. 
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Hervay Tamás 

    

A SÁRKÁNYOKRÓL (egy készülő disszertációból) 
 

 
Szakdolgozatom készítése közben, az egyik szi-
lágylompérti mennyezetkazetta (1. ábra) meg-
hökkentett. „Hiszen ennek az oroszlánnak sö-
rénye inkább pikkelyszerű, lábai sem tipikus 
oroszlánmancsok, taraja van, vagyis nem annyira 
oroszlánra, mint... mire is emlékeztet, ez a tarkó-
ból kinyúló karikó? (Mintha a korondi edények 
madarait látnám!)” - Keresgéltem az emlékek és a 
képeim között. És megtaláltam! „Igen, ez az 
oroszlán az Istar-kapu sárkányára (2. ábra) ha-
jaz!”. A két lény feje, vagyis szellemisége, egyér-
telműen rokon: az orr spirálszerű tekeredése, a 
hármasság egyértelmű jelzése, (emitt, oroszlá-
nunkon taréj, vagy tüzes koronaszerűség, amott, 
az orrhát hármas szelvénye), a már említett tarkó-
nyúlvány egyezősége, és a nyak pikkelyei, de ma-
ga a fejforma is, mely mindkettőnél hosszúkás, és 
inkább lapos, mint kerekded, és a kinyúló nyelv. 
Természetesen vannak különbözőségek is, de azok 
még inkább kihangsúlyozzák számomra az egye-
zőségeket, sőt, rámutatnak arra, hogy a különbö-
zőségek kevésbé lényeges alkotóelemei a lénynek, 
míg a rokon vonások épp a lényeget érintőek. 
Hogy itt mérleg szellemiségű lényekkel állunk 
szemben nem lehet kérdéses, szerkezetileg egy 
kalap-alakzat burkolja a fejet, vagy ha úgy teszik, 
bárka a két fej maga. Ezt a képzetet az Istar-sár-
kány fejtetőből kinövő egyszarv-árbóca csak erősí-
ti. A Sárkány pedig éppen a Mérleg keleti megfe-
lelője. A későbbiekben persze látni fogjuk, nem ez 
az egyetlen sárkányféleség van az évkörben! 
 

 
 

1. ábra 
Szilágylompérti „Oroszlános” mennyezetkazetta képe 

 
 

2. ábra  
Babiloni Kígyósárkány, mushussu fejének rajza 

Átvéve Dr. Gyárfás Á. cikkébõl, és általam kiegészítve 
 
Az Istar-sárkány hátsó lábai teljesen azonosak 
oroszlánunk „madár” lábaival, itt még a jellegze-
tes pikkelyes bőr is megjelenik rajta a csüdig, míg 
a mellső lábak bizony valódi oroszlánmancsoknak 
tűnnek. Rövidre nyírt lósörényhez hasonló valami 
fut a nyakán a hátáig. Lelógó „bárány” füle van. A 
fej maga jellegzetes kígyófej, villás nyelvvel, ami 
azonban ismét oroszlánunk nyelvével egyezően 
felfelé kunkorodik. Testét nehéz lenne besorolni, 
inkább általános négylábúként azonosítható, ám 
teljes egészében pikkely fedi, még felálló (és kí-
gyózó) farkát is, mely furcsa, kampós bunkóban 
végződik, mit mások is skorpió farokként azono-
sítottak (Russel Ash 27. oldal) [nota bene: a kí-
gyó-skorpió azonosság számunkra nem kétséges, 
ismervén a keleti és a nyugati zodiákus stációinak 
Pap Gábor professzor által kidolgozott megfelelte-
tési rendszerét], így a kelermezi kardhüvely Skor-
pió-farkú lény ábrázolásaival is rokonítható. Láb-
szárai azonban csupaszok, vagy szőrrel fedettek, 
ez eldönthetetlen. 
Mindenképpen jelzi alkotója, hogy összetett lény-
ről van szó, de az is látszik, már(!) nem tudja a ré-
szeket harmonikusan illeszteni a naturalisztikus 
ábrázolás-igény miatt. 
Szilágylompérti oroszlánunk, bár időben jóval ké-
sőbbi, tökéletesen olvasható képjel. Képi környe-
zete is szerves egységet képez az oroszlánnal, ma-
gával. Ezt a hullámzó, vibráló energiahalmazt 
csak Vízöntő természetű jelként értelmezhetem, s 
mint ilyen, az Oroszlánnal szemben található. 
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Vagyis testiség - szellemiség, megjelenés és mű-
ködés kettőse ábrázolását láthatjuk. A testen lévő 
sörény-pikkely hullámok folyamatos áttünése is 
ezt a Vízöntő tendenciát idézi meg nekünk. A fa-
rok kettős először párhuzamosan, egyenesen futó, 
majd megtörő jele, Pap Gábor professzorunktól oly 
jól ismert egyező-keresztező tendenciát jeleníti 
meg, mely szintén a Vízöntő működés egyik jelzé-
se. JéZuS KRiSZtuS, azaz GYeZu KReSZToSZ, 
vagyis eGYeZő KeReSZTeZő, olvassuk magyarul. 
S valóban a Vízöntő működése alá helyezkedés 
tette Jézust Krisztussá, ezért kellett Keresztelő Já-
nosnak alámerítenie Őt! 
 

Innen kezdve kíváncsi lettem, vajh mi köze az 
oroszlánnak a sárkányhoz, s ez hogyan jelenik 
meg az évköri működésrendben, illetve a külön-
böző kultúrákban, természetesen elsősorban ná-
lunk? Továbbá, vizsgálni kezdtem, mivé is lett 
mára a sárkány, hiszen az jól érzékelhető, hogy 
minden jelkép szellemi tartalma mára kilúgozó-
dott, és puszta testi megjelenésen túl nemigen 
mutatnak az ábrázolások, szellemi tartalmuk a ré-
gi jelentéstartalom töredéke, s az is inkább a ne-
gatívum felé mutat. 
 

Ekkor döntöttem úgy, hogy a doktorimat a sár-
kányokból írom. Címe pedig légyen a következő: 
A Keleti és Nyugati sárkányok az Évkör tükrében, 
avagy hogyan lett a Sárkány, és hogyan lett Süsü-
vé, Szűzzé? 
 

Legelőbb a nyelvet faggattam meg! 
 

Sárkány szavunkat, egyetemünk törekvéseivel 
összhangban, először a mezopotámiai turáni 
nyelvvel, amit ma a tudomány sumérként tart szá-
mon, kezdtem elemezni. 
Próbáljunk a belénk rögzült sémáktól eltekinteni, 
és a sárkány ne a sátán szinonimája legyen, mint 
azt a kereszténység mai hivatalos vonulatai ter-
jesztik. 
A Sár jelentése többek közt: szentséges, nagy, ki-
rály. 
Kan vagy ka-an például: magas gondolat, szó, is-
teni parancsolat jelentésű. 
Tehát innen a sárkány kifejezést szentséges szó, 
égi parancsolat, királyi gondolat tartalmakkal le-
het megtölteni. 
Ez eddig nagyon szép, de mi köze a sárkánynak az  
oroszlánhoz? Illetve van-é bizonyíték erre a kap- 

csolatra? 
Az Oroszlán keleti váltótársa a Tigris. És keleten 
máig a tanítások közt találjuk az ún. tigrislovaglás 
művészetét. Ez abban áll, hogy ha olyan erőkkel 
találkozol, melyek nálad erősebbek, akkor azok- 
kal ne szembe szállj, hanem pattanj fel rájuk, lo-
vagold meg őket, de úgy, hogy végül te irányítod a 
lefolyásukat, így azok szinte magukkal ragadva, 
de mégis az általad kitűzött célba juttatnak. No, 
de nálunk a lovon kívül, ami egyébiránt táltos, 
milyen hátassal lehet ugyanezt megcselekedni? 
Hát bizony erre a sárkány alkalmatos, s garabon-
ciásaink, de inkább táltosaink alkalmazták is e 
módszert. (3. ábra) 
 

 
 

3. ábra 
Sárkányon lovagló garabonciás rajza.  

Ketesi kapufaragás után (Nagy András, in: Jelképtár) 
 
Azután beugrott egy név, egy tigrisé. Kipling: A 
dzsungel könyve művéből. Sir Kán (vö.: hun 
nyelven a tigris: sira), itt nehéz nem észre venni a 
sárkány szóalakot, s bizony több helyen talál-
koztam azóta tőlem független ilyetén felismeré-
sekkel. S bár a könyv szerint a tigris egyértelműen 
negatív szereplő, két fontos momentumra hadd 
hívjam fel a figyelmet. Először is a könyv szerint 
sem volt mindig sötét a tigrisség, másodszor, 
Ráma bivaly hátán vezeti Maugli (Mag ló, Megélő, 
Mag élő, Mag erő) a csordát a tigris ellen, vagyis 
egy teremtői kiáradás, hiszen a Bivaly a Rák meg-
felelője keleten, mely nyilvánvalóan nagyobb erő 
a puszta tigrisségnél, el tudja taposni a tigris sötét 
erejét. Mondhatnánk: ha a Teremtő velünk, ki 
ellenünk? Maugli egyébként a könyv szerint békát 
jelent, s ennek hangalaki megfelelői, a Bika, mint 
a Skorpió és a Bak, mint a Rák testisége, itt egya-
ránt jelen van. 
Ha már a nyelvnél tartunk, hadd soroljam fel a 
teljesség igénye nélkül a sárkány megnevezését 
néhány nyelven. Igen tanulságos. 
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afrikai nyelvekben draak 
angol dragon 
arab tanin (ejtsd: tinin) 
arámi ejtsd: csán-níña 
bolgár лáмя (ejtsd: lámja), змéй  (ejtsd: zméi), дракóн (ejtsd: drakon)  
cseh drak 
dán drage 
eszperantó drako; drakon 
finn lohikäärme; leija 
francia dragon 
görög (modem)  drakon(?) 
hindi ajgar 
holland (dutch)  draak 
hun (örmény forr.)  vom 

ír gael dragún 
japán tatsu; ryū 
kínai lóng, lung 
latin draco 
lengyel smok 
man szigeti 
(manx) 

dragane 

német Drache 
norvég drake; drage 
olasz drago 
orosz дракóн (ejtsd:drakón), змeй (ejtsd: zmei)  
portugál dragao 
román baląur, zmeu 
skót gael dragon 
spanyol dragón; endriago 
svéd drake 
szerb аждаja (ejtsd: azsdaja), ала (ejtsd: ala), змаj (ejtsd: zmaj)  
thai man-ghon 

török Ejder(ha), evran oszmán: sazağan (ejtsd: szazajan)  
velszi draig 

vietnámi con rông, cò súng 

 
 
Itt kell köszönetet mondanom Mózer Istvánnak, és 
nejének, Tóth Mariettának. Tőlük való többek 
közt az arámi és az arab sárkányelnevezés. 
Czeglédi Katalinnak, kitől az oszmán török meg-
nevezés származik, s némely más párhuzamokra is 
rávezetett előadásával. És ha már a köszönetnél 
tartok, a Hopp Ferenc Keletázsiai Múzeum könyv-
tári dolgozóinak segítőkészségét sem hagyhatom 
említés nélkül! 
Látható tehát, hogy általában a DRG, DRK hang- 

zósor az alap. Csak érdekességképpen, a DRoG is 
innen származik (itt most nem elsősorban a kábí-
tószerekről van szó!). DeRéK szavunk is nagy, 
erős ember jelentésű, de a DRáGa szó is ide roko-
nítható. Amúgy a SaR felől szintén a nagy = de-
rék értelmet is nyerjük. A derékhoz még annyit: a 
sárkánnyal való birkózás közben is derékon felül 
kell belevágni a sárkányt a szérűbe, akkor lehet 
hatástalanítani. 
Van azután az SM, ZM hangzósor, ez általában a 
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szláv. Itt a SeMMi szavunknak lehet pl. rokonsá-
got keresni. 
És talán elvezet a SZMoG-hoz, mely füstköd értel-
mű. 
A sárkány szóhoz, mindenesetre még hasonló is 
csak az oszmán törökben akad, és bár a szomszéd 
népeknél felbukkan e kifejezés (sarkan), ez egyér-
telműen tőlünk ment át, ott legfőként népmesei 
elemként használják, és szótári alakban nem jele-
nik meg. Ez persze azt is alátámasztja, hogy a me-
sék is innen származtak oda! 
További vizsgálat itt most nem feladatom, de a 
doktoriban természetesen ennél messzebb me-
gyek. 
 
Nézzük most meg, vajon az időben hogyan alakul 
a sárkányok dolga. Rögtön leszögezném, miután a 
tudósok is úgy tartják, a nyugati sárkányképzet a 
keletiből származik, ezért most ősiségében csak a 
keleti sárkányt vizsgáljuk. 
 

 
 

4. ábra 
„C” sárkány rajza 

a National Palace Museum Bulletin-jébõl 
 
 

 
 

5.ábra 
„Pig dragon” rajza  

a National Palace Museum Bulletin-jébõl 
 
A legrégebbi időkből csak ábrázolásokat isme-
rünk, ezeket Kr.e. 8500-6500 a későbbieket 

4700-2950 közöttire datálják a kínai tudósok. E 
sárkánykezdemények (elnevezésük C Dragon) már 
bírnak a legtöbb jeggyel, ami később a sárkányt 
jellemzi (4. ábra). A mérlegszerű fejrész mind-
egyiknek sajátja, de a mellső végtag is sokszor rá 
van vésve e jáde függőként értelmezett faragvá-
nyokra. A rajtuk lévő lyukak ugyanis feltehetőleg 
felfüggesztésükre szolgáltak. A szárnyat a sörény 
végével azonosítják a tudósok, pedig ők nem is is-
merik a SöRéNY-SZáRNY hangalaki összefüg-
gést! 
 

 
 

6. ábra 
Uroborosz (auroborosz) kígyó alkimista kéziratból 

in: Nicolas J Saunders Állatszellemek 
 
Az előbbieknek kissé későbbi (Kr.e. 3000-1700 
között), önnön farkát érő fejjel ábrázolt formái (5. 
ábra), leginkább az uroborosz (6. ábra), a saját 
farkába harapó kígyó, ábrázolásokhoz hasonlíta-
nak. Ennél is későbbre datálják az Istar-kapu sár-
kányait (Kr.e. 580 körül). (7. ábra) A már említett 
kis gyűrű alakú sárkánykák is, mint függő társaik 
a C Dragonok (hiszen ezek testén is ott a lyuk), a 
mai Kína területén kerültek elő, de mi tudjuk, 
hogy ott hunféle népek éltek, ezért bátran magun-
kénak is vallhatjuk ezeket a kis disznó-sárká-
nyokat (tudományos elnevezésük a Pig Dragon ezt 
jelenti ugyanis). A Disznó, mint tudjuk, a Bika 
keleti megfelelője (emlékezzünk Mauglira!), tehát 
testi megjelenése a Skorpió-Kigyó kettősnek. Má-
sik sárkányunk évköri helye a Bak (8. ábra), in-
nen hurkos farka. Láthatóan disznófejű ő is, pedig 
festője nem ismerhette a Kína területén talált sár-
kánykákat! De nem ismerhette a szkíta kincseket 
sem! Pedig ez a sárkány (9. ábra) [Kul-Oba Kr.e. 
330-320 között] szintén méltó a Pig Dragon elne-
vezésre. A Baksárkány feje valójában alul van 
(ennek kifejtése hosszabb, itt csak annyit: egy 
tengelymozgás, mely a kazettás mennyezet négy 
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sarkalatos pontot jelölő kazettáján jelenik meg: 
Kos, Rak, Mérleg, Bak, mutatja az energiák irá-
nyultságát az évköri működésben, és ezen érhető 
tetten a Bak fejreállása). Tovább vizsgálódva lát-
ható, hogy a fej helyén viszont egy fény-magocska 
van, hiszen ebben az időben születik meg a fény 
Jézus képében. És ekkor is kell születnie, ahogy 
leszületési helyét is a legsötétebb, legeltévelye-
dettebb közegbe kellett helyeznie. A Baksárkány 
teste (is) SZaRu pikkelyes mely a SáR és SZaRV 
szavakkal rokonítható. A sár az aGYaG > aNYaG 
analógiáit is hozza, a szarv pedig a Bikával való 
kapcsolatára, ill. Holdszarvúságára is utalhat. A 
bőr megkeményedése, elszarusodáshoz, egy hajlé-
kony minőség megmerevedéséhez vezet. Ezzel 
analóg a Bak szarva, mely szellemiségének beme-
revedését mutatja. Sárkányunkat szárnyacskája 
visszafelé röpítheti csak, mancsai pedig csak 
RáaKaSZKoDáS-ra > RaGaSZKoDáS-ra alkalma-
sak. 
 

 
 

7. ábra 
Egy mushussu, vagy sirrus teljes alakos képe az 

internetrõl, általam körülvágva 

 
 

 
 

8. ábra 
Bak sárkány rajza a csengersimai mennyezetrõl, 

általam átrajzolva 
 
Már érintettük a következő évköri egységet is, 
ahol a Sárkány maga jelenik meg, de itt általában 

párostól (10. ábra), mert a Mérleg két serpenyője 
tele van fénnyel és sötétséggel az őszi napéj-
egyenlőség idején. Ebből már gondolható, hogy 
meg fog jelenni a sötétség sárkánya is a vilá-
gosságé mellett. Csak az a baj, hogy elbillent a 
Mérleg! 

 
 

9. ábra 
Szkíta, disznóorrú sárkány  

a L' art scythe c. könyvbõl, általam körülvágva 
 
 

 
 

10. ábra 
Mérleg sárkánypár rajza, Nanaj esküvõi köntösröl 

(Nagy András, in: Jelképtár) 
 
Szólnunk kell még a Mérleg Holdházak közül a 
Kiao-sárkányról, a Szarvaskígyóról (11. ábra).  
Ha már a csillagos égen járunk, bár ő nem tartozik 
az állatövhöz, meg kell említenünk a Sár-
kány/Draco csillagképet (12. ábra). Az Ikrektől a 
Skorpióig kanyarog a teste. Ezek a sárkányok va-
lóságosan is itt vannak. 
Vannak azonban láthatatlan, idegen, ma divatos 
szóval virtuális sárkányaink is. 
Az Ekliptikán ismertek a Sárkányfej (Rahu) és 
Sárkányfarok (Ketu) alakjában megjelenő felszálló 
� és leszálló � Holdcsomópontok, melyek a Nap- 
és a Holdpálya metszéspontjai, és azért fontosak, 
mert itt jöhet létre a teljes Napfogyatkozás. Ez a 
sárkány rabolja el, tehát a Napot. 
Meséink égitest rablói, és akik a királylányokat 
viszik feleségnek, fontos szerepet játszanak a ha-
gyományainkban. Ez utóbbiak általában nem esz-
nek szüzeket, csak asszony kell nekik a várba. 
Egyikük-másikuk még segíti is a királylányok fiú-
testvérét, hogy elvégezhesse feladatát a sógor. 
Ezek ember módra élő, segítő és serkentő erők. 
Farkas Zoltán is észrevette a SeRKeN - SaRKaNY 
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hangalaki megfelelést, ami nyilván nem véletlen 
egybecsengés. 
 

 
 

11. ábra 
A Szarvaskígyó a Kína területén talált bronztükör 

Holdházállatai közül 
 

 
 

12. ábra 
A Draco csillagkép rajzi ábrázolása csillagtérképen. 

(Internet) 
 
Tőle olvastam azt is, hogy táltosaink nemcsak bi-
ka, kerék, vagy tűzláng, de sárkány alakjában is 
küzdhetnek. Ezzel másutt még nem találkoztam. 
Azután itt van a táltosaink, garaboncaink által 
megidézett sárkányerő. Az energiák észlelhetőek, 
s működésük nyomán látható alakzatok, jelenések 
jöhetnek létre, (túl az energiák környezetre való 
hatásán - majdnem azt írtam, hátasán!). E műkö-
désnek következménye lehet a néphagyomá-
nyunkban számtalanszor előforduló sárkányész-
lelés. 
A meglovagolható sárkánynak, mely leginkább a 
kínai folyóistenségekre emlékeztethet minket, 
mint azt később egy mese szövegében is meg-
figyelhetjük, nálunk a láp, a nádas ad otthont. Egy 
Kínában talált szobrocska (13. ábra) [Kr.e. 770-
221 között] sárkánykígyón lovagló férfialakot jele-
nít meg (természetesen a tudósok ezt nem így 
mondják, nekik ez az állat és ember kapcsolata), 
lehet, hogy innen származik a sárkánylovaglás, s 
maradt meg nálunk a táltos-gyakorlatban? 
Itt kell a Sárkánykirály palotája című mesét meg- 

említeni, mert igen érdekes, amit az ember és a 
sárkány természetéről mond, és számunkra fontos 
következtetéshez vezet el minket. 
„- Királyunk sárkány - mondta a harcos -, tehát 
eleme a víz... A Nap Papja meg ember, eleme te-
hát a tűz...” 
A víz és a tűz elem nem egyenrangú, a tűz ösz-
szetett elem, amiben a többi is benne foglaltatik, 
erről szintén Pap Gábor professzor úr egyik elő-
adásán esett szó. 
„...egy vörös sárkány rontott a terembe. ... Szeme 
fénylett, mint a villám, nyelve piros volt, mint a 
vér, testét skarlátvörös pikkelyek borították, nya-
kán lángolt a sörény. Zengett az ég, és villámok 
csapkodtak körülötte, nyomában hóvihar meg jég-
eső járt. S egyszeriben felszállt az azúrkék leve-
gőbe.” 
Itt tehát a viharral járó sárkány, csak nálunk a 
táltos, de még a garabonciás is, meg tudja idézni, 
és hatalma van felette. 
 

 
 

13. ábra 
Sárkányon lovagló.  

Kína területén talált szobor rajza  
késõi Chou kori sírból 

 
Nem szabad megfeledkeznünk a sárkányról, mint 
az égen röptethető eszközről. Lehetséges, hogy 
magát a sárkány csillagképet jelenítették, meg ve-
le először (erre utalhat az is, hogy a legelső ilyen 
sárkányábrázolások démon-arc jellegűek), hiszen 
nappal nem láthatóak a csillagok és egy szertartás 
sokkal láttatóbb, ha az égen megjelenik, ami 
egyébként nem lenne akkor, ott látható! Vajh nem 
azért ragaszkodunk a rombusz, vagy négyszegletes 
formájú sárkányhoz, mert (főleg ha a farokra csak 
három nagyobb csokrot teszünk) alkalmas a gön-
cöl-szekér képét megidézni? Egyébként a sár-
kányrepülés analógiája lehetne a sárkánylo-
vaglásnak, ha a sárkányrepülők ilyen dolgokban 
járatosak lennének. 
A sárkányok óvó védő szerepéről elnökasszonyunk 
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Dr. Gyárfás Ágnes tanulmánya: Az élő és éltető 
sárkány átfogó képet ad. Itt csak felsorolom a tel-
jesség igénye nélkül, hol mindenütt találkozunk 
velük ilyen szerepben: 
Népmeséinkben sokszor őrzik a vár bejáratát sár-
kányok. 
Székelykapuk kötésénél sokhelyt a felismerhe-
tőségig fokozzák a kötés elsárkányosodását, de a 
kaputükrön is megjelenhet, ekkor általában a 
Baksárkány kerül fel, néha ugyanott oroszlán lát-
ható. 
Asztalaink valaha oltárok voltak, lábaik ezért ve-
hetik fel a sárkánykígyó formáját. 
Pad oldaltámlán is megjelenő e forma, sokhelyütt 
templomban, de még köztéri padon is látni ilyet. 
(14. ábra) 
Kerékvetőként egész kis szobrászati alkotásban 
gyönyörködhetünk. (15. ábra) 
Ma, igaz, már csak dekoratív funkcióban, egyre 
több kínai árun, főként ruházati cikken talál-
kozhatunk sárkánnyal. 
 

 
 

14. ábra 
Pad oldala a Ráth György Múzeum udvaráról 

 
 

 
 

15. ábra 
Kerékvetõ sárkány a Rákóczi útról 

 
Pedig régen a sárkány a kínai hagyományban fon-
tos szerepet játszott. Egy időben csak a császár 
volt jogosult sárkány képét hordani, s később csak 
az ő sárkányának lehetett öt ujja (16. ábra). Ez 

egészen bizonyosan összefügg az öt elemmel. A 
főhivatalnokok és vallási vezetők négyujjú sár-
kánya a négy égtájjal, s a kisebb hivatalnokok há-
romujjú sárkánya az általános hármasságokkal. Itt 
az is látható, hogy csak a császár kötheti össze az 
eget és a földet, a főhivatalnokok és vallási veze-
tők uralkodhatnak a világ minden dolga felett, a 
kishivatalnokok dolga pedig a hármasságok he-
lyes földi működtetése. 
 

 
 

16. ábra 
Ötkarmú sárkányábrázolás eredeti alapján  

egy mai mintakönyv alapján 
 
A sárkány, mint erre már utaltam, összetett lény. 
Mint állat, az állapotszerűségeket jeleníti meg, de 
igen egyedi formában. Kínlódnak is azon ábrá-
zolói, kik minél sárkányabb sárkányt akarnak ké-
szíteni, és mivel ilyen állat valóban nincs, kény-
telenek összetákolni. A régiek is ezt tették, mond-
ják, és nem veszik észre, hogy ott ez a tákolás, 
még azt a célt szolgálta, hogy állapotok halmazát 
tudják összehozni, úgy-ahogy hihető állatként, il-
letve eredetileg jelhalmazként. 
A kínai sárkány például, a klasszikus források 
szerint kilenc különböző állat vagy lény jellemzőit 
birtokolja: a szarvas agancsát, a démon szemét, a 
kígyó nyakát, a kagyló hasát, a ponty pikkelyét, a 
sas karmát, a tigris lábát, a tehén fülét. Itt nem 
merülhetek bele e részletek elemzésébe, de már 
maga a kilencesség is mutatja, misztikus együttes-
ről van szó, és a démon és a kagyló kivételével 
ismert Holdház-állatok szerepelnek a felsorolás-
ban, melyek többsége a vizes hármasság (Kígyó-
Skorpió, a Kakas-Halak illetve a Bivaly-Rák) ál-
lata éppen a Tigris kivételével, aki viszont direkt 
módon kapcsolódik a sárkánysághoz. 
Végezetül már csak megemlítés szintjén, szólni 
kell a sárkány és az egyéb csodalények kapcso-
latáról! 
Az egyszarvúval való rokonság rögtön adódik, ha 
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felidézzük az Istar-kapu sárkányát. A kínai egy-
szarvú teste még pikkelyes is! (17. ábra) 
 

 
 

17. ábra 
Kínai egyszarvú Pap G. nyomán 

 
A griffel, a kimérával, a tengeri kígyóval, szintén 
sok rokon vonása van. Érthetően, hiszen a többi 
lény is erők megjelenítője, s azokat általában 
ugyanúgy érzékelték, s érzékelik ma is kik ezekre 
érzékenyek, s ugyanazon állapotokat idézik elő 
ezen erők működései, ezért azon állatokból lesz-
nek összerakva. 
A griffet például legtöbb esetben csak a csőr kü-
lönbözteti meg tőle, egyébként teljesen sárkány 
(18. ábra). Vannak ábrázolások, különösen szkíta 
területről, ahol még a szárnyas paripa is elsárká-
nyosodik (19. ábra). Ezért lehet meg sárkányo-
golni? 
 

 
 

18. ábra 
Griff ábrázolás, öntöttvas állólámpa, 

általam körülvágva 
 
Külön kiemelem, hogy mind az „Attila szablya”, 
mind a „Szent István kard” hagyományunkban 
„sárkányölő”! Mindkettőn sárkányábrázolást talá-
lunk!    Az Attila kardon egyértelműen Mérleg 
sárkánypár nyújtogatja nyelvét (20. ábra), míg a 
Szent István kardon viking fonatos sárkányok van-
nak, ám a csont kopása miatt ez ma már inkább 
csak sejthető (21. ábra). 
Itt el kellene kezdeni beszélni a mai sárkányokról,  
ami úgy a nyugatiakra, mint a mai keletiekre vo- 

natkozik, ám erre már, hely szűke miatt, nem 
telik. 
Majd a doktoriban minden benne lesz. Ott olvas-
hatjátok kedvetekre! 
 

 
 

19. ábra 
Szkíta sárkányszárnyas ló a L' art scythe c. könyvbõl 
 
 

 
 

20. ábra 
Az Attila kard sárkányai rajzos ábrázolásban 

László Gy. nyomán 
 
 

 
 

21. ábra 
A Szt. István kard vikingfonatos-sárkányos 

markolatának rajza (Nagy András, in: Jelképtár) 
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FALVAY KÁROLY 
Nagyboldogasszony, egykor az augusztusi telehold 

 

 
 

 
 

Julius Ceasar Octavianus Augustus Julius Ceasar Octavianus Augustus Julius Ceasar Octavianus Augustus Julius Ceasar Octavianus Augustus     
(Vatikáni Múzeum)(Vatikáni Múzeum)(Vatikáni Múzeum)(Vatikáni Múzeum)    

 
A pogány Nagyboldogasszony anya-leány ket-

tőssége kozmikus tartalmú:1 a menny és a föld 
kettősség egysége. A kettősség első részének 
mennyei párhuzamában az anya a személytelen 
anyagi természet virtuális (nem valóságos) szemé-
lyisége (szellemisége): a Nagyboldogasszony. A 
kisasszony leány a megszemélyesült mennyei 
istenasszony: a Boldogasszony. Földi párhuzama a 
gyermeket váró fiatal nő (meny, menyecske, 
menyasszony). A mitológiai és a nyelvi párhuzam 
a két tér-idő (az örökkévalóság időtlensége és a 
földi tér-idő időhöz kötöttsége) összefüggésének 
erős bizonyságát és rendkívüli régiségét is felmu-
tatja. Mindezt megerősíti a magyar Mária-ünne-
pekben megőrződött Nagyboldogasszony-ünnep, 
melyhez évköri időszakokhoz kötötten leány- (dec. 
8.-szept. 8.) és fiúgyermek (márc. 25.-dec. 25.) 
foganásának és születésének ünnepei kapcso-
lódnak. Az évkörön így jelentkező hét ünnep ter-
mészeti kapcsolódású: a leány az évkör sötét, a fiú 
az évkör világos időszakaszában jelenik meg. A 
                                                 
1 New-Catholic Encyclopeclia, Vol. 1-15, McGraw Hill, 
1967. Az Új katolikus enciklopédia szerint a világképet 
kozmikusan és teológiailag lehet értelmezni, mely a II. vati-
káni zsinat megfogalmazását követően jelent meg. 

Nagyboldogasszony-ünnep középen van, holdün-
nepként a Nap évköri párhuzamában. 
 A székesfehérvári bazilika építését, koronázó-
templom jellegének kialakítását, felszerelését va-
lamint Nagyboldogasszony elnevezését, maga első 
királyunk, István határozta el. Ez az elnevezés, ha 
történészként a király felelősségéről gondolko-
dunk, nem történhetett másként. A koronázó-
bazilika, mely egyben királyi temetőhelynek is 
készült, az elmúlt ezredév viharainak esett áldo-
zatul. Emlékhelyét - a remények szerint - a jövő 
fogja a nemzet egészének figyelme mellett, a szent 
helynek megfelelően rendezni. A Kárpát-meden-
cében kialakult ősvallásunk gyökerei István király 
tervével - úgy tűnik - világosan állnak előttünk. 
Úgy látjuk, a hittérítéssel összefüggő átalakulás-
ban a történettudomány nem foglalkozott a hon-
foglalás előtt a Kárpát-medencében élő népek 
szellemi és - ezzel összefüggő - vallási képzetei-
vel. 
 

Augusztus 15., 
a pogány Nagyboldogasszony 

ünnepnapja 
 

 Mit érthetünk ezen az ünnepi napon, mi le-
hetett az ünnep antik tartalma, melyet az ország 
egész lakossága ismerhetett? Mai ésszel magát az 
ünnep napját hogyan ismerhették föl együttesen 
és egyszerre az ország lakosai? Ezekről a fontos és 
lényeges ismeretekről hallgat a történettudomány. 
 A válasz pedig megdöbbentően egyszerű: az 
időpont az augusztusi telehold napja, a Nagybol-
dogasszony napja. Az ős-európai antikvitásban jól 
ismert görög Phoibé/Artemisz holdistennőpáros 
ünnepének magyar „Nagyboldogasszonya és Kis-
asszony leánya” volt, akik magukba ölelték a gö-
rög Artemisz és Démétér istenasszonyok szerepkö-
rét és tulajdonságaikat is.2 

Az évkörben az Oroszlán állatövről és ennek 
megfelelő „királyi” időszakról van szó. Ez a római 
Octavianus Augustus császárhoz is kötődik, akit a 
                                                 
2 Phoibé Gaiának, a Földistennőnek és férjenek Uranosz-
nak a leánya volt. 
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római nép nevezett el „fenséges”-nek „augustus”-
nak és a katolikus egyház is átvette az elnevezést. 
(Octavus egyben a „nyolcadik” jelentésű hold-
hónap is!) 

A különböző időszakokból származó istennők 
eredete Gaia és Uranosz egyik titán leányában, 
Phoibében egyesül. Az Ókori lexikon megtoldja az 
istennő szerepkörét: 1. Testvére, a szintén titán 
Themisz istennő kultuszát követően és Apollóét 
megelőzően ő volt a delphoi jóshely istenasszonya. 
2. Artemisz egyik mellékneve tehát Luna (hold). 
3. Idasz, az Ida-hegyi Daktüluszok (varázslók) 
nagyasszonya. 4. Léda leánya. 5. Fában élő és ve-
le együtt élő-haló nimfa (hamadrüasz). 6. Amazon, 
harcos leány (Pecz, 1904). 

Phoibé leánytestvére, Themisz a jogrend 
megszemélyesítése, ami nyilván annak a gondo-
latnak a megtestesítése, hogy minden napfényre 
kerül (bíráskodás). Homérosz is úgy tekinti, mint 
igazságost, gyűlésre hívja a férfiakat, majd ismét 
feloszlatja tanácskozásukat (Pecz, 1904). 

Augusztus 15-én tehát király- és (eredetileg) 
királynőünnepről3 van szó, amikor az ünnepség 
nyilvánvalóan István királyunk koronázásával 
kezdődik, és bíráskodásával folytatódik. A király 
bíráskodásának országos igénye része volt kétszáz 
évvel később még az Aranybulla királyi kötele-
zettségének is. 

A honfoglalást követően a Kárpát-meden-
cében együtt élt a honfoglalás fegyveres erejét ké-
pező fiatalság, akik többségükben a pásztoréletet 
és az ezzel összefüggő támadó és védekező, va-
lamint az élelemszerzéshez szükséges vadászati 
ismereteket birtokolták. A Kárpát-medencében 
élők ezzel szemben a gabonatermelésben voltak 
járatosak, mert az itt élő népek az égei kultúra 
szellemi világában éltek, több ezer éves folyamat 
előzményének magas fokú ismeretével. Ez a kér-
dés nagyobb részben a régészettudomány kompe-
tenciája, s Makkay János kutatásai alapján tudo-
mányosan ma még nem kielégítően rendezett4 Ha 
nem is az 1800-as években, de a XX. században 

                                                 
3 Mind Sumerban (Inanna, Istár), mind Egyiptomban (Ízisz) 
a mennynek és a földnek egyszemélyes királynői voltak, 
akiket a vaskorban váltott fel a királyság önálló intézménye. 
A király mindig a trón „ölében” ült, emlékeztetve a korábbi 
királynőre. Kr. e. 3000-ben Nammu, Úr bölcs királya 
„Inanna, a Menny és Föld királynője” szolgájaként írt alá. 
4 Makkay János: Magyarok - avarok, szlávok, 2003. A szerző 
kiadása. 

már meg kellett volna indítani a honfoglalás és 
hittérítés előzményeinek, következményeinek ku-
tatását. Mindez a mára és a holnapra vár. 

Bennünket elsősorban a magyar nép ősval-
lásának emlékei érdekelnek, tájékozódnunk kell a 
Kárpát-medencei avar kor késői időszakának fo-
lyamatban élő népességéről és azok valószínű vi-
lágképéről, akik a lakosság nyilvánvaló többségét 
képviselték, ami csak az ős-európai antik mező-
gazdasági és szellemi kultúra maradványait tartal-
mazhatja. 

A magyar nép életben maradásának történel-
me bizonyítja a múltat megtartó és a jövőt építő 
király helyes taktikáját. A hittérítés végrehajtása 
mellett megállapításunk szellemiségének legerő-
sebb bizonyítéka a tervezett koronázótemplom el-
nevezése: Nagyboldogasszony-templom. A Nagy-
boldogasszony nem más, mint az antikvitásból a 
Kárpát-medencében ismert pogány istenasszony, 
aki az életadó környezet már igen korai gabona-
termelésében és megkezdett állattartásában kie-
melkedő szerepet kapott. 

A legújabb régészeti kutatások, a feltárt te-
metők számának, a sírok sajátosságainak elem-
zése és statisztikai vizsgálata már ellene szólnak 
az elmúlt két évszázad tudományosan feltételezett 
Kárpát-medencei lakatlanságának, a késő avar 
kor népessége eltűnésének, az Alföld és a Dunán-
túl ürességének (Makkay, 2003). 

István király tudatos terveként telepítette ki-
rályi központját Székesfehérvárra, amit a korszerű 
szaktudomány is elismert. A koronázóbazilika 
Nagyboldogasszony elnevezésével a király a tisz-
telet bizonyságát mutatta a medence feltehető 
előmagyar népessége megbecsülésének, amikor a 
másik oldalon Európa akkori urai az új, a teljesen 
más keresztény szellemiség azonnali átvételét kö-
vetelték tőle. (Például később VII. Gergely pápa 
fenyegető leveleivel Szent Péter és Pál, azaz a 
Vatikán azonnali fönnhatóságának elismerését 
követelte közel száz év múlva még Szent Lászlótól 
is).5 Az ünnep régi tartalmának megülése emiatt 
maradt meg a keresztény Gergely-naptárban is. 
Európában ma egyedül őrzi napjainkig a magyar 
Nagyboldogasszony-ünnep az ős-európai antik-
vitás Kárpát-medencei emlékét. 

„1246-ban villámcsapásként éri a hír IV. Bé- 

                                                 
5 Gerics József: Judicium Dei in Athleta Patriae. 
Tanulmányok a Szent László-történethez. Szent István Társ. 



MAGYAR HITVILÁG 

 61 

lát, Európát” - írja Zolnai László. Kujuk kán, az 
Arany Horda vezére megírja a pápának, hogy 
Európa és Magyarország ellen támad. Ekkoriban 
írja Béla király emlékezetes levelét - a magyar 
történet legfájdalmasabb episztoláját - IV. Ince 
pápának. Kujuk kán mozgolódásának hírére IV. 
Béla a védtelen, sík földi polgár városok lakosait - 
olykor kényszerrel is - ezekbe az újonnan épülő 
hegyi várakba telepíti. 

Buda várának felépítése 1243-ban kezdődött 
meg. Buda városának szabadságait a király adta. 
Ennek következménye, hogy a város csak a ki-
rálytól függött, neki engedelmeskedett, hűséggel 
elsősorban a királynak tartozott. Buda városának 
Jogkönyve megmaradt a XIV. századból. A király 
századokon át megengedi, hogy a budai polgárság 
a székesfehérvári koronázási ünnepségen megje-
lenjék. Koronázáskor a budai bíró, a tanácsurak, a 
patriciátus tagjai páncélt öltenek, Székesfehér-
várra vonulnak, s a fehérvári koronázótemplom, az 
ottani Nagyboldogasszony-templom kapuját őrzik 
addig, amíg a koronázási szertartás zajlik. A ko-
ronázás után a budai polgárok székesfehérvári 
szállására, majd Budára, székvárosába (tehát nem 
Esztergomba) kísérik az új uralkodót. 
 

 
 

Mátyás király címere a budavMátyás király címere a budavMátyás király címere a budavMátyás király címere a budaváriáriáriári    
NagyboldogasszonyNagyboldogasszonyNagyboldogasszonyNagyboldogasszony----templom déli tornyábóltemplom déli tornyábóltemplom déli tornyábóltemplom déli tornyából 

A város - mint azt a Jogkönyv is kimondja - 
nagy tisztességben részesíti az uralkodót, ha az 
hosszabb idő után tér vissza fővárosába. Ilyenkor 
csakúgy, mint koronázások, királyi lakodalmak 
idején, a város lakossága ünneplő ruhát ölt, meg-
zengeti a harangokat, s az összes templom és ko-
lostor papságával együtt égő gyertyákkal, zász-
lókat, sőt az oltáriszentséget is hordozva, való-
ságos körmenettel járul az érkező király elé. A 
királyt a bíró és az esküdtek már a város falai 
előtt fogadják, majd kíséretébe szegődnek s 
egészen a palotáig kísérik. Megállanak a budavári 
Nagyboldogasszony-templomnál, ahol a papság Te 
Deumot mond.6 

 

 
 

XIII. századi oszlopfXIII. századi oszlopfXIII. századi oszlopfXIII. századi oszlopfõõõõ a budavári a budavári a budavári a budavári    
NagyboldogasszonyNagyboldogasszonyNagyboldogasszonyNagyboldogasszony----templombóltemplombóltemplombóltemplomból 

 
Ma - nálunk is, mint másutt - augusztus 15. 

az „égbe felvett Szent Mária” emlékünnepe, de 
nincs feledve az egykori magyar Nagyboldog-
asszony sem. 

Azzzz 1800-as évek utolsó évtizedeiben a Sze-
ged környéki asszonyok még nagy ünnepként tar-
tották számon, mint ahogy azt a katolikus pap, 
Kálmány Lajos feljegyezte gyűjtési anyagában, 
melyet a Magyar Tudományos Akadémia adott ki 
(Kálmány, 1885). 

A magyar istennők szerepkörében kiemel-
kedő figyelem övezi az új élet születésében történő 
segítségadást. A görög antikvitás ezt a szerepkört 
Démétér istenasszonyhoz köti, az eleuziai, „bea-
vatással” kapcsolatos misztériumok megfogalma-
zójához és elterjesztőjéhez. A születés a legszoro-
sabb kapcsolatban van az „ősvízzel” (a mag-
zatvízzel). Kerényi Károly a Prótogonos Koré című 
                                                 
6 Zolnai László: Ünnep és hétköznap a középkori Budán, 
Gondolat, 1975. 
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tanulmányában megemlékezik a szertartás befeje-
ző eseményéről, ami az athéni Dipilon-kútnál ját-
szódik le, fáklyás felvonulással és tánccal. Majd 
ennek végeztével két, vízzel megtöltött edényt 
döntenek ki, egyiket keletre, másikat nyugatra (az 
élet kezdetére és végére). Szerző felfigyelt az 
erdélyi hétfalusi csángók templomi esküvőjéhez 
kapcsolódó, templomi bejáratnál álló vizesfoká-
nokra, melyekbe pénzt dobálnak, a gyermekek 
pedig kiöntik a vizet és hozzájutnak a pénzekhez. 
A somogyi és göcseji falvakban az 1900-as szá-
zadfordulón még gyakori volt az esküvő vagy a 
kontyolás utáni kútra kísérés, és a fejen hordott, 
vízzel telt sajtár felrúgása. A tojásra pedig rá kel-
lett lépni, hogy az asszony majd könnyen szüljön. 

[Hófer Tamás gyűjtése több falubelitől (Nemes-
pátró, 1951) és szerző gyűjtése (Nemespátró, 
1979). Gönczi Ferenc hasonlót említ két meg-
jelent leírásban is (Muraköz, Göcsej, Hetés, 1881, 
1910).] 

Első esetben sikerült kimutatni, hogy egy 
„teremtés”-kezdet fogalommal összefüggő őseuró-
pai vallási szertartás a Kárpát-medencében való - 
eddig figyelembe nem vett - kétségtelen magyar 
jelenlét bizonysága. [Kerényi Károly egyébként 
úgy beszél az eleuziai szertartásról, hogy az 
„északról jött hozzánk a lóval” („hozzánk” - a 
görögökhöz!).] Így olyan Kárpát-medencei vallási 
szertartást említhetünk, amely 6-7000 év távoláról 
mesél - mint az augusztusi telehold! 

 
 
 
 

 

 
 

A kA kA kA kõõõõszegi Szent Erzsébetszegi Szent Erzsébetszegi Szent Erzsébetszegi Szent Erzsébet----kazula (miseruha). Nagyboldogasszonykazula (miseruha). Nagyboldogasszonykazula (miseruha). Nagyboldogasszonykazula (miseruha). Nagyboldogasszony    
(Magyar Nemzeti Múzeum)(Magyar Nemzeti Múzeum)(Magyar Nemzeti Múzeum)(Magyar Nemzeti Múzeum)    
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Az új századforduló legnagyobb könyvsikere 
Dan BROWN Da Vinci-Kód című regénye. Az 
angol nyelvű első kiadás 2003. áprilisában New-
Yorkban látott napvilágot, s egy év múlva már 17 
nyelvre lefordították, elsőként magyarra. Hallga-
tóink már ez év februárjában olvasták és ezer kér-
dést tettek fel vele kapcsolatban. 

Honnan ez a mindent felülmúló érdeklődés? 
Ezt a kérdést kell több oldalról megvilágítanunk. 

A mű kérdés nélkül első rendű kalandregény, 
a cselekményszál, mint a négyfonatos kalács 
együtt halad, de mindegyik a maga útját járja, 
csupán az eszmei cél közös, amitől olyan, mintha 
egy keréken gördülne be otthonunkba az izgalmas 
mese. Tehát a P. Howard humorban bővelkedő 
kaland virtuozitása kel életre a 652 oldalon anél-
kül, hogy Dan BROWN valaha is hallott volna a 
mi zseniális Rejtő Jenőnkről. 

Az eszmei cél a regény mozgatórúgója ugyan-
csak közeli kapcsolatban van a magyar nép hitbeli 
felfogásával s különösen azzal a kérdéskörrel, 
amely itt a magánegyetemen az oktatómunka fó-
kuszában áll. Ez pedig a regnáló és patronáló 
Istenanya, az ősi nőistennő kérdése. 

Amiért most időt szánunk a könyv elemzésére 
annak az az oka, hogy fényt derítsünk a felfogás-
beli különbségekre, milyen az indoeurópai vonal a 
line, ami maga vérvonal és milyen a mi képzetünk 
a Világfa rejtekében őrzött Tündérvilágról, s ki-
rálynőjéről Babba Máriáról. 

Könyvtáramban nagyon sok könyv foglalkozik 
a Grállal a nyugati irodalom kifogyhatatlan téma-
adójával. A Da Vinci-Kód hősei a Grál titkát kere-
sik. Ők a maguk módján meg is fejtik a titkot. A 
Grál, a Szent Grál a S A N G R A L  nem más, 
mint S A N G (vér) K R Á L  vagyis királyi 
vér, vagyis Jézusnak, mint a zsidók királyának 
Dávid király családjának és Mária Magdolnának, 
mint a Benjámin törzs királyi sarjának vérvonala.  

Ha a S A N G R A L  szót másként vá-
lasztom el a S A N  G R A L  a szent edény, 
kehely szó jelentését olvashatom. Ez a szent ke-

hely pedig az istennő méhe ▽▽▽▽ a hegyére fordított 

háromszög. A szerző felismerte ennek a férfi pár-

ját, a talpára állított háromszöget △△△△ és rájött 
arra, hogy ez a két szimbólum az összetevője a 

hatágú csillagunknak  . Dan BROWN 
tudja, s meg is írja, hogy a hatágú csillag sokkal 
korábbi szent jelkép, mint a Dávid királyhoz való 
kapcsolata, de a két háromszög együttesét immár 
áthelyezi Európába, s Párizsban találja meg azt a 
helyet, ahol őrzik, és tovább viszik az ősi szálat. 
Nem kisebb ember, mint Mitterand elnök építtette 
a Louvre bejáratához a hatalmas 666 üveglapból 
álló piramist, amely a bosszús franciák szerint 
olyan, mint macskakaparás a palatáblán. I. M. 
PEI kínai építész tervezte, s az épületet pontosan 
rárakta a világ első É-D-i irányú "0" vonalára, fő 
meridiánjára, amely Párizson megy át és 135 da-
rab járdába süllyesztett bronz medál vezeti a nyo-
mát. Ez a vonal Skóciában Roslinnál kezdődik. A 
Roslinban álló szabad kőműves templom egy vo-
nalon van tehát a párizsi Louvre piramisával. A 
Roslin szó rózsavonalat jelent. Ennek a rózsa-
vonalnak azonban a legfontosabb eleme nem a 
hatalmas üveg-piramis, hanem az a fordított pira-
mis, La Pyramide Inversée, amely , mint egy 
üvegszurdok szakad bele a földbe, általa belátunk 
a Louvre föld alatti épületegyüttesébe, s ott pil-
lanthatjuk meg a kicsi, alig egy méter magas 
talpára állított piramist. Ezáltal egyesül a két há-
romszög szimbolikája és a hatágú háromszögben 
éri el a két királyi vérvonal - Dávid és Benjámin 
családja – egyesülését. (649-652. old.) 

Mária Magdolnában a szerző az istennő-
kultusz továbbélését fedezi fel, aki Galliába hozta 
a keresztre feszítés után Jézus királyi vérvonalát, 
megszülte gyermekét, s megalapította a MERO-
VING királyi dinasztiát. A templomos lovagok, a 
Sion rend s a többi középkori és mai titkos szerve-
zet dolga, hogy védje, őrizze a Dávid-Benjámin 
családból Európába szakadt vérvonalat, akár gyil- 
kosságok árán is. 

A Merovingok királyi vére tehát a közel-
keleti Júdeából ered. Most emeljük fel fejünket az 
izgalmas regényből s lássuk, kik voltak a MERO-
VINGOK! 

A francia történelem kezdete a Kr. u. V. szá-
zad ködös viszonyaiból bontakozott ki. Három 
germán törzs honosodott meg az ókori Gallia terü-
letén, a Loire-tól délre a nyugati gótok, keleten a 
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burgundok, északon a frankok. Királyuk a MERO-
VING I. Klodvig volt, aki meghódította a másik 
két törzset és hatalmát a mai Franciaország terü-
letére kiterjesztette. Ezzel vette kezdetét a francia 
nemzet. 

Klodvig 465-ben született, s 15 éves korában 
már királlyá koronázták. Ő a nagy Frank biroda-
lom megalapítója. Megsemmisítette a római biro-
dalom maradványát, legyőzte a testvértörzseket, a 
burgundokat és kiirtotta az Ariánus hitű nyugati 
gótokat, akik ugyancsak testvérei voltak. 

Felesége Klotild buzgó katolikus volt, s szor-
galmazta Klodvig megkeresztelését. Szívesen 
mondta Meroving Klodvig király, ha Jézus segít a 
győzelemben. Valóban minden csatát megnyert, 
ezért Rheimsben 3000 katonájával együtt megke-
resztelkedett. Ettől kezdve a római keresztény 
egyház papjai támogatták hódításait, s nemcsak 
áldásukat adták, hanem pénzt és anyagi juttatá-
sokat is. Felmentették a szószegés, a hitszegés, a 
testvérgyilkosság bűne alól, s krónikásaik gondos-
kodtak Klodvig tettei megörökítéséről. A Pallas 
Lexikon címszóírója azonban a Vatikántól eltérő 
értékítéletet mondott Klodvigról. "Megillleti az az 
érdem, hogy a Frank birodalmat megalapította, de 
aljas eszközökkel tört, és híjával volt minden 
erkölcsi nagyságnak." (Pallas Lexikon) 

A Pallas Lexikon megjegyzése után újra a 
regényíróé a szó, aki mintegy folytatja a történetet 
Dagobert királlyal, kinek a Vatikán gyilkosai ál-
mában kiszúrták a szemét a VII. sz. végén, hogy 
Kis Pipint trónra segítsék. Kiirtották a Meroving 
királyi családot, mégis Sigisbert megmenekült "és 
vitte a vérvonalat", amelyből Godefroy és Buillon 
Godfried is származott. Ő volt a Sion rend meg-
alapítója. Ő rendelte el, hogy a templomos lova-
gok keressék meg a Mária Magdolnára vonatkozó 
dokumentumokat Salamon temploma alatt, és ez-
által váljék bizonyíthatóvá, hogy a Merovingok 
Jézus és Mária Magdolna leszármazottai. (373. o.) 

Most itt csak megemlítem, amit mindnyájan 
tudunk Nagy Károlyról, aki a VII. században a 
Merovingok után államot alapított, de személye és 
kora az IDŐ ködében rendkívül képlékennyé vált, 
hogy úgy néz ki a történelmet olvasva, mintha a 
Meroving kor eseményei ismétlődnének meg Nagy 
Károly és utódai neve alatt, mintha kétszer ját-
szódna le a történelemben ugyanaz az esemény-
sorozat. 

A szerző nem tér ki a továbbiakban az élet-
ben maradt Godefroy sorsának ecsetelésére, mert 
nem tartozik személye a regény témájához. Mi 
azonban érdeklődjünk egy kicsit utána. 
 Anjoui melléknevet kapott és a PLAN-
TAGENET angol királyi családot alapította meg. 
A Plantagenetek 1154-1485 uralkodtak. Geoffrey 
(angolosan) I. Henrik egyetlen lányát Matildot 
vette feleségül, s fiuknak Anjout, Mainet és Tu-
ránt adományozták, mint koronabirtokot. Egyre 
több az ismerős szó. Geoffrey a sisakján REKE-
TYE csokrot viselt. A korabeli rajzokon a reketye 
csokrot magyal ágként ábrázolták: zöld levelek 
között piros bogyót. Emlékeznek arra, amikor a 
Zöld lovagról meséltem? Ő a mellén viselte a ma-
gyal ágat, mikor Karácsony este belépett Artúr 
király dísztermébe (fejét a kezében hozva). Ez a 
Zöld lovag jellemes, erkölcsös, megértő, megbo-
csátó, érzelem gazdag, férfi volt, aki a maga korá-
ban úgy élte meg a házasságát, mintha magával az 
istennővel kötötte volna. 
 Olyan volt, mint a Molnár Anna férje, aki 
jellemében életvitelében, döntésében követte Jé-
zus példáját. A reketye csokrot elvehették, elutá-
nozhatták, de az emberi karakteren lemérhető 
mintát nem vették át a Zöld lovagtól, akinek 
Családfája ismeretlen. Valóban az? Nézzük csak a 
királyi nevet, amelyet egyenesen a Zöld lovag re-
ketye csokrától kapták: 
 
P L A N T A G E N E T  
P L A N T A  G E N E T  = növényi gén hordozója 
P L A N T A  G E M E  = növényanya 
 

Akár az első, latin verziót veszem alapul, 
akár a mezopotámiai turán nyelvűt, egyértelművé 
válik a növényi eredet ténye. A rudabányai temp-
lom kazettáján látszik az édeni boldog, növényi 
állapot. Nem anyától, hanem rózsafától… És a 
fáról való eredet visszhangzik az imádságunkban, 
melynek a fiam a "Jézus Krisztus családfája" 
címet adta magyar Passiójában. 
 

Ánafa szülte levelétÁnafa szülte levelétÁnafa szülte levelétÁnafa szülte levelét    
Levele szülte bimbaját.Levele szülte bimbaját.Levele szülte bimbaját.Levele szülte bimbaját.    
Bimbaja szültBimbaja szültBimbaja szültBimbaja szülte virágát,e virágát,e virágát,e virágát,    
Virága szülte Szent Annát.Virága szülte Szent Annát.Virága szülte Szent Annát.Virága szülte Szent Annát.    
Szent Anna szülte MáriátSzent Anna szülte MáriátSzent Anna szülte MáriátSzent Anna szülte Máriát    
Mária szülte szent Fiát,Mária szülte szent Fiát,Mária szülte szent Fiát,Mária szülte szent Fiát,    
A világ megváltóját.A világ megváltóját.A világ megváltóját.A világ megváltóját.    
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Még a képjele is növényszerű: 
 
 (G)EME 
  MA AMA 
 
Mag anya, MAGAM, MAGA, MAGAMA és foly-
tathatnám, hogy ez a növényi lajtorja benne van a 
címerünkben, mint a hármas halomból kinövő 
kettős kereszt, a táltos révülés kettős foka. 

A gén kérdését kimutatta W Penfield kanadai 
professzor, aki a Rockefeller Alapítvány megbízá-
sából évekig kutatta teamjével a földünkön élő 
emberi nem alapvető génjét. Ki tudták mutatni, de 
nem egyet, hanem kettőt! Pillanatnyilag az egyik 
gén a másikat agyonnyomhatja, meg is semmisít-
heti, össze is házasodhatnak, de a 3, 4, 5. generá-
ció után az egyikük feltör és kizárólagosan fog 
uralkodni. A világ 5 pontján találták meg ezt a 
gént: 
 

1. Magyarországon, az Ural vidékén, de nem 
a szlávok lakta területen, 

2. Skóciában, 
3. Japán és Kína őslakosaiban,  
4. Bizonyos indián lakta vidékeken és  
5. Közép Afrikában, 

vagyis ott, ahol a pentatonikus magyar népzene 
létezik. 
 
 A plántából való eredet, a növényi gén ösz-
szeköt bennünket. A Zöld lovag és a jámbor mol-
nár gazda talán nem csak lelki, de vérbeli test-
vérek, mert plánta gének kötik össze az emberiség 
családfáját, származásukat. 
(http://www.hazankert.com/04dec5.html) 

De térjünk vissza a kalandozásunkból a re-
gényhez, amely a Krisztus születése utáni évszá-
zadokról sokat ír, de nem eleget. Nem írja le, hogy 
a Merovingok hogyan irtották ki a Jézushitű Katá-
rokat és minden felekezetet, amelyek nem Vati-
kán regula alapján élték hitéletüket. Kitér a ke-
resztény szó eredetére is. "Az egyenlő szárú ke-

reszt" + írja 1500 évvel a kereszténység előtti 
időkre tekint vissza. Ehhez a típushoz nem tapad 
vér, nem tapad a keresztre feszítés emléke sem, 
mint a latin kereszthez, melyet a rómaiak fejlesz-
tettek ki kínzóeszköznek. Véres történetét a neve: 
Kereszt, vagyis CRUCIFIX is tükrözi. A latin cru- 
ciare = kínozni igéből ered. (340. old.) 

 Dan BROWN a rózsavonallal, a Rózsakeresz-
tekkel foglalkozik, állandóan ott motoz az igazság 
körül, de nem akad rá. Leírja, hogy a rózsa mindig 
kitüntetett szimbóluma volt a női szexualitásnak. 
Öt szirma a nő életének öt fontos állomása volt a 
napkultuszban. A virágzó rózsa a női genitáliára 
emlékeztet. Virágok virága, ami által az ember 
megszületett, világra jött. (368-369. old.) 
 Éles szemmel észrevette a szerző a mai elár-
vult világ okát, s rávezeti az olvasót a hajdani is-
tennőkultusz megbecsülésére. Mikor a skóciai 
Roslinról írt, arról a szabadkőműves templomról, 
mely állítólag Salamon templomának pontos mása, 
lehetetlenség nem összetéveszteni a magyar kazet-
tás és a felvidéki freskós templomokkal. Tudni-
illik, jó azt pontosan látni, ki mit őrzött meg az ősi 
hitvilág elemeiből, és ki mire használja. 
 A különböző titkos rendek Jézus származásá-
nak dokumentumait kutatták, hogy királyaik szár-
mazásukat igazolhassák. Megtagadták Jézus égi 
eredetét a dávidi-salamoni vért méltányolták. A 
hatalom és a pénz, arisztokráciáján át küzdenek 
azért, hogy a Júdeai vérvonalat a nyugat európai 
királyi családokban igazolhassák. Még csak fel 
sem tűnik senkinek, hogy Jézus Krisztus állítóla-
gos ivadéka, I. Klodvig csaló, szélhámos volt, 
amellett gyilkos és áruló. A vér nem válik vízzé, 
mondja a magyar közmondás. Ha nem vízzé, mivé 
vált Jézus szent vére, ha igaz ez a teória… 
 A mi felfogásunk egészen más. A magyar nép 
nem a niceai zsinat határozata alapján hiszi Jézus 
égi származását. A magyar legendárium Nimródtól 
Mátyás királyig igazolva látja azt, hogy a nagy ki-
rályok, fejedelmek, királyfiak és királykis-
asszonyok Isten szentjei voltak, mert nem a kia-
gyalt rémtörtének, hanem a jellem tette őket Jé-
zushoz hasonlóvá. A gömöri festőiskola képei 
híven őrzik Jézus égi eredetét, és a magyar szent-
hármasság tényét: két szem, három arc: atya, 
anya, fiú. A magyar hitvilágból nem tudták törölni 
az Istenanyát. A mi népünk híven őrzi őt. 
Meséiben Tündér, imáiban Babba, allegóriájában 
az ég kapuja, szimbolikájában fehér rózsa, nem-
zeti mítoszában tulipán. 
 Jézus vére kétezer éves beszédtéma. A böl-
csesség kelyhét értették alatta, és kutatták szerte 
a világon. Mindenre gondoltak, csak arra nem, 
amit a magyar hitelv vall: Jézus vérét "az angyalok 
fölszedik, glorilomba (liliomba, almiomba, arany-
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tálba) teszik s a Mennyországba Krisztus Jézus elé 
leteszik". Vagyis, nagyon jó helyet találtak a szent 
vér számára, visszavitték ahhoz akié, és átadták a 
Mennyben lakó Jézus Urunknak. A mi népünk 
Jézus istenfiúságát azáltal is igazolva látja, hogy 
törékeny teste szenvedett a kereszten, de halha-
tatlan lelke az ISA fenn a Mennyben fogadta az 
angyalokat az almiommal, szent vére kelyhével. 
 Ez látható a magyar templomokban. Pl. 
Szentsimonban a csetneki András mester remek-
művén. A nyugati Grál kutatókat az anyag, a 
kézzel foghatóság bűvölete spekulációkba kergeti. 
Jézus emlékét őrző magyar felfogásmódtól távol áll 
a kizárólagos földi orientáció. Látomásaiban 
együtt él a szentekkel, s tudja, hogy a működő 
gonosz ellen Isten lelki úton készíti fel a jókat, s 
hogy könnyebb legyen jónak maradni, lejött hoz-
zánk, földi testbe öltözött és tanított. Nem új dol-
gokra, hanem ősi igazságokra. Nem pontokba 
szedett tiltó törvényekre, hanem életmódra: onnan 
ismernek meg titeket, hogyha egymást szeretitek. 
A szeretet parancsát égette lelkünkbe, mert ez az 
Ő eszmei vonala. Akit megérint a szeretet, az az Ő 
lényének igazi hordozója. Mert a többi tükör által, 
homályosan működik, de a szeretet színről színre. 
Pap Gábor mindig mondta, hogy eljön az idő, 
amikor világossá válik a magyarság kulcshelyzete 
Isten művének rendezésekor. Ez a regény, s főleg 
ami nincs benne, de rávezet, nagy, széles kaput 
nyit a felismeréshez és negatív eszközökkel világít 
rá a magyarok igazságára. 
 Egy kérdést még fel kell tennünk. Ha Jézus 
vérvonala a nyugati királyi családokban él tovább, 
miért törekedtek a középkorban a türingiai, oszt-
rák, lengyel, skót, portugál, cseh, horvát, szlovén 
stb. királyi házak arra, hogy magyar királykis-
asszonnyal kötött házasság révén "törvényesítsék" 
égi eredetüket? Ismert tény volt Európában, hogy 
csak az Árpád-ház származása szent, mert a Tu-
rultól, a fény Fiától ered. 
 Az Árpád-ház adta Európának a középkori 
szenteket, kiknek boldoggá és szentté avatása a 
mai napig folyamatosan történik. 
 De a Turul a mi madarunk. A turáni nép 
szent Napmadara. Egy az ősünk, egy a nevünk, s 
Emese E MESE főhősnője Ügyek felsége volt, de 
soha vita tárgyát nem képezte, hogy az Árpád-ház 
a Turul által nyert szent égi eredetet. Mit nem ad-
nának a Meroving utódok, ha csak egy tollpihe 

hullott volna rájuk a madárból, egy parányi írmag 
gyanánt. 
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FEHÉR M. JENŐ:  
Képek a magyar sámán-inkvizíció 

történetéből 
 

A Temetetlen múlt c. sorozat 2. kötete 
 

Ismerteti: EŐRI SZABÓ FERENC 
 

 

Az Ur dinasztiabeli Ur-namu (kr. e. 2409-
2391) már több évszázaddal Hammurabi (kr. e. 
2067-2025) előtt kihirdette, hogy határozatait 
mindenkor Samas napisten törvényeinek igazsága 
szerint hozza. A „SA” szógyök ősi sumir nyelven a 
Napra – aki fényt bocsát és süt a földre – mint 
istenre Samas-ra mutat rá. A sá-mán szó eredetét 
itt kell keresnünk. Valójában a sámán szót az ink-
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vizíciók jegyzőkönyveiben soha sem használták, 
de a vallástörténelem ezt a kifejezést használja, 
így a szerző is ezzel a megnevezéssel él. A jegy-
zőkönyvek a sámán fogalmát sokféle képpen je-
lölték: ,,leggyakoribb a ,magus’, sőt ha idősebb, 
tekintélyesebb sámánról volt szó ,pontifex mago-
rum’, mágusok főpapja címet alkalmazzák, három 
esetben a magyaros formában, mint ,magoc’. A 
boksa, harsan, bachus (bács), furcus, bou vagy 
bow (bö) is gyakori nevek. A duru és ulu már rit-
kábbak és nehéz magából a fordításból eldönteni, 
hogy a papságnak hierarchikus fokozatait jelez-
ték-e, vagy mint személyneveket kell értenünk 
alatta. 

E könyv csak egy részét ismerteti a „LIBER 
INQUISITORUM” azaz az Inkvizítorok könyve cí-
mű műnek, mely jegyzőkönyvek 1227-ben kez-
dődnek és 1498-ig tartanak. A szerző a fennma-
radt csonka szövegből 289 pert tudott rekonstru-
álni, valójában az eredeti szöveg háromszor ennyi 
is lehetett. 

„Én téged meggyógyítalak, ha hiszel ne-
kem…” mondták a betegeknek sámánjaink. Ami-
kor a házba lépett a sámán ,,botjával a négy égtáj 
felé ütött, az élelmiszerekre, ruhákra és minden-
nemű használati szerre vizet vagy folyadékot hin-
tett, a küszöböket tisztelettel illette ujjaival, élénk 
szóval énekelt a gonosz szellemek ellen mondván, 
hogy sem föld felett, sem föld alatt ne legyen sem-
mi hatalmuk és kiáltotta: Hakit, Hakit, távozz 
ebből a házból… Az egyik tanú ezt hallotta Hakit-
ról: ,,az említett szellem mihelyt a Hold feljön, bi-
zonyos társaival összeállva meghatározott időben, 
meghatározott helyre, amelynek a neve ,pat’, 
összejön, amely parlagon áll, sem apró, sem lábas 
jószág meg nem él, emberek jelenléte lehetetlen, 
nincs azon semmi lehetőség az életre, csak rab-
lásra és harácsolásra. Itt tartják gyűléseiket a go-
nosz lelkek, akiknek a feje Hakit, férfiak asszo-
nyok és mindkét nembéli gyermekek ellen, az 
egész emberi nem elveszítésére. Mikor azonban a 
mágusok Hakit nevét kiáltják, annak el kell tűn-
nie, mert elveszíti hatalmát, miután ereje ördögi 
nevében van.” 

Hanis mágus ellen a Győr melletti Csanak fa-
luban 1272-ben lefolytatott perből képet kapha-
tunk a sámánok orvoslásáról. A tanúk vallomá-
sából kiderül, hogy hozzájuk általában akkor 
fordultak, amikor a hivatalos orvoslás már nem 

tudott segíteni. Egyik tanú vallomása: „A mágus 
bölcsebb az ő tudományában, mint az orvos ma-
gister vagy a király úr fizikusai.” Általánosnak 
mondható a vizsgálat lefolytatása: „amikor a bete-
gekhez érkezett, azonnal megvizsgálta annak vi-
zeletét és megtapintotta érverését”. Megvizs-
gálták, megtapintották a betegeket és a nőket is, 
mindezeket abban az időben, amikor a kor szelle-
me miatt – elrejtett szeméremtitkokat, amit férfi-
nek látni nem szabad - a női tisztességre hivat-
kozva sok asszonyt hagytak az orvosok meghalni. 
A mágusok gyakran látogatták meg a betegeket és 
gondosan ápolták őket, gyógyfüvekből készült ke-
netekkel, szirupokkal, italokkal. „Hanis mágus 
azt az italt adta neki, amelyet Harsan gyógyfüvek 
főzetéből kevert, énekeket recitálva, s amely há-
rom színből állott, az első valami zöldes színű, a 
második világosabb és a harmadik mint a kristály-
tiszta víz.” Az egyik tanú elmondja, hogy a világos 
színű folyadékot a régi népi nyelven somának 
nevezték. Hanis mágus így beszélt a gyógyfüvek 
erejéről: jobb, ha azok a füvek, melyek a beteg-
ségek gyógyításainál hasznosak nem találhatók 
mindenütt, mert nem mindenkinek van hatalma a 
természet titkos erőinek keverésére, hanem csak 
azoknak, akiket a „ioltenrim” (?) kiválasztott, és 
akik soha sem tértek el a küszöbök árnyékában 
élő régiek szellemétől. A mágus egyik segítője a 
gyógyfűkeverékeket készítette, másik a Harsány 
litániákat, imádságokat, mondókákat énekelve se-
gédkezett: „az egyik énekelve és zenélve olyan 
hatást váltott ki tehetségével, hogy a hallgatóságot 
észveszejtő izgalomba tudta sodorni, a másik pe-
dig az orvosságok és italok keverésével működött 
közre”. Az istenek, a füvek nevei és a „receptek” 
rováspálcákra („régi bot”, „csodálatos bot”) vol-
tak feljegyezve, amit a mágus a tegezében hor-
dott. Gyógyítottak a felsorolt példák szerint: fül-
bajt, szemhályog, vesebetegségeket, végtagok 
mozgásképtelenségét, tumort, magas lázat, guta 
elleni bajt, veszett kutya harapását, és műtéti 
beavatkozásokat végeztek, természetesen az álla-
tokat is kezelték. 

A mágusok a gyógyítás mellett szertartásokat 
is vezettek. Hanis mágus házasságkötési szertar-
tást végzett és ő vezette a táncmeneteket az új 
kenyér ünnepén. Degesd mágus „püspök módján” 
szertartásokat végzett, madártollas ruhába öltözött, 
lábán madárkarmos lábbelit viselt, süveget tartott 



KÖNYVISMERTETÉS 

 68 

a fején. Boksa mágus a „mágusok főpapja” (ponti-
fex maximus magorum) keresztséget szolgáltatott a 
régiek szokása szerint. A fizgoi Szent László ká-
polna előtti forrásnál a következő szertartással ke-
reszteltek: a megkeresztelkedőnek a haját elől le-
nyírták, a forrásban megmosták a fejét, mellét és 
hátát megkenték olajjal és kapott egy bőrből való 
övet. Mások megemlítik a „szent fa” nevét, ahol 
az esküt szokták tenni, itt „megpilisezték” a fia-
talságot ami a kereszteléssel egyenértékű. 

Egy segesvári kapuőr ezt mondja az ünnepek-
ről: „ az öreg magyarok Krisztus születése hetén 
tartják az ő madár ünnepüket a sólyommal 
mennek a hegyekbe, Szent György vértanú napján 
a sertés ünnepét, Szent Péter apostol napján pedig 
a friss kenyér ünnepét” ünneplik. Obel vár-
jobbágy az ünnepekről: „az elsőt, amikor a sóly-
mokat vadászatra eresztik és ilyenkor a sokaság 
velük megy és a sámánok megáldják a madara-
kat, a második ünnepet akkor tartják, amikor az 
állatokat a legelőkre eresztik és a pásztornépek 
messze mennek, a harmadikat, amikor az új ke-
nyérből az első cipót a szegényeknek adják és a 
negyediket, amikor a mezőkön nagy tüzeket rak-
nak”. Más elmondás szerint ünnepeink voltak: 
„Szent Györgykor tavaszban, mikor az erdőket 
füstölik, Szent László ünnepén, mikor a lovas-
futások vannak és elsőt választanak (a lovasverse-
nyek győztese egy évig nem dolgozott, a többiek 
tartották el, a lovát pedig feláldozták a mágu-
soknak) és Szent Márton napján nagy embertö-
megek látogatják a szent forrást és a kápolnát”. A 
sámánok áldozati szertartásokat, sorskutató jöven-
döléseket és szakrális jellegű énekléseket is vé-
geztek. 

Kosan sámánnak Erdélyben papi ruhái van-
nak sok tollal ékesítve, az erdőben pogány áldo-
zatokat mutat be, az új lisztből az új kenyér ünne-
pén – amit népi nyelven „nareus”-nek neveztek – 
friss, apró cipókat osztogatott az embereknek. Írott 
varázsjeleket használ, melyek hosszú botocskákra 
vannak írva régi betűkkel – amelyeket még a pa-
pok sem tudnak elolvasni – amiket magával hord 
a tegezében. A mágusok régi meséket, mondákat 
és énekeket tanítottak téli éjszakákon és ünnep-
napokon. A történetek a régi királyok harcairól és 
vadászatairól szóltak, amikor még a nemzetek 
nem voltak keresztények és nem itt éltek a ma-
gyarok. A sámánokat a perekben büntetésként va-

gyonelkobzásra, hét falu határából való kitiltásra 
ítélték, homlokukat a kereszt jelével tüzes vassal 
megbélyegezték, súlyosabb esetekben máglyán 
égették el vagy felakasztották őket. Mennyivel 
bölcsebb nézeteket vallott Kincsőr mágus, aki ki-
tárt karokkal imádkozott remeteségében. Megkér-
dezték tőle, hogy melyik istenhez imádkozott a 
keresztények vagy a pogányok istenéhez-e? Azt 
válaszolta, hogy ő nem ismeri a kettő közötti kü-
lönbséget… 

E mű egy nagyobb lélegzetű munkának a ki-
vonata, a szerző ígéri a teljes mű megjelenését, 
reméljük mihamarabb olvashatjuk azt is. 
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A X. MAGYAR ŐSKUTATÁSI FÓRUM – MISKOLC 
 

Ismerteti Somplákné Karaffa Katalin 
 

 
 Éppen tíz éve annak, hogy az 1989-ben ala-
pított Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Ki-
rály Magánegyeteme – az országban elsőként – fó-
rumot, nyilvános teret biztosított a magyar eredet 
illetve őstörténet, valamint a hamisítatlan magyar 
történelem elkötelezett kutatói, tudósai – régé-
szek, történészek, bölcselők, nyelvészek hittudó-
sok és a méltatlanul lefokozott ősi tudományok 
művelői – számára. Akik olyan etalonokat, hiteles 
példamutatókat követhetnek, mint Magyar Ador-
ján, Varga Zsigmond, Torma Zsófia, Padányi Vik-
tor, Bobula Ida és Badiny Jós Ferenc… Olyan 
tudósok, kutatók és TANÍTÓK számára, akik be-
bizonyítják, kimondják, megírják végre az igaz-
ságot, mármint, hogy nem mi jöttünk Európába, 
hanem Európa lett általunk… hogy a MAGYAR 
az egyetlen őshonos emberfaj Európában, amely 
faj azonos a Közel-Keleten, a Tigris és az Euf-
rátesz vidékein, a Kaukázus északi területein, Kö-
zép-Amerikában (Ecuadorban, a kolumbiai határ 
közelében, Peru bizonyos részein), Afrikában (Na-
míbiában), Ázsiának bizonyos területein élt em-
berfajjal. E fajok azonossága a felsorolt terüle-
teken közismert ősi népneveinkkel, mint a szabir, 
káld, szkíta, pártus, hun, avar, mada, mata, daha, 
géta, méd, szaka, maya, jazig, filiszteus, arám, 
hurri, siculus… és sorolhatnám, mind azt bizo-
nyítja, perdöntően, hogy ugyanaz a magas kultúrát 
teremtő gyökérfaj úgy mozgott a Kárpát-meden-
cétől a Kaspi-Aral térségen át a Közel-Kelet tér-
ségéig egyesített területein, mint egy hatalmas ha-
zában, s mindig úgy, ahogy azt az „idők” meg-
kívánták. 
 Nagy szükség van arra, hogy hazai tudósaink, 
történészeink feltárják, megírják végre történel-
münk „hiányait” és szemétdombra dobják a hami-
sításokat. Mert ősműveltségünket a 80-as évekig 
jószerével csak jó szándékú idegen szakemberek 
és önkéntes, de kényszerű száműzetésben élt ma-
gyar tudósok bizonyították. 

Hatalmasat késlekedtünk, s ennek súlyos kö-
vetkezményei lettek. A nyugati népek közvélemé-
nyét „mások” és persze a hamisítások és ferdí-

tések alakították. A magyarságról kialakult kép 
nyugaton általánosan negatív. A „mások” rá-
galomhadjárata egész Európát elöntötte. Ezért 
olyan fontos az igazság feltárása a világ számára, 
és a fiatalokat alapvetően meghatározó történe-
lemkönyvek megírása, az eredmények fórumokon 
történő megismertetése. 

 

 Jólesik leírnom, hogy az eltelt tíz év alatt 
olyan kiemelkedő előadókat hallgathattunk a fóru-
mokon, mint (és most betűrendben, a teljesség 
igénye nélkül!) Badiny Jós Ferenc, Bakay Kornél, 
Berényi László, Dudás Rudolf, Falvay Károly, 
Farkasinszky Tibor, Gyárfás Ágnes, Győriné Luca 
Ágnes, Hajnal Gyöngyi, Horkovics Kovács János 
(Németország), Joó Dénes, Kiss Dénes, Lange 
Irén (Németország), Marácz László (Hollandia), 
Marton Veronika, Molnár V. József, Pap Gábor, 
Práczki István, Radics Géza, (USA), Rostás 
László, Siklósi András, Sipos Erzsébet, Gróf 
Spanyol Zoltán (Németország), Szelestey László, 
Szimon Miklós, Takács Imre, Takács Pál, Tomory 
Zsuzsa (USA), Varga Tibor, Végvári József, Zá-
honyi András. 
 Az eltelt tíz év alatt a fórum népszerűsége mit 
se csökkent. Ugyanúgy „teltház” fogadja az előa-
dókat, mint az első időkben. Ámbár a hallgatóság 
fele mindig cserélődik. Van egy törzslétszám, akik 
minden fórumon jelen vannak. Vannak, akik csak 
egy-egy előadó miatt, vannak akik egy-egy téma 
kedvéért jönnek el. A külföldi magyarok lehetőleg 
úgy időzítették a hazajövetelüket Svájcból, Né-
metországból, Ausztriából vagy az USA-ból, hogy 
a fórumon is jelen lehessenek. 
 

Az eltelt tíz év a saját értékelésem alapján ki-
tűnő osztályzatot kapott. A legteljesebb elismerés 
és tisztelet illeti azokat, akik az elmúlt tíz év során 
példamutatót alkottak, gondolati kapaszkodókat 
nyújtottak. Akik azért dolgoztak, munkálkodtak, 
hogy a felnövekvő nemzedéket megnyerjék a ma-
gyarság ügyének. Mindazonáltal nem hallgatom 
el, hogy akadtak olyan előadók is, akiktől ugyan-
azt az előadást többször is hallottuk. De hát, mint 
mondtam, a hallgatóság változó felének bizonyára  
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új volt. Meg aztán „ismétlés a tudás anyja”. Olyan 
előadók is akadtak, akik – úgy tűnt – nem voltak 
tisztába azzal, hogy mekkora a felelőssége annak, 
aki előadói emelvényre áll. „Kinek a közönsége-
sen, a mindennapin felülemelkedni erő nem ju-
tott, az kitetsző helyre ne álljon” – mondotta, volt 
Kölcsey. A példaadás, a tanítás hiányosságai né-
miképp elnézővé tettek, ha mögötte megéreztem a 
hazaszeretetet, a tenniakarást. Ám azokkal koránt-
sem tudtam, tudok elnéző lenni, akiket csak önző 
célok, negatív erők mozgatnak, mint kitűnni aka-
rás, népszerűség utáni vágy, felülkerekedési vágy. 

Az idei jubileumi fórum augusztus 8-a és  
12-e között zajlott. A műsoros  megnyitót követően 
– ahol Hampó József „A tulipán népe” című szer-
zeményét a Miskolci Palota Fúvósötös előadásá-
ban hallgathattuk – Kobold Tamás köszöntötte a 
résztvevőket. 

Személyes megítélésem szerint az első nap 
előadói (Czeglédi Katalin Kállay Géza, Lánszky 
Imre, Takács Pál, Záhonyi András, Siklósi And-
rás) közül Lánszky Imre vitte el a pálmát, aki 
rendkívül érdekfeszítő és kiválóan szemléltetett 
előadást tartott a Pilisben megtalált Ősbudavárról 
és fejedelmi sírokról. Természetesen semmit nem 
rontva Takács Pál: A tulipán misztériuma, Záho-
nyi András: Az ősi titok nyomában, vagy Siklósi 
András esti előadásán, amely az ideális társa-
dalom történeti, gazdasági, szociális, kulturális és 
vallási vonatkozásait tárgyalta. Kállay Géza sajná-
latosan nem arról beszélt, amit az előadásának 
címében kínált. 

A második napon is jobbnál jobb előadások 
hangzottak el. Például Radics Gézától, aki a nyu-
gati térképek tükrében beszélt az etruszkokról – 
Árpád népéig. Az őstörténeti fórumok doaenje, 
Falvay Károly, ősvallásunk Kárpát-medencei em-
lékeiről és a magyar istenanyákról szólt. A mindig 
nagyhatású Molnár V. József ezúttal a tűz fontos-
ságáról és tiszteletéről beszélt – népünk életében. 
Kovács Sándor a Hunor szófejtését értelmezte a 
Pass-Kovács törvény alapján. Marton Veronika a 
napkeleti pecsételőket és pecséthengereket vetet-
te össze a somogyi rovásos tanulótáblával. Sajnos 
az idő rövidsége miatt nem került sor a híres 
somogyi mágus – vagy táltoskövek újraértelme-
zésére. Érdekes és szép előadást tartott Hajdú 
Katalin a jászokról és filiszteusokról. Késő dél-
után Pataki Tamás a kereszt jelentését elemezte 

az őskultúráktól kezdődően egészen a feszületig. 
Takács Imre előadásával zárult a második nap. 
Előadásának ezt a címet adta: Az Ég és a Föld 
szűzi násza, avagy miért kell a sárkánynak szüzet 
adni? 

A harmadik nap, mint mindig a tíz év során, a 
kirándulásé volt. Az út ezúttal is Gömör Várme-
gyébe vezetett, azokhoz az Árpád-kori templomok-
hoz, amelyeket a korábbi utakon nem sikerült 
megtekinteni. (Hizsnyó, Gömörrákos, Síp stb.) 

A negyedik nap első előadója, Németh Zsolt, 
ősvallásunk és a Magyar Szent Korona összefüggé-
seit taglalta. Péterfai János előadásának címe: A 
vezér élete, halála és feltámadása. Rostás László: 
VÉR-TES-VÉR című előadásában a pálosokról és 
kolostoraikról beszélt. Nagy Sándor hangzatos és 
sokatmondó címet választott az előadásának. Íme: 
A környezetvédelem etikai kérdései a korai ke-
resztény hitelvek alapján. E sorok írója arról fi-
lozofált, miért nem érvényesülhetett Jézusnak 
SZER-ETET parancsa és szeretet-vallása? Vala-
mint a lélek fejlődéséről, a hitről, a lelki kapasz-
kodók elhiteltelenedéséről és a Föld újabb fejlő-
dési szakaszáról. Zsombori Sándor a megjelent 
könyve alapján szólt az Árpád-házi királyaink 
pénzein látható ősi jelképekről – gazdagon szem-
léltetve mondandóját. Pitlu János a nyelveket 
egyetlen ősnyelvre, az emberi fajt egyetlen közös 
ősre vezette vissza elméletében. 

Az utolsó nap Hervay Tamás készülő disszer-
tációjából hallhattunk részleteket – jelesül a sár-
kányokról. Igazából ezt a napot két előadó 
„uralta”: Farkasinszky Tibor és Gyárfás Ágnes. 
Farkasinszky Tibor nagyműveltségű III. Béla ki-
rályunknak a pénzérmein keresztüli rejtett közlé-
seit mutatta be. Gyárfás Ágnes az Európában óri-
ási hírveréssel több millió példányszámban kia-
dott Daniel Brown: A Da Vinci-kód című elme-
szüleményéről szólt – kitűnően vezetve végig, ho-
gyan lehet bizonyos „valóságmag”-ra építve 
„megvezetni” emberek millióit, hogyan lehet 
milliók agyába beültetni a zsidónak hazudott Jé-
zus és Magdalai Mária „vérvonalával” azt, hogy 
Európa a zsidók öröksége. 

Igen vártuk Bakay Kornél, Sipos Erzsébet és 
Benedekfy Ágnes előadását. Betegségük miatt 
azonban ezek elmaradtak. 
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Záhonyi AndrásZáhonyi AndrásZáhonyi AndrásZáhonyi András    
    

TÁBORRÓL TÁBORRA ERDÉLYBENTÁBORRÓL TÁBORRA ERDÉLYBENTÁBORRÓL TÁBORRA ERDÉLYBENTÁBORRÓL TÁBORRA ERDÉLYBEN    
 

 

Volna mit tanulni román szomszédainktól! – gondol-
tam magamban, amikor a brassói hegytetőn a kivilá-
gított, két embernyi magasságú BRAŞOV feliratot ol-
vastam, illetve a még épülő aradi ortodox Szenthá-
romság-templom istentiszteletéről kiszűrődő, több száz 
ember együttrezgését kifejező tiszta énekhangot hall-
gattam.  
Ahol a néptánccsoportok fesztiváljain ezrek tapsolnak, 
a nemzetállamot követendő példának tartják, s a hatá-
ron túl élő románoknak minden gond nélkül biztosítják 
az állampolgárságot, minden ember büszkén gondol 
hazájára, múltjára, nyelvére, ott nem kell félni a ha-
gyományok kihalásától. Közös nyelvünk, a néptánc és 
a népzene sokat segíthet nekünk, magyaroknak is en-
nek az „egészséges életszemléletnek” a megvalósí-
tásában. Ilyen lépést jelentett pl. az idén először 
megrendezett SzenterzsébetSzenterzsébetSzenterzsébetSzenterzsébeti    Cigányfesztivál és Tá-
bor, ahová inkább a csoportok és a szakemberek lá-
togattak el. Most következzék öt beszámoló olyan ma-
gyar néptánctáborokból, ahol önérzetes, saját hagyo-
mányaikat-értékeiket büszkén vállaló, őrző táncosok-
zenészek segítségével egy-egy hétre megvalósul a cso-
da: a hagyományok örömteli felidézése, átélése. 
 

Gyimesközéplok 
A gyimesigyimesigyimesigyimesi táborba előzetesen bejelentkezettek egy 
részét az árvíz híre elriasztotta, így „csak” kb. 
200 résztvevője volt az erdélyiek és a magyar-
országiak számára is a legolcsóbbak közé tartozó 
tábornak. A Polgármesteri Hivatal és a főszervező 
dr. Szalay Zoltán mellé idén a Csángó Ifjak Kö-
zéploki Közössége is felsorakozott, hogy minél si-
keresebben készítsék elő és bonyolítsák le a tá-
bort.  
A gyimesi táncok tanítását László Csaba és Bodó-
Bán János végezték párjaikkal, a felcsíki elsajá-
tításában pedig Imre Béla „Béci” segítette az ér-
deklődőket a sportpálya deszkából ácsolt, árnyé-
kot is biztosító színpadán. Márdirosz Ágnes és Si-
mon Katalin tanították az énekeket. Az előadók 
közül többen is távolmaradtak – közülük „igazo-
lása” csak Pávai Istvánnak van: ugyanis július-
ban hármas ikrei születtek, mely örvendetes ese-
ményhez ezúton is gratulálunk. 
Külön élményt jelentett a 3 prímás együttmuzsi- 

kálása: jó volt látni, hogy Zerkula János, Antal 
„Finánc” Zoltán és Tímár Viktor tökéletesen 
megértették egymást! A gálaműsorban meghall-
gathattuk a tanítványokat is, akik nagy számban 
és jó stílusban muzsikálták el az egész hét alatt 
tanultakat. Furulyázásra az esti táncházak mold-
vai muzsikáját biztosító Fabatka vezetője, Ségercz 
Ferenc tanította a jelentkezőket. Csillag Gyuri át-
ütő erejű, felnőttes éneke és a gyimesközéploki 
Ordasok hagyományőrző táncegyüttes is nagy tap-
sot kapott. A felcsíki zene „szolgáltatásából” kü-
lönleges lendülettel vette ki részét Duduj Rozi né-
ni, aki mellett idén már fiatal prímások mu-
zsikáltak. 
A meghívott „adatközlők” közül többen is elma-
radtak az esti táncházakból – a magas vízállás 
utáni szép idő miatt a mezőn kellett behozniuk az 
elmaradást. Ők télen szoktak mulatni, amikor a 
kemény munka miatti fáradtság nem veszi el az 
erejüket – ezek szerint érdemes lenne egy téli 
néptánctábort is szervezni? 
Gyimesközéplokon már 4 éve megnyílt a Csángó 
Panzió, szállást-ellátást kínálva az idelátogató ma-
gasabb komforthoz szokott vendégeknek. Így a 
VIP-knek (politikusoknak, gazdasági vezetőknek) 
is megfelelő ellátást tud már biztosítani minden 
gyimesi rendezvény, így a Tánctábor is. A kul-
túrház épületében egyébként már teleház is mű-
ködik – egyelőre a képek kezeléséhez még túl las-
sú Internet-kapcsolattal. 
 
Szalay Zoltán egy szakmai tanácskozást is be-
illesztett a tábor programjába, amelyen a tánc-
házak, táborok, tánccsoportok helyzetét, a hagyo-
mányőrzésben betöltött szerepét vitatták meg az 
érdeklődők. Megállapították, hogy olyan népze-
nészek képzése lenne szükséges, akik a szakmai 
felkészültség mellett nagy műveltséggel és „kül-
detéstudattal” is szolgálnák a csíki falvak tánc-
csoportjait – ugyanis rajtuk múlik, fognak-e még 
korunk sok csábításának, a nyugati divathul-
lámoknak kitett fiataljai a jövőben táncolni! A 
„visszatanulás” szerencsére már megindult – a 
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Hargita Együttes táncosai aktívan közreműködnek 
ebben. Nem a tanterv szerinti órákon, „kötelező-
en” – hanem szabadidőben, jókedvből, a remek 
társaság végett. A „világjáró” setétpatakiak nem-
zetközi útjai és sikerei is ösztönző erővel hat-
hatnak a fiatalokra. Mára már több mint 15 cso-
port működik Gyimesben és Csíkban.  
A kevésbé tehetségesnek is érdemes tanítani egy-
szerűbb lépéseket, közösségformáló játékokat, 
énekeket – ugyanis a maga szintjén mindenki 
örömmel szórakozhat közben, a profizmus megkö-
vetelése nélkül. A gyerekeket és szüleiket a 
bálokon lehet közös programra (és együttes 
bulizásra) késztetni. Ezzel kapcsolatban jó hír, 
hogy Gyimesközéplokon minden szombaton ser-
ketánc van. 
Ötletként felmerült az is, hogy a megélhetési 
okokból lagzikon „villanymuzsikát” játszó zené-
szeket pályázati támogatással lehetne megnyerni: 
Zerkula Jánostól eredeti gyimesi anyagot tanul-
janak. Az ősei viseletét elkótyavetyélő, modern 
életformára vágyó felcsíkieket is rá kellene döb-
benteni: mekkora (szellemi és anyagi) érték van 
még birtokukban.  
Az utolsó órában vagyunk, de a hagyományőrzés 
szerencsére nincs kiveszőfélben – ezzel az opti-
mista megállapítással zárult az eredetileg tudomá-
nyos konferenciának indult megbeszélés. Bizo-
nyítja ezt a több mint 600 nemrég „felgyűjtött” 
dallamváltozat, melynek jelentős részét a helyi 
fiatalok is ismerik. Veszélyt inkább a hagyomá-
nyos táncalkalmak (fonó, bál) számának csökke-
nése jelent. A lakodalmak, keresztelők, katona-
búcsúztatók szerencsére még szinte mindegyik 
család életében fontos szerepet játszanak. 
 

Kalotaszentkirály 
A kalotaszegkalotaszegkalotaszegkalotaszegi    néptánctábor a leglátogatottabbak 
közé tartozik. Ebben az is közrejátszik, hogy a ma-
gyar határhoz közel helyezkedik el, s közúton és 
vasúton is jól megközelíthető. A hét közepéig már 
több mint 300 résztvevőt regisztráltak, így akadt 
dolga bőven Németh Ildikónak és Szép Gyulának, 
a tábor főszervezőinek.  
Örvendetes volt látni, hogy Péntek Ferenc a „ha-
zai” anyagot, a Felszegre jellemző lennhangsúlyos 
táncot tanította a gyermekeknek. A kezdő, közép-
haladó és haladó csoportok a közismertebb nádas-
menti táncok lépéseit tanulhatták Muszka „Bene”  
Györgytől és Ilonkától, Both Józseftől és Zsuzsá- 

tól, illetve Marha Istvántól és feleségétől. 
Sokunknak nagyon hiányzott a nemrég elhunyt 
Fodor „Neti” Sándor prímás: sokan emlékeztünk 
rá a kultúrház fölötti kocsmában, ahol gyakran 
muzsikált csak úgy, jókedvéből a „tábori munka” 
után. Türei Lengyel László énekes viszont idén is 
derekasan kivette a részét az esti mulatságokból. 
Az öreg zenészgeneráció „kihalása” után felme-
rült a kérdés: virtuóz, ám stílusban már nem egé-
szen népi zenészeket, vagy inkább „szürkébb”, de 
a hagyományőrzőktől tanult táncházas muzsiku-
sokat hívjanak-e a táborba. A sztárok helyett idén 
nagyrészt alázatos fiatalok húzták a talpalávalót a 
tanításokon -- a közönség teljes megelégedésére (s 
ehhez még a „bőrüket se kellett besötétíteni”, 
ahogy a show-műsorokban szokás…). 
 
A tehetséges erdélyi zenészek egy részének ter-
mészetszerűleg megnő az önbizalma, ha az aktu-
ális fővárosba (Kolozsvárra, illetve Budapestre) 
kerülnek, ahol szélesebb körben is elismerést 
kapnak. Az igazán nagyokban azonban megmarad 
az az alázat, amely az eredeti feladatból -- a tán-
cos kiszolgálásából -- fakad. Régen ugyanis a tán-
cosok fizették (vagy kergették el) a zenészeket, 
szolgáltatásuk színvonalától függően. Amikor 
Muszka György „Bene” és felesége esti örömcsár-
dása közben a figyelmetlen (mentségére legyen 
mondva, hogy fiatal) prímás „lehúzta”, az egész 
napi tanítás után az önfeledt szabad táncban ki-
kapcsolódni vágyó táncmestert ő csak ennyit jegy-
zett meg: „Inaktelkén ezért verés jár”. Szó ami 
szó, igaza volt. Hiába no, a jó zenésznek a tech-
nikán kívül a táncosok lábára is illik odafi-
gyelni… 
 

Kommandó 
A kommandókommandókommandókommandói cigányfolklór táborban őrkői és 
szászcsávási táncokkal ismerkedhettek azok, akik 
a kb. 20 kilométeres földúton Kovászna felől meg-
közelítették a hegyek lábánál fekvő települést. A 
szászcsávási haladókat Kiss István és felesége ta-
nította. Demeter Erika az énektanításból is kivette 
a részét. Orza Călin párjával, Lőrincz Horten-
ziával a komolyabb előképzettséget igénylő őrkői 
cigánytáncok elsajátítását segítette. Miközben a 
szülők önfeledten táncoltak, gyermekeikkel Gábor 
Éva játszott-énelkelt-táncolt.  
A táborok közül egyébként kiemelkedik a kom-
mandói tábor, ha az étkeztetésre gondolunk: a 
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„hazai” ételek minősége és mennyisége ugyanis 
eléri nagymamáink házi kosztjának a finomságát. 
A korlátozott számban rendelkezésre álló faházak 
pedig egyszerre biztosítják az ágyban alvás ké-
nyelmét és a közelséget az éjszakai „közösségi 
élethez”.  
Külön élményt jelentett a kirándulás az 1000 mé-
ter feletti Lakóca tetőre és a felmászás függőleges 
létrán a fémvázas kilátó tetejére – no meg a 60-as 
évekre emlékeztető, füstölő teherautó, mely a hegy 
lábáig vitt bennünket. A moldvai árvíz miatt az 
oda tartó akcselerátokat (gyorsvonatokat) „kivet-
ték”, így Csíkszereda felől s felé igen lassúvá vált 
a nyári közlekedés – azonban a személyvonatok is 
expressz módjára közlekednek a Kommandó kör-
nyéki földutak teherautóihoz képest…  
 
Fontos-e a kasza sebessége? – tette fel a kérdést a 
néptánccal kapcsolatos beszélgetés során Orza 
Călin. Vagy inkább a belső békénket megtartó, 
saját tempónkban elvégzett munka öröme a lé-
nyeges? Van idő a létezésre Kommandón, ahol az 
idő szolgálja a parasztot, munkást, s nem fordítva, 
mint a városban, ahol az információözön nem hagy 
időt a szemlélődésre – állapíthattuk meg az egy-
hetes látogatás során. Őseink idejében fontos volt 
még a „meditáció”, a Földet Éggel összekötő álla-
pot, melyet pl. a tánc révén is el lehet érni – ezt 
jelezték számunkra híres festők, szobrászok táncot 
megjelenítő képei, melyet a koreográfus mutatott. 
A táncot tehát egy különleges imának is tekint-
hetjük. S az egyik legjobb őrkői táncos, Rémusz 
tekintete sem a közönségre néz a színpadon, ha-
nem figyelme inkább befelé fordul. Ő egyébként 
minden nap egy jót szokott táncolni a munkába 
indulás előtt, s a „napi edzés” kiváló kondícióban 
tartja. A jó táncos gyakran improvizál – mégse hi-
bázik. Tudja, hogy a túlzott gyorsaság gyengíti a 
dinamikát, s a gravitációt is kihasználva az időt a 
saját ízlése szerint tölti ki. 
 

Vajdaszentivány 
 

A vajdaszentiványvajdaszentiványvajdaszentiványvajdaszentiványi tánc- és zenei táborba menet 
egy román fiatalember vett fel bennünket (szá-
mítva a vasúti jegy kb. felét kitevő „utazási hozzá-
járulásra”). A Dacia kuplungja azonban Csíksze-
redát elhagyva felmondta a szolgálatot. Nosza, le-
intettünk a zárva lévő szerviz előtt egy másik Da-
ciát. Székely emberek ültek benne, akik azonnal 

nekiálltak a javításnak. Kerítettek Bowden(-hu-
zal)t és hozzá „szupportot”, kiemelték a régit a 
még forró motor mellől. 20 perc múlva már me-
hettünk is. S amikor megkérdezte sofőrünk, meny-
nyivel tartozik, csak 10 új lejt (kb. 700 Ft) kér-
tek… 
Antal Áron, Fitos Dezső, Hajdú Flórián, Kádár Ig-
nác, Varga János „Bokszos” most is teljes erő-
bedobással törekedtek a kezdők és haladók meg-
nyerésére. Ezt a célt különösen segítette, hogy az 
esti-éjszakai mulatságokban is elsősorban szent-
iványi és sárpataki zene szólt.  
Idén a mezőpaniti és mezőmadarasi táncanyagot is 
tanulhatták a táborlakók, Varga János és Hajasi 
Akio jóvoltából. A fiúk kedvét a katonanóták ta-
nulása közben egy kis pálinkával is segítették a 
rendezők. Horváth Elek bácsi egészsége nem en-
gedte meg, hogy a táborban is muzsikáljon. Így 
otthonában – az egykori Elekes kocsma mögött – 
fogadta hegedűs tanítványait. Horváth Mihály, Tó-
ni Árpád és zenésztársaik -- Istennek hála -- még 
jó erőben muzsikálták végig az egész hetet. 
A programban szerepelt még Székely János ma-
rossárpataki emlékművének felavatása és az el-
maradhatatlan Hagyományőrző Fesztivál. 
A tájékoztató anyagban külön felhívás jelezte, 
hogy a táborlakók „fényes bódéban” /fémleme-
zekkel burkolt faházban/ vegyenek italt, ételt, ci-
garettát – ugyanis ezzel is az idei és jövő évi tá-
bort támogatják. Az erdélyi viszonylatban is olcsó 
árak miatt időnként hosszabb sorok is kígyóztak a 
szabadtéri büfé előtt, jelezve, hogy az alacsony 
árszint (s így nagyobb forgalom) több nyereséget 
hozhat, mint az alkalmi magas árak (ahogy ezt 
más rendezvényeken szokás). 
 
Minek alszik, aki nem bírja? – szóltak oda az 
egyik alkalommal az egész éjszakát átmulatók 
csúfondárosan a sátrak felől érkező, fáradt tekin-
tetű táncosoknak. S mikor már nem látta őket sen-
ki, csendesen elvonultak egy délelőtti szunyálás-
ra. Bizony a természet törvényeit még az „égi 
rezgéseket közvetítő” zenészek sem tudják kike-
rülni… 
 

Mezőtelegd 
TTTTelegdelegdelegdelegden    2005. július 11-16. között folytatódott az 
a hagyományőrző kezdeményezés, amelyet néhány 
éve Tasnádon, a gyermekek részére rendezett 
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néptánctáborban ismerhettünk meg. A rendez-
vény hiánypótló, hiszen a Bihar, Szilágy és Szat-
már megyei tánccsoportok fiataljainak immár nem 
kell több száz kilométert utazni a székelyöldi 
tánctáborokba, hogy kulturált körülmények között 
tanulhassák és gyakorolhassák távoli vidékek tán-
cait. 
Idén a Bihar megyei községben, Mezőtelegden a 
kezdő táncosok részére somogyi, a középhala-
dóknak széki, a haladóknak pedig szilágysági tán-
cokat tanítottak. Szoboszlai Gáspár István refor-
mátus lelkész nemcsak a helyet biztosította a 
református parókián, hanem a hangosításról is 
gondoskodott a tánctanítások során, majd kikap-
csolódásként könnyűzenét is „sugárzott” az esti 
táncpartykon. Az eredmény nem is maradt el: a fi-
atalok ugyanolyan lelkesedéssel járták el a csár-
dást, mint a keringőt, a lassút és a modern tán-

cokat. Nagy Albert és Gombos András táncoktatók 
Szegedről érkeztek. Pedagógiai felkészültségük és 
rutinjuk révén gyorsan meg tudták szerettetni a 
gyerekekkel a környező régiók táncait. A fiatal 
táncos jelöltek a batikolás, a babakészítés, a 
gyöngyfűzés titkaiba is beavatódtak. 
 
A micskei Görböc táncosaiban felmerült az ötlet, 
hogy legközelebb a micskei Baranyi-kúria vagy a 
Timoteus-ház is otthont adhatna hasonló rendez-
vénynek, hiszen az elszállásolás, az ellátás felté-
telei adottak: rendelkezésre áll megfelelő minő-
ségű oktatóterem és – ha lekaszálják a füvet – 
több sportpálya is, a szomszédos Kislázon pedig 
ott a termálvizes fürdő, melynek gyógyvize a tánc-
tól elgémberedett végtagokat könnyedén segít 
ellazítani.  
 

    
 
 
 
    

Záhonyi AndrásZáhonyi AndrásZáhonyi AndrásZáhonyi András    
    

TenMAGunkra ébredés KisberénybenTenMAGunkra ébredés KisberénybenTenMAGunkra ébredés KisberénybenTenMAGunkra ébredés Kisberényben    
 

 
A somogyországi Gyula Völgyében idén júliusban 
őseink nomád életformájával ismerkedhettek azok 
a fiatalok, akik a lovaglás, az íjászat, a rovásírás 
iránt érdeklődnek. A tábor házigazdája Pucskó 
Zsolt, aki a Miskolci Bölcsész Egyesület Puszta-
kovácsi Tagozatán néptáncot és hagyományőrzést 
tanít, és a magyarok őseinek és táltosainak életét, 
tudását kutatja-tanulmányozza.  
A tanyán az ősi életmódot a gyakorlatban is meg-
ismerhetik a főleg könyvekből, előadásokból való 
tanuláshoz szokott-szoktatott egyetemi hallgatók, 
különböző korosztályba tartozó érdeklődők. A ma-
gunk készítette használati eszközök, viseletek, a 
mindennapi élet eseményeinek szertartásszerű 
megélése, az állandó kapcsolattartás a természet-
tel, az állatokkal-növényekkel különleges élményt 
és tapasztalási lehetőséget jelent a városban élők 
számára.  
További ízelítő a tábor programjaiból: alvás a jur-
tában, főzés bográcsban, esti zenélés-népdalének-
lés, korongozás, csillagnézés, beszélgetés a szak-
rális földrajzról, a földi élet alapkérdéseiről. 

Zárásként következzék néhány közösen megfogal-
mazott tanulság: 
„Ne a fénybe nézz – inkább arra tekints, amit 
megvilágít.” 
„Zárt marokkal (azaz bezárkózva az „Egó”-ba) 
sem kapni, sem adni nem tudsz.” 
„Ha a megszerzett vagy felismert tudást nem adod 
tovább az arra érdemeseknek, vagy nem hasz-
nosítod jó célok elérésére, a te tudásod is csök-
kenni kezd.” 
 
Aki kedvet kapott a tanya meglátogatására, az 
minden hónap harmadik hétvégéjén személyesen 
is kipróbálhatja képességeit, s emellett megta-
pasztalhatja, milyen érzés néhány napig egy szigo-
rú rend szerint élő, mégis befogadó közösség tag-
jává válni. Gyökereink keresése az őstudásban, 
Koppány és Gyula földjén háborítatlan csöndben 
és nyugalomban zajlik – távol az állandó zajt-
információt, értelmetlen rohanást ránk erőltető vá-
rosi léttől.  
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CZEGÉDI KATALINCZEGÉDI KATALINCZEGÉDI KATALINCZEGÉDI KATALIN    
 

Beszámoló a Zsilka János emlékkonferenciárólBeszámoló a Zsilka János emlékkonferenciárólBeszámoló a Zsilka János emlékkonferenciárólBeszámoló a Zsilka János emlékkonferenciáról    
 

   

 Színvonalas előadásokat hallgathattunk 2005. 
május 3-4-én a kétnapos az ELTE BTK Általános 
és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken megtartott 
konferencián, amelyet Zsilka János professzor em-
lékének szenteltek a 75. születésnapja alkalmá-
ból. Sajnos, Zsilka tanár úr már 6 éve nincs kö-
zöttünk, a tudásának szelleme azonban egyre több 
olyan embert is megérintett, akik nem voltak a 
tanítványai. A „Tanár Úr” kutatásaival, eredmé-
nyeivel, tanításával megelőzte korát, s ahogyan az 
lenni szokott - s ez szomorú - sokan nem értették, 
tehát mellőzték, tudásához, munkájához méltó el-
ismerésben nem részesült. Örömteli, s erről a kon-
ferencia előadásai is tanúskodnak, hogy a tanítá-
sait megismerők és elfogadók tábora egyre nő. 

Méltató szavak helyett    GecsGecsGecsGecsõõõõ Tamás Tamás Tamás Tamás a tanszék 
vezetője egy olyan levelet olvasott fel, amelyet a 
napokban kapott egy számára ismeretlen hölgytől, 
aki mint Zsilka János egykori tanítványa vetette 
papírra az évtizedek múltán is benne munkálkodó 
emlékeit, mint tartalmas útravalót. 

Az első előadást a tanszék fiatal tanára,    BorBorBorBor----
bás Gabriella Dórabás Gabriella Dórabás Gabriella Dórabás Gabriella Dóra tartotta. Az ige és a főnév poli-
szémiája címmel, amelyből azt is megtudtuk, az 
egyetemi hallgatók számára kevésbé értett ismere-
tek idővel értelmet nyernek, s az egykori diákok-
ból lett tudósokat hatalmukba kerítik a további 
kutató munkájuk során. 

Czeglédi KatalinCzeglédi KatalinCzeglédi KatalinCzeglédi Katalin    ---- bár nem volt tanítványa 
Zsilka tanár úrnak, a munkájával a 90-es években 
ismerkedett meg a tanszék rendezte konferenci-
ákon - a Szintaxis és szemantika a földrajzi nevek 
fényében című előadásában a Volga-Urál vidéke 
földrajzi neveinek összehasonlító vizsgálatai nyo-
mán kimutatott szabályrendszer alkalmazhatósá-
gáról beszélt. Az összehasonlító hangtan, alaktan 
és jelentéstan eredményei nemcsak – a jelen elfo-
gadott álláspont szerint - az uráli, altáji és indoeu-
rópai nyelvcsaládokba sorolt nyelvek vitás kérdé-
seinek a megoldásában segít, hanem hozzájárul 
ahhoz is, hogy képet kapjunk az emberi nyelv 
születésének körülményeiről és további alaku-
lásáról. 

Ladányi MáriaLadányi MáriaLadányi MáriaLadányi Mária (ELTE) A Zsilka-féle transz- 

formációs csoport és a rendszeres igei poliszémia 
néhány típusáról beszélt.    Cs. Jónás ErzsébetCs. Jónás ErzsébetCs. Jónás ErzsébetCs. Jónás Erzsébet (Nyír-
egyháza) A dialogikus szöveg egy sajátos szin-
taktikai alakzata: az önálló igekötő állító és tagadó 
válaszban című előadása nemcsak a műfordítással 
foglakozók számára volt figyelemfelkeltő.    GecsGecsGecsGecsõõõõ    
TamásTamásTamásTamás előadásában - A hagyományos értelemben 
vett szóosztályok kialakulása: a melléknév - iz-
galmas példákon keresztül mutatta be, hogy a 
melléknévnek predikatív funkciója is van.    Balogh Balogh Balogh Balogh 
PéterPéterPéterPéter    (Székesfehérvár) - Jelentés-integráció: pél-
dák a francia nyelv fejlődése során - előadását 
különösen a példáin keresztül - vö.: francia, angol 
dragon ’sárkány stb.’ - a francia nyelvet nem is-
merők számára is érdekessé tette.    Porkoláb JuditPorkoláb JuditPorkoláb JuditPorkoláb Judit 
Debrecenből Szavak és szókapcsolatok hiper-
textuális megközelítésben címmel Radnóti Mik-
lós: A bujdosó c. verséből kiindulva a búvik mo-
tívumot mutatta be érintve nemcsak Radnóti köl-
tészetét.    Kelemen SándorKelemen SándorKelemen SándorKelemen Sándor (ELTE) Jelentés, tarta-
lom, nyelvhasználat összefüggéseiről beszélt,    LLLLõõõõ----
rincz Juliannarincz Juliannarincz Juliannarincz Julianna    (Eger) - A grammatikai paraleliz-
musok szemantikája - az előadásában felhívta a 
figyelmet a variabilitás és a szinonimitás közti 
különbségre. Varga Varga Varga Varga----Haszonits ZsuzsaHaszonits ZsuzsaHaszonits ZsuzsaHaszonits Zsuzsa (ELTE) -
Adaptálható-e a Zsilka-féle jelentéselemzés az 
eszperantó nyelvre - előadása érthető volt a nem 
eszperantisták számára is. A második napon első 
előadóként    Horváth KatalinHorváth KatalinHorváth KatalinHorváth Katalin méltatta Zsilka János 
tudományos és pedagógus tevékenységét. Ki-
mondta, hogy Zsilka János rendszere helytálló. 
Rendszeres összefüggésekre vezet, ha az ő rend-
szeréből indulunk ki. Szólt a tudós alapvető 
elveiről, köztük a szintaktikai kutatásokról, a szer-
ves nyelvi rendszer kiépítéséről. Elmondta, hogy 
Zsilka sohasem szakadt el a szemantikától, mun-
kájának egyik jellemzője a forma és a jelentés 
egységének elméleti megragadása. Tisztán látta, 
hogy a szerkezet és a jelentések az általánosítás 
felé vezetnek, ugyanakkor az általánosítás közelít 
a kiinduláshoz. Kiemelte munkásságából a szink-
ron és a történeti vizsgálatok egységét.    Spannraft Spannraft Spannraft Spannraft 
MarcellinaMarcellinaMarcellinaMarcellina (Budapest) betegsége miatt nem tudott 
részt venni előadásával, de mint tanítvány a mes-
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terhez írott verseiből mindannyiunk örömére 
kettőt felolvasott Horváth Katalin.    Jónás FrigyesJónás FrigyesJónás FrigyesJónás Frigyes 
(ELTE) Interdiszciplináris irányzatok a MID-ben 
címmel világos, jól megszerkesztett előadást 
tartott a magyar, mint idegen nyelvről.    LLLLõõõõrincz rincz rincz rincz 
JenJenJenJenõõõõ (Budapest) előadásában - Jelentés-integráció 
és metaetika - a magyar nyelv használatának 
sokrétűségéről szólt, pl.: boldogságot ad, nyerünk, 
szerez, talál, vár, feldúl, eldob, piacra visz stb. 
Nagy JánosNagy JánosNagy JánosNagy János (Szeged) Valóban kitehető az utalószó? 
című előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy 
az eddigi nyelvészeti ismereteket kritikával kell 
fogadni. Beszélt a kitett jelzői utalószóról (pl. 
Olvastam azt a könyvet, ...), és az értelmezői 
utalószóról (pl. Olvastam a könyvet, azt, ....), 
továbbá arról, ha nincs kitéve az utalószó, akkor 
rejtve marad, de ha kitehető, akkor a szub-
jektumon múlik, hogy melyik érvényes.    Pacsai Pacsai Pacsai Pacsai 
ImreImreImreImre (Nyíregyháza) előadásában - A nyelvi kon-
taktusok és a világ nyelvi képének tükröződése 
egy kémiai elem elnevezésében - egyetlen szó a 
magyar higany jelentésének (vö. ’eleven ezüst’, 
’úgy fut, mint a kéneső’ stb.) különböző nyelvi 
megfeleléseit kutatva mutatta be, hogy Eurázsiá- 
ban vannak nyelvek, amelyek két szóból álló 
összetétellel nevezik meg ezt a fémet (vö.: ’víz – 
ezüst’), s vannak, amelyek ’ezüst víz’-nek, mások 
’élő ezüst’-nek, megint mások ’mozgó ezüst’-nek 
értelmezik, de olyan is van, mint pl.: a komi, 
amelyik egyszerűen t’urk ’gördül’ szóval nevezi 
meg. A további előadások is igen tanulságosak 
voltak ( ( ( (Pátrovics PéterPátrovics PéterPátrovics PéterPátrovics Péter:::: A referencialitás, aspek-
tualitás és temporalitás összefüggéseiről, Barabás Barabás Barabás Barabás 
LászlóLászlóLászlóLászló:::: A felsőoktatási átalakulás terminológiája a 
német nyelvű országokban,    FüssiFüssiFüssiFüssi----Nagy GézaNagy GézaNagy GézaNagy Géza:::: 
Mondat a szuahéli nyelvben,    Szabó ZoltánSzabó ZoltánSzabó ZoltánSzabó Zoltán:::: Szö-
vegstilisztika az általános tudományelmélet meg-
világításában,    Vladár ZsuzsaVladár ZsuzsaVladár ZsuzsaVladár Zsuzsa:::: Nyelvleírási minták 
a nyelvtudomány történetében; a grammatikai ter-
minusok jelentésváltozása). 

Zsilka János ha élne, meggyőződhetett volna 
arról, hogy nemcsak a tanítványai, hanem más 
kutatók is értik, sőt elfogadják az elméletét, az 
eredményeit. E két napos tudományos ülésszak 
egyértelművé tette, hogy Zsilka Tanár Úr nemcsak 
az általános és alkalmazott nyelvészet, hanem a 
magyar nyelv kutatóinak a sorában is a legki-
válóbbak egyike. 
 
 

 

 

CZEGLÉDI KATALINCZEGLÉDI KATALINCZEGLÉDI KATALINCZEGLÉDI KATALIN    
 

Beszámoló aBeszámoló aBeszámoló aBeszámoló a    
Magyar Őstörténeti MunkaközösségMagyar Őstörténeti MunkaközösségMagyar Őstörténeti MunkaközösségMagyar Őstörténeti Munkaközösség    

felolvasó ülésérőlfelolvasó ülésérőlfelolvasó ülésérőlfelolvasó üléséről    
 

A Magyar Őstörténeti Munkaközösség 2005. 
április 28-án, csütörtökön 15 óra 30 perc kezdet-
tel tartotta rendes felolvasó ülését, az ELTE BTK 
A épület (BP., VIII. Múzeum krt. 4/a) III. 329. 
termében. Az előadó    Zaur HasanovZaur HasanovZaur HasanovZaur Hasanov az Azerbajd-
zsán Tudományos Akadémia munkatársa, aki 
Rasid ed-Din és a szkíták címmel tartotta vita-
indító előadását. Beszélt a királyi szkítákról, és a 
szkíta népnevet elemezte a saját felfogásában. Az 
ülést és az előadást megtisztelte aktívjelenlétével    
H.E.DR.Hasan Hasanov H.E.DR.Hasan Hasanov H.E.DR.Hasan Hasanov H.E.DR.Hasan Hasanov az Azerbajdzsán Köztár-
saság Magyarországi nagykövete is, aki hozzá-
szólásában megerősítette, hogy a magyar – azer-
bajdzsán nyelvi és kulturális kapcsolatok egyik 
meghatározója az, hogy a magyarok és a törökök, 
köztük az azerbajdzsánok is szkíta-hun utód-
népek. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canis Major csillagképCanis Major csillagképCanis Major csillagképCanis Major csillagkép    
(Internet kép)(Internet kép)(Internet kép)(Internet kép) 
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FALVAY KÁROLYFALVAY KÁROLYFALVAY KÁROLYFALVAY KÁROLY    
 

Gondolatok a VII. MoGondolatok a VII. MoGondolatok a VII. MoGondolatok a VII. Molnár István Koreográfiai Verseny alkalmábóllnár István Koreográfiai Verseny alkalmábóllnár István Koreográfiai Verseny alkalmábóllnár István Koreográfiai Verseny alkalmából    
 

 
A versenykiírás egyetlen követelményt sza-

bott a résztvevők számára: a koreográfia nyolc 
perces időtartamának betartását. 

De hiszen mit lehet magyar néptáncműsor-
ban nyolc perc alatt bemutatni? A kérdés jogos, 
bár a sikerhez nem szükséges még nyolc perc 
sem. Igor Mojszejev egyik legsikeresebb koreog-
ráfiája: a Krumplicska három, azaz 3 percig tar-
tott. 1947-ben megdöbbenve néztem meg az órám, 
a műsorszám óriási sikerekor. Ebben az irányban 
fejlődni is lehetne tehát, mert ha jól emlékszem, a 
Lippentő jelszóval jelentkező Szentendrei Tánc-
együttes Mulattam... című koreográfiája csupán 
ezt a feladatott tűzte maga elé. Volt is sikerük 
ötletüket szellemesen valósították meg. Ez az út – 
az „örömtánc”, mint tartalom – a jövőben is jár-
ható, bár korántsem egyszerű dolog. Hasonló szín-
vonalú megoldás nem is nagyon akadt ebben a 
témában. 

 

*   *   * 
 

Miután a tartamot igen, de a létszámot nem 
szabták meg, három-négy szépen karikázó is ké-
szült 30-40 leánnyal, változatos térformákkal és 
szép dalokkal. Ezek a koreográfiák tartalmazhat-
nak valamilyen szertartásos lehetőséget, de erre - 
legalábbis a versenyen - még utalás sem igen 
történt. A szertartásos témák nagyon különbözőek 
lehetnek: történelmiek, vagy napjainkhoz kötődő 
költői és drámai feldolgozások. De hol vannak az 
ehhez szükséges alkotók és alkotótársak? Zene-
szerzők és a táncos-koreográfusok? Ezt az alkotói 
igényt a jövőben érdemes lenne kikényszeríteni! 
Hiszen köztudott, hogy a rövid darabok elké-
szítése segíti elő a nagyobb igényű munkák meg-
valósítását. Kizárólag népdalokkal ez az igény 
amúgy is nehezen, vagy egyáltalán nem oldható 
meg. Legalább egy furulya, szólóhegedű vagy ép-
pen dob szükségeltetne hozzá. 

Ráadásul színpadi feldolgozásban ezek a szép 
karikázók nem lesznek sikerszámok. Többször lát-
hattam Kisinyovban a ZSOK Együttes indító mű-
sorszámát: 40 leány fergeteges körtáncát... Amit 

azonban ezúttal a versenyző együttesek leányai 
bemutattak, bár szép volt, messze nem érte el a 
színpadi világ követelményeit. 

Számomra újdonság volt három csoporto- 
sulás: a martonvásári Százszorszép Táncegyüttes, 
a Debreceni Hajdú Táncegyüttes és a Nógrádi 
Táncegyüttes leányai. Úgy láttam, az ő színvona-
las karikázóikból tovább lehetne lépni a drámai 
jellegű koreográfiák felé. Elsősorban az ő koreog-
ráfiai munkáikban villant meg az általam említett 
és javasolt fejlődési, sőt, kitörési lehetőség. 
 

*   *   * 
 

Eredeti Kárpát-medencei táncaink színpadra 
fogalmazása – a versenyen látottak alapján – szin-
tén csorbát szenved. Hiába akar „eredeti” és 
„igazi magyar” lenni, mert ebben a törekvésben 
akaratlanul is ott munkál a férfikosztümök elsze-
gényedése a somogyi, a kalotaszegi, a sárközi, a 
székely és más viseletek gazdagsága ellenére. Mi-
ért is nem tudják az együttesvezetők kézbe venni 
az ide vonatkozó szakirodalmat, a Malonyay-kö-
teteket (akár mind a négyet)? De például a má-
sodszor kiadott Haáz Sándor-kötetből is megis-
merhető, sőt rekonstruálható a székely viseletek 
rendkívüli színessége, változatos karaktere. 
 A gyakran pompás női jelmezekhez képest a 
férfiviseletek igénytelenebbek. Színtelenségük 
már a törekvéseiben eredeti néptánckultúrát köz-
vetítő, majdnem négy évtizedes táncház-mozga-
lomnak is gyengéje. Ilyen megoldatlan probléma 
az egykor egy életre szóló bumfordi parasztcsizma 
és a kötelező „sunka” (sonka) nadrág is, amely 
jellegtelenségével szabályos gátja a jó táncnak. Ez 
a körülmény kultúránk végtelen elszegényítésé-
nek sajnálatos, rendszerint az alkotók műveletlen-
ségére is utaló sajátossága. 

Az én emlékeimben Szegeden indult meg a 
folyamat, amikor a tápéi táncokat egyébként na-
gyon szépen újragyűjtötték és betanították. Talán 
a táncos eredetiség hangsúlyozásához tudatosan 
feledtetni akarták a gyönyörű tápéi viselet emlé-
keit. Bementek tehát a Szegedi Múzeumba és az 
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ott látott minták alapján a táncokhoz az aratáskor 
viselt gyári anyagból készült vászon munka-
ruhákba öltöztek. Kiábrándító volt a látvány, amit 
a táncok bemutatása utáni megbeszélésen azonnal 
szóvá is tettem. A nyilvánosság előtt Martin Gyur-
ka emiatt támadt meg életében először, mondván: 
„Nem azt veszed észre, hogy itt a táncok elő-
adásában valami új is van, hogy valami eredeti is 
megjelent, hanem a teljesen harmadrangú dolog: a 
ruhák, a kosztümök kultúrálatlanságával foglal-
kozol?” 

Kedves Gyurka barátom az eredeti tápéi tánc 
felfedezésének örömében na-
gyot tévedett. Nem gondolt ar-
ra, hogy a követők széles tábo-
rának „gondolkodásnélkülisé-
gét” még sokáig érezni fogjuk. 
Nem gondolt arra, hogy a tánc 
együtt születik a ruhával, 
annak a szépségével, amely 
ugyancsak a közösségi ízlés 
hordozója, kifejezője, a közös-
ségi művelődés értéke. A kö-
zösségben élő emberek a ru-
háról, továbbá járásukról és 
beszédjükről (ugyanazon agy-
félteke!) ismerik meg egy-
mást messzi földön is. A szín-
padon meg, még mielőtt lépett 
volna egyet, már tudni lehetett 
- legalábbis itthon, száz évvel 
ezelőtt -, hogy hová is való. A 
táncok a viseletben születnek 
meg, mert ugyanannak a közös érzésnek a ki-
fejezései. 

Lássunk egy példát erre az 1930-as évek er-
délyi diákéletéből. Az egyik hatodik vagy hetedik 
gimnáziumi osztályból mesélte odavaló egykori 
táncostársam egy felejthetetlen emlékét. Az egyik 
osztályba több fiú is járt Csíkből. Ünnepek alkal-
mából mindnyájan felvették a Csíkban szokásos 
vörös szegéllyel és vitézkötéssel díszített haris-
nyájukat. Valamelyik osztálytársuknak megtet-
szett a csíki harisnya, s bár ő nem volt csíki, 
csináltatott magának egy párral. Amint meglátták 
rajta a csíkiek, azonnal nekiestek: „Te nem vagy 
csíki! Hogy merted fölvenni!” Szó-szót váltott, 
verekedés lett belőle, a többség lekapta a fiút, le-
rángatták róla a harisnyát, és szétszaggatták! A 

csíkiek a maguk közösségének tekintélyét, öntu-
datát védelmezték. 

De hol vagyunk már ettől? Mégis, néhány 
elfeledett, vagy nem is hallott, nemzetközi vonat-
kozású példát is megemlítek. Az Állami Népi 
Együttesnek a Rábai-emlékek utáni első amerikai 
turnéjáról van szó. A Rábai Miklós-félé társulat 
teljes ruhatárát a kiváló mozaik- és festő művész 
Mallász Gitta tervei alapján készítették, viszont 
később, a Timár Sándor vezette együttesben – 
részben társadalmi-kulturális ízlésváltás hatására, 
részben anyagi okokból is - ezeket lecserélték. Az 

amerikai impresszárió vezetője 
megnézte az együttes új prog-
ramját, látta, mi történt, értette, 
miről van szó, mégis egyszerűen 
előírta, hogy milyen, ismert vi-
seletekben tudja az együttest fo-
gadni. Másként nem vállalko-
zott a turnéra. Az amerikai 
szakember számára Mallász 
Gitta művészete maradt emléke-
zetes, aki nem a leegyszerűsített 
mában, hanem az 1900-as 
évekre felvirágzott magyar nép-
művészet külsőségeiben gon-
dolkodott. Nem volt más lehető-
ség: át kellett öltöztetni az egész 
együttest. 

A másik: Amerika kétszáz-
éves fennállásának meg-ünnep-
lésére Vásárhelyi László vezeté-
sével utazott ki az USA-ba egy, 

az alkalomra összeállított csoport. Láthattam a 
műsort, el is képedtem a szedett-vedett ruhákon. 
Amikor meglátták a kinti magyarok a nagy ünnep-
ségre kiutazott magyar csoport műsorának „kiállí-
tását”, elszégyellték magukat. Azonnal előszedték 
saját ruháikat, és gyorsan átöltöztették a tánco-
sokat, hogy „nemzeti” szégyenüket a továbbiak-
ban elkerülhessék. Nekem elképedten mesélték el 
ezzel kapcsolatos élményeiket. 

Sok együttes jár ki európai fesztiválokra. 
Ezek populáris események, de minden nép ad 
magára, hogy külsőségeiben is megmutassa a sa-
játosságát, önnön színességét és gazdagságát. Ne-
künk sem szabad igénytelennek lenni! Ráadásul 
az igénytelenségnek az a következménye, hogy 
nagyon nehéz belőle kilábalni. 
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A reményt keltő benyomásokról is szólni kell. 
Nagy örömmel láttam, hogy három-négy nagy 
együttes is kitűnően táncolja a legigényesebb ka-
lotaszegi táncokat. De miért van szükség falusi, 
parasztosan hamis magatartásra? A táncban ön-
magát kell megtalálnia a táncosnak! Hadd idéz-
zem meg a reformkori Széchenyi István maga-
tartását, aki „1839-ben a Nemzeti Kaszinó bálján 
kifogásolta, hogy a táncrendben nem szerepel ma-
gyar tánc, s felszólította a szünetben a magyar 
urakat, hogy magyar táncot szeretne látni. A leg-
nagyobb magyar óhajtása parancs volt, amit tel-
jesíteni kellett. A kényes helyzetet báró Orczy 
György gyöngyösi földbirtokos mentette meg, aki a 
szünóra alatt húgával eltáncolta a gyöngyösi kapá-
sok táncát. Az egykorú hírlapi feljegyzések szerint 
Széchényi István gyönyörködve nézte a táncot, el-
ismerését fejezte ki a testvérpárnak és egyben is-
mét felszólította az urakat, hogy a következő bálo-
kon minél többször táncolják a magyar táncot” 
Vajon báró Orczy nekiállt parasztkodni? Vagy ké-
pes volt azt a saját nemesi szintjén is eltáncolni?! 
 Ehhez a példához sorolhatom további két sze-
mélyes élményemet, mindkettőt Amerikából. A 
Torontói Magyar Házban (1974) egyik este qui-
beck-i francia együttes egy teljes órában magyar 
néptáncműsort adott elő. A leányok maguk varrták 
meg ruháikat, a fiúk szabóval csináltatták meg 
kosztümjeiket. A táncok egyes kíséreteit a magne-
tofonról felhangzó zenével együtt magyarul éne-
kelték. Szó mi szó: elfogadható magyar néptánc-
műsort láttam! 

Másnap reggel együtt reggeliztem a vezető-
jükkel, aki földrajztanár volt. Kíváncsian kérdez-
tem meg tőle, vajon miért vállalkoztak éppen ma-
gyar néptáncműsor megtanulására. Elmondta, 
hogy az együttes nagyon sok francia néptáncot 
tanult meg, és tart is műsoron. A tagság azonban 
olyan nép táncait kereste s akarta megtanulni, 
amelyben egy kis büszkeség is megjelenik. Spa-
nyolországtól Izraelig sok európai nép táncaival 
foglalkoztak, s végül a magyarok mellett kötöttek 
ki, zenében is, táncban is. 

Érdekes volt a válasz, de magamban kicsit 
hitetlenkedtem. Négy év múlva New Jerseyben 
kedves barátom és tanítványom, Magyar Kálmán 
„eladott” engem egy jugoszláv folk-klubba, hogy 
csináljak magyar workshopot. Mezőségi sántítót 
(lassút) és összerázóst tanítottam a száznál több, 

különböző korú jelenlévőnek, nagy sikerrel. Utá-
na egy 45-50 körüli férfi jött oda hozzám a követ-
kező kérdéssel: „Ugye, Uram, a magyaroknál ezt a 
táncot az arisztokraták táncolják?!” 

Akkor éreztem meg ebben a kérdésben a 
quibeck-i földrajztanár igazságát, amelyre azelőtt 
sohasem gondoltam, mert nekem ez volt a ter-
mészetes. Egyébként igaza is volt ennek az úrnak 
„félig”, mert a történettudomány ismeri, hogy ez a 
tánc Bethlen Gábor fejedelemnek is kedvelt tánca 
volt! Nálunk az arisztokrácia csak gazdagságában 
különbözött a nép fiaitól, tánchagyományaiban 
nem! Legalább egyszer tessék elolvasni Apor Pé-
ter: Metamorphosis Transylvaniae (Erdély válto-
zásai) című írását, amely az erdélyi arisztokraták 
lakodalmairól is szól. Kiderül, hogy táncaik azo-
nosak a parasztlakodalmakéval. Csak a vőlegény 
ott nem egy ezüst dénárt ad a menyasszonyának, 
hanem száz aranyat. 

 

*   *   * 
 

Kedves fiatal Barátaim! 
Felelősek vagyunk nemzeti kultúránk életben 

maradásáért. Legyünk büszkék elődeink igényes-
ségére és szellemi gazdagságára. De vajon van-e 
még erőnk, hogy gazdagságuk szellemiségére is 
odafigyeljünk? 

Amint az előbb jeleztem: nagyszerű ötlet volt 
a Leányvásár, sajnos, a koreográfus s így az 
egyébként ügyes kikiáltó messze nem használta ki 
a kiváló lehetőségeket. Fontos drámai pillanatokat 
hagyott ki a leányok eladását követő folyamatban. 
Azt kell mondanom, a témában remek lehetőség 
kínálkozott a néptánc és a játékok drámai kap-
csolatának továbbformálására. Ugyanez vonatko-
zik a műsor első táncképében bemutatott, kopor-
sóban fekvő halottal összefüggő játékokra is. Még-
is mindkettő kifulladt az első percek után. 

Talán kevés ezekhez a játékokhoz a megélt, 
vagy az eddigi olvasmányokból megszerzett alko-
tói tapasztalat. Ugyancsak kevés az egy-két, játék-
hoz értő táncos jelenléte. Nagyon kemény, időt 
rabló munka a játékfolyamat karakterekben gon-
dolkozó drámai és zenei felépítése. Igaz, látni-ér-
zékelni lehet a törekvés jelenlétét, s ennek örülni 
kell. De továbblépni csak valakivel együtt, közös 
erővel lehet. Meg kell találni, fel kell ismerni azo-
kat az embereket, akik egy-egy gondolat tovább-
vitelét képesek megsegíteni, vagy odaillőbbel ki- 
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cserélni. 
Bodnár Sándor táncos barátom jut eszembe, 

aki magyar-történelem szakos tanári pályáját sza-
kította meg, hogy beiratkozzon a színművészeti 
főiskola dramaturgiai karára. A Nemzeti Színház 
dramaturgja és játékmestere lett. Major Tamás, a 
színészkirály darabjait rendszeresen ő készítette 
elő. Benne nagyszerű, felejthetetlen segítségre ta-
láltam. Jómagam résztvevője voltam a Táncmű-
vészek Szövetsége kétéves dramaturgiai stúdiójá-
nak, Eck Imrével, László-Bencsik Sándorral, Se-
regi Lászlóval és másokkal együtt. 

Később Bodnár Sanyival nemcsak a saját öt-
leteinket dramatizáltuk, hanem rengeteget kísér-
leteztünk is Garcia Lorca akkoriban, a 60-as évek 
fordulóján megjelent magyar fordításainak ismere-
tében. Ne felejtsük el, a színpadi alkotói munka 
során a legegyszerűbb esetben is költészetről vagy 
drámáról van szó. Én néhány nagyszerűen sike-
rült, máig meg nem haladott munkámat köszön-
hetem Sándor barátom odaadó közreműködésé-
nek. Sikeres együttműködésünknek híre is ment. 
Most nem szeretném felsorolni, ki mindenki vette 
át tőlem az ő tudását és módszerét, aki egyébként 
kiváló mai színészek felnevelője volt, s a mai 
napig a Nemzeti Színház Stúdiójának névadója. 

 

*   *   * 
 

 Nem először találkozom koreográfiai felké-
születlenséggel. Ezt nem a nagyképűsködés, ha-
nem a megtapasztalt sikerek és a kevésbé sikeres 
munkák jóval színvonalasabb megoldásainak le-
hetősége mondatja velem. Saját kisinyovi szakmai 
bemutatómon csaknem kéttucat moszkvai, kijevi, 
harkovi szakember vitatta meg egyik, közel 24 
perces munkám értékeit, mielőtt azt az érdemi 
bemutatóra engedték volna. Ez utóbbi gyakorlat 
itthon egyáltalán nem ismert, pedig nagyon sokat 
lehetne belőle tanulni - például a zenei össze-
állításról, a férfitáncok énekes betéteinek és tán-
cainak előadásmódjáról, a kosztümváltások mi-
kéntjéről stb., stb. Végül, de nem utolsó sorban a 
táncosok technikai felkészültségéről. 

Mert szeretünk beszélni az eredeti táncokról, 
az azt táncolók technikai felkészítéséről és kiváló 
táncos tudásáról. Arról viszont kevesebb szó esik, 
hogy az eredeti táncosok az erdélyi legényes tán-
cokban általában két-három pontot táncolnak, 
ritkán többet, s azokhoz valóban ennyi is elég.  

Csakhogy náluk az a fizikai előkészítés és erőnlét 
sem hiányzik, amely egy-egy időszakban hozzátar-
tozott az egész napi falusi tennivalóhoz. Mondjuk, 
egy aratás alkalmával, ami hajnalban kezdődött, 
és rövid ebédszünettel, megállás nélkül, sötéte-
déskor végződött. Hajnalban és azt követő hajna-
lokban pedig kezdődött minden újra. Ehhez igen 
jó erőnlét szükséges, nem véletlen, hogy az esté-
ket is rövid táncokkal kezdték, hogy a pihenés 
teljes legyen. Ezt a feladatot valójában minden fa-
luban élő ember teljesíteni tudta a táncok isme-
rete s használata mellett. 
 Hol tart ehhez az erőigényhez képest a mai 
fiatalság? Miben látszik meg a hiány? A gerinc 
nem egyenes, a fejtartás nem közvetít öntudatot.  
Az együtt-táncolás hatása nem „átütő”. A lábfej 
talpizmai nem elég erősek, az ugrások nem 
könnyedek. Nyolc-tíz évvel ezelőtt Vásárhelyi 
László nem hagyott békén: tanítsam meg a 
Huszár-verbunkot a gyulai 1948-as emlékműsor-
hoz a békéscsabai fiataloknak, akik akkor jöttek 
haza Japánból. Milyen merevek voltak, és milyen 
mechanikusan táncoltak! Mlinár Pali barátom 
viszont arra kért, mindenképpen foglalkozzak 
velük, mert ezt a táncot másképp képtelenek 
lesznek a kívánt módon megcsinálni... Belefogtam 
hát, és persze, sikerült! Mert megértették, hogy 
különösen a férfitáncosnak kell lényegesen 
könnyedebb és elegánsabb előadónak lennie, mint 
az jelenleg látható. Ma a színpad dobogtatása, a 
csizma csapkodása, a lányok visítása helyettesíti 
az eleganciát. 

    
    

Most inkább a jobbítani valókról szóltam, 
miközben öröm volt látni a sok-sok jó tán-
cost, aki biztosan még jobb akar lenni. Ehhez 
elsõsorban a mindenkori vezetésnek szüksé-
ges többet töltekeznie. Mert - Mojszejev sza-
vaival - „a zsebben mindig szükség van újabb 
gondolatra, ám ez csak úgy valósítható meg, 
ha mindig tesz is bele valamit az ember.” To-
vábbá, ha néha nem érzed magad elégnek, 
tudnod kell, ki az, aki segíteni tud rajtad. 
Katonaságnál ez régen úgy szólt: „Ha rövid a 
kardod, toldd meg egy lépéssel.” 
 
További sikereket kívánok minden résztvevõ 
együttesnek! Remélem, még találkozunk. 
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VILÁGZENZÁCIÓT CSIHOLT AZ AVASI TŰZKÖVES KOVÁJA 
 

 
 

 
 

 „Nemzetközi régészek is megerõsítették a héten 
– amit az Avas-Tûzkövesen 2004 õszén talált õskõkori 
leletekrõl már akkor kijelentett dr. Ringer Árpád 
(képünkön) tanszékvezetõ egyetemi docens: a Mis-
kolc belterületén emelkedõ dombtetõn a paleolitikum 
embere legalább 70 ezer év óta, sajátos hõkezeléses 
technikával bányászta a kovakövet, több hektárnyi te-
rületen. 
 A francia, lengyel, angol izraeli, belga és ma-
gyar régészprofesszorok, őskőkorkutatók részvé-
telével megtartott kétnapos, lillafüredi konferen-
cia zárásaként, a miskolci városháza dísztermében 
Jacques Tixier professzor (Párizsi X. Egyetem) 
magyar régészhallgatók előtt „kőpattintós” bemu-
tatót is tartott. Az ezt követő sajtótájékoztatón az 
idős régész lapunk kérdésére válaszolva elmond-
ta: a fosszilis (őskori) ember tudta, hogyan hasz-
nálja fel – és nem ki! – a természet kincseit, 
adottságait, tőle tehát újratanulhatjuk a leckét, a 
környezet kirablása helyett annak megóvását, a 
természet tiszteletét. 
 A lelőhelyet kutató Ringer Árpád azt mondta: 
legyünk büszkék rá, hogy itt, Miskolcon, „szüle-
tett meg” az őstörténettudomány, hiszen nagy va-
lószínűséggel az Avasról került Európába, sőt 
egész Eurázsiába az a különleges hőkezeléses 
technológia, amelynek segítségével a 70-100 ezer 
éve itt élt ember a kőeszközeit előállította. Ennek 
eddig fellelt európai nyomai ugyanis mindössze 
20 ezer évesek. A világszenzációnak számító, kü-
lönleges régészeti objektum arra hívja fel a figyel-
met, hogy már a neandervölgyi ember egészen mo-
dern stratégiát alkalmazott a kovakő megmunká-
lásában, amit eddig a felső-paleolitikum emberé-

hez, a Homo sapiens-hez kötött a tudomány. Az 
eddig talált miskolci leletek is azt bizonyítják, 
hogy az európai kultúra gyökerei jóval távolabbi 
múltra tekintenek vissza, mint eddig tudtuk. 
 Fedor Vilmos alpolgármester az – egyébként 
legszerencsésebb pillanatban megrendezett – ré-
gészeti konferencia sajtótájékoztatóján jelentette 
be, hogy városunk az Európa kulturális fővárosa 
második pályázatának benyújtásakor kapta a hírt, 
miszerint az Országos Építész Kamara tervpályá-
zatot ír ki Európa építészei számára az avasi lelet-
ritkaságok emblematikus bemutató-épületének 
megtervezésére. S miután a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma levédette a régészeti lelő-
helyet a nemzetközi kutatások számára, Miskolc 
ezennel felkínálja kontinensünk valamennyi egye-
temén oktató és tanuló régésznek, illetve régész-
hallgatónak, hogy jöjjenek el Miskolcra, nyitott 
nyári egyetemi gyakorlatra, tanulni a 70 ezer éves 
avasi embertől. 
 Ezen túl tehát az a lehetőség is öregbíti a bor-
sodi megyeszékhely hírnevét, hogy a nemzetközi 
kutatás számára jelentős ősemberi kovabánya és 
településhely még hosszú évtizedekig munkát ad a 
régészeknek.” 
 

Ismerteti: Parázs István 
 
 

(A cikk átvéve a MINAP című hetilapból)(A cikk átvéve a MINAP című hetilapból)(A cikk átvéve a MINAP című hetilapból)(A cikk átvéve a MINAP című hetilapból)    
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 Három nagy kincs van elrejtve: egy Meiden-
nél Friauban; a másik Schwaben és Byern között ( 
a helyet nem nevezem meg, hogy nagy bajokat és 
vérontást meggátoljak); A harmadik Spanyol- és 
Franciaország között. Azok, akiket illet, olyan 
diadalhoz jutnak általuk, hogy mindenki fog azon 
csodálkozni. A Schwaben és a Bayern között fekvő 
kincs mellett rendkívüli tartalmú művészi köny-
vek vannak, azonkívül drágakövek és egy kárbun-
kulus. Álljon itt azoknak életkora, akiket illet és 
azoké, akik megtalálni fogják: az első 32 éves és a 
másik kettő 50 és 28 éves.  
 Pár évtizeddel az utolsó osztrák császárság 
elmúlása után fognak feltaláltatni ezek a kincsek 
és fog történni, hogy ugyanazon időben egy „sárga 
oroszlán” fog jönni éjfélről, a „sast” fogja követni 
és idővel felülmúlni. Egész Európát, Ázsia és Af-
rika egy részét hatalmába fogja ő keríteni és jó 
tanítású lesz ő, akivel nemsokára mindenki egyet 
fog érteni. Először sokat fog fáradozni, hogy a 
„sas” karmait a birodalomból kifejtse, és mielőtt 
ez megtörténne, minden országban nagy zavar és 
ellenségeskedés fog előállni. Az alattvalók újból 
uraik ellen fognak törekedni és nagy felkelést fog 
ez előidézni, de a fej meg fog maradni és a go-
noszság meg fog büntettetni. 
 Nem fog azonban csak ennél maradni, hanem 
egy nagy tűz fog keletkezni és nagy pusztulás fog 
általa bekövetkezni. Isten azonban az igazak 
mellett fog állni és meg fogja őket segíteni. Meg 
fog maradni az igazság egy szikrája és ez azután 
oly naggyá lesz, hogy nagy tisztelettel fogják azt 
elfogadni, mert ujból élővé fogja tenni azt, ami 
halott.  
 Jézus ellenségei hatalmassá fognak lenni és 
nagy rombolást hoznak majd magukkal, hogy úgy 
fog kinézni a dolog, mintha mindennek vége len-
ne. Amikor azonban az ellenség diadalának tető-
pontján fog állni, akkor fogja a Mindenható egy 
kis „rakás” által – mely az erős oroszlánt éjfél fe-
lől követni fogja – az ellenséget kegyetlenül egész 
követői seregével együtt kiirtani, de sokan fognak 

azok közül megtérni és Isten nevében, és min-
denhatóságában hinni. 
 Ha akkor ez az „oroszlán meg fogja kapni a 
„sas” jogarát, mindenki arra fog nézni és őt fogja 
követni, mert nagy lesz ő a tettekben és cso-
dákban és nagy örömmel fogják őt az alattvalók – 
ahogyan most nem ismerik őt – elfogadni. Ha az 
„éjféli oroszlán” befejezi futását és a „sas” kar-
mait tompákká teszi, csak akkor fog mindenki 
számára béke és egység jönni. Előbb azonban 
jeleket fog ő küldeni, hogy az előfutárok az Úr jö-
vetelét hirdessék. 
 Egyet kérek én, Theophrastus, hogy ne tart-
sátok bűnömnek, hogy én ezt hirdetem és jelen-
tem, mert én nem tudok Isten akarata ellen tenni, 
nekem el kellett végezni az Ő akaratát a termé-
szetben és ki kellett nyilvánítanom a kincset és az 
elrejtett titkokat. Továbbá mondom én, hogy a 
fentjelzett kincs Schwaben és Bayern között meg 
lesz találva, vagyonban nagyobb tizenkét király-
ságnál (köztük egy kárbunkulus, nagy mint egy to-
jás, amilyent egy császár sem tudna megfizetni) 
fekszik ott. 
 A másik kincs Francia és Spanyolország kö-
zött- is nagy és hatalmas, de az előző messze fö-
lötte van. A „sárga oroszlán”, mely éjfélről jön és 
a „sast” fogja hordani, belépésekor lesz a kincs 
kinyilvánulva. Csak akkor lesz ismertté, hogy ki 
voltam én, Theophrastus.  
 Ez a kincs, amely a másikat messze felül-
múlja, a jelzett helyen Schwaben és Bayern között 
mint egy titkos őrzőhelyen, bírja az én nagyon 
titkos művészetemet, mint a fém valódi átváltoz-
tatását, a rövid utét, az egyetemesét, a felülmul-
hatatlan és tisztelt „Bölcsek Kövét”. Aki ilyesmi 
feltalálására és a helyes ajtó felnyitására Istentől 
rendelve van, az ezen a helyen egy kárbunkulust 
és más drágaköveket fog találni. Egy ládában van 
minden elzárva, melyet emberkezek csináltak, 
minden csupa drágakő és arany. A kulcs rajta fek-
szik – s minden egy aranykoporsóban, az arany 
egy ezüstben és az ezüst egy cinnkoporsóban el-
rejtve és fekszik azon a helyen, mert Isten azt 
akarta, hogy így legyen. 
 Isten, a Mindenható, erősíteni fogja azt, aki 
ezt a kincset megtalálja minden szerencsében és 
győzelemben, az Ő isteni hatalmával és hatalmat 
fog neki kölcsönözni, hogy minden gonosz le 
legyen győzve. 
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    SZIMON MIKLÓS 
 HAJÓSKAPITÁNY 

 
 
 

 
 
 Elment a magyar tengerészet utolsó bástyája, 
a dicső magyar tengerésztörténet élő emlékezete, 
Szimon Miklós kapitány úr! 
  

 Szimon Miklós Magyarország eltökélt fia volt, 
kiváló hazafi, hatalmas nemzettudattal, rátermett-
séggel és felelősségérzettel. Minden gondolatát, 
cselekedetét áthatotta a nemzethűség, a magyar 
nemzet szolgálata. Képtelen volt belenyugodni a 
magyar tengerhajózás és Duna-hajózás javainak 
„rablók” általi kifosztásába, a 360 hajóból álló 
örökség elkótyavetyélésébe, a magyar tengerészet 
teljes felszámolásába. Ha módja lehetősége volt 
rá, ha fórumot kapott valahol felemelte a szavát az 
idegen betolakodók és fosztogatók ellen. Nem tűr-
hette, hogy történelmünket, nemes hagyományain-
kat meghamisítsák, nemzetünket megrontsák és 
megfosszák az önvédelem-honvédelem minden 
fajtájától. Ez lett a veszte, a végzete! Szó szerint! 
  

 Szimon Miklós művelt, olvasott ember volt. 
Ismerte a magyar történelmet, kiváltképpen a ten-
gerésztörténelmet. Mindent tudott a tengerész-
világról és a vizekről. Bejárta a világ majd vala-
mennyi tengerét, talán csak az Indiai-óceánra 
nem jutott el. Könyveket is írt róla. Februárban 
még elsirathatta az utolsó tengerjáró hajót, melyet 
az én középiskolás osztálytársam, Bura Béla kapi-
tány és legénysége alól adtak el. Januárban, ami- 

kor Puertó Rico-ból felhívott, még reménykedtek, 
hogy legalább ez az utolsó tengerjáró hajó, amit az 
ukránok az adósság fejében építettek megmarad. 
Nem így lett. Az utolsó hajóról is lekerült a ma-
gyar zászló. Pedig biztos vagyok benne, hogy 
Szimon Miklós minden hivatalos helyen kemé-
nyen tiltakozott, fellépett a kiárusítás ellen. Nem 
sokkal ezután következett be titokzatos, magma-
gyarázhatatlan halála. 
  

 Utolsó végzetes útjára felkérték. Egy Jachtot 
kellett hazahoznia Leerből. Útközben Passaunál 
halt meg a társával együtt. Azt mondják, a szi-
várgó szénmonoxid gáz végzett velük, hogy elrom-
lott a hajó fűtése, s a mérgező gáz álmukban ölte 
meg őket! Különös. Ha jól emlékszem még a ta-
nultakra, a szénmonoxid, nehezebb lévén a le-
vegőnél, lesüllyedve alól terjeng. Szimon kapitány 
holttestét viszont a fedélzeten találták meg. 
Többen is követelték haláluk kivizsgálását, mely-
nek eredményét még nem ismerem. 
  

 Személyesen csak egyszer találkoztam Szi-
mon Miklóssal, pár évvel ezelőtt, a Miskolci 
Bölcsész Egyesület egyetemének egyik őskutatási 
fórumán. Ő is előadást tartott. Rövid beszélgetés 
után azonnal lelki rokonságba kerültünk. Elegáns, 
sugárzó, ellenállhatatlan jelenség volt tiszti egyen-
ruhájában. Mindig így fogok emlékezni Rá. 
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Pap Gábor 
 

HÍVOGATÓ 
 

 
 

Ki hív meg kit és mire? 
 

Te, Ember- és Honfitársam, tenmaga-
dat, a felismert Igazság szolgálatára és 
érvényesítésére. Sem fizikai, sem erkölcsi 
kényszer ebben kívülről nem befolyásolhat. 
Csakis belső késztetésre mozdulj! Ha ilyet 
nem érzel, tekintsd tárgytalannak ezt a 
hívogatást. 

 

Valószínűleg tudod, mégsem árt figyel-
meztetni rá: kétféle embertípus és ennek 
megfelelően kétféle társadalom-modell mű-
ködik emberlétünk kezdetétől a világban. 
Mint egyének másokért vagy másokból (má-
sok rovására) élhetünk. Az első esetben két-
két ember vagy embercsoport között minden 
fajta küzdelem csakis egymásért folyhat. A 
tétje pedig az, hogy a másik félben szuny-
nyadó értékeket felszínre hozza, kibonta-
koztassa. Az ilyen küzdelemnek nincs vesz-
tese, győztesnek pedig az a fél mondhatja 
magát, aki a másikat maga fölé tudja 
emelni. A mi mondai őstörténetünkben ezt a 
küzdelemtípust Hunor és Magyar életvitele 
példázza. 

 

A másik esetben a küzdelem az egyéni, 
illetve csoport-érdek kíméletlen érvényesíté-
sére irányul. Az erkölcs ebben semmiféle 
szerepet nem játszik. Az érdek pedig a kö-
vetkező stratégiát diktálja: tudd meg, ki le-
het jobb nálad, és idejében semmisítsd 
meg! Az ilyen típusú küzdelemből szükség-
szerűen a rosszabbik fél kerül ki győztesen, 
az áldozat pedig az ártatlan testvér lesz. 
Példa rá a bibliai Káin, illetve az indo-
európai hagyomány ugyancsak testvérgyil-
kos Romulusa. Ha az emberiség ezt a vi-
selkedés-modellt érvényesíti mindennapi 
gyakorlatában - ma, sajnos, ezt tapasztal-
juk mind a gazdasági, mind a politikai 
életben! - a leépülése feltartóztathatatlanul 
bekövetkezik. A mások rovására történő 
érdek-érvényesítés ugyanis az állatvilág jel-
lemző viselkedés-modellje, nem az emberé. 
Ezen az úton legfeljebb a főemlős (a majom) 
szintjéig lehet eljutni a törzsfejlődésben. Ha 
pedig történetesen emberősöktől szárma-
zunk, óhatatlanul ide csúszunk vissza. 

A társadalom-szerveződés kétféle alap-
típusa ezek szerint így alakul: 

Ha a káini-romulusi modellt akarom ér-
vényesíteni, mindenek előtt zárt rendsze-
reket kell képeznem az emberközösségeken 
belül. Ilyen zárt rendszer lehet egy termelő-
üzem, egy iskola, egy energiaszolgáltató 
vagy hírközlő rendszer, de ilyen lehet egy 
természetellenes határok közé kényszerített 
ország is. Ebben azután egyenlő működési 
esélyeket kell biztosítanom a másokért élő 
és a másokból élő egyedeknek... (Lényegé-
ben véve az „oszd meg és uralkodj” elv 
gyakorlati alkalmazásáról van itt szó.) 

Legyen példa a zárt rendszerre a tyúk-
udvar, benne az egymásért élő egyedek a 
baromfiak, a rajtuk élősködő egyedek a ró-
kák. Belátható, mi lesz a baromfiudvar sor-
sa, ha jogegyenlőséget hirdetünk meg a 
tyúkok és a rókák között. Az ilyen társa-
dalmi rendszert hagyományosan demokrá-
ciának nevezzük, és magyarra ezt a szót 
népuralomnak fordítjuk. Valójában azonban 
ebben a működési modellben - akár a jelen-
kori, akár a múltbeli gyakorlatot nézzük - 
nem a nép, hanem az arc nélküli alattva-
lókból összeverődött tömeg a jogok gyakor-
lója. Ez azt jelenti, hogy egy élősködő senki-
házinak ugyanolyan mértékű a beleszólási 
lehetősége az államügyek intézésébe, mint 
annak az egyénnek, aki egy élet önfeláldo-
zó munkájával építi, gyarapítja a közössé-
get. (Újabb időkben a helyzet annyival rom-
lott, hogy a demokrácia „népi”-ből „gépi”-be 
fordult át, amennyiben egy-egy választás 
közhírré tett végeredménye elvileg korlátlan 
mértékben manipulálható a gépi adatfeldol-
gozás „jóvoltából”.) 

 

Az ilyen típusú társadalom működését 
az ún. Gresham-törvény szabályozza. Esze-
rint - lexikon-adat, érdemes utánanézni! - 
„ha egy országban egyidejűleg kétféle pénz-
nem van forgalomban, törvényszerű, hogy a 
rosszabb szorítja ki a jobbat”. Belátható: itt 
a káini modell érvényesüléséről van szó a 
pénzvilágban. A tétel érvényessége azon-
ban nem áll meg a pénzvilág határán, ha-
nem minden olyan zárt rendszerre (!) érvé-
nyes, amelyben egyidejűleg kétféle érték-
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rend van forgalomban. A „másság” ilyenfor-
mán közvetlenül érdekelt abban, hogy min-
den vitás kérdésben a rosszabbik (az erköl-
csileg alacsonyabb rendű) megoldást vá-
lassza, mert csak így tud sikerre vergődni. 

 

Az egymásért vállalt küzdelem jegyében 
működő társadalomban nem a tömeg-
uralom, hanem a magasabb elvek által irá-
nyított rend (idegen szóval „hierarchia”, 
vagyis „szent uralom” határozza meg az 
egyedek, illetve a kisebb-nagyobb közössé-
gek egymáshoz való viszonyát. Az ilyen 
működésrendű társadalomban minden és 
mindenki ott és addig jut szerephez, ahol és 
ameddig a képességeit a legszerencsé-
sebben, illetve legeredményesebben tudja 
kamatoztatni - a köz javára. 

Tudnunk kell: a teremtett világ – tudo-
mányos szakszóval: az Univerzum - nem 
demokratikus, hanem hierarchikus rendben 
működik. Ha a társadalom hosszabb távon 
egészségesen akar működni, a saját műkö-
désrendjét ehhez a tágabb, őt is magában 
foglaló egyetemes rendhez kell igazítania. 

 

A hierarchikus rendszerű társadalom-
működést egyetlen igazi veszély fenyeget-
heti, és az ellenzői minden esetben erre 
hivatkozva is támadják. A zsarnoksággá fa-
julás veszélyéről van szó. Ez akkor követ-
kezik be, ha a „szent uralom” kulcsfontos-
ságú pozícióit – kakukkfiókákként - hatalmi 
tébolyban szenvedő önjelöltek vagy minden-
re elszánt maffiavezérek kaparintják meg. 
Az emberiség egyetemes történetében egyet-
len olyan társadalomszerveződési modellt 
ismerünk, amelyik a hierarchia keretei 
között hathatósan el tudja hárítani a zsar-
nokságba torkollás veszélyét. Ez a Szent 
Korona működési elve, illetve ennek az elv-
nek az érvényesülése a napi gyakorlatban. 

A Szent Korona felségterületén a jogok 
forrásaként nem hús-vér személy (a min-
denkori király) tételeződik, hanem maga a 
Szent Korona, mint személyfölötti élő minő-
ség. Ilyen módon ezeknek a jogoknak a 
kisajátítása és a velük való visszaélés elvi-
leg is, gyakorlatilag is lehetetlenné válik. A 
Szent Korona jogainak érvényesítése nem 
egyetlen személyre, a királyra hárul, hanem 
egyenlő arányban foganatosítja azokat a 
nemzet és a király. Így mind a tömeg-ura-
lomba, mind a parancs-uralomba csúszás 
lehetősége kiküszöbölődik. 

Nem a magyarságnak, hanem az embe-
riségnek a létérdekei diktálják a Szent Koro-
na felségjogainak helyreállítását! 
 

Minden ellentétes híreszteléssel szem-
ben tudnunk kell: a Szent Korona által kép-
viselt jogrend nem időleges érvényű! Ahogy 
tegnap érvényes volt, úgy érvényes ma is, 
holnap is, amíg emberi közösségek ember-
ez méltó életet akarnak élni a földön. Ne 
felejtsük el: a világ egyetlen „szent” jelzővel 
megtisztelt koronájáról van szó! Viselője, a 
magyar király pedig az egyetlen uralkodó a 
világtörténelemben, aki az „apostol” minősí-
tést jogosan viselheti. Ilyen formán a rend, 
amely a Szent Korona felségterületén érvé-
nyesül, a világmindenség – magasztosab-
ban szólva a Teremtő - rendje. 

 

Még néhány fontos tudnivaló. Minden 
ember, születésétől fogva egyszerre kétféle 
időnagyságrendben él. Mint egyén, egy 
365-66 napból álló ún. „kis évben”, mint 
valamely nemzet fia, egy kereken huszon-
hatezer „kis évből álló precessziós vagy 
„nagy Nap-évben”. (Ezek nem asztrológiai, 
hanem asztronómiai, azaz szigorúan tudo-
mányos megalapozottságú adatok!) A ma-
gyar Szent Korona is ebben a kétféle nagy-
ságrendben fejti ki a maga közjogi tevé-
kenységét, amikor egyrészt a precessziós 
nagyságrendben élő nemzetre, másrészt a 
„kis éves” időkerethez kötött egyénre, a ki-
rályra – hangsúlyozottan így, együtt – bízza 
a benne megtestesülő jogok gyakorlását. A 
két tényező közötti összhang a hierarchia, 
azaz a „szent uralom” zökkenőmentes érvé-
nyesülésének záloga. 

Ez az összhang jellemezte a magyar ki-
rályság működését az Árpád-ház (eredetibb 
nevén a Turul-dinasztia) uralma alatt, majd 
kisebb megszakításokkal egészen Mátyás 
király haláláig. A Habsburg-korszakban ez 
a harmónia végzetesen megbomlott. Az 
egyensúly az egyszemélyi joggyakorlás, 
magyarán a parancsuralom irányába toló-
dott el. A nemzet, mint a „Szent Korona 
teste”, kiiktatódott a hatalom tényleges gya-
korlásából, az országlakosok pedig, mint a 
„Szent Korona tagjai”, kényre-kegyre kiszol-
gáltatott alattvalóivá silányultak az idegen-
szívű zsarnokoknak. Tapasztalati tény: ez 
az állapot mind a mai napig érvényben 
maradt, és országhatároktól függetlenül 
egyforma súllyal nehezedik a magyarságra. 
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Mindamellett tudnunk kell: ősi és mind-
ezideig jogszerűen nem módosított törvé-
nyeink értelmében a történelmi Magyar-
ország teljes területe ma is a Szent Korona 
elidegeníthetetlen tulajdona, amelyből egy 
talpalatnyi földet sem lehet kisajátítani 
vagy árúba bocsátani. Ilyen módon a kül-
földről becsalogatott földvásárlók, illetve az 
erőszakosan behajtott idegen telepesek leg-
feljebb ideiglenes haszonélvezői lehetnek az 
általuk birtokba vett földterületeknek, vala-
mint a hozzájuk tartozó ingó és ingatlan ja-
vaknak. A Szent Korona jogrendjének – vár-
hatóan a közeljövőben történő – helyre-
állítása esetén azonban valamennyi jog-
szerűtlenül eltulajdonított földterület és va-
gyontárgy ellenszolgáltatás nélkül vissza-
száll jogos tulajdonosára, a magyar Szent 
Koronára. 
 

Eddig a felismerések. De vajon elég-e 
felismerni az igazságot? 
 

Én már döntöttem. Mint a Szent Korona 
tagja, vállalom a benne és általa megteste-
sülő „szent uralmat”, és mindent megteszek 
annak érdekében, hogy érvényre is jut-
hasson a Szent Korona felségterületén, föld-
részünk szívében, a Kárpát-medencében. 
Elismerem, hogy minden becsületes ember, 
aki hasonló szándékot nyilvánít ki, nekem 
testvérem, függetlenül attól, milyen nyelven 
beszél, milyen a bőrszíne, a vallása, a nem-
zetisége. Egyetlen nagy családhoz tarto-
zunk, egymásért élünk. 

Szent Koronánk képrendje, benne a két 
ingyen gyógyító szent orvossal, királynak  

és nemzetnek egyforma hangsúllyal pél-
dázza: mi nem hódítani, hanem gyógyítani 
igyekszünk, az élet minden területén. Mert 
a világ ma nagyon beteg. És nem mutatós-
nál mutatósabb ígéretekkel, csakis szemé-
lyes jó példával orvosolható. 

Ilyen irányú szándékomnak a kinyil-
vánítója ez a pár mondat. 

Keresem azokat az embertársaimat, 
akiknek hasonló a szándékuk, mert tudván 
tudom: egyetlen esőcsepp, magára hagyva, 
sohasem érheti el a tengert. Csak ha egye-
sülni tud a társaival, a többi esőcseppel. Így 
lesz belőlük előbb erecske, majd patak, 
folyó, folyam... És akkor - de csakis akkor! 
– minden földi akadályt legyőzve célba 
érhet az egyetlen cseppecske is. 
 

Az utat azonban nemcsak megtalálni 
kell. El is kell indulni rajta. 

 

Úgy legyen! 
 

Végül magamnak teszem fel a kér-
dést, és - ha szükségét érzem – magam, 
magamnak válaszolok rá. 
 

 Mit jelent nekem, személyesen az, hogy 
a Szent Korona uralmi rendjében élhetek? 
Hogyan élem meg ezt? Mit várok ettől a 
rendtől a magam, családom, nemzetem és 
az egész emberiség sorsának jobbra for-
dulása ügyében, és magam mivel kívánok 
hozzájárulni ahhoz, hogy ennek a „szent 
uralomnak” a keretében a kívánt jobbra 
fordulás be is következzék? 
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