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MAGYAR SZENTEK

Sebestyén Gyula alapvető munkássága óta jelen-
tős irodalma van a regösénekeknek. Legutóbb 1980 
tavaszán Korompay Bertalan tartott a Néprajzi Társa-
ság ülésén összefoglaló eladást e tárgyról. Ennek ke-
retében Vargyas Lajos és Korompay Bertalan között 
élénk vita alakult ki a regösénekről általában és a re-
gösénekek metodológiájáról. (Megjegyzésképpen: 
regösénekek a falusi regösök hagyományos, énekes 
köszöntője, karácsony és újév táján, ősi népszokás 
szerint házról házra járva, általában. jelmezes fiúk, le-
gények a regösök – Szerk.) 

Ez a dolgozat az alapelemek bemutatása után, a re-
gösénekek őstörténeti vonatkozásait kívánja megraj-
zolni. A regösénekek elsősorban néprajzi, másodsor-
ban irodalomtörténeti, harmadsorban zenetörténeti 
stúdiumokat igényelnek. A regösének kutatása inter-
diszciplináris. A regösénekeknek három módszerbe-
li megközelítése elsőrendű feladat, de nem hanyagol-
hatjuk el annak – bár másodlagos, de mégis – fontos 
őstörténeti vonatkozásait sem. Ezek után vázoljuk fel 
a néprajzi, irodalomtörténeti, zenetörténeti és őstör-
téneti metódusok szerint a regösénekek lényegét.

A néprajz szempontjából a regösénekek a kará-
csonyi népszokások közé sorolhatók. „A nép regöseit 
irodalmunkban először Plánder Ferencz novai (Zala-
vm.) r.kath. esperes ismertette a Tudományos Gyűj-
temény 1838. évi folyamának VI. kötetében. Följe-
gyezte, hogy a göcseji falvakban karácsonykor, mi-
kor máshol betlehemesek házalnak, néhány serdülő 
ifjú csapat verődik, s a házak ablakai előtt egy sajátos 
régi dalt énekel. Ezt az alkalmi szokást a nép regölés-
nek, a benne résztvevő fiatal énekmondókat regösök-
nek nevezi.”1

„Kriza János volt, aki a ‚Vadrózsák’ 1863-ban 
megjelent kötetében az ország másik végéről közöl-
te a kénosi (Udvarhely-vm.) ó-székely regösök da-
lát.”2 Kriza „Heltai Gáspár 1552-ben kiadott ’A ré-
szegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról 
való dialógus’ czimű művében rábukkant arra, hogy 

a regölés a XVI. század derekán Erdélyben még el 
volt terjedve”.3 

„A nép regöseinek ekként érintett történetét 
utóbb Szabó Károly kiegészítette, s a Századok 1881. 
évi folyamában ‚A királyi regösökről’ értekezett a gr. 
Lázár-család levéltárában talált 1347-i oklevél alap-
ján. Bebizonyította, hogy az Árpádok és Anjouk ki-
rályi udvarában szintén szerepeltek regös nevű mu-
lattatók.”4 Azonban „a királyi és népi regösök közt 
rejlő történelmi kapcsolatot fölfednie mégsem sike-
rült.”5 A nép regöseire csak akkor térült rá a figyelem, 
midőn a Magyar Néprajzi Társaság 1889-ben meg-
alakult, s folyóirata, az Ethnographia, a következő év-
ben megindult. E folyóirat első hat évfolyama össze-
sen öt regös-éneket közölt. Egy változat megjelent a 
Magyar Nyelvőr XVII. évfolyamában is. Az 1893.  évi 
XXII. folyamban pedig Szily Kálmán kimutatta, hogy 
az ó-naptár karácsony-hétfőjének megfelelő Ger-
gely-naptár időpontot az 1626-i gyulafehérvári és az 
1642-i lőcsei kalendárium még regélő hétfőnek ne-
vezte.6 

1902-ben jelent meg Sebestyén Gyula alapve-
tő gyűjtése nyomán műve: Regösénekek, Budapest, 
1902. Ettől az időponttól kezdve a XX. századon egy-
mást érik a regösénekek gyűjtésével és feldolgozásá-
val foglalkozó könyvek, cikkek. Ma már több oldalt 
tenne ki a közben megjelent művek puszta felsorolá-
sa is, ezért csupán a Magyar Tudományos Akadémia 
kiadásában megjelent „Jeles napok” című műre uta-
lunk. Ebben feltalálható á regösénekek teljes anyaga 
az összes variációikkal együtt (szöveg és dallam). 

A regölés népszokása nagyjából minden regölő 
helyen azonos, vagy nagyon hasonló volt. Példaként 
csak a bucsuit írjuk le: „a falu érdemesebb házasu-
ló legényei ‚regöltek’ vele a karácsony és újév közöt-
ti estéken azoknál a házaknál, ahol eladó leány volt, 
vagy ahol mulatságra összejöttek. Vezetőjük, aki őket 
rendszerint betanította, hadnagy nevet viselt. Ennek 
tollas csákója és láncos botja volt, a többiek süve-

Dr. Berényi István

A REGÖSÉNEKEK ŐSTÖRTÉNETI VONATKOZÁSAI
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gükön fölpántlikázott rozmaringágakat viseltek. Az 
utóbbiak közül egy a hátán nagy zsákot cipelt az aján-
dékok számára. Az így összegyűjtött élelmet a regölés 
végeztével közösen elköltötték, pénzüket pedig borra 
és muzsikusokra fordították.”7

A regösénekek törzsterülete Vas és Zala várme-
gye. E törzsterületen belül külön kell említenünk a 
legrégibb, úgynevezett regös-misztériumok területet. 
A Gyöngyös és a Rába menten Bucsu, Dozmat, On-
dód, Salfa, Surány, Nagymizdó (Asszonyfa, Söpte, 
Szivágy) falvakban.8 E törzsterülethez csatlakoznak 
a következő peremterületek. Sopron megye déli ré-
szén a csepregi járás, Veszprém megye nyugati részén 
a pápai és a devecseri járás, Somogy megye nyuga-
ti részén a marcali és a csurgói járás. Baranya várme-
gyében Vásárosdombó és Berkesd.9 Szórványkent je-
lentkezik Udvarhely vármegyében Kénos és Lokod 
falu.10

Az irodalomtörténet szempontjából a regösénekek 
szövege a kutatás tárgya. A szövegek bő kifejtését és 
minden változatát, a már említett „Jeles napok” című 
mű a legteljesebben adja. E dolgozatkereten belül a re-
gösének legarchaikusabb 6 szövegrészét idézzük. 

1. Röt ökör, régi törvény. 
2. Haj, reöo rejtem.11 

3. Amott keletkezik egy szép kérek pázsit, 
Abba legelődik csudafiú,szarvas.12 

4. Most jöttünk hideg kutrol, Hideg mezejéről. 
Elfagyott kik keze, kinek lába, Kinek füle, 
kinek farka.13 
5. Ne fuss, ne fuss, Szent István királyunk, 
Mi nem vagyunk Ördögök, Hanem te szolgáid. 
Nem vagyunk rablók, Szent István szolgái.14

Bővebb kifejtésben a dozmati énekben: 
Noha kimennél, uram, Szent István király, Vadászni, 
madarászni. De ha nem találnál csodafiúszarvast.
Hej, regörejtem, regörejtem! 
Ne siess, uram Szent István király Az én halálomra!
Én sem vagyok vadlövő vadad, 
Hanem és is vagyok az Atyaistentől Hozzád követ.15 
6. Hej, már kit adjuk? A Ferencznek adjuk. 
Horváth Annát adjuk.16 
Hej regül rejtem, regül rejtem. 

MAGYAR SZENTEK

A rőt ökör, régi törvény szövegrész egyike a leg-
régebbieknek. Pontos szövege sem fejthető meg egy-
értelműen. Ti. lehet rőt ökörről vagy röjtök őrről 
beszélni. (Lásd nyugat-magyarországi helynévben 
Röjtök-őr, Röjtök /Muzsaj/, személynevben Röjtök 
/Dozmaton/.) 

Ha a rőt ökör valószínűbb olvasatot fogadjuk 
el, akkor az iráni Ormuzd leány leszármazottjának, 
Teme Nogonnak Guzsir Bomo által adott vörös ló, 
illetve vörös tehén adományát (belső-ázsiai mitoló-
gia) láthatjuk benne. 

„Guzsir Bomo tengeri kapcsolatban állott a nyu-
gati istenekkel (a nyugati főisten Ormuzd), közülük 
vett egy lányt, Teme Nogon-t feleségül. Amikor az is-
tennőt feleségül vette, vörös lovat és vörös tehenet 
adott érte cserébe, ezért a hiedelem szerint, a kudai 
burjátok a keleti isteneknek vörös lovat és vörös tehe-
net áldoznak, sőt minden lánynak, aki férjhez megy, 
vörös lovat és vörös tehenet ad az apja, amely a meny-
asszony személyes tulajdona marad.”17 

Hasonló szokása van az alánok Kaukázusban lakó 
utódainál az oszéteknél is. „Az oszétek, mint ismere-
tes, az indo-európai népek iráni ágához tartoznak. 
Közvetlen elődeik, az alanok az 1. sz.-tól (Kr. u.) lak-
nak az Észak-Kaukázus vidéken.” „Az oszét hitvilág-
ban fontos szerepet töltöttek be a nők”. „A nő-kul-
tusznak ma is megvannak a nyomai. A házasság-kö-
téskor vételárat, kalimot kellett fizetni a lányért. Álta-
lában 30-40 tehenet.”18 

A fentiekből a következő következtetés vonha-
tó. A vörös tehén (rőt ökör) mitológiája iráni (kö-
zelebbről alán) eredetű. Vörös tehenet adott Guzsir 
Bomo mongol isten Ormuzd (iráni főisten) leányel-
származottjáért. A kudai burjátok pedig vörös tehén 
(rőt ökör) áldozatot mutattak be keleti isteneiknek, 
köztük Guzsir Bomo-nak, Ormuzd unokavejének és 
feleségének, az Ormuzd-unoka Teme Nogon-nak. 
Ugyancsak a kudai bujátoknál vörös tehenet (rőt ök-
röt) adományozott a leány atyja leányának férjhez-
menetelekor. Ez a rőt ökör adományozás az alán-utód 
oszéteknél ma is megtalálható. 

A rőt ökör, régi törvény volt, Ormuzd istennek és 
családjának bemutatott áldozat, az iráni alánoknál is. 
Ennek járuléka volt, hogy az alán (később oszét) atya 
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leányának férjhezmenetelekor rőt ökröt adott. Mind-
két funkció lényegében mitológiai eredetű és sámán 
(regös stb.) közreműködését feltételezte. Ő mutatta 
be az isteneknek szóló áldozatot,  s ő működött közre 
házasságkötéseknél is, melynek egyik mozzanata két-
ségtelenül az atya rőt ökör adománya volt a leány ré-
szére. 

A magyaroknál rőt ökör adományozásról nem tu-
dunk, holott a kalim-eljárás náluk nálunk is ismert 
volt. A rőt ökör, régi törvényt kifejezetten magyarok-
hoz csatlakozott néphez, közelebbről az alánokhoz 
köthető.

Az a körülmény, hogy a sámán különböző elneve-
zése mind a magyarból, mind a finnugorból, mind a 
törökből, mind az irániból magyarázható, legfeljebb 
csak arra enged következtetni, hogy az alánoktól ezt 
a szokást a határra kitelepített egyéb etnikum is át-
vette a magyar honfoglalás után. (Esetleg előtte.) A 
hej kifejezés valószínűleg a hejgetés „regölés” szárma-
zékkal együtt a regölés népszokásának nyelvi anyagá-
ba tartozik.19 

Tovább kell vizsgálnunk, hogy a hej és a regi huj, 
huj (heje-huja) van-e és milyen kapcsolatban egy-
mással. A huj-huj csatakiáltásról már Liutprand 
(920- 972) olasz történetíró, cremonai püspök (aki 
Antapodosis című könyvében a magyar „kalando-
zásokról” is megemlékezik) tudósít bennünket. Biz-
tosra vehető azonban, hogy ez a csatakiáltás feltehe-
tően nemcsak biztatás, bátorítás, hanem varázslás is 
akart lenni. Lelkesítése a saját csapatnak és megbé-
nítása az ellenség erejének. A regös-misztériumok 
területén, Szelestén (Szombathelytől ÉK-re, Vas 
vm.) még a XVI. században is ismerték az ugyancsak 
sámánokkal összeköttetésben lévő ráolvasó varázs-
lást. (Erdőn jár vala lebeke tárgy, Béka vala ekéje, Kí-
gyó vala ostora, Szánt vala követ, Vet vala kevecset.)20 

A szarvas-motívum mai megjelenési alakjában a 
kereszténység felvételének időpontjára utal. A csu-
dafiú-szarvas a csudaszarvast rejti magában. A kü-
lönbség csak az, hogy a csodaszarvas nőstény-szar-
vas és nem hímszarvas volt. A szarvas-motívum 
mind a finnugoroknál, mind a törököknél, mind pe-
dig az irániaknál megtalálható. A magyar eredet-
monda a hunok (ogurok), magyarok, bulgárok és 

alánok rokonságát alapítja meg a csodaszarvas köz-
reműködésével. Mi az oka mégis, hogy, a regös-
énekben kifejezetten fiúszarvasról van szó. Érthe-
tőbbé válik a nőstényszarvasnak hímszarvassá való 
változása rögtön, ha arra gondolunk, hogy a pogány 
nőstényszarvast a sámán (regös) a kereszténységet 
szimbolizáló hímszarvassá változtatja csak azért, 
hogy megmentse Szent István üldözésétől. A tűzzel-
vassal folyó térítéstől. Ezért biztosítani óhajtja a ki-
rályt arról, hogy nem nőstényszarvast (a pogányság 
szimbólumát, totemállatot) üldöz, hanem hímszar-
vast, mely „az Atyaistentől követ”. A regös (sámán) 
tehát ezzel a változtatással kívánja átmenteni a po-
gány nőstényszarvast – csodafiú-szarvasnak álcázva 
– a kereszténységet megtestesítő Szent István király 
keresztény ideológiájába. Egyben a további szöveg-
ben a regösök önigazolása is akar lenni. Ellentétben 
az akkor elterjedt keresztény nézettel: ők nem ör-
dögök, még csak nem is rablók, hanem Szent István 
készséges szolgái. Ezzel a variációval vélik a pogány 
vallás egyik lényeges elemét és a maguk létezését a 
jövőre biztosítani. (Nem zárható ki annak a lehető-
sége, hogy a „csoda-szarvas” a kendének totemálla-
ta volt. Lásd Vas vm.-ben Szarvaskend helységet.) 

A párosítás központi helyet foglalt el minden 
ősi népnél a névadás és a temetés szertartása mel-
lett. Ezek a népi szokások ős-időkben, de még nap-
jainkban is papot (sámánt, regöst) igényeltek. Ez tű-
nik ki a párosító mondókából is, melynek számos 
változatát ismerjük. Míg az eddig tárgyalt archai-
kus részletek mind a honfoglalás előttre mutatnak, 
a „hideg kút, hideg mező” részlet az augsburgi csata 
gyászos kimenetelére látszik mutatni. Igaz, hogy az 
augsburgi csata a nyár végén, 955 augusztus 10-én 
volt, az Augsburgból menekülők csak kerülő uta-
kon – az Alpokon át – közelíthették meg a hazai tá-
jakat. Augusztus második felében és szeptemberben 
az Alpokban nem ritka a 40-50 cm-es hó. Ilyen kö-
rülmények között a több héten át tartó út, hosszú és 
kimerítő lehetett. Számolni lehet azzal a lehetőség-
gel, hogy elfagyott „kinek keze, kinek lába, kinek füle, 
kinek farka”. 

A zenetörténet szempontjából figyelve, Kodály 
Zoltán szavaira kell utalnunk: „Úgy látszik, hogy a 
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regösének a gyermekdallal együtt egy sokkal nagyobb 
emberi közösség sajátja. Az ütempárok, vagy álta-
lában rövid motívumok vég nélküli ismétlése ott van, 
mint jellemző forma minden primitívebb nép zenéjé-
ben, sőt fejlettebb népek megmaradt ősi hagyományai-
ban is”.21 Egy másik illusztris szerző így nyilatkozik 
a dallam kérdéséről: „A finnugor népcsoportok egy 
része a hatalmas szláv tengerbe ágyazódott és pe-
riférikus helyzeténél fogva megőrizhette az ősi ze-
nestílus indo-európai alapgondolatát.” 22  S ha arra 
gondolunk, hogy a reg, rejt, valamint a dal, dalos, 
és hang szavunk is iráni, közelebbről alán eredetű, 
utolérhetjük konkrétebben is az indo-európai (irá-
ni, alán) alapgondolatot. „Grúziában (kebelében, 
Oszétiában). . . a dallamokban az a semleges terc je-
lentkezik, amely épp azokon a dunántúli területeken él 
legfeltűnőbb és legtörvényszerűbb formában, amelyek 
a regös hagyományt is napjainkig megőrizték.”23 

Az őstörténet vonatkozásában előbb magát a te-
rületet, annak topográfiáját kell tüzetesen megvizs-
gálnunk. A ma élő regösterületek, Sopron, Vas, Zala, 
Veszprém, Somogy, Baranya, és Udvarhely várme-
gyék – Magyarország peremterületét jelzik. Egyes 
auktorok szerint – feltevésüknek megfelelően –, az 
egész ország területén elterjedt volt a regölés, de 
csak a peremvidékeken, mint az ősit leginkább őrző 
területeken maradt fenn. Ezt a hipotézist semmi 
nem támasztja alá. Egyetlen konkrét adatunk nincs, 
mely regös területnek a peremterületeken kívüli lé-
tét bizonyítaná. De a korabeli adatok, nevezetesen a 
bevezetőben említett Heltai mű csupán Erdélyt em-
líti regös területnek, a XVII. századi gyulafehérvá-
ri és lőcsei kalendárium is Erdélyre, legfeljebb még 
a Felvidékre mutat, de az ország belterületén regös-
ének meglétét semmi nem bizonyítja. S ha a Kassai 
Kódex létezését nem tagadjuk, s hacsak kevés hitelt 
adunk is részére, az ott talált jegyzőkönyvek mind 
a peremvidékre utalnak. Bizonyos csak annyi, hogy 
a nyugati és a keleti határsávban voltak regösök és 
voltak regösénekek is. Miután pedig a határsávban, 
csak csatlakozott népek éltek, így őstörténeti szem-
pontból megkockáztathatjuk azt a feltevést, hogy a 
regösénekek a határ-területen élő csatlakozott (őr) 
népekhez kapcsolhatók. A 10. században a nyuga-

ti határsáv területen Bogát-Kál-Bulcsu nemzetsége, 
illetve törzse szállt meg. Gyóni Mátyás kazárokról 
írt dolgozata régi forrásokra hivatkozva Bulcsut golc 
Bulcsunak mondja. Ez pedig Bulcsunak és nemzet-
ségének, s valószínűleg törzsének is káliz eredetet 
látszik dokumentálni. A kálizok, vagy chorezmiek a 
Chorezmból származó alánok ivadékai, akik a kabar 
törzsek között foglaltak helyet.24 

A történeti és nyelvi adatok mellett a törzs, család 
és személynevek is e területnek alán lakosságát felté-
telezik. A Bogát-Kál-Bulcsu nemzetség alán szállásá-
ra utalnak a Bogát, Kál, Lád, Ládony, Ó-lád, Bulcsu, 
továbbá Bő, Bőd, Ölbő, Kenéz személy- és méltó-
ság-nevekkel megjelölt falvak nevei. Alánokat jelöl-
nek a Herény, Kazár, Kálizm, Kádár, Kend, Koroncé, 
Ládony, Ozun, Szabar, Varsány, Zsida helynevek, s 
talán a Kendszék, Szarvaskend, Kendik, Kukmér, 
Méren és Merse helynevek is.25 Alán településnek 
tarthatjuk Bozsokot is, mert Kalaz fia Jakobot in-
nen levelesítik, Csatáron káliz pajzskészítők lakhat-
tak, Csákányt Marcel fia Zerechyn várjobbágy bír-
ta, Csipkerek gazdája Koloz volt, Kámban, Patyon 
és Rumban a Kádár család tagjai laktak, Ládonyban 
a Sidow család tagjai éltek, valamint Unyanban és 
Voson is. 26-35

Itt kell röviden megemlíteni a kék-kendét. A 
kende a kazár birodalomban kender kagán néven 
volt ismert. A kazárok harmadik fejedelme volt. A 
kazár kagán kísérete chorezmi alánokból, másként 
kálizokból került ki. Feltehetjük, hogy a kender 
kagán testőrei is alánok közül valók. Kurszán kende 
halála után a kék-kendeket a határra telepítették. Így 
Nyugat-Magyarországon megtalálható Kendszék és 
Szarvaskend, de ide sorolhatjuk Kék-mér, valamint 
Méren és Merse falvainkat is. (Mér iráni nyelvekben 
fejedelmet jelent.)36

Külön kell megemlítenünk a kőszegi hegyben 
lévő Kendik nevét. Lehet, hogy Kandak alán fejede-
lem nevét viseli ez a hegy-csúcs.36/b

Az alánok közé számítjuk a nyugati forrásokban 
zakul, Zakuli nevet viselő székelyeket is. Szakony 
helységnévben Vas - és Sopron varmegyében is egy-
egy helységben megtalálható. (Megjegyezzük: fel-
tevésünk szerint a székely név az alán „szik”=só és 
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az „el, él” = „valamivel ellátott” képző együttese. 
Nincs kizárva, hogy a székelyek eredetileg a Kauká-
zustól északra elterülő szikes területek alán szárma-
zású őrei voltak.37) Alán lakosságot sejtünk a Nyu-
gat-Magyarországon lévő 58 vaslelőhelyen is: külö-
nösen Szakony és Szarvaskend falvakban.38 Alán le-
het a honfoglaláskori zsennyei kincs is. A felsőkar-
kötő oroszlánfejeire vonatkozólag azt a következ-
tetést vonhatjuk le, hogy előképei olyan terület-
ről származtak, melyek . . . iráni hatást egyesíthet-
tek, viszont oly időkből, melynek kevesebb érzéke 
volt a realisztikusabb formák iránt.39 Szakonyban 
ugyancsak szaszanida mintás leletek kerültek elő.40 
Az antropológiai felmérések is e terület iráni hatá-
sát mutatják. „Lipták Pál 1953 és 1956 között ki-
adott tanulmányaiban kimutatta, hogy az általa 
vizsgált honfoglaláskori embercsontváz maradvá-
nyokban 19 %-ra tehető a tiszta pamiri (iráni) típus. 
Ginsburg a kazár Sarkel mellett kurgán ásatásakor 
bukkant ezzel azonos fajösszetételű csontvázanyag-
ra. Az alán etnikumot a turanid - taurid típus kép-
viseli pl. Eszláron (Tiszaeszláron) előkerült együt-
tesben.”41

Vas megyében a sorokpolányi ásatásokból kerül-
tek nagyobb számú csontvázleletek. Egy nagyobb 
temető 306 feltárt sírral. Leletek: nyitott sima kari-
kák, „S”-végű karikák, zárt állatfejes karperec (lásd 
zsennyei kincs is), Istvántól Kálmánig terjedő idő-
szak dénárjai. Ez a népi temető a pamiri és taurid tí-
pus erőteljes megjelenését dokumentálja.42  

Mindezekből újból és újból csak azt a következ-
tetést lehet levonni, hogy a regösének a csatlako-
zott népek köréből, közelebbről az alánok köréből 
származik. Végül néhány szót kell ejtenünk a sámá-
nok magyar elnevezéseiről is. Ezek a nevek egyút-
tal a sámánok funkcióit is megvilágítják, talán job-
ban, mint a regösénekek. A sámán kifejezést a régi 
a XIX. és XX. század tudományos irodalma hoz-
ta magával szakkifejezésként. Ősi elnevezések vol-
tak, viszont a finnugorból magyarázható csörgő, 
dobos, hegedűs, látó, sipos, a törökből magyaráz-
ható baksa, cseke, kaman, végül az irániból meg-
fejthető dalos, hanga, kádár regös, rejtek. (Kérdés, 
hogy a rejt ige a magyarból vagy az alánból szárma-
zik-e. Mindkét nyelvben előfordul, az egyikben jö-
vevényszó. Benkő Lóránd a történelmi etimológi-
ai szótárában /1976/ azt is említi, hogy „amennyi-
ben a rejt származása a révül-féle szavakra is visz-
szamegy, eredetileg a révületbe ejtésnek, a varázs-
lásnak, titokzatos műveleteknek a jelölője lehe-
tett. E feltevés alapján a rejt rűt ige (1. révül a.) a 
rejt szóhasadásos párja lehet, a regös ének refrén-
je: „Hej, regö rejtem!” pedig az ősi ‚varázsol’ jelen-
tést igazolhatja.”)

A felsorolt elnevezésekkel kapcsolatban megis-
mételjük a már elmondottakat: „A sámán elneve-
zése a magyarban (tekintve a három átadó – finn-
ugor, török, iráni – nyelvet) arra enged következtet-
ni, hogy a régi alán szokást később a határra kitele-
pített egyéb (nem alán) etnikum is átvette.”

MAGYAR SZENTEK

Arany karperecek a honfoglalás korából. 
Zsennyei lelet.
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1. Sebestyén K., Regösénekek, Budapest, 1902, 3. old. További-
akban: Sebestyén 
2.-5. Sebestyén 4. lap 
6. Sebestyén   4-5. lap
7. Sebestyén   25. lap 
8. Halmos I., Regösénekek in: Ethnographia 68: 493 (1957) 
9. Bartók-Kodály (1959) A Magyar Népzene Tára, II. köt.: Jeles 
napok, 808-822. lap; Továbbiakban: MNT II.  
10. MNT II. 821. lap   
11.-15. MNT II. 808-896. lap 
16. Sebestyén 44. lap 
17. Lőrincz L., 1975. Mongol mithológia,  Budapest, 130. lap 
18. Boros J., 1980. A Kaukázus a népek hegye, Budapest, 326. 
lap. Továbbiakban: Boros
19. Benkő Lóránd (főszerk., 1967-1976) A magyar nyelv törté-
neti-etimológiai szótára,  I-III.; Továbbiakban TESZ; II. 84. lap 
20. Magyar Nyelv (továbbiakban: MNY), 17. köt., 222. lap, 
1917 
21. Kodály Z., 1969. A magyar népzene, 54. lap; Továbbiakban: 
Kodály 
22. Magyar Zene 1962. évf. 6. szám, 630. lap 
23. Boros  261. lap 
24. Bartha-Czeglédy-Róna-Tas (szerk. 1977) Magyar Őstörté-
neti Tanulmányok, Budapest. Harmatta János: Irániak és finn-
ugorok, irániak és magyarok, 182. lap 
25. Népünk és Nyelvünk, Szeged, 1939. Mészáros Gyula: Ál-tö-
rök és személynevek, 6. lap 
Kiss L., 1978. Földrajzi nevek etimológiai szótára, Budapest; 
272., 471., 553., 682. lapok 
Győrffy György 1959. Tanulmányok a magyar állam eredetéről, 
Budapest; 21, 27, 33, 35, 55, 56, 59, 62, 76, 101, 146, 155. lapok 
26. Zsigmondkori Oklevéltár (= ZS.O.), II/2. 6672/1409; 
D1.42868/1329; D1.92332/1409. 
27. Győrffy: Tanulmányok 53. lap. Magyar Nyelv 18. köt., 99-
100. lap (1918). Heckenast-Nováki-Vastagh-Zoltay (1968) A 
magyarországi vaskohászat története a korai középkorban, Bu-
dapest,  56. lap.; Továbbiakban: Heckenast: Vaskohászat 

28. Urkundenbuch des Burgenlandes  II. 151/1277; További-
akban: Urk. 
29. Anjoukori Okmánytár (= AO), I. 371/1314 
30. Urk. I. 43/1141-1162;  Urk. I. 380/1257;  Hazai Okmánytár 
(=HO): 59/1254; HO VI. 85/1263;  HO VI. 204/1275;  HO VIII. 
331/1293; HO IV. 103-104/1303;  HO IV. 150/1333;  AO VII. 279-
280/1358;  D1  92274/1406;  D1  92387/1411;  D1  11730/1425; 
Rumy lvt., fasc. XX. n. 2/1449; Urk. II. 411-413; Urk. II.79. 
31. AO V. 589-93/1352;  AO VI. 97/1353;  D1 42129/1372;  
Zs.O. II /2. 6672/1409; D1 12266/1430; D1 12976, 
12947/1436; D1 13345/1439; D1 46547/1501; D1 
45547/1501;  D1  101494/1516 
Győrffy: Tanulmányok 53. lap; NNY 18. 99-100 
Heckenast: Vaskohászat 56. lap 
32. Lásd 31. jegyzet
33-35.  Lásd 30. jegyzet 
36. Sebestyén L., Kézai Simon védelmében, Budapest, 1975; 37. lap 
36/b. uo.
37. Csánki III. kötet, Sopron vármegye 
38. Heckenast: Vaskohászat 59. lap 
39. Archeológiai Értesítő (=AE) 1932-1933, 72. lap 
40. AE 1962. 2. sz 266. lap 
41. Györffy: Tanulmányok, 122-123. lap a jegyzetekkel 
42. Nemeskéri J. A középdunamedence honfoglalás és kora Ár-
pádkori sírleletei  In: Vasi Szemle 906 o.  Sorokpolány 
43. Magyar Nyelvőr (=Mnyr), 1946. 70. évf.  104. lap 
44. Kőrősi Csoma Archivum, 1921. Rásonyi: Török eredetű 
magyar tulajdonneveink.  HO VII. 236. lap., Csánki  II. 761. lap 
45. Ladó J., 1971. Magyar utónévkönyv, Budapest, 146. lap;  to-
vábbiakban Ladó. 
46. Mnyr 38:249, 1914. 
47. Sebestyén L., 1975. Kézai Simon védelmében Budapest,  131. lap 
48. TESZ II. 727. lap, 
49. Mnyr  31: 33, 1907
50. TESZ  I. 590.  lap. 
51. TESZ  I: 45,46. 
52. Csánki II: 826.

JEGYZETEK

A regösben, röjtökben megnyilatkozó rejt ige 
nem a ma használt jelentésben, hanem a régi „röjt, 
rüt, rőt, rit, reut, riut” alakban a revülés, elrévülés ér-
telmében.43 A regös első jelentése is révülő (amint a 
fentiekből láttuk) és nem a mai értelmű regélő (me-
sélő). 

A röjtök (sámán) megtalálható Nyugat-Magyar-
országon Röjtök (ma Röjtök Muzsaj) és Röjtökőr 
falvak nevében. De Dozmaton, (a regös-misztérium 
egyik fészkében) a Dozmaty család egyik tagjának 

is Ruhtuk a neve. A rejtek ige a „röjtök” önkívüle-
ti állapotát jelzi. A rejt, retem, rejtek varázsige hiva-
tott a „röjtök” revületét előidézni, s őt olyan állapot-
ba hozni, hogy révült állapotában jóslásokat, transz-
cendens útmutatásokat adjon a pogány hívőknek. 
A kaman név varázslót, a cseke áldozatot vivő pa-
pot,44-46 a látó jövendőmondót jelent.47 A dalos és 
a hanga, a „röjtök” éneklésére, a dobos, hegedös, 
sipos és a csörgő a hangszeres muzsikálásra utal. 

(Magyar Múlt, Sydney. XIV./1-2. 1986. 35-36. sz.)

MAGYAR SZENTEK



8

MAGYAR NYELV

Amikor a fenti írást elolvastam meglepődtem, 
hogy egy független kiadó által megjelentetett lapban 
megismételve láttam az eddig is oly sokszor hallott 
hivatalos nyelvi eredeztetési képtelenségeket. Szin-
te nem akartam hinni a szememnek, mivel a töb-
bi írás szépen sorra szedi mindazt, ami múltismere-
tünkből eddig kimaradt. Mivel a fenti címben emlí-
tett szerző cikkében árnyaltan és finoman fogalmaz, 
véleményét polkorrekt módon ismerteti, ezért csak 
írásának többszöri elolvasása után jöttem rá, hogy ez 
a tanulmány tulajdonképpen egy hatalmas jajkiáltás! 
Sajnos, mint gyakran a haldokló utolsó sóhaja, ez is 
elég halkra sikerült. Jajkiáltás, hogy segítsetek! Mert a 
nyelvtudomány „jövevényszavaktól“ és „szókölcsön-
zésektől“ hemzsegő  dzsungelében egyedül kevés va-
gyok a rendvágáshoz! Segítsetek olvasók! Segítsetek 
jószándékú nyelvészek!

Rögtön az első mondatban a „kölcsönszavak“ és 
az „átvétel“  kifejezés  alkalmazása bizony sértőnek 
tűnik. Azért sértő, mert feltételezi, hogy édes anya-
nyelvünk ezer (vagy több) évvel ezelőtt olyan sze-
gényes  volt, hogy kölcsönszavakra,  átvételekre szo-
rult. Lehet, beszélni sem tudtunk... Ha nem voltak 
szavaink... Ebben a folyóiratban ilyesmit feltételez-
ni azért meglepő, mert ez a folyóirat pont azért szü-
letett, hogy ezeket a téveszméket  tudományos bi-
zonyítással, akár pont a szép reményekre feljogosító 
komparatista nyelvész által műgonddal megírt cikk-
ben eloszlassa. Aki ezt a folyóiratot megvásárolja, az 
erről az eloszlatásról akar olvasni.  

A cikk alapját képező szakmai hozzászólás Benkő 
Loránd nyelvész  elméletének vizsgálatáról szól. Ez az 
elmélet arról szól, hogy „a magyar nyelvterület nyu-
gati-déli részén kell keresni a székelyek lakóhelyét az 
Erdélybe való településük előtt“. Feltételezi továb-

bá,  hogy azon a területen a valaha ott élő székelyek-
kel egyidőben és annál korábban olyan fejlett kultú-
rájú és például szlovák nyelvű népesség élt  – például 
Pozsony környékén, ahogy a cikkből később kiderül 
–, akitől szavakat lehetett átvenni. A terület jelenét és 
múltját ismerő emberként ezt a feltételezést a legha-
tározottabban  alaptalannak tartom és már csak ezért 
is elképzelhetetlenek számomra a szláv szóátvételek! 
Sántha Attila az elmélet első részét, hogy a székelye-
ket a magyar nyelvterület déli-nyugati részén kell ke-
resni elutasítja, de az elmélet második részét, a szláv 
szóátvételeket már nem oly határozottan.  

Benkő Loránd, elméletének alátámasztására, fel-
sorolásában elsőnek az „odor“ szó eredet-magyaráza-
tát hozza fel. Sántha Attila is ismerteti az összes lehet-
séges eddig megjelent ezzel kapcsolatos magyaráza-
tot. Sajnos összefoglalásában nem egyértelmű. Em-
ber legyen a talpán, aki a következőkből kihámozza 
az elutasítást vagy az igenlést.

„Összefoglalva: az odor/udor vagy átvétel vala-
melyik keleti szláv nyelvből (szlovák?, ruszin?), vagy 
a székelyek és a bolgár-törökök kapcsolatára utal. (Az 
embernek óhatatlanul eszébe jut a székely vicc: Vagy va-
lami, vagy megy valahova. De félre a tréfát! Lássuk to-
vább Sántha Attila összefoglalóját.) Amennyiben a 
székely szó a bolgár-törököktől jön, a szlovákba (ru-
szinba?) is szintén a bolgár-törökből, esetleg a szé-
kely nyelvjárásból került.” –  Átvétel valamelyik keleti 
szláv nyelvből?! Mint látjuk, a Kelet Kapujában is ott 
vagyunk, ahol a part szakad! Vagy úgy kell érteni ezt 
a bekezdést, hogy a bolgár-török az turáni (magyar, 
vagy annak elődje) nyelv, mert akkor igen, akkor ért-
hető. De ez nem került kimondásra. 

Világos számomra, hogy az odor/udor és a cikk-
ben idézett szlovák népnyelvi (?!) „v´dor“ egyetlen 

Fister Magdolna

Krétapapíron, gyöngybetűkkel
ELFUT-E A SZALADOS?

Gondolatok Sántha Attila: A székely nyelvjárások „déli-nyugati szláv jövevényszavainak” kérdéséhez 
című írásához, amely a Kelet Kapuja folyóirat 1. évfolyam 1. szám 62-69. oldalán jelent meg
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jelentésű, mégpedig Sántha Attila által helyesen meg-
adott „...szárasgabona (amelyet majd ki kell csépelni) 
tartó hely lehetett.“ Sajnos ő itt megáll az értelmezés-
ben, az eredeztetésben. Mert: Igen! Az udvar (szlo-
vákul dvor) az, ahova behordták a száras gabonát és 
utólag – az időjárástól, a helyi viszonyoktól függő-
en – valahol, vagy az udvaron, vagy másutt  kicsépel-
ték. Hogy az udvar a gazda számára milyen szent hely 
volt, és hogy az udvar keményre taposott és tisztára 
felsepert földjére hordták be a gabonát – gyermek-
koromban magam láttam, hogy például a a hüvelye-
seket, a borsót, babot is – és ott csépelték, arra irodal-
mi példaként Móra Ferenc Igazlátók-ja szolgál. Már a 
hunok is így tettek. Igaz, Móra Ferenc is csak annyit 
írhatott annak idején, hogy Hol hun, hol nem hun... 
A hunoknak ezek szerint sem csépelni valója, sem ud-
vara nem volt. Meg kellett várniuk, míg Európa kö-
zépső részén találkoznak a szemeseket udvaron csé-
pelő szlovákokkal...

Számomra ebből az egy  példából is egyértelmű, 
hogy semmiféle szókölcsönzésről, szóátvételről, jö-
vevényszóról nem lehet szó! Annyi bizonyos csu-
pán, hogy vannak szavak, amelyek  megjelennek a 
ma indoeurópainak nevezett nyelvekben, megje-
lennek a szláv nyelvekben, de legnagyobb számban 
a magyar nyelvben ismerhetők fel. De ez nem bizo-
nyítja, hogy a magyar nyelv egy szegényes szókincsű 
nyelv volt, amely tömeges átvételekre, kölcsönzések-
re szorult! Arra sincsen bizonyíték, hogy a szláv kul-
túra és a szláv nyelv (melyik? mert pl. a cseh nem érti 
az oroszt) fejlettségében, szókincse gazdagságában, 
társadalmi szervezettségében a nyelvkölcsönzések  
idején oly jelentős lett volna! Akkor mi alapon szol-
gál érvként? Még a most szerkesztés alatt lévő ÚEsz 
is a szlovénból való származtatás mellett szól. Szerin-
tem vagy az eredetkeresés módszertana alkalmatlan a 
tényleges jelentés kimutatására, vagy csak a szerkesz-
tő ismerethiánya teszi, hogy nem jön rá az összefüg-
gésekre. 

A fentiekben a Benkő Loránd által felsorolt első 
példához szóltam hozzá. Gondolataimat az általa fel-
hozott utolsó előtti példával, amelyet Sántha Attila is 
elemez – a „szalad” szóval – zárom.

„SZALAD csíráztatott gabona (általában a sörfő-
zéshez használtak) ÚMTsz. A Dunántúlon használják 
a szalados szót is ´kicsíráztatott gabonából készült le-
pényféle´ (ÚMTsz). Népnyelvi szó.” – eddig a beve-
zető idézet. 

Majd rövid áttekintés következik arról, hogy a sza-
lad az maga a maláta (a sörfőzéshez használt csírázta-
tott gabona). Idézet az ÚESz-ből: „szláv jövevényszó, 
esetleg a szerb-horvátból vagy a szlovénból.“

Sántha Attila konklúziója:
„A szerb-horvátból vagy szlovénból való szár-

maztatás mellett szól a szóföldrajzi helyzet is: a sza-
lad székely nyelvjárási szó, a szalados származék pe-
dig dunántúli.”

Jól értem-e? Előbb éltek a nyugati magyar határon 
szerb-horvát esetleg szlovén kultúrájú, nyelvű sörfő-
ző népek, majd odaköltöztek a székelyek, akik megta-
nulták tőlük a sörfőzést és átvették az ezzel kapcsola-
tos szavakat, majd az egyik szót – a szalad szót, a du-
nántúliak átvették a székelyektől? Ejh! Dehogy!

Ezzel szemben a valóság a következő:
1. A szalad jelenti a malátát, a sörfőzés alap-

anyagát.
2. A szalados szó jelentése hármas. Jelenti a csíráz-

tatott gabonából készült lepényt. Lepényt, amelyet 
kézbe fogva fogyasztunk. Amely szilárd állagú, majd-
nem mint a kalács, csak lapos, ezért lepény. Lap-LEP 
az alap, amelyet közrefog az -ény, ami olykor  -íny, va-
gyis az -ény, -íny toldalék azt jelenti, hogy valami va-
lamit közrefog pl. fogíny.  A BÉNY (helyi tájszólás-
ban Bíny) helységnévben, magát a körgyűrűk (avar-
gyűrűk) által közrefogott helyet jelenti. Igaz, ezt a 
fenti eszmefuttatást nem valamely „tudományos” 
szótárunk, hanem édes, drága, romlatlan anyanyel-
vünk őrizte így meg. 

3. Másrészt a szalados az az egyik vidéken 
csiripiszlinek (mert csirizszerűen ragad a tál széléhez, 
-piszli, mert sütéskor pöszög, ezért nádszáldarabká-
kat állítunk bele, hogy legyen min kipöszögnie a kép-
ződő levegőnek), másutt biracsnak, megint másutt 
kőtésnek nevezett sült, lágy, kása állagú igen finom, 
tálacskából kanállal fogyasztandó és tápláló téli, tél-
utói- nagyböjti étel. 
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4. A Dunántúlon a tönkölybúzából készített 
szaladost a népi gyógyászatban immunerősítő, 
rákmegelőző, rákos megbetegedésből gyógyulást 
segítő hatása révén alkalmazták!!!!!!!!!! 

(Csak csöndesen jegyzem meg, hogy az 
ÚMTsz és az ÚESz szerint a csíráztatás, erjesz-
tés technológia átvételéhez meg kellett várni, 
míg találkoztunk egy szláv néppel... Kínos, rop-
pant kínos főleg az ÚMTsz és az ÚESz szerkesz-
tői számára!)

A szalados készítése ma is dívik. Szeretettel in-
vitálom a kedves olvasókat Kürtre, ahol minden 
télutón Kőtésfesztivált rendeznek. Itt megkóstol-
ható a szalados. A fesztivál pontos dátumát a köz-
ség honlapja közli. 

A kőtést, dunántúli í-zős nyelvjárásban kőtísnek 
mondják. Ezt kalkís, magyarul költés néven isme-
ri a mai szlovák nyelv. Egy-egy helyen készítik is. 
Költésnek mondjuk azt is, amikor a madár költ 
(népiesen kőt), amikor a tojásból kikel a fióka, 
pont úgy, ahogy a gabonaszemből a csíra, ami tu-
lajdonképpen egy szál, ami a cikkben idézett szlo-
vák soľ/szál. 

Ha a csíráztatás technológiáját, mint táplá-
lék – étel, vagy ital – nyerésére alkalmas mód-
szert nem ismerték az eleink – a  székelyek, 
a  dunántúliak –, akkor hogyan alakulhatott ki 
ez a többes (négyféle) jelentéstartam? 

Azután, hogy megtanultak sört főzni, gyor-
san-gyorsan tovább fejlesztettek s hamarjában a 
gyógymódra is rájöttek? Ráadásul a szalados, mint 
lepény, magát a lisztté szárított csírát tartalmazza, 
abból készül. A szalados, mint kása, a ledarált csí-
ra kimosott levéből búzaliszt (olykor rozslisztet 
vagy árpalisztet is tettek bele) hozzáadásával ké-
szül. Micsoda változatosság! S mindezt a sörfőzés-
hez használatos maláta alapján? Ugyan már!

Másról lehet szó! 
A csíráztatott gabona minden esetben édes. 

Akit nagyon szeretünk, arra azt mondjuk,  hogy 
édesem, mégpedig azért, mert szál köt minket 
hozzá! Először a köldökzsinór ez a szál, később 
láthatatlan az érzelmi fonál. Az a szál, amelyik a 

magból ered, az a csíra! Amelyet porcikáinkban 
érzünk. A só/soľ/szál életfontosságú volt. Akkor 
is, ha só, akkor is, ha köldökzsinór, amely édes 
kötés (ebből a kőttés) is. Például édesanya, édes 
szülém, mert azért szülém, mert ott volt a szál, a 
kiszaladó(s) köldökzsinór, a szál-ból lett a szül. 
Továbbá édes testvér, de édes hazám is – mond-
juk magyarul! De szlovákul hiába maradt meg a 
maláta szó sľad, kiejtés szerint szlad formában, 
mégsem mondja szlovákul az édesanyát szladká 
matkának senki.  Ezért nem az az elsődleges! 
Nem a szláv az átadó! A szeret és az édes szavunk 
így függ össze szavaink eredetével. A szeret az le-
het szalad. Azért mert az r-l is váltópár és a t-d 
is az. A gabonaszemből kiszalad az édes szeretet, 
a csíra-szál. Mert a szem magyarul szalad. Mint 
ahogy a harisnyán is olykor. Hogy a szalad jelen-
tése édes, arra pont a szláv példa a bizonyíték. 
Mert az édes, az szlovákul fonetikusan szladkí, 
ahol a szaladból lesz a szlad, a kí a későbbi kor-
ban, a népesség szétválása után hozzáragadó szlá-
vos végződés. Például azért, mert ők máshol, más 
időben, máshogy fejlődtek tovább. Mert egy volt 
a gyökér és a törzs. Az ágak, a korona lomboso-
dott szép szlávvá, szlovákká, s mai magyarrá és 
még más nyelvekbe is bőven került hajtás. Hogy 
ez a szétválás hogyan s mikor történhetett arra 
nézve az okiratok és a régészet adhat támponto-
kat. Az elmélet hozzá a Pap Gábor által publikált 
Pilis szindróma lehet. Amikor a népesség fő ágá-
ról leszakadó, arról lemaradó akár nagyobb cso-
portok számkivetetté lettek, esetleg szolga sorba 
kerültek, mint ahogy latinul írják: sclavus. Példá-
ul a maradók, a maródiak (gyengélkedők, bete-
gek), tehát a morvák. Így már érthető, de csakis 
így érthető a Pozsony környéki „szlovák“ szavak 
megléte, amelyek, az akkor még nem  szláv népes-
ség által korábban használt ragozó nyelvből ma-
radtak benne. Egy kicsit változtak közben a sza-
vak. De megmaradtak az eredeti, a ragozó nyelv-
ben is, de ott is voltak későbbi változások. Utóbb 
ezekre mondja a magyar(????????) nyelvész, hogy 
átvételek?! 
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Az angol is azt mondja: sweet home – édes ott-
hon. Egész biztos, hogy más korban és más körül-
mények között változott a szeret szaladdá és a hon 
home-má. Csak ez nagyon-nagyon mély gyökerek-
re enged következtetni és a szókölcsönzés, szóátvé-
tel, jövevényszó módszerének dzsungelétől igen-
igen távol áll. Ezért kell új módszer! Interdiszcipli-
náris kutatói összefogás. Indoeurópai, szlavisztikai 
és finnugor előitéletek nélküli kutatói munka. Bi-
zony igen nagy a feladat! Ezért jogos a Kelet Kapu-
jában a nagyon hangos segítségkérés! 

A Kelet Kapuja beköszöntőjében azt olvas-
suk, hogy nemcsak a tudós társadalom szűk kö-
réhez, hanem az érdeklődő közönséghez is kí-
vánnak szólni. Ebből kiindulva talán jobb lett 
volna nyíltabban, egyértelműbben s főleg köz-
érthetőbben megfogalmazni a szavak eredeté-
re vonatkozó állítást. Nem értem, hogy a cikk 
végén található táblázatban miért van kérdő-
jel a „speciálisan székely, erdélyi vagy általáno-
san népnyelvi szó-e?“ felirat után, amikor pont 
azért szedte a szerző táblázatba ezeket a szava-
kat, hogy bizonyítsa, hogy igen, az! Az „Eredet“ 
oszlopfelirat helyett az „eddigi téves meghatá-
rozás“ pontosabban kifejezte volna az alá sorolt 
szöveget, mert így az Eredet felirattal annak va-
lódiságát (az átvételeket) igazolja. 

A cikk utolsó bekezdésében a bolgár-török ere-
dettel való érvelés az érdeklődő olvasókönség szá-
mára nem okvetlenül jelenti azt, hogy a bolgár-tö-
rök  is turáni ragozó nyelv. Vagy nem az? A mondat 
második fele, amikor a szerző azt mondja, hogy így 
nagyjából eldönthetetlen, hogy a szlovákoktól (sic!), 
ruszinoktól, netán egyenesen a bolgár-törököktől vet-
tük át nem igazolja azt, amit egy bekezdéssel ko-
rábban állít, hogy az odor kizárólag a székelyekre 
jellemző. 

A cikk utolsó mondatával, hogy a Benkő ál-
tal említett többi szóból a székelyek eredetére nézve 
semmilyen következtetést nem lehet levonni azt a re-
ményt ébreszti bennem,  hogy maga is meg akarja 
fejteni, s tán már meg is fejtette ezt a lényeges kér-
dést.  Remélem, hogy ebben a szép, új, tartalmas 
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lapban krétapapíron, gyöngybetűkkel, mint most 
is, hamarosan ezt is olvashatjuk. Annál is inkább 
remélem, mert a székely kérdéssel szorosan össze-
függ szűkebb hazám – a Mátyusföld és a Csallóköz 
– népének gyökere. Mélységes és alapos szakmai 
felkészültség, valamint emberi bátorság és tisztes-
ség kell ahhoz, hogy valaki a Csíki Székely Krónika 
hitelessége mellett síkra szálljon. Márpedig Sántha 
Attilában meg volt ez a tisztesség és ez a bátorság 
is, kiállt a régi tanúságtevők hitelessége mellett. Ek-
kor pedig egészen más értelmezést kap a dúlás sza-
vunk, s vele együtt Mátyusunk (a Csák) „dúlásai“. 
Ezért a fenti szláv szóeredeztetésekkel kapcsolato-
san csak arra tudok gondolni, hogy a szerző maga 
is érzi a helyzet kétségbeejtő voltát. Az érdeklődő 
olvasóközönség és a jószándékú szakma felé szólt 
ez a kétségbeesett segítségkérő JAJ-kiáltás. 

Engem szíven talált, s megszólaltam. Lehet, 
hogy Szabó Dávid üzen általam Virtről a kiadónak 
Barótra... Lehet, hogy segíteni akar?  Jöhetne bi-
zony!
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„S acélt ragad, lovára kap,
Csatáz, vív, izzad éj és nap,

S míg nem győz, nincs nyugalma.”1

Hunyadi Mátyás, (Mathias Corvinus) Kolozs-
vár, 1443. február 23. – Bécs, 1490. április 6. Magyar-
ország királya 1458 (1464. március 29-én Székes-
fehérvárott) és 1490 között. Uralkodása idején na-
gyobb államhatalom létrehozására törekedett. Má-
tyás belpolitikai tevékenységének fő céljai uralkodá-
sának első időszakában a saját hatalmának megerősí-

Bakk István PhS – Bakk Erzsébet PhS

MÁTyÁS KIRÁLy, AZ IGAZSÁG SZENTjE
Elhangzott Miskolcon XLI: Magyarságtudomány napon 2018. szeptember 27-én.

Mátyás Király Emlékév alkalmából Hunyadi Mátyásra emlékezünk 
trónra lépésének 560 évfordulóján.

1. kép. Hunyadi Mátyás, Kolozsvár. 
(Forrás: www.hirtukor.hu.2 Százhalombatta: 

Emlékezzünk Mátyás királyra 2018. július 9.)

tése, majd a kincstári bevételek növelése, végül pedig 
Corvin János trónutódlásának biztosítása volt. A ka-
tonai stratégiája és taktikája: Mátyás nem csak ural-
kodóként, hanem hadvezérként is kiemelkedőt alko-
tott. Korának egyik legjobb stratégája. Kitűnően tájé-
kozódott a külpolitikában, tájékozott volt az antik és 
a korabeli katonai irodalomban. 

Ekkoriban írta Thuróczi János is a krónikáját3, ami 
aztán a magyar nemesi történelemszemlélet, a hun-
szkíta öntudat fő forrása lett. Mátyás maga is nagyon 
érdeklődött az égi jelenségek iránt.

1 Czuczor Gergely Hunyadi című balladájából
2<www.hirtukor.hu/mobile/bel.php?ssz=32025&rnd=4566012018> 
2018. november 17.

3 Chronica Hungarorum: A magyarok krónikája, kiadásai: 
Augusburg, Brünn, 1488.
4  Mind a magyar nyelvű, mind a többi korabeli európai nap-
tárak közös mintája ebben az időszakban a csillagász Iohannes 
Regiomontanus 1474-ben készített latin nyelvű kalendáriuma 
volt, annak szerkezetét tanították és másolták.

2. kép. Regiomontanus Kalendárium inciplitje. Mathias 
Rex meghívta az udvarába Regiomontanust is. (Forrás: 
Regiomontanus, Calendarium [3D39, 1r] https://www.

meermanno.nl/regiomontanus-calendarium-1)4
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A diplomáciai és hírszerző hálózata révén meg-
ismerte az ellenfelek terveit. Halála után azonban 
szinte rögtön megindult a másik bárói tábor, a Garai-
Cillei liga hatalmi törekvése a közvélekedés átalakí-
tására. 

Hivatalos uralkodói címe: Magyarország, Dal-
mácia (ma Horvátország egyik régiója), Horvátor-
szág, Ráma (ma Bosznia,) Szerbia, Galícia (ma Len-
gyelországhoz és Ukrajnához tartozik), Lodoméria, 
(ma Lengyelországhoz és Ukrajnához tartozik), 
Kunország (ma Románia,) Bulgária, Csehország 
1469. május 3-án a katolikus cseh rendek Mátyást 
az olmützi székesegyházban megválasztották cseh 
királynak. Mátyásnak külön cseh kancelláriája volt. 
1486-tól Ausztria főhercege.5

3. kép. I. Mátyás 1464. évi kettős pecsétjének egyik oldala. 
(Forrás: NOL)

5  Mátyás levelei II. köt., Mátyás király. — Címei : Magyar és 
cseh király. 1. 2. 4. 5. 8. 9.12. 15. 24. 35. 53. 55. 58. 59. 81. 117. 
161. 167. 180. 185. 217. 232. 233. 249. 280. 281. 289. 294. 299. 
300. 301. 302. 305. 306. 308. 309. 310. 312.  313. 314. 315. 316. 
318, 371. 372. 377. 385. 378. 380- 382. 388. ~ Magyar király. 
122. Magyar és cseh király, Morva őrgrófja. 265. Magyar és cseh 
király, osztrák herceg. 321. 323. 324. 326. 327. 328. 329. 331. 
332. 333. 334. 336. 337. 339. 340. 343. 347. 348. 349. 351. 354. 
355. 356. 358. 362. 363. p.
6 „Mátyás a német nyelvet teljesen birta.; Birunk Mátyástól 
cseh nyelven számos más levelet is, amelyeket saját morvaor-
szági alattvalóihoz vagy városaihoz intézett.; Minden arra utal, 
hogy Mátyás, amikor latinul írt vagy diktált, magyarul gondol-
kodott. Nem egyszer gondolatát szó szerint fordította le latin-
ra. Ilyenek, például, a következő helyek: Pulchrum profecto et 
memoratu dignum foret : Bizony szép és emlékezetes dolog vol-
na.” „„Mátyás diplomatiai levelezésének egyik kiválóan jellem-
ző alkatrészét képezik azok az iratok, a melyekben politikájá-
nak irányát és egyes tényeit megmagyarázza...” in: Mátyás király 
levelei. Külügyi osztály, II. köt. 1480-1490, közzéteszi Fraknói 
Vilmos, Budapest: MTA, 1895.

Mátyás királynak széles körű humanista ismeretei 
voltak, többek között az egyház- és államjog, művé-
szetek területén. Kitűnően írt és beszélt latinul, né-
metül és csehül.6 Műveltsége lehetővé tette, hogy a 
király olasz humanistákkal és tudósokkal is komoly 
beszélgetéseket folytasson.7 A tartalom és a forma 
Mátyásnál Fraknói szerint: Mátyás szónoki és írói 
egyénisége – ha vele szemben ezt a modern kifeje-
zést használnunk szabad –, a tartalomban és formá-
ban egyaránt érvényesül. „Mátyás erősen kidombo-
rodó egyéni jellemmel, mondhatnók kivételes erede-
tiséggel volt felruházva; a mely természetesen min-
denre, amit szólott, írt és tett, visszahatott...”

Hunyadi jános8 és Cillei Ulrik a kor szokásainak 
megfelelően megegyeztek 1453-ban, hogy Szent 
Miklós napján Mátyás feleségül veszi a 10 éves Cillei 
Erzsébetet. Brankovics György fejedelem mindezek-
re megesküdött Szendrő várában, Orbovai László és 
berendi Bak jános, a kormányzó familiárisainak jelen-
létében. 

7 „Mátyás király hatalmas egyéniségét és csodálatot kelt tevé-
kenységét leghívebben az ó levelei tükrözik vissza. Önálló szel-
leme arra készteté, és kimeríthetetlen tettereje arra képesíté, 
hogy— miként az udvaránál idő Galeotti feljegyzi —- » min-
den levelet, a mit szétküldött, vagy maga mondott toll alá, vagy 
ha mások írták, elolvasta...” (Fraknó előszó) In: Fraknói Vilmos: 
Mátyás levelei, Külügyi osztály, I. köt., 1458-1479. Budapest: 
MTA, 1893.
8 Hunyadi János - területi elv szerint: vajda címhez járult a 
Moldova felügyelete. Mátyás király: 1468. tavaszán kelt levele, a 
lengyelországi rendekhez. Felvilágosítja őket a magyar koroná-
nak Moldvaország irányában bírt fönhatósági jogai felöl. Hozzá-
járul ahhoz, hogy a kölcsönösen okozott károk megvizsgálására 
bizottság küldhessék ki. 
A levél elején: „Ad regem Polonie regis, se Moldaviam non 
aliam ob causam quam ob castigandum vajvodam Stephanum, 
regno suo damna inferentem invasisse; Moldaviam ab 
antiquo ad Hungariam pertinere, vajvodamque propria etiam 
confessione suum subditum esse; ceterum damnorum ab 
utrinque complanationem communi arbitrio investigandam 
post reditum ex Moravia libenter permittere, concordiamque 
maxime cum regno Polonie nunquam abnuere.” „Terram 
vero illam nostri juris esse, antiquissimus et continuatissimus 
predecessorum nostrorum regum Hungarie titulus declarat, 
non quidem inanis, sed possessione nunquam interrupta 
munitus. Nam, ut vetustiora nunc omittamus, post memóriám 
liominum vajvode Moldavienses semper regibus Pannonicis 
servierunt, et provincia illa nullum habuit presidem nisi hinc 
approbatum vei immissum usque eo, ut genitor noster qui 
tantum gubernátor erat, plures illic successive ad libitum et sine 
contradictione prefecerit vajvodas... In: OSZK, Fol. lat. 1668. 
kéziratában 153. - Epistolae. P. III. E. XXVIII.
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Az esküvőre végül Cillei Erzsébet halála miatt 
nem kerülhetett sor. Tudjuk, hogy Hunyadi János9 
1456-ban meghalt a nándorfehérvári csata után. A 
Szent Korona III. Frigyes német császárnál van.10 A 
bárói ligák számára ebben a helyzetben logikusnak 
látszott Hunyadi Mátyás megválasztása királynak, 
mivel úgy vélték, hogy a gyermek-király könnyen irá-
nyítható lesz. III. Callixtus pápa11 is Mátyás megvá-
lasztását támogatta.12

Mátyás felismerte, hogy Magyarország önmagá-
ban képtelen ellenállni a töröknek15, ezért nagyobb 
állam létrehozására törekedett. Az európai uralkodók 
és bárók összefogására létrehozta a Krisztus kínszen-

9 „A maguk elméjének szülötteit felöltöztetik az egykorú szem-
tanuk, a kortársak ruháiba, beszéltetik Mátyás királyt az ő ősei-
ről, Hunyadi Jánost az ő osztályos atyafiairól s megtévesztik, fél-
revezetik az oly jeles, az igazságot őszintén szerető férfiakat is, 
mint Kaprinai, Kerchelich, Teleki József, Nagy Iván és Réthy.” 
In: Adalékok Hunyadi János származásáról, In: Turul 1901 
évi 2. szám. Megjegyzés: Hunyadi származásáról önálló tanul-
mányban emlékezünk meg.
10 Állását a császár irányában egy német fejedelemhez irt levelé-
ben így jelezi: „Magyarország mindig szabad ország volt és a bi-
rodalommal kapcsolatban soha sem állott. Rang tekintetében a 
császárt magasabb állásúnak ismerjük el ; de az uralkodói hata-
lom szempontjából magunkat vele egyenlőknek tekintjük, any-
nyira egyenlőknek, hogy tőle egyáltalán nem félünk és miként 
eddig nem féltünk félni ezentúl sem fogunk. «Egy más alkalom-
mal pedig írja Magyarországnak szabad királya vagyunk, a né-
met birodalomhoz az alárendeltség viszonyában nem állunk.” 
11 1378. december 31. – †1458. augusztus 5.)
12 Mátyás király: Buda, 1458. aug. 7-én kelt levele III. Callixtus 
pápának. Jelenti, hogy el van határozva atyjának nyomdokaiba 
lépni... – A bíbornokhoz, Borgia Rodrigóhoz írt levélnek beve-
zetése így hangzik: „Főtisztelendőségednek irántunk és méltó-
ságunk iránt gyakran tanúsított vonzalma és szeretete minket 
méltán viszont jóakaratra kötelez; annál inkább, mivel nem is-
meretlen előttünk az, hogy kizárólag a hit érdekeiért buzgólko-
dik, minélfogva mindaz, ami a kereszténységre nézve szerencsé-
sen és sikeresen történik, örömmel tölti el. Es ez nem meglepő. 
Főtisztelendő atyaságodban visszatükrözik a szent emlék III. 
Callixtus pápának, egykor közös urunknak és pártfogónknak, a 
kinek törzséből származik, erénye és jósága, amely főtisztelen-
dőségedet is körülsugározza. Az a pápa ugyanis a kereszténység 
java iránt ég és lángoló buzgóságtól eltelve, atyánkat, a boldog 
emlék János kormányzót és minket is csodálatos szeretettel ka-
rolt fel; semmit sem tartott kedvesebbnek, mint a kereszténység 
védelméért és közös javáért egész hévvel fáradozni; a sikereket 
is, amiket a kereszténység ellenségei fölött nevezett atyánk és mi 
magunk is kiküzdöttünk, élénk örömmel üdvözölte. Mivel tehát 
főtisztelendő uraságod annak a szent férfiúnak legjobb erkölcse-
it és tulajdonságait utánozza, értésére akarjuk adni a szerencsés 
sikereket, amiket a kereszténység ellenségeivel szemben az iste-
ni kegyelem nékünk legújabban engedett.” Megjegyzés: Rodri-
gó Borgia, aki tizenhárom esztendő múlva VI. Sándor név alatt 
a pápai trónra lép.

4. kép. Hunyadi Székely13 jános (1387-1456)14 
(Köztéri szobor, Szentgotthárd. Forrás: köztérkép)

vedésének lovagrendjét, melynek ő lett a nagymes-
tere.16 A Mátyás által kiépített államszervezet rendi-
képviseleti monarchia, „a király az élő törvény”. 

A nemesi uralkodó osztály, azon belül is a főurak 
tekintetében ez a politika elsősorban a hatalmi po-
zíciók és az ezzel járó birtokok újraosztásáról szólt. 
Mátyás emellett figyelmet fordított a szélesebb köz-
nép, a városi polgárság, sőt a jobbágyság helyzetére 
is. Az adózás szorításából nem engedett, de ország-
járásai során a főurak által elkövetett igazságtalansá-
gokat igyekezett orvosolni, később ez a tevékenysége 
lett az „igazságos Mátyás királyról” szóló legendák re-
ális magva.17

1467-ben18 Mátyás, Ernuszt jánost, a tehetséges 
üzletembert, kikeresztelkedett budai zsidó kereske-
dőt nevezte ki kincstartónak és egyben udvari lovag-

13 Karácsonyi Jánosnál.
14 Hunyadi Székely János származásáról önálló könyvben emlé-
kezünk meg.
15 Mátyás király:  1465 nyarán, a bíbornoki collegiumnak ajánl-
ja Rómába küldött követeit és a törökök ellen indítandó hadjá-
rat ügyét. (In: Monumenta Vaticana. XX.)
16 Mátyás király kereszténysége In: Török József: A katolikus 
egyház és liturgia Magyarországon, (A magyar műveltség 1100 
éve), Budapest: Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 
2000. 152-157. p.
17 Mátyás királyról: Decsy Sámuel: A magyar szent korának és 
ahoz tartozó tárgyaknak historiája. Mellyet Sok régi és újjább 
irásokból ki jegyzett, rendbe szedett, meg világositott, ‚s kedves 
Hazafiainak hasznokra közönségessé tett..., 
Bétsben, 1792.  468, 455, 429, 426-427-428, 438, 400, 404-424. p.
18 Mátyás király: 1467. júliusában kelt levele, Vitéz János eszter-
gomi érseknek, a nürnbergi birodalmi gyűlésre küldött követé-
nek. Felhívja, hogy a török hadjárat ügyében a megállapodás 
létrejöttét siettesse. OSZK, Fol. lat. 1668. jelzet kéziratában 199.
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nak. Az általa kidolgozott pénzügyi reform lényege 
az volt, hogy a bevételi forrásokat együtt kezelte – ki-
véve a koronabirtokok gazdálkodását, amiért a budai 
udvarbíró felelt –, így lehetővé vált áttekinteni a be-
vételeket és költségvetést készíteni. Különösen nagy 
jelentőségű volt a pénzreform. A magyar aranyforin-
tot, mindig azonos pénzláb alapján verték az öt pénz-
verdében (Budán, Kassán, Körmöcbányán, Nagysze-
benben és Nagybányán) és így értéke állandó maradt. 
Európai összehasonlításban a dukát értéke majdnem 
azonos értékű volt a magyar forinttal. A Mátyás Ki-
rályság bevételei: 1 millió forint; Velencei Köztársa-
ság bevételei: 1 millió forint; Török Szultánság bevé-
telei: 2 millió forint; Francia Királyság19 bevételei: 1 
és 3 millió forint között volt.

A bevételek fő forrása az országgyűlés, illetve más 
esetekben a királyi tanács által megszavazott és a job-
bágyságot sújtó rendkívüli adó volt. Mátyás 1458-tól 
haláláig, 1490-ig összesen 43 alkalommal vetett ki 
rendkívüli adót, amely a sóból, pénzverési és a bánya-
jövedelmekből, a harmincad- (korona) vám, továbbá 
királyi városok és a szászok rendes és rendkívüli adója. 

Megadóztatta az egyházat és az esztergomi érsek 
jövedelmei egy részét is lefoglalta. Ezen felül a pápá-

tól és Velencétől az 1470-es éve-
kig, a török20 elleni háborúra ka-
pott összegek, valamint a később 
elfoglalt cseh és osztrák tartomá-
nyokból is érkeztek bevételek. Itt, 
ezen a területen Berendi Bak Bol-
dizsár volt a dikátor.21

6. kép. Berendi Bak Boldizsár dikátor oklevél részlete. 
(Forrás: NOL)

19 Mátyás király: 1465. elején kelt levele, XI. Lajos francia király-
nak. A törökök ellen intézend hadjárat ügyében. (In: OSZK, 
Fol. lat. 1668. jelzet kéziratában.)
20 1464. június. 11-én kelt levele. A török ellen haladéktalan se-
gítséget sürget. (In: Monumenta Vaticana. XX.) – Mátyás ki-
rály: II. Pius pápának, 1464 júliusában kelt levele: Szemrehá-
nyásokat tesz a törökök ellen tervezett hadjárat megindításának 
késedelme miatt. (In: Monumenta Vaticana. XXI.)
21 dikátor: királyi adószedő. PhS Bakk István: A főnemesség szé-
kesegyházi építkezései, Elhangzott a XXII. Őskutatási Fórumon 
2017. augusztus 3-án, Miskolcon.

5. kép. Lotz Károly festménye 
(1833-1904): Hunyadi jános kép-
mása (Forrás: Pannonhalma)

A lázadás az adók miatt 1467 tavaszán tört ki. A 
Mátyás által a korábbiakhoz képest többszörösen be-
szedetett régi és új adók miatt Erdélyben lázadás tört 
ki, ugyanis az új törvény leginkább az erdélyiek ko-
rábbi mentességeit törölte el. Mátyás a bizonytalan 
helyzetekben mindig erélyesen cselekedett. A királyi 
haderő megérkezése után a lázadók szinte harc nélkül 
szétoszlottak.22 

A szentkatolnai Bakk család előbb hatolykai 
előnévvel bírt. Mátyus (alias Matis de Mátisfalva) 
Sándor, Mátyás helytartója, azaz székely ispánja 
mentette meg Bak Istvánt, Mátyás király hadap-
ródjának életét 1467. november hónapban, ki ne-
héz sebet kapott; a moldvai hadjárat után betegen 
Hatolykára, Mátyás Sándor házához hozatott ki 
egy szekéren. 23

Ezen székely nemzetség nyomairól Kézdiszéken 
Zsigmond 1427-ből való okmánya is tanúskodik.24 A 
katonarendi szervezettségű, egyenlő jogokat élvező 
székelységet a történelem ősidőktől a hadban élőcsa-
patként tartotta számon, az ősfoglalás jogán szerzett 

22 „Egy, ezt a vidéket is érintő földrengést emleget a Háromszék 
megyéről kiadott Emlékkönyv (Sepsiszentgyörgy, 1899.), azt 
írván, hogy „(…) az 1473-iki földrengést (…) Székelyföldön is 
nagy pusztítást tett (…)” Sőt, politikai manipuláció céljából is 
felhasználták ezt a földrengést, mint az idézett mű utal erre: „a 
nép babonás hitét is felhasználván, Fáncsi Mihály bujtogató rá-
bírta a székelyeket a király [Mátyás] elleni másodszori feltáma-
dásra.” Megjegyzés: Azért van földrengés, mert nem jó királyt 
választottak – volt a magyarázat. Valószínű Szentgyörgyi gróf 
volt ennek az álhírnek a hátterében és terjesztésében. – „Fridrik 
császár Szent-Györgyi II. György részére már négyfelé osztott 
vértű czímert adott,...” In: Nagy Iván: Magyarországi családai, 
X. kötet. Szent-Györgyi család Bazíni gróf.
23 Bővebben erről szentkatolnai Bakk Endre: Bak és Jancsó csa-
lád története, (1882) p. 20.
24 Székely Oklevéltár I. köt. szerk., Szabó Károly, Budapest, 
1872. p. 123.
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hazája védelmét biztosította.25 A kiváltságos székely-
ség körében a rangkülönbség csak a hadban elfoglalt 
helyük, beosztásuk függvényében alakult. Mátyás ki-
rály Magyar Balázshoz írt levelében Besztercére uta-
sította, hogy a három rendbeli székelység gyalog, lófő 
és primorok rendjének összeírására.

1471 tavaszán Vitéz János26 és Janus Pannonius 
összeesküvés szerveztek és IV. Kázmér lengyel király 
fiát, Kázmér herceget meghívták magyar királynak. 
Erre Mátyás király 1471. szeptember 1-jére ország-
gyűlést hívott össze, a seregével itthon tartózkodó ki-
rály helyzete szükségszerűen megerősödött. Az ott 
benyújtott, majd szeptember 18-án elfogadott törvé-
nyek számos sérelmet orvosoltak. Az országgyűlésre 
1463 óta mindig meghívta az összes nemest.

7. kép. Bak Gáspár püspökprépost oklevél részlete. 
Kelt: 1467. január 16-án. 27

25 Kállay Ferentz: Historiai értekezés A’ nemes székely nem-
zet’ eredetéről, hadi és polgári intézeteiről a’ régi időkben, Nagy 
Enyeden, 1829. 
26 Mátyás király: 1462. április első felében kelt levele Szrednai 
Vitéz János váradi püspöknek. A Frigyes sászárral folyamatban 
levő tárgyalásokról.– Mátyás király: II. Pius pápához, 1462. má-
jus végén kelt levele Szrednai Vitéz János váradi püspököt már 
zágrábi püspöknek tette.  (In: Monumenta Vaticana. XIV.) – 
Mátyás király: II. Pál pápának, 1465. február közepe táján kelt 
levele.  Az esztergomi érsekké kinevezett Zrednai Vitéz Jánost 
megerősítését kéri. (In: Monumenta Vaticana. XXIX.) – Má-
tyás király: II. Pius pápának, 1463 tavaszán kelt levele. A zágrábi 
püspökség betöltése és a váradi Szent-László-káptalan alapítása 
tárgyában. (In: Monumenta Vaticana. XVII.)
27 „Berendi Back Gáspár a szepesi egyház gót ízlésben újra építő-
je, s a többi mindannyian...” In: Ipolyi Arnold: A szepesvárallyai 
XIV. századi falfestmény In: A Magyar Tudós Társaság Évköny-
vei, XIV. köt., Bp., 1876. p. 10.

Székelyföld vidékét érintő földrengést emleget a 
Háromszék megyéről kiadott Emlékkönyv, azt írták, 
hogy „(…) az 1473-iki földrengés (…) Székelyföl-
dön is nagy pusztítást tett (…).28  „Az egykori va-
gyonközösségben élő, katonarendi és nemesi kivált-
ságokkal rendelkező székely-magyar közösség társa-
dalmi életének mélybe nyúló történelmi gyökerek 
határozták meg.”29 Ez időben elhíresztelték Erdély 
területén, hogy a földrengés oka az, hogy „rossz ki-
rályt” választottak, aminek valószínűsíthetően Bazini 
gróf állt  a hátterében. 

Kázmér herceg csak október elején indult el len-
gyel seregével Magyarországra, de a támadás kudarc-
ba fulladt. A béketárgyalást IV. Kázmér király kez-
deményezte. E béketárgyalást most siker koronázta: 
1474. február 21-én a Szepes megyei Ófaluban IV. 
Kázmér és Mátyás király megbízottai megkötötték a 
békét. Magyarország és Lengyelország között pedig 
„örök béke” köttetett meg.30 Az okmányt a magyar ki-
rály február 27-én, a magyar országnagyok pedig áp-
rilis 24-én erősítették meg. A tárgyalást vezető dip-
lomata berendi Bak Gáspár püspök, szepesi püspök-
prépost volt. 

Ezzel Magyarországra és a királyra tett összees-
küvés összeomlott, hiszen korábban Vitéz János és 
Janus Pannonius Kázmért hívták Magyarországra 
Mátyás ellen.31

IV. Kázmér lengyel és I. Mátyás magyar király kö-
zött megkötött békeszerződés alkalmából az oklevél 
kiállítói (aláírói): (Rangoni) Gábor erdélyi püspök 
[=Gabriele Rangoni, 1477-től bíboros]; Oszvald zág-
rábi püspök [=Szentlászlói (Túz) Osvát]; Szapolyai 
János szepesi ispán; (Dengelegi) Pongrác János er-
délyi alvajda, a királyi seregek főkapitánya; (Handó) 
György pécsi (prépost) és „apostoli protonotárius”; 

28 Háromszék vármegye. Emlékkönyv, szerk. Potsa József, Sepsi-
szentgyörgy, 1899. 159.
29 Bakk Pál: Szentkatolnai krónika: Hely- és művelődéstörténeti 
dolgozatok, Kézdivásárhely [Tărgu Secuiesc]: Ambrózia, 2001. 
30 „Nem kárpótlásról, hanem örök békéről volt szó a „testvérek” 
között, – e néven hívták egymást a királyok.” In: Thuróczi, IV. 
67. Bonfini, 6. IV. l. 5. Katona, XVI. k. 200.
31 Fraknói: „Az 1471-ik év, a melyre Kázmér lengyel herceg 
invasiója, a Vitéz János és Janus Pannonius vezérlete alatt szer-
vezett összeesküvés esik, Mátyás királynak miként egész politi-
kájában, úgy leveleiben is mély nyomokat hagyott.”
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(Berendi Bak) Gáspár, a szepesi Szent Márton egy-
ház püspökprépostja.33 

Az ország adóztatása révén megteremtette Eu-
rópában az első állandó erős hadseregét. A korabe-
li uralkodóktól eltérően egyetlen magyar főurat sem 
juttatott vérpadra, még a lázadókat sem. A király 
megerősödött hatalmi helyzetét jól tükrözi kinevezé-
si gyakorlata: 99 személy fordul elő „igazi báróként” 
uralkodása idején. A legnagyobb nyomást az urakra 
azzal lehetett gyakorolni, ha az országgyűlésre a tel-
jes nemességet egyenként meghívták. Mátyás több 
országgyűlést tartott, mint korábban bármelyik ma-
gyar uralkodó. 34

Mátyás ekkor már rendszerezetten igyekezett biz-
tosítani természetes fia, Corvin János örökösödését. 
Hiszen már csaknem egy évtizede házasok Beatrix-
szel és még nem született gyermeke ebből a házassá-
gából.35

Az 1486-os országgyűlés fogadta el Mátyás király 
örök érvényűnek szánt 78 cikkelyből álló törvény-
könyvét., ami főként a bíráskodást és a perjogot sza-
bályozta. Magába foglalta az előző királyok rendelke-

8. kép. A békekötési oklevél. 
A tárgyalást vezető diplomata berendi Bak Gáspár püspök, 

szepesi püspökprépost. Bak Gáspár pecsétje 
jobb oldalon az első.32

32 Berendi Bak Gáspárról bővebben: Bakk István: A főnemes-
ség székesegyházi építkezései, In: Ősi gyökér, 2017. XLV. évf. 
3-4. sz. 27-37. p.
33 Pócs Dániel: Handó György könyvtára, In: Ars Hungarica 42. 
évfolyam, 2016. 4. Az MTA Bölcsésztudományi Kutatóközpont 
Művészettörténeti Intézet folyóirata, p. 329.
34 II. Endre 1231-ben törvényének e cikkelye: Si palatinus 
male administraverit negotia regis et regni, supplicabunt 
nobis (regnico lae) ut utiliorem loco ejus constituamus, quem 
volemus, et nos eorum precibus annuemus …
35 1476. december 22-én kötöttek házasságot.

zéseit és összegyűjtötte a hazai bírósági gyakorlat sza-
bályait is. 

De fontos elvi tételeket is kimondott: többek kö-
zött azt, hogy az uralkodó szokásjog (consuetudo 
regni) helyébe örökös érvénnyel az írott jog (ius 
scriptum) lép. Érvényesült benne a király törekvése a 
nemesek befolyásának erősítésére, de nem hagyta fi-
gyelmen kívül a nagyurak érdekeit sem. 

A társadalmi mobilitás is 
egy eszköz volt Mátyás ke-
zében, amit hatalma megszi-
lárdítása érdekében tudato-
san javított. Nem szakított 

ugyan a bárói renddel, amit örökölt, de uralkodása 
végére az arisztokrácia fele kicserélődött. Igen sok bá-
rót bevont a kormányzásba, úgy, hogy udvari méltó-
ságokhoz juttatta őket. A pápa felszentelt kardot kül-
dött a királynak.37 1465. január havában. II. Pál38 pá-
pának köszönetét fejezi ki a szentelt kard küldéséért: 

„Beatissime pater et domine, post humilem commendationem
mei ad pedum oscula beatorum. Sepe collatam in

me apostolice munificentie gratiam sepe conatus sum graditudine
consequi atque ita excolere officiis, ut quod ultro

delatum prius accepi, post promereri videier. Ad hec dum
omnem curam omneque studium prepararem, accessit novissime
gratia, omnem priorem exuperans, in dono sacri ensis.
ad quod suscipiendum me ex principibus de religione Christiana

benemeritis beatitudo vestra deligere diguata est,ac
simul paternali affectu admonere, ut ense ipso mistice

accinctus eo pergerem, quo me eius doni significatio advocaret.

9. kép. A közigazság: Mátyás 
1486-os törvénykönyvének36 
nyomtatott kiadása. (Forrás: 
OSZK, Inc 834.)

36 Megjegyzés: Szkítika a törvények a szkítáknál. -  „A jó tör-
vényű szkíták.” Lásd: Aradi Éva - Bakk István - Gyárfás Ágnes: 
Múlt és Jelen. A pateszi pecséthengertől a Kárpát-medencei 
szkítákon át az indoszkítákig, szerk., Bakk Erzsébet, (Traditió 
1.) Budaörs, 2018.
37 Kardot (szentelt) küld a pápa Mátyás királynak. Mátyás leve-
lei, I. 73-74. p. „1465. január havában. II. Pál pápának. köszöne-
tét fejezi ki a szentelt kard küldéséért.”
38 II. Pál pápa (1417. február 23 – †1471. július 26.)
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Qua in re licet multa sint et magna, que mihi clementia
sanctitatis vestre tam dono ipso, quam sermone tribuit,
tamen estimando, puto, dignationem illam ac benevolentiam
singularem, qua defectus officii mei) supplere voluit et
imparia adhuc merita mea cum excellenti ipso munere
coequare, suscepi igitur ensem ipsum non modo cum reverentia
ingenti et devotione debita, verum etiam cum admiratione
tante dignationis, gratias agens, quas possum, imprimis

Deo nostro, qui per Christum suum…”39

II. Pius pápa Mátyás sikerén felbuzdulva elérke-
zettnek látta az időt, hogy végrehajtsa régi tervét és 
keresztes hadjáratot indítson a török ellen. 

Elképzelése szerint Mátyás Boszniában, Velen-
ce Peloponnészoszon, a többi keresztény sereg pedig 
Anconában behajózva Albániában támadott volna. A 
pápa 1464. június 15-én érkezett Anconába, ahol vi-
szont csak néhány ezer keresztes és néhány velencei40 
gálya gyűlt össze. Mohamed szultán már július 12-én 
„nagy készülettel, és keményen ostromolni kezdte” Jajcát. 
„De Mátyás király nem aludta el a vár oltalmát, mint 
azelőtt a török császár,(…) A magyarok 41 napig sike-
resen állták ostromot, amivel augusztus 22-én a szul-
tán felhagyott és elvonult: „elkelt jajca alól, mint a füst, 
otthagyta sátorait, ágyúit, ott sok gazdagságát”. Ebben 
szerepet játszhattak a keresztes hadjárat indulásáról 
szóló hírek is. Mátyás ekkor 30 ezer fős seregével – 17 
ezer lovas, 6 ezer gyalogos, 7 ezer keresztes – a Duna 
északi partján, Bács megyei Futakon tartózkodott. 
Ezután a királyi sereg egy részével Szapolyai Imre el-
foglalta Szrebernik várát, Mátyás pedig 20 ezer fővel 
a Drina völgyében Zvornik ellen vonult. Már októ-
ber végén az ismét egyesült magyar sereg ostromol-
ta Zvornikot, de november 9-én vissza kellett vonul-
niuk, mivel a Jajcát körülzáró Mahmud nagyvezír el-
lenük indult.

39 A Mátyástól magától fogalmazott ezen levelek szerencsénkre 
elég nagy számban maradtak fönn arra, hogy azokból a nagy ki-
rályt mint levélírót jellemezhessük és a levélíró sajátosságaiból a 
nagy király jellemére világosságot vethessünk.
40 Mátyás király: 1478 év végén kelt levele. Mocenigo János ve-
lencei dogénak. Eladván a sérelmeket, miket Magyarország a 
köztársaságtól szenvedett, és utalva arra, hogy a köztársaság a 
pápa ellen állást foglalt, kijelenti, hogy a pápát fegyver hatalmá-
val támogatni fogja.

A szultán Mátyás sziléziai hadjáratát kihasz-
nálva – végigdúlta a Temesközt és Nagyváradig 
hatolva azt is felégette.41 Már júliusban a Drá-
va-Száva közén portyáztak a törökök. Télen 
Szulejmán pasa ruméliai beglerbég támadt Mold-
vára, de csapatait 1475. január 10-én Magyar Ba-
lázs erdélyi vajda segélycsapatai Vasluinál meg-
adásra kényszerítették. 1475 őszén mozgósította 
a magyar haderőt és a cseh zsoldosokkal együtt 
ostrom alá vette a törökök által újonnan épített 

10. kép. jajca vár. (Forrás: Légi felvétel. Internet)

41 „A’ szendröi basa, a’ Dunán ‚s Maroson át Nagyvára-
dig, a’ tiszai részek’ leggazdagabb városáig küldte kalóza-
it, kik februárius’ 8. án, virradat elött, a’ várost meglepvén, 
két napig dulták, ‚s fosztogatás után elhamvasztották, kis-
dedeket és aggastyánokat leöldöstek, leányokat, legénye-
ket magokkal vittek, ‚s tropaeumokül több zsák fejet, fü-
let, orrt Konstantinápolyba küldöttek.” A Dubnici Kró-
nika (Cod Lat 165. : Chronica de Gestis Hungarorum: 
(1479): … 1474. agili cursu, ante diluculum surgen tis 
aurorae, civitatem illam opulentissimam Waradiensem, 
civibus et di vitiis omnibus plenam, cui inter ceteras regni 
urbes in rebus vix erat par, insidiose invadendo, eam penitus 
exspoliantes, innumerabilem the saurum. tam in auro 
quam argento, sed et mercantiis et rebus inde hauriendis. 
Nec non de ipsa et circumjacentibus suis provinciis quam 
plurimos nobiles, proceres, cives et inhabitatores ipsius 
terrae, secus discretione non habita, honestissimas, 
praeclarasque virgines et mulieres captivantes, vinctos 
inmisericorditer ad perpetuam deduxerunt captivitatem... 
Modo sternuntur senes, jugulantur viduae, decapitantur 
adul tae, projiciuntur infantes et moriuntur frigore ... Feria 
tertia sequenti ... turci praetaetl eandem (civitatem) ignis 
voragine funditus combusserunt; ruunt claustra et ecclesiae 
in ea constructae…” Quid modo restat, nisi castrum et 
monasterium ecclesiae basilicae? non tamen integrum, quia 
metu ignitarum telarum tectura est privatum. Et sic tandem 
incine rata civitate praedicta, et circum vicinis suis provinciis 
depraedatis et exustis iidem Turci .... versus propria redierunt 
nemine eis ob stante…”
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42  Sabácz előtti táborában Mátyás király. In: Mátyás levelei II. 
köt., 375- 376. p. Megjegyzés: Rokona Dsem hercegnek, „II. 
Mohamed fia, ami abban leli magyarázatát, hogy anyja Má-
tyás király nagynénje volt.” – Mátyás király 1476. február 2-án, 
Szabácson kelt levele, IV. Sixtus pápának. Háláját fejezi ki tevé-
kenységéért, melyet a keresztény hatalmaknak a törökök ellen 
egyesítésére kifejt. Biztosítja, elhatározása felöl, hogy életét és 
erejét a kereszténység szolgálatának szenteli. (In: Montimenta 
Vaticana. E. LXXXII.) - Mátyás király: 1476. november 9-én 
kelt levele, Nürnberg városának. Felhívja, hogy a császár által 
kért hadisegélyt ne ajánlja meg, mivel azt a császár nem a tö-
rökön ellen, mint állítja, hanem a király és szövetségesei ellen 
akarja fölhasználni. (Egykorú másolata a drezdai állami főlevél-
tárban.)
43 Sz. Farkas Jenő: Drakula vajda históriája Budapest: Akadémi-
ai Kiadó, 1979. 1. kiadás 154. p.

Szabács várát.42 A magyar végvárrendszer fontos 
elemmel egészült ki, de a király számára is fontos ta-
nulság volt, hogy a már ekkor híres seregével hogyan 
sikerült érvényre juttatnia a győzelmet. 

Hadvezérei is vezettek komoly hadjáratokat a török 
ellen, 1476 augusztusában Báthori István országbíró 
sikeresen harcolt Moldvában, majd Havasalföldre vo-
nult, ahol elűzte a törökbarát III. Basarabot, akinek he-
lyére Mátyás 14 év után ismét Vlad Ţepest nevezte ki, 
aki azonban csak néhány hónapot uralkodhatott, mert 
meggyilkolták és Basarab lett újra az előjáró.43

1479-ben44 történt egy újabb nagyobb török be-
törés Magyarországra. Haszán-oglu Isza bég októ-
berben 35-40 ezres sereg élén feldúlta Királyföldet. 
Báthori István erdélyi vajda és Kinizsi Pál temesi is-
pán csapatai azonban október 13-án a kenyérmezei 
csatában Alvinc és Szászváros között hatalmas vere-
séget mértek rá. 

1480. augusztus 10-én a törökök elfoglalták az itá-
liai Otrantót, amivel közvetlenül fenyegették Mátyás 
apósának, I. Ferdinánd nápolyi királynak az országát. 
Ferdinánd 1481 szeptemberében visszafoglalta a vá-
rost, amiben segítségére volt a Magyar Balázs vezet-
te magyarországi kontingens, 400 gyalogos, 100 pán-
célos lovas és 200 huszár. Mátyás közben 1480 vé-
gén Magyarországról három irányban támadott a tö-
rök ellen: István moldvai csapatai Havasalföldre, Má-
tyás katonái Dél-Boszniára, Kinizsi Pál pedig Szerbi-
ára. A magyarok két nagy csatát nyertek Szarajevó és 
Szendrő mellett. Majd Ali szendrői bég portyázásait 
megtorlandó Kinizsi 1481 végén45 újabb sikeres had-
járatot vezetett Szerbiába. 

Májusban elhunyt II. Mehmed helyére lépő II. 
Bajazid oszmán szultán felújította a még apja ál-
tal kezdett béketárgyalásokat. Erre az is ösztönözte, 
hogy Mátyás támogatni kezdte unokaöccse, Dzsem 
herceg46 trónigényét, aki 1481-ben Rodoszra mene-
kült a Johannita lovagrendrendhez. Végül 1483-ban 5 

11. kép. Dubnici Krónika: Chronica de Gestis Hungarorum: 
(1479): A Dunántúlon készült. (Forrás: OSZK, Cod Lat 

165. <www.kepkonyvtar.hu>2018.11.25.)

44 Mátyás király: 1479. január 12-én, Kassában kelt levele III. 
Frigyes császárnak. Felhívja, hogy az 1477. évi békekötésben 
megállapított összeget fizesse le.
45 Mátyás király levele 1481-ből: »Magyarországnak szabad ki-
rálya vagyunk, a német birodalomhoz az alárendeltség viszo-
nyában nem állunk. «A pápához írt egyik levelében a császár 
fenyeget  magatartásáról megjegyzi, hogy» azzal ugyan keveset 
gondol. «És a császárnak az fenyeget nyilatkozatára azt válaszol-
ja, hogy, ha a dolog háborúra kerül, ez »nem első győzedelmes 
háborúnk lesz! «Az 1481-ik év nyarán arról értesül, hogy a né-
met birodalmi gyűlés, a pápai követ cselszövényei következté-
ben, a törökök ellen kért segélyt tőle megtagadja, sőt ellene a 
császárnak segítséget nyújtani kész. »Mi bizonyára — írja ek-
kor — a teanoi püspök praktikáival nem törödünk; és nem fek-
tetünk nagy súlyt rá, ha a birodalom fejedelmei a törökök el-
len igért segítséget ellenünk a császárnak nyújtják; mert remél-
jük és Istenben bízunk, hogy, ha az bekövetkezik, a mi érdeke-
inket jól biztosítani és ügyünkről minden módon gondoskodni 
képesek leszünk.«
46 Dzsem herceg rokona, In: Mátyás levelei: II. köt., Dsem 
(Zoldanus, Zyzim) török herceg, II. Mohamed fia. 150. - kiszol-
gáltatása ügyében levél XI. Lajos francia királynak p. 246.
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12. kép. Vajdahunyad vár.  A vár belső mozaikján a holló motívuma. (Forrás: saját felvétel.)

Bécs elfoglalása után Mátyás király hozzálátott Al-
só-Ausztria igazgatásának rendezéséhez. 1487 márciu-
sában a király tartománygyűlést hívott össze, ahol fel-
vette az osztrák hercegi címet, azaz törvényes ausztriai 
uralkodónak nyilvánították, és ettől kezdve osztrák pe-
csétet is használt. Mátyás itt is alkalmazkodott a helyi 
szabályokhoz. Rendszeresen összehívta a tartomány-
gyűlést, megtartotta az addigi intézményeket, sőt zö-
mében azokkal a személyekkel töltötte be őket, mint 
korábban. Felemelte a bécsi egyetemi tanárok fizeté-
sét. A bécsi polgároknak élelmet osztatott. 

évre fegyverszünetet kötöttek, amelyet 1488-ban két 
évvel meghosszabbítottak. Mátyás ezzel biztosította 
természetesen az országot az újabb nyugati hadjára-
ta idejére. 

A magyar király a háborúk eredményeképpen a 
Szent Korona országainál lényegesen nagyobb terü-
let felett szerzett hatalmat. A cseh tartományok ese-
tében cseh királlyá is választották, ezért Sziléziában 
birtokos német birodalmi fejedelmek is hűségesküt 
tettek neki.

Mátyásnak külön cseh kancelláriája volt, amely-
nek élén csehek vagy morvák álltak. Uralkodása vé-
gén a morva Jan Filipec (Filipec János) váradi püspök 
egy személyben töltötte be mind a magyar és a cseh 
kancellári posztot. 

Mátyás szigorúan tiszteletben tartotta az összes 
tartományában a rendek jogait. Szilézia és Lausitz 
több önálló hercegségből állt. A király 1473-ban itt 
egységes igazgatást akart bevezetni, főkapitánnyal az 
élén. 1474-ben azonban Mátyás személyesen is meg-
jelent a gyűlésen, és Szapolyai Istvánt végül megvá-
lasztották főkapitánynak, mind Sziléziára, mind 
Lausitzra kiterjedő hatáskörrel. A király a ma-
gyarországinál kisebb mértékben vetett ki 
adókat Sziléziában. Boroszló Mátyás sziléziai 
uralmának fő támasza volt. 

13. kép. Corvin Hunyadi Mátyás 
szobor. Kolozsvár főtere. (Mátyás 

király emlékmű. Szobrász: Fadrusz 
jános. 1902. október 12.)
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 Az elfoglalt várak és városok élére kivétel nélkül 
magyar vagy cseh katonák kerültek. Egyedül a bécsi 
vár udvarbírója lett osztrák, Sigismund Schnaidpeck 
(Snapek Zsigmond) nevű lovag.

A török elleni harcokban belátta, hogy serege csak 
aktív védelemre képes és ennek megfelelően járt el. Azt 
is látta, hogy a török belátható időn belül nem tud átfo-
gó támadást indítani Magyarország ellen. Azért fordult 
Csehország és Ausztria ellen, hogy Magyarországot erő-
sebbé tegye a hatalmas Oszmán Birodalom várható hó-
dító kísérleteivel szemben. Keresztény királyként védte 
a magyar király a városokat, Olmüczt, Pozsonyt, Kősze-
get, Lausitz-t, stb... továbbá a cseh katolikusokat.

Legnagyobb sikerét az 1474-es sziléziai hadjárat-
ban érte el, az úgynevezett boroszlói táborozás során, 
amikor a huszárság mozgékonyságának mesteri ki-
használásával békére kényszerítette a többszörös túl-
erővel felvonult lengyel-cseh ellenfelét.

A nagy csatákat továbbra is a nehézlovasság roha-
ma döntötte el. A leglényegesebb változás abban volt, 
hogy a nagy csatatereken is jelentőssé vált a könnyű-
lovasság szerepe: a tobischaui 1469-es és szarajevói 
győzelmet 1480-ban főleg a huszárok javára kell írni. 
Mind a török, mind a nyugati hadszíntereken főleg 
a várak elfoglalására törekedett, ami ebben az idő-
szakban hadművészet fő irányvonalának számított. 
A Fekete sereg és általában a magyar csapatok igen 
sok várat, erődített várost foglaltak el. A legfonto-
sabbak Jajca, Szabács, Bécs, Bécsújhely, Kosztolány, 
Magyarbród Hainburg, Korneuburg voltak. Nagy 
gondot fordított különösen a végvárrendszer fenn-
tartására a megfelelő várkatonaság ellátására az erő-
dítmények karbantartására. 

Mátyás király és a Pálos-rend: 1466.47 január 17-
én, Mátyás király a Buda feletti Szent Lőrinc kolostor 

47 Mátyás király: 1466. március 30-án, kelt levele a Rómába kül-
dött követeinek. Értesíti őket a törökök fenyegető magatartása 
felöl. „...Hi jam nuper in Servia, prope Zenderov castra metati 
sunt. Sequi eos velle dicitur propediem Turcus in persona 
propria et filius maior, cum omni robore et mole potentie sue, 
ut Nandoralbam hac estate expugnet, Serviam totam occupet et 
castrum Jaicza Boznamque recuperet. Tedet, inquiunt, vite sue, 
nisi duobus his locis Nandoralba et Jaicza e vestigio potiatur, 
quorum primum ad Ungariam, Poloniam, Bohemiam; alterum 
ad Dalmatiam, Istriam, Italiam et Almaniam sibi ianuam 
futuram putat...”

pálos remetéi részére, hogy az uralmuk alá tartozó te-
rületen békét és biztonságot nyújthassanak, az ártal-
mas emberek bűneit kiirthassák és a jámbor emberek 
az élelmükhöz szükséges javakat megkereshessék…. 
A király különösen kedvelte a magyar alapítású ren-
det, a pálosokat.48 Lorantházi Bakk István (†1518) 
pálos generális Mátyás időszakában.49 Nagyváradi 
kanonok Bak Barnabás, Bak Gáspár50 testvére, ők itá-
liai egyetemen is tanultak, sőt Lorantházi Bak István 
a párizsi egyetem (Sorbonne) tanára is volt.51

„Anno 1483 Petrus de Varda Archi-Episcopus 
Colocenus, et summus Regis Cancellarius mandato 
Mathiae Regis Praeposituram53 S. Michaelis de insula 
leporum Ordini Praemonstratensium restituit, sed 

48 Mátyás levelei: II. köt., Pálosok 32-34. — követei Rómában. 
357.
49 PhS Bakk István: Boldog lorantházi Bakk István OSP ge-
nerális atya élete és halála †1518 In: Ősi gyökér, szerk. 
Gyárfás Ágnes, 2015. 3-4. szám, 23-25. p. http://epa.
oszk .hu/02300/02387/00036/pdf/EPA02387_osi_
gyoker:2015_3-4_023-035.pdf
50 PhS Bakk István: A főnemesség székesegyházi építkezései, El-
hangzott a XXII. Őskutatási Fórumon 2017. augusztus 3-án, 
Miskolcon. In: Ősi gyökér XLV. évf. 3-4. sz. 2017. július – de-
cember, 27-37. p.
51 PhS Bakk István: Boldog lorantházi Bakk István OSP ge-
nerális atya élete és halála †1518 In: Ősi gyökér, szerk. 
Gyárfás Ágnes, 2015. 3-4. szám, 23-25. p. http://epa.
oszk .hu/02300/02387/00036/pdf/EPA02387_osi_
gyoker:2015_3-4_023-035.pdf
52 A szöveg élén jobb felől: Commissio propria domini regis. - 
Függőpecsét töredékével.
53 Elsőbbség, kiváló, élére tenni.

14. kép. Priviligiales Iuiis Gladii. Acta Pauli 8.52 Mátyás ki-
rály kiváltság levele az ősi magyar Pálos-rendnek, 
Remete Szent Antal napján. (Forrás: DL 16297)
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15. kép. A magyar ősi Pálos Pietà szobor. (1685) Sopron, 
Pálosok tere 4. (Fotó: Kotricz Tünde.)

post decennium data est Paulinis, ut habet Synodus 
Pazmaniana” inqvit Timon. c)54 Non videtur summus 
Cancellarius optima fide occupavisse, 
tenuisseqve Praeposituram, qvi 
tam sicce iubetur a Rege, eandem 
legitimis heris restituere. Nempe 
rapimur interdum, dum fortuna ridet. 
P. Timon vir alias solertissimus, atqve 
etiam sagacissimus pro Praepositura 
insulae leporinae, scribere volebat, 
Praeposituram insulae Csepelyiae 
S. Eustachii Paulinis traditam fusse. 
Vide infra ih serie Monasteriorum 
Ordinis S. Pauli primi Eremitae: de 
Csuth.”55: „Az 1483 évben a Váradi 
Péter kalocsai érsek legfőbb királyi 
kancellár Mátyás király megbízásá-
ból helyre (visszaállította) a Nyulak szigetén Szent Mi-
hály [kolostora a St. Margithe de Insula Leporim-on] a 
premontrei rendben, de egy évtized múlva a pálosok-
nak ajándékozták56, úgyhogy most birtokolja a „Pázmá-
nyi kollégiuma”mely kiderül az V. Zsinatból.” így idézi 

54 Epit. ad hunc annum : Pótlás ezekhez az évekhez.
55 Fuxhoffer, Damiani: Monasteriologia regni Hungariae in 
qva Libris V Synoptice, orginario-diplomatice... et Monosteria 
Ordinis Sancti Benedicti E probatis Patriae, et... Liber I. 1804. 
43-44. p. Lásd még: Timon epit Chron ad annum 1304 et 1305. 
: Timon pótlása 1304, 1305 évekhez.
56 1493-ban a margitszigeti premontrei prépostságot a magyar 
Pálos-rend kapta meg. In: Őri G. György: Margitsziget történel-
me az 1-ső századtól a jelenkorig és a Margitszigeten lakott hét 
tekintélyes szerzetes rendek eredete, rendeltetése, főbb szabá-
lyai, színezett öltözete s rövid történelme, 2. kiad. Kecskemét, 
1877. 91, p. 163.

Timon. c) Nem látszik, hogy a legfőbb kancellár a leg-
jobb hozzáállással birtokba vette volna és birtokolná 
(szobrot, képet, oltárt) amit oly egyszerűen elrendelt 
a király ugyanazt a törvényes örökös visszaadná. Bizo-
nyára néha kiraboltatunk miközben Fortuna nevet. P. 
Timon, aki a legjártasabb (férfi) úgyszintén a legjobb 
szimatú és igen éles eszű a Nyulak szigetéve (szobrával, 
oltárával, képével stb.) [kolostorával] kapcsolatban, írni 
akart az átengedéséről a Csepel szigeti Szent Euszták-i 
pálosoknak. Ilyen felülről betett láncolat okán éltek 
Csúton is monostori rangban Első Remete Szent Pál 
rendje a pálosok.”57

Így tehát Mátyás király a pálosoknak58 adta a 
csúti monostoron (1475-től pálos) kívül a Buda fe-

57 Fuxhoffer, Damiani: Monasteriologia regni Hungariae 16-17. p. 
58 Mátyás király: 1475. június 15-én kelt levele, IV. Sixtus pápá-
nak. Kéri, hogy Barbo Márk bíbornokot pálos-rend védnökévé 
nevezze ki. (In: Monumenta Vaticana. E. LXXIII.) Megjegyzés: 
Apulejai patriarcha: Barbo Márk. 
1476. január 16. IV. Sixtus pápának. A törökök ellen intézett 
hadjárat tárgyában. (In: Moniunenta Vaticana. E. LXXVIII.) „...
in quo nulla fides, nulla federis observatio, nulla amicitia, nullus 
Dei cultus, nulla religio sita es; sed inexplebilis dominandi 
libido, innata perfidia, divini et humani juris contemptus, 
christiani sanguinis infinita quedam sitis; qui capitali te odio 
prosequitur, et regnis tuis semper infensus fit, cum quo nul-
la fida pax, nulla societas esse potest. Habes enim plurima 
interrupte fidei ante oculis exempla: siquid promittit, id solum 
agit, ut alliciat, ut ab incepto opere animum distrahat, ut in 
omnem occasionem te et ceteros postmodum opprimat. Excita 
igitur animi tui magnitudinem, Mathia rex invictissime, et te 
maxime eum presta, quem superioribus annis maxima cum 
laude tua prestitisti. Magnum in te presidium fides catholica 
collocavit, multum de te sperat apostolica sedes, que tibi non 
deerit, et que ad hec omnia consilia sua dirigit...”

16. kép. Zsámbéki Keresztelő Szent jánosról nevezett monostort Mátyás király 
a magyar alapítású Pálos Rendnek adományozta. (Forrás: saját felvétel.)
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letti Fehéregyházát (1480-től pálos rendi kézben), 
a zsámbéki monostort (1477-től pálosoké) és Má-
tyás utódja, II. Ulászló a Boldogasszony szigetén levő 
Szent Mihály Arkangyalról nevezett monostort is, 
ami előbb a premontreiek rendjének birtoka volt.59 

A zsámbéki (pilisi ispánság) Keresztelő Szent János 
monostorának első pálos perjele Váci János. 1482-ben 
Pátka és Szerdahely birtokokat tizeddel együtt meg-
kapták a pálos atyák. Érdemes lenne tovább bővíteni 
a kutatásokat: Mátyás király, a Hunyadiak, a Szilágyiak 
és a Bakkok által a magyar pálosoknak adományozott 
kolostorokat és monostorokat összeírni.

Korábban Mátyás családja a főúri korabeli szoká-
sának megfelelően már gyermekkorában házassági 
terveket készítettek számára. 1455-ben Hunyadi Já-
nos megegyezett Cillei Ulrikkal abban, hogy Mátyás 
feleségül veszi lányát, Cillei Erzsébetet. Mivel azon-
ban a menyasszony 1455-ben meghalt, a házasság 
nem valósulhatott meg.

Míg Mátyás fogságban volt, 1458 elején nagybáty-
ja, Szilágyi Mihály60 megegyezett Garai Lászlóval61, 
hogy Mátyás feleségül veszi Garai lányát, Annát.  

Később kiderült, hogy Mátyás viszont Prágában – 
szabadulása fejében – megegyezett Podjebrád György-
gyel arról, hogy az ő Katalin lányát veszi el. Ez a házas-
ság 1463. május 1-jén létre is jött, de Katalin már 1464 
tavaszán, 15 éves korában meghalt gyermekszülésben.

Mátyás első feleségének elvesztése után hama-
rosan újra kívánt nősülni, tudjuk, hogy dinasztikus 

59 Varia Paulina III. (1998) 251-256. p.
60 Szilágyi Mihály Mátyás király megválasztásakor,1458-ban, 
literáti Keszi Bak Balázs Solymosvár várnagyát küldi Kassa vá-
ros tanácsához, hogy Mátyás királlyá választásának hírét elvigye. 
In: Bakk István [et al]: Pálos rend a történelemben, (Traditió 
2.) Budaörs: Bakk Endre Kanonok Alapítvány, [2012.], 225. p. 
61 „László előbb visegrádi kapitány, korona-őr, majd macsói és 
tótországi bán, végre pedig 1447-dik óta szintén nádor volt. – 
Családi viszonyai, a Cillyekkeli rokonsága Albert királynak halá-
la után özvegye Erzsébet királyné részén tarták őt, valamint ké-
sőbb is a Hunyadiak ellenében a Cilly párton működött, s Má-
tyás király ellen is, Fridrik császárt királyul hivta meg. Mátyás 
a pártoskodókat 1459-ben legyőzvén, ildomossága és mérsék-
lete által őt is részére látszott végre megnyerni. Meghalt 1460. 
táján. Nejétől Alexandra tescheni hercegnőtől köv. gyermekei 
maradtak: Jób, Anna Hederváry Imrené, N. (Mária?) Hunya-
di László jegyese, utóbb Ujlaky Miklósné, VI. János, és V. Mik-
lós, ki korán elhalt, özvegye 1440. Margit, kitől gyermekei: Ilo-
na és József gyermekkorukban elhaltak.” Nagy Iván: Magyaror-
szág családai, IV. kötet, Garai család (Garai †)

okokból. Biztosan német feleséget is kaphatott volna 
Szászországból vagy német fejedelmi területekről, de 
a magyar főurak ezt azonban ellenezték. Mátyás po-
litikailag a legmegfelelőbbnek IV. Kázmér lengyel ki-
rály leányát, Hedviget tartotta volna.62

Az 1470. évi bécsi látogatásakor ismerkedett meg 
egy steini gazdag polgárleánnyal, Edelpeck Borbálával 
(Barbara Edelpöck) (-1495). Elhozta magával Budá-
ra, maga mellett tartotta, és a kapcsolatukból született 
1473. április 2-án természetes fia, Corvin János. 

62 Mátyás király: 1468. tavaszán kelt levele, a lengyelországi ren-
dekhez. Felvilágosítja őket a magyar koronának Moldvaország 
irányában bírt fönhatósági jogai felöl. Hozzájárul ahhoz, hogy a 
kölcsönösen okozott károk megvizsgálására bizottság küldhes-
sék ki. A levél elején: „Ad regem Polonie  regis, se Moldaviam 
non aliam ob causam quam ob castigandum vajvodam 
Stephanum, regno suo damna inferentem invasisse; Moldaviam 
ab antiquo ad Hungariam pertinere, vajvodamque propria 
etiam confessione suum subditum esse; ceterum damnorum 
ab utrinque complanationem communi arbitrio investigandam 
post reditum ex Moravia libenter permittere, concordiamque 
maxime cum regno Polonie nunquam abnuere. „Terram vero 
illam nostri juris esse, antiquissimus et continuatissimus 
predecessorum nostrorum regum Hungarie titulus declarat, 
non quidem inanis, sed possessione nunquam interrupta 
munitus. Nam, ut vetustiora nunc omittamus, post memóriám 
liominum vajvode Moldavienses semper regibus Pannonicis 
servierunt, et provincia illa nullum habuit presidem nisi hinc 
approbatum vei immissum usque eo, ut genitor noster qui 
tantum gubernátor erat, plures illic successive ad libitum et sine 
contradictione prefecerit vajvodas...” In: OSZK, Fol. lat. 1668. 
kéziratában 153. - Epistolae. P. III. E. XXVIII.
63 A magyar Pálos-rend temploma. Corvin János is a pálosokhoz 
(pálos templomba) akart temetkezni.

17. kép. A lepoglavai63 Corvin jános sír. A magyar pálosok 
kolostora volt. (Fotó: Holczmann Balázs)
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1465.64 július 2. Róma Apud Sanctum Petrum 
sexto Nonas Julii: „II. Pál pápa bizonyítja, szívesen 
adja hozzájárulását mindahhoz, amit elődei a szer-
zetesek vagy szerzetesnők békés életének a biztosí-
tására kaptak, mint kiváltságot. Így amikor bemutat-
ták előtte II. Pius pápának a Nyulak szigeti apácák ér-
dekében kiadott In eminenti bulláját és annak végre-
hajtását és annak a végrehajtásáról intézkedő okleve-
lét, azokat Mátyás király anyja: Erzsébet, továbbá a 
perjelnő és a konvent kérésére szóról-szóra átírja, az 
azokban foglaltakat apostoli tekintélyénél fogva meg-
erősíti és örökérvényűnek jelenti ki. Nulli ergo…”

Továbbá az 1469. február 12-én kelt levél: „Má-
tyás király, minthogy az apácák kolostorukat nem 
hagyhatják el, megengedi, hogy a nyulakszigeti apá-
cák vagy perjelnőjük bármely bíró által megítélt es-
küt officialisaik65 és ügyvédjeik révén is letehessék. 
Elrendeli, hogy fő- és titkos kancellárjai: István ka-
locsai és bácsi és János esztergomi érsekek, a nádor, 
országbíró és az egyházi és világi bíróságok ne kény-
szerítsék az apácákat és a perjelnőjüket eskütétel-
re, hanem azt officialisaik és ügyvédjeik is letehe-
tik helyettük.”66 Megtaláltuk azt az oklevelet, mely 
szerint több esetben is a Bak(k) lányokkal kisérve 
ment Szilágyi Erzsébet a szigeti apácákhoz.67 „Márk 
a Szent Márk-egyház cardinalisa, aquileai pátriarcha 
apostoli követ Mátyás király anyjához: Erzsébethez. 
Kérésére megengedi, hogy udvarhölgyével: Bak 
Mihály özvegyével, Dorottyával és többi szolgála-
tot tevő leányaival együtt tisztes és előkelő ruhába 
meglátogathassa, bármelyik apácát meglátogathas-
sa és vele beszélgessen. Zártan öltözve az óbudai és 
nyulszigeti apáca-kolostorokat tetszése szerint bár-

64 Mátyás király: 1465. április 29-én, kelt levele II. Pál pápá-
nak. Köszönetét fejezi ki azon elhatározásáért, hogy a törö-
kök ellen intézend hadjárat ügyét felkarolja. „Ad pontificem 
Paulum secundnm gratiarum actorie, quod regni Hungarie 
conservationi intendat, cui rex quoque omnia sua se fortiter 
impendere velle demonstrat, dummodo ad posse assistentia 
prebeatur. (In: Monumenta Vaticana. XXXI.)
65 hivatalnok(ok) v. kötelesség, szolgálat.
66 Az oklevélben szereplő egyének voltak: Anna nyulakszigeti 
perjelnő, Mátyás király, Erzsébet király anyja, János bíboros, Já-
nos pápai legátus, Dénes esztergomi érsek, Dénes pápai legátus.
67 Bakk István [et al]: Pálos rend a történelemben, (Traditió 
2.) Budaörs: Bakk Endre Kanonok Alapítvány, [2012.] 224-
225. 

mikor.”68 Tehát ez sem véletlen, hiszen rendszeresen 
látogatta Corvin János anyját a domonkos kolostor-
ban. Valószínű, hogy a kis János herceg69 fejlődésé-
ről is beszámolt és rendszeresen tájékoztatta gyer-
mekkel kapcsolatosan. Dr. Gyárfás Ágnes által ösz-
szeállított, a Tanulmányok Mátyás király éve alkal-
mából, a Miskolci Bölcsész Egyesület által a Buda-
várban rendezett konferencia anyagában70 olvashat-
juk Szilágyi Erzsébet és Beatrix ellentétéről és a do-
monkos apácák közül pedig Corvin János édesany-
járól. „Mátyás király bécsi berendezkedése után az 
egyetemen felé mutatott jóindulatát több ízben is 
kinyilvánította. 1489-ben, egy, az egyetem által ren-
dezett nyilvános dispután személyesen is megjelent 
és fel is szólalt.71 A bécsi egyetemmel Beatrix király-
né is kapcsolatban állt. A királyné ugyanis meggyő-
ződéssel hitte, hogy a meddőségéért Korvin János 
anyja a felelős, és akit ezért bűbájossággal, boszor-
kánysággal vádolt meg a pápánál. Előtte kikérte az 
egyetem több tanárának is a tanácsát. A professzo-
rok véleménye a kérdésben sajnos nem ismeretes.”

„A király leendő apósa az egyik legelőkelőbb eu-
rópai királyi házak: az Árpád-ház, és az aragón di-
nasztia leszármazottja volt, bár ő is házasságon kívül 
született. Aragóniai Beatrix azonban ennek ellenére 
igen előkelő királyleánynak számított kasztíliai, mind 
aragóniai őseit tekintve. Árpád-házi őse (I. András 
Jolánta nevű lánya) pedig dinasztiai törekvéseit erő-
sítette. 

Nem csak Mátyásra, hanem rajta keresztül az ud-
varra és az egész országra is sokféle módon hatott az 
akkoriban már érett nőnek számító, húsz éves hölgy, 
aki hamarosan uralkodótársi szerepet kezdett betöl-

68 DL 17328. 1472. június 6. Pápai követ engedélye, (octavo 
Idus Iunii) Bude. Acta eccl. f. 35. n. 19. 
69 Corvin János egy német polgárlánytól született Mátyás ki-
rály törvényesített fia volt. 1504-ben halt meg egy szerző sze-
rint fiával és Zsófia lányával együtt megmérgezte (h)enyigi) Tö-
rök Imre. In: Lissák György: Az aranykígyó. Fráter György éle-
te, sorszerk. Árva Vince OSP,. Fráter György Alapítvány, 1998. 
Varia Paulina IV.409. p.
70 Tanulmányok Mátyás király éve alkalmából a Miskolci Böl-
csész Egyesület által a Budai várban rendezett konferencia anya-
gából, összeáll. Gyárfás Ágnes, MBE, Miskolc, 2009. 
71 Carbo, Ludovico: A Mátyás király dicső tetteiről írott Corvi-
na. (MTA. Könyvtár).
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teni. A király az előző nyolc évét lényegében állandó-
an tábori körülmények között élte, közvetlen kapcso-
latban alvezéreivel és katonáival.72 Igaz, addig is képes 
volt diplomáciai célokból elkápráztatni külföldi ven-
dégeit, de minden bizonnyal otthonosabban érezte 
magát katonái között.”

Gótikus minuskulákból álló körirata: Sigullum + 
mathie + dei + gracia regis + hungarie + dalmacie + 
croacie etc. 

A királyi címer, amely a király trónkárpitját és ha-
lotti pajzsát is díszíti, a négyelt címerpajzs első me-
zőjében vörös és ezüst pólyák, a második vörös me-
zőben zöld hármas halomból kiemelkedő ezüst ket-
tős kereszt; a harmadik kék mezőben három arany le-
opárdfej és a negyedik ezüst mezőben a vörös cseh 
oroszlán. A boglárpajzson a Hunyadi ház gyűrűs hol-
lója, ezt a címert Mátyás 1470-ben helyeztette el a 
Nagyboldogasszony-templom déli tornyán. Ugyanez 
a címerrajz szerepel a Corvinák lapjain is.

Szerémi György krónikájában a király kifakad, 
amikor Szendrő ostromát kellett abbahagynia arra a 

18. kép. Mátyás király titkos pecsétje73

72 Bocatius család: A megnemesítésről emlékezik Bod.  „E ke-
gyelmet versekben köszöné meg, s hozzá is irtak örvendező 
verseket.  L. Hungaridos Libri Poematum Quinque. Bartphae 
1599. czimü munkájában. – Mátyás király jeles tetteiről irt mun-
kája  Salomon Hungaricus etc. Cassov. 1611. jelent meg.” Nagy 
Iván: Magyarországi családai, II. kötet.
73 Kumorovits l. Bernát: A magyar király egyszerű- és titkospecsét 
használatának alakulása a középkorban. Klebelsberg Évkönyv, 
1937. 69-112. p.  Lásd még Turul 1932. évf. Mátyás király pe-
csétje című tanulmányt.

19. kép. Werbőczy István jogtudós szobra Budapesten 
a Ferenciek terén. (Forrás: Budapest Anno)

hírre, hogy a „betört a német a Dunántúlra”: „Ó, gaz 
németek! Milyen szerencsét, a kereszténységnek milyen 
hasznát veszítem el miattatok!”74

Mátyás tehát felismerte, hogy Magyarország egy-
magában nem „képes azokra a katonai erőfeszítésekre, 
amelyek a törökökkel szemben megvédhetik. Valamilyen 
módon biztosítania kell, hogy más országok is részt vál-
laljanak a magyar honvédelmi költségekből. Mivel pedig 
erre önszántából, mint korábbi és későbbi évek tapaszta-
latai egyaránt bizonyítják, egyetlen ország sem volt haj-
landó, rá kell kényszeríteni a teher átvállalására.” 

74 Szerémi György: Magyarország romlásáról, Budapest: Szép-
irodalmi Kvk. 1979. 401. p.

20. kép. I. Mátyás 1464. évi kettős pecsétjének hátlapja. 
(Forrás: NOL)
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Mátyás már 1465-ben jelezte készségét pápai tá-
mogatás fejében mind a csehek, mind a török elleni 
harcra. 75

1468 tavaszán morva főkapitány támadást indított 
III. Frigyes76 ellen. A császár kért segítséget Mátyás 
királytól. A magyar királynak a belpolitikai helyzete 
is nehéz volt, ezért is döntött a harc mellett. Antonio 
Bonfini77 ezt így fogalmazta meg: „Hogy otthon nyu-
godtan élhessen, háborút támasztott külföldön.”78 

1471 márciusában meghalt Podjebrád György 
cseh király. 1471. május 28-án Lorenzo Roverella pá-
pai legátus Jihlavában Mátyást megerősítette cseh ki-
rályi címében.

75 Mátyásnak uralkodásának nagyobb jelentőségű eseményei-
ről, különösen hadjáratainak lefolyásáról, Európa különböző ré-
szeibe tudósításokat küldeni. Ezt atyjától tanulta, a ki Vitéz Já-
nos tollával szerkesztett, a pápához és más uralkodókhoz cím-
zett jelentésekkel igyekezett a keresztény világ érdeklődését a 
kereszténységért küzdő Magyarország iránt ébren tartani.
76 Mátyás király: Buda, 1458. ápr. 14-én kelt levelében amely-
ben  III. Frigyes császárnak. A törökök ellen intézendő hadjárat 
létesítésére buzdítja.
77 1427-1503.
78 Bonfini a szavait: „Saepe Matthias dicere solebat, neminem, 
praeter se et imperatorem, futurum, qui intimam belli causam 
no verit, quod sibi cum caesare intercessit”, Palma ekkép magya-
rázta: „Cum (Fridericus) conjugium nulla amplius arte impediri 
posse cerneret, ut Matthiae spem haeredis adimere, sicque de 
sua suorumque, si ille sine sobole obiret, in solio hungarico 
successione eo certior fieret, si tamen nonnullis, qui id memoriae 
commendarunt, scriptoribus fides, idonei cujusdam medici, 
multo auro corrupti, Beatricem soboli suscipiendae inhabilem 
reddi curavit” Fraknói: A hadüzenet közvetlen okát felebb, a szö-
vegben érintettük; bennső oka, nézetünk szerint, a magát foly-
vást magyar királynak iró Fridrik igényeiben a magyar koroná-
ra, – ‚s mit Bonfini müvészi finomsággal fejteget – a két fejdelem-
nek egymással homlokegyenest ellenkező jellemében rejlett; csá-
szár igényei ‚s innen származó eljárása birhatták Mátyást első sor-
ban arra is, hogy az ozmánok ellen csak időről időre lépett fel; a 
Németújhelyből fenyegető veszély nagyobbnak látszott; ‚s a’ ki-
rály talán azért is folytatta olly makacssággal a cseh háborút, mi-
vel ennek szerencsés fejleményében biztositékot szemlélt a csá-
szár’ czélzatai ellen.” A későbbi történetírók egy úgy fogalmazták 
meg, hogy két pogány közt (egyik a császár, a másik a török csá-
szár) akik között a királyunknak védekeznie kellett és megvéde-
ni az országunkat. Megjegyzés: Hamis állításra épült a Habsburg 
trón igény Magyarországra. Mérhetetlen károkat okoztak Habs-
burgot az országnak és a magyar királynak. Később ennek esett ál-
dozatául Mátyás és Hunyadi János szkíta származásának legtöbb 
bizonyítéka. Továbbá Anonymus Gestája bécsi felszínre kerülé-
se (1771) után hamis beállításba mutatták be a magyarság őstör-
ténetét. A Pálos-rend II. József (1786) megszűntetésével, amely 
magyar oktatói rend volt a nemzet kollektív emlékezetének meg-
tartóit is kivégezték. Habsburg parancsa ölték meg Fráter György 
bíborost, pálos generálist. A Habsburgokat a pápa ezért 150 évre 
kiátkozta a katolikus egyházból.

A császár időközben súlyos konfliktusba kevere-
dett Merész Károllyal, és ezért nem tudott részt ven-
ni a támadásban.79

Mátyás összesen 8-10 ezer katonával, a később Fe-
kete seregi csapatokkal érkezett Boroszlóba, de csa-
patai nagy részét portyára küldte, csak néhány kisebb 
részük sáncolta el magát a városban.

Mátyás király hadműveleti művészete teljes sikert 
aratott a boroszlói  hadmozdulatokban. 1474. decem-
ber 8-án Mátyás és Ulászló három évre szóló fegyver-
szünetet kötött. Mátyás uralkodásának egyik legna-
gyobb katonai sikerét érte el, mégpedig tulajdonkép-
pen nagyobb szabású katonai összecsapás nélkül.

További súlyos gondot okozott, hogy 1476 tava-
szán Beckensloer János esztergomi prímás, fő- és tit-
kos kancellár Frigyeshez szökött, magával vitte a ha-
talmas vagyont is, amit természetesen a császár ren-
delkezésére bocsátott.80

Mátyás 1477. június 12-én hadat üzent III. Fri-
gyesnek. A magyar sereg elfoglalta egész császá-
ri területet és Bécset is ostromzár alá vette. Közben 
IV. Sixtus pápa81 béketárgyalásra szólította fel a fe-

21. kép. Fekete sereg. Bikali szobrok. (Fotó: EdekeHun)

79 „Mátyás diplomatiai levelezésének egyik kiválóan jellemző al-
katrészét képezik azok az iratok, a melyekben politikájának irá-
nyát és egyes tényeit megmagyarázza...”
80 Mátyás király: 1479. október 8-án, Pozsonyban kelt levele III. 
Frigyes császárnak. Kéri, hagyjon fél azon szándékával, hogy 
Beckensloer Jánost, a szökevény esztergomi érseket, a salzbur-
gi érsekségbe helyezze. Megjegyzés: Mátyás 1479. szeptember 
20-án vette át a salzburgi érsekség várait.
81 Mátyás levelei, II. köt., Sixtus (IV.) pápa.  6. 7. 19. 20.  64.76. 
100. 118. 126. 130. 134. 150. 156. 181. 190. 219. 227.228. 251. 
266. 267. 276. 369.p. – Mátyás király: 1479-ben kelt levele IV. 
Sixtus pápának. Buzdítja, hogy Itáliában a béke helyreállítására 
törekedjék. (In: Monumenta Vaticana. E. CIV.)
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leket. 1477. december 1-jén megkötött gmunden-
korneuburgi békében a 100000 forint hadisarccal 
megelégedett magyar király. Mátyás kezére jutott a 
passaui püspök révén Sankt Pölten, Mautern. 

Mátyás a Szentszéktől 1459 és 1479 között, kü-
lönböző részletekben, összesen 250000 forintot ka-
pott. A császártól és a német birodalomtól viszont 
csak ígéretek érkeztek, konkrét támogatás nem ka-
pott. 

A török elleni harc kérdéses ügyeit Mátyás rend-
kívül tehetségesen használta fel külpolitikájában, dip-
lomáciájában. Számos külföldi lovag is kimondottan 
ezért állt Mátyás szolgálatába. Mátyás, apja Corvinus 
Hunyadi János82 tapasztalataiból kiindulva törökelle-
nes hadjáratot nagyon megfontoltan indított. Fő esz-
köze a könnyűlovasság, az akkor kialakult magyar hu-
szárság volt. A kortársak „Európa védkapujának” ne-
vezték. 83

Mátyás a szultán elvonulása után elfoglalta a szá-
vai átkelőket és ostromolni kezdte Jajcát, „amelyet 
erőssége miatt senki más meg nem vehetett, egyedül Má-

22. kép. Vajdahunyad vár. Szemben a várkapitány ajtaja. Mátyás király időszakában 
várkapitánya pázmándi Bak Ferenc. (Forrás: saját felvétel.)

82 Erzsébet halhatatlan nevű Hunyadi János neje, Mátyás király 
anyja. Meghalt 1484-ban.
83 Máshol pedig: Magyar- és Lengyelország a kereszténység 
védpajzsa : „...Verum quum a vetustissimo tempore duo regna 
hec, Hungaricum et Polonicum, velut duo totius Christianitatis 
eontra barbaras nationes scuta, fideli et sincero caritatis et 
unionis coniuncta funiculo, singulos etiam sive letos sive ...” (In: 
Folio lat. 1668. jelzet kéziratában 153.)

tyás király tehette, köny-
nyen be is vette, a török 
császárnak örök gyaláza-
tára és bosszúságára”.

Mátyás egyik legfon-
tosabb katonai intézke-
dése a már Zsigmond 
király által kiépített déli 
végvárrendszer fejlesz-
tése, befejezése volt. Ez 
az erődrendszer volt a 
fő ereje fél évszázadon 
át az ország török elleni 
védelmének. A déli üt-

közőállamok, Szerbia és 
Bosznia ugyanis már az 

uralkodása elején elestek a török csapásai alatt. A ma-
gyar uralom alá került maradékaikból három új bán-
ság alakult, a szabácsi, a szreberniki és a jajcai. Így a 
végvárrendszer két vonalát lehetett kiépíteni. 

A külső, az Al-Dunától a bosnyák84 hegyeken át 
az Adriáig húzódott, és fő elemei Szörény, Nándor-
fehérvár, Szabács, Szrebernik, Jajca, Knin, Klissza 
és Szkardona voltak. 50-100 kilométerrel beljebb 
Karánsebes, Lugos, Temesvár, a szerémségi várak, 
Pétervárad, Banja Luka, Bihács alkották a második 
vonalat. 

Mátyás királyt a nagy reneszánsz uralkodónak 
tartjuk, aki Magyarországon először honosította meg 
ennek az új itáliai irányzatnak és stílusnak az eredmé-
nyeit. Udvarába nem csak számos olasz humanistát, 
hanem természettudósokat, művészeket is meghí-
vott. Könyvtára, a Bibliotheca Corviniana gyűjtemé-
nye messze földön híres volt. 

84 Nandor Albense, In: Mátyás király: 1464. január 27-énkelt 
levele, II. Pius pápának tájékoztatja a bosnyákországi hadjárata 
felől. „Ad pontificem Pium secundum prolixa regis relatio de 
parta ad Savum contra Turcos, victoria vastata Servia, liberatis 
15,000 captivis, recuperata trium mensium obsidione Jaycza et 
plurimis castris in Bosna expugnatis, recluctoque post hec ob 
hiemis rigorem exercitu, que sequitur gravis querimonia, quod 
contra inimicos christianitatis foris occupatus, domi ab infidis 
christianis facta, in regnum irruptione vexetur, se ideo coram 
sacra sede protestari, sibi malo in futurum non imputare, si 
arma contra hostem destinata retrabat et se posito obsequio 
status publici contra iníidos, fideles ad tuenda propria 
revertantur.” (In: Monumenta Vaticana. XIX.)
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Mátyás őszintén fogékony volt az itáliai humaniz-
mus iránt, de egyúttal messzemenően tudatában volt 
annak, hogy a művészetpártolás fontos uralkodói erény.

A királyi titkárok és az udvari kancellária veze-
tői között sok Itáliában tanult. Magas állású klerikus 
volt Bak Gáspár püspökprépost.85 Mátyás uralkodá-
sa vége felé tovább szaporodott az udvarban a tudó-
sok száma. Mátyás és Beatrix külön-külön is a ma-
gyar történelem összefoglalására kérte meg többü-
ket. Mátyás számos különböző művészeti ágat támo-
gatott. 1488-ban egy másik művésznek, a spanyolor-
szági Toledóból érkezett, kikeresztelkedett szefárd zsi-
dó családból származó Cotta Márton mesternek Bu-
dán adományozott házat.

MAGYAR TÖRTÉNELEM

85 PhS Bakk István: A főnemesség székesegyházi építkezései, El-
hangzott a XXII. Őskutatási Fórumon 2017. augusztus 3-án, 
Miskolcon. In: Ősi gyökér XLV. évf. 3-4. sz. 2017. július – de-
cember, 27-37. p.

24. kép. Szűz Mária oltár, 1480-90. Fa. Szt. Miklós 
templom, Bakabánya.86 (Forrás: www.hung-art.hu)

A korabeli olasz reneszánsz 
művészet Itálián kívül valóban elő-
ször Magyarországon, Mátyás kör-
nyezetében jelent meg. Középko-
ri királyaink közül ő volt az egyik 
legnagyobb építtető. Egyik épí-
tésze a firenzei Chimenti Camicia 
volt. A legfontosabb mátyási épít-
mények, a budai vár és Visegrád 
sajnos elpusztultak a török hódítás 
idején, de az ásatások során sok re-
neszánsz részlet került a felszínre. 
A reneszánsz mellett azonban még 

nagy szerepe volt a gótikának is, különösen a temp-
lomépítészetben, de ez a korabeli Itáliában is így volt.

Az uralkodó udvari majolikagyártó műhelyt is fel-
állíttatott. Mátyás udvari ének- és zenekara szintén 
nagy hírnévnek örvendett. Az első fennmaradt, teljes 
szövegében magyarul írt levél Mátyás uralkodásának 
utolsó évtizedében készült. A művészet és tudomány 
pártolása közel százezer aranyat költött. Ennek ered-
ménye Mátyásnak kiterjedt hagyatéka él a magyar 
közművelődésben. A legismertebb a Corvina könyv-
tár, melynek ma 216 fennmaradt kötetéről tudunk. 

25. kép. Mátyás király a gótikus kályhacsempén. 
(Forrás: Budapesti Történeti Múzeum.)

86 Az oltárszekrény a Madonnát (magassága 120 cm) tartalmaz-
za szentek körében. A szárnyakon látható négy festmény Mária 
életének jeleneteit ábrázolja. (A képek mérete egyenként 89,5 x 
53,5 cm.) Az oltár zárt állapotában további nyolc, szenteket áb-
rázoló kép látható.
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Szent Pál remete testét, miután a velenceiek Nagy 
Lajos magyar királynak ajándékozták, ezért cserébe 
Gellért püspök testereklyéit adta Velencének. A ma-
gyar Pálos-rend szent elődje Remete Szent Pál. Már 
Magyarországon a Buda feletti pálos főkolostorban 
Szentlőrincen őrizték 1351-től. A Mátyás király győ-
zelmének érdemeként Pált az ország védőszentjévé 
avatatta.87 (A magyar nyelvű Debreceni-kódexben 
megtalálható.)

Kezdeményezte továbbá a király szentté ava-
tását: Kapisztranói Jánosnak, Margit királyleány-
nak.88

Az „igazságos Mátyás” uralkodói magatartása a 
Szentkorona törvénye és a szkítáknak Szent András 
próféta magatartásából adódó forrásból fakadt.

Nemesi társadalom által választott királyként, 
ezen a jogon uralkodó királyként nagy társadalmi el-
fogadottsággal és legitimációval sikerült megszilárdí-
tania hatalmát, kihasználta a középkori uralkodói ha-
táskör minden lehetőségét.

Mátyás király ezen kívül, főleg hogy magának 
és családjának méltó temetkezőhelyet létesítsen, az 
egész templomot még nagyobb fénnyel újra építetté, 
s bár a nagyszerű terv teljes kivitelében – mely miatt 
a várfalakat is megbontatta – kora halála meggátolta; 
a nagy oltárt, melyet családjának sírboltul szánt, sike-
rült bevégeznie s ide helyeztette boldogult anyja te-
temeit.89

87 Bakk István [et al].: A Pálos Rend a történelemben, Budaörs: 
Bakk Endre Kanonok Alapítvány (Traditió 2.), [2012] 93-124. p
88 Mátyás király: Buda, 1460. március 23-án kelt levele az olasz 
fejedelmeknek és városoknak, Capistranói János szentté avatá-
sa érdekében. (OSZK, Fol. lat. 1670 jelzettel.  (In: Monumenta 
Vaticana. XVI.) Szentté avatása Kapisztranói Jánosnak. I. köt., 
59. - Margit királyleánynak. Mátyás levelei: I. köt., 56. 58. – Má-
tyás király: 1462-4. között írt levele, II. Pius pápának. Margit 
királyleány szentté avattatása tárgyában. „...beate Marie insula 
dicta est. In ea insula monasterium extitit sanctimonialium 
ordinis predicatorum, quod quidem monasterium quondam 
rex Béla predecessor noster fundaverat, et in eodem filiam suam 
nomine Margarétám Deo virginem dedicarat. Ea Margareta 
vite honestate ac sanctis operibus tantam celitus gratiam 
promeruerit, ut tam in corpore, quam post obitum magnis 
et evidentibus miraculis corruscarit, quemadmodum adhuc 
multorum fidedigna testimonia comprobant, et paulo post eius 
mortem a diversis Romanis pontificibus... (In: Monumenta 
Vaticana. XXVI.)
89 Csánki Dezső III. köt., Fejérvármegye városai.

Számos templomot építetett a király, Zágrábban 
a Domokosok-rendűek Mátyás király engedelmé-
vel, támogatásával új kolostort (klastromot) építet-
tek a felsővárosban, a Szent Katalin-kápolna közelé-
ben, mely szintén az ő tulajdonuk volt. A horvát nép 
fölöttébb kedvelte a pálosokat, úgy mint a királyuk 
és nagy tiszteletben tartotta őket, mint lelkipásztora-
it, hitszónokait és orvosait, mint jótevőit és tanács-
adóit minden bajban és szorongattatásban. A remetei 
pálos-kolostor öt századon át virágzott, míg II. József 
ennek is hirtelen véget nem vetett. A kolostor-temp-
lomból lett a mostani plébánia-templom, a zárda meg 
a plébánia; mindkettő Hunyadi Mátyás király idejé-
ben épült.90

A király nemes adományozásainak egyike: „Diós-
győr (Dyosgywr). I. Mátyás király a Wylman birtok 
közelében a Hernad folyón levő malom felét, Szent 
Katalin iránti tiszteletből a Gewncz mezőváros köze-
lében levő Szent Katalin pálos kolostornak – amely a 

26. kép.Lisznyai K. Pál: Magyarok Cronikaja melly be foglal 
M. C. XCVI. Esztendőket avagy Christus születésének 268-
1464. esztendei alatt lett dolgait A’ magyaroknak Mellyet ...

Debrecenben. 1692.

90 Pintér Róbert: Horvát-Szlavonország, Horvát-Szlavonország 
földrajzi leírás, Zágráb város története, ford., Acsády Ignác, In: 
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben, I-IV. köt., Bu-
dapest: Magyar Királyi Állami Nyomda 1886-1889.
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malom másik felének már birtokában van – adomá-
nyozza. Megparancsolja Wpor-i Lászlónak és János-
nak vagy az ő Regecz várbeli alvárnagyaiknak, hogy 
adják át a malom felét a pálosoknak.”91 

Mátyás tervei Corvin János örökösödésére nem 
tetszettek a királynénak, aki abban reménykedett, 
hogy megkoronázott magyar királynéként ő maga 
örökölheti majd a trónt, illetve Ulászló feleségeként 
királynő maradhat.

Mátyás királyunk egyik nagyon fontos szent-
je volt Alamizsnás Szent János (556 - †619. janu-
ár 23.)92 A székelység ma is hálás a három rendjé-
nek kialakításáért (gyalog, lófő és primor). A király 
megmentette a székelységet. Tudjuk, hogy a király 
is önmagát szkítának tartotta. A Mathias rex törté-
netének egyik fontos eleme a király fiának, Corvin 
János utódlásának biztosítása volt, ezért bécsi uta-
zása előtt újból esküt tetetett a főurakkal, hogy fiát,  
Jánost utódjául elismerik. 

27. kép. Magyarország térképe Mátyás király halálakor 
(1490) Tervezte: Dr. Csánki Dezső   

Rajzolta: Kogutovicz Manó.

91 A papíron, az oklevél szövege alatt papírfelzetes rányomott 
pecséttel. Az oklevél jobb felső sarkában Commissio propria 
domini regis kancelláriai jegyzettel.
92 Alexandriai pátriárka.

A pécsi, egri, boszniai és a győri püspökök, Zápo-
lyai István, Báthori István, Drágfi Bertalan, Ujlaki Lő-
rinc és mások a budavári plébánia-templomban, Ala-
mizsnás Szent-János ereklyéi fölött, az oltári szentségre 
fogadták, hogy „János herceget teszik magyar királlyá.” 
A magyar főurak esküje Szerémi György emlékiratá-
nak XVI. századi kéziratában. Olvasása: Isten enghem 
hugh seghelen, bodogh azzon, vristennenek (igy) mind 
(utána kitörűlve: sok) zenthy, ez otari zenthssegh, ez 
zenth kerezt, e zent evangelium, es e zenth janusnak zent 
erecley, hogh janus hercheghed teziek magari keralya. „Ér-
dekes“ módon a kézirat eredetije a bécsi udvari könyv-
tárba került. Verancsics Antal feljegyzése a XVI. század 
második felében megerősíti a tényt, hogy Mátyás utol-
só éveiben (1489. május 5-én) gyűlést tartott, amelyen 
a magyar urak János herceget trónörökösnek fogadták 
el, így János herceg királlyá választatott és neki az urak 
hűséget esküdtek.93 

A királyi várak kapitányai pedig szintén esküvel 
kötelezték magukat, hogy Mátyás halála után a gond-
jukra bízott várakat János hercegnek adják át.94

28. kép. (Forrás: Petthő Gergyely: Rövid magyar krónika 
sok rendbéli fő historiás könyvekből nagy szorgalmatosságal 

egybe szedettet és irattatot, Cassán, 1729.)

29. kép. Hősök tere. Budapest. (Saját felvétel.)

93 Monumenta Hungariae Historica. Scriptore, II. p. 5. 
94 PhS Bakk Erzsébet: Szentkatolna az Alexandria Szent Katalin 
helységnév használata Székelyföldön és Erdélyben. Kiadás előtt 
Dr. Gyárfás Ágnessel társszerzőként.
95 Monumenta Hungariae Historica. Scriptore, I. p. 28.

30. kép. Az eskü szövege.95 
(Forrás: Szilágyi Sándor: A magyar nemzet története 

IX. fejezet, Mátyás utolsó országgyűlései. Halála.)
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A Magyar Királyság területeket veszített 
Mátyás halála után az 1490-1494 között le-
zajlott háborúk során. A nagy királyt Szé-
kesfehérvárott, Szent István bazilikájában te-
mették el. Trónigénnyel lépett fel Mátyás fia, 
Corvin János, Jagelló Ulászló cseh király, va-
lamint János Albert lengyel királyfi. Corvin 
János az újjáalakuló ligákkal alkudozva le-
mondott a trónról, 1490. július 15-én Ulász-
lót választotta királlyá. Mátyás király hatal-
mának alapját, a Fekete sereget feloszlatták, 
a maradékát a sereg legendás vezérei, Kinizsi 
Pál96 és Báthory István erdélyi vajda csatában 
szórták szét. 

A reneszánsz kert olyan természet, melyeket fa-
lakkal vettek körbe. Az Itáliából kiinduló reneszánsz 
nem marad elszigetelt jelenség, idővel kiterjedt egész 
Európára: az egyes országokban helyi sajátosságokat 
felmutatva jelentkezik az építészetben és a kertépíté-
96 Kinisy család: „E nevet történelmileg hiressé tevé Kinisy Pál, 
kit szegény szülőktől biharmegyei Kinis helységből származtat-
nak; atyja molnár volt, s maga is molnárságot tanult, már ekkor 
mutatta nagy erejét, hogy egy malomkövet fel birt emelni. Mes-
terségét oda hagyva, Magyar Balás alatt kezde katonáskodni, és 
ennek leányát Magyar Benignát vette nőül. Idővel temesi bán, 
Temes, Bács és Bihar főispánja, és végre országbiró lett. – Már 
1468-ban mint vezér harczolt Morvaországban Spielberg mel-
lett. Legszebb babért szerzett a kenyérmezei diadal által, mely 
után azonban azt is tevé, hogy a törökhullát fogai közé fogva, 
azzal tánczolt. Mátyás király halála után ő is annak fia Corvin 
János ellen harczolt, miért Mátyás iránt hálátlansággal vádolta-
tik. Meghalt 1494-ben Sz.-Kelemenben. Tetemei – mint iratik 
– Vásonyban nyugszanak. Gyermekei nem maradván, ben-
ne a Kinisy család kihalt. Több birtoka közt mint temesi főis-
pán és az alsó részek főkapitánya Trencsin megyében bizonyos 
várat Trenka Jánostól kiváltván, arra  Mátyás királytól – ki azt 
elzálogitá, – kir. megerősitést nyer.” Nagy Iván: Magyarországi 
családai, VI. kötet.

31. kép. Alamizsnás Szent jános kápolna. (Saját felvétel.)

32. kép. A budai királyi palota Mátyás korában. (Forrás: Magyar 
Hadtörténelmi emlékek. 1896. XL terem, 1263. p. 283.)

szetben egyaránt. A reneszánsz időben a kert és ház 
például sokkal szorosabb egységet alkot. A kert az 
embert bevezeti a házba. A kertet közös főtengelyre 
építették és az épület között látványos kötelék is volt. 
A homlokzat formai elemei a kertben, vízszintes síkra 
vetítve megjelentek. A kert, akár a homlokzat, egy fe-
lület: az utak ennek művészi tagolásai és díszei, nem 
funkcionális szerepük a legfontosabb. Az utak szám-
talanszor járhatatlanul szűkké váltak, mutatva ezzel 
elsődleges esztétikai szerepüket. A kert és a ház kö-
zös tengelyének kulcsszerepére a kert formája és az 
ültetett növények egyaránt rájátszottak.

A tengely vezeti a tekintetet, ami rendszerint egy 
szobron, egy kiemelt virágon, esetleg egy szökő-
kúton nyugszik meg. A reneszánszban kialakulnak 
olyan kertek, melyek tulajdonképpen szobor parkok. 

33. kép. Bakonycsernyei Mátyás király tölgyfái 1945 előtt. 
(Forrás: Képeslap. hungariciana.hu)
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34. kép. A palota ún. Újvilág kertjének déli kapumaradványai 
a helyreállítás előtt (1950). Forrás: Bakk István – Bakk Er-
zsébet: A magyar Pálos Rend oktatási és irodalmi életének tör-
ténete, szerk. Gyárfás Ágnes, Miskolc: MBE, 2014. p. 334.

szomszédságában megmaradt egy pici, tündéri kert, 
mely ma is őrzi az egykori reneszánsz kertszerkeze-
tet, és annak varázslatos hangulatát. Az apró, falakkal 
körülvett, védett hely, kicsi kúttal, különleges növé-
nyekkel egyenesen az építtető, Corvin Mátyás korá-
ba repít vissza, akinek a reneszánsz kertépítészet ma-
gyarországi elterjedésében is jelentős szerepe volt. 
Mátyás humanista, művészetekre fogékony gondol-
kodásának és itáliai kapcsolatainak köszönhetően 
az országban korán, és erőteljesen virágzott a rene-
szánsz kultúra. Egyéni, Itáliából jött udvari főépíté-
sze, Chimenti Camicia97 tervezte többek között az ak-
kori budai királyi palota továbbépítését, és a visegrá-
di várat is.

97 1431-1505. Lásd még erről a Pannon Enciklopédiát.

35. kép. Mátyás király palotakertje 
(Forrás: Országépítő, XIX. évf. 2008. 3. szám, 

Budapest: Kós Károly Egyesület.)

A főtengelytől távolabb eső területek kevésbé hang-
súlyosak, oda kerülnek a „haszonnövények”. Ked-
velt növény a ciprus, borostyán, babér, citromfa, ti-
szafa. Főként olyan növényeket választottak, melyek 
eleve geometrikus formájúak voltak, vagy jól tűrték a 
nyírást, alakítást, hogy belepasszoljanak a szabályos 
idomokba. A tereprendezésben nagy előrelépés tör-
tént a reneszánsz idején. A középkorban igyekeztek 
elegyengetni a kert felszínét, amennyiben lehetséges 
volt, akár teljesen vízszintesre, vagy enyhén lejtősre 
alakítani a területet. A reneszánsz kezdetén az eny-
he emelkedésű felszínt részesítették előnyben, ahol a 
magasabban fekvő, jó kilátást nyújtó villához alig ész-
revehetően emelkedő úton lehetett eljutni. Később 
azonban észrevették és kihasználták a teraszos 
kertkialakítás nyújtotta lehetséges esztéti-
kai előnyöket. 

A lépcsők hangsúlyosak, hatásos dí-
szítő elemekké váltak, a támfalakban, 
lépcsőkben meg lehet ismételni a villa-
épület homlokzati díszítő elemeit: osz-
lopokat, pilléreket, fülkéket, szobrokat. 
Sok szökőkút, vízfüggönyös barlangok, 
vízesések, vízoszlopok és egy víziorgo-
na gazdagítja az elképesztő kertet.

A varázslatos magyar kert: a buda-
vári királyi palota déli oldalán, az úgy-
nevezett Olaszbástya, vagy Rondella 
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A budavári épületegyüttes nyugati és déli oldalán 
Chimenti Camicia által tervezett impozáns kertek te-
rültek el, az udvar egyik traktusa alatt ciszternát lé-
tesítettek, ami táplálta a kutakat, vízi létesítménye-
ket. A ciszterna fölött, mint egy zöldtetőként helyez-
kedett el Magyarország egyik függőkertje a kevés kö-
zül. Feltehetően ehhez, az úgynevezett titkos kerthez 
kapcsolódhatott a délnyugati szárnyban elhelyezke-
dő királyi magánlakosztály. Mátyás művészetpárto-
ló gondolkodása halála után is követendő példaként, 
útként maradt fenn, hatással volt II. Ulászló királyra, 
Bakócz Tamásra, a Szapolyaikra, a Báthoryakra és a 
kor mecénásaira.

36. kép. Bakk István által létrehozott alapítvány (1991) 
a Bakk Endre Kanonok Alapítvány 
pápai áldását tartalmazó oklevél.

98 Berendi Bak Gáspár, püspökprépost, „decretorum doctor”, 
(Csanád 1420 k.-1493. június 5.† Szepeshely (ma: Spišské 
Pohradie). Az országnagyok egyike, tudós, diplomata sze-
pesi püspökprépost. Berendi Bak János zászlós úr (lat. baro 
naturales) és Papdi Krisztina fia. Három testvéréről tudunk, 
Boldizsár trencséni dikátorról, akinek a felesége somkereki 
Erdélyi Miklós leánya, Orsolya. Istvánról Mátyás király had-
apródjáról felesége hatolykai Mátyus Sándor királyi hely-
tartójának a lánya, akitől a primor szentkatolnai Bakkok és 
a többi előnevű Bakk is származik Székelyföldön. Barnabás 
mester nagyváradi kanonok is. Mind ő, mind a testvérei elő-
kelő Bak Arad megyei családból származtak, melynek tagjai 
a XVI-ik század elején sűrűn viselték az Arad megye legelső 
tisztségeit. E megyében az ősi aradi prépostság vidékén es-
tek birtokaik s ezek közt a nevet adó Bak helység is. Már ko-

rábban is volt szepesi prépost a Bak családban, így gróf Bak 
Bertalan 1283-ban, aki a 8-dik szepesi prépost volt s később 
nagyváradi püspök lett. Gáspár a püspöksége alatt rendbe 
hozatta a püspökség uradalmait és a szepesi székesegyhá-
zat újraépítteti. Továbbá berendi Bak Gáspár püspökprépost 
idején a káptalan a középkornak ezen időszakában jelentős 
hiteleshelyi tevékenységet folytatott, az itt keletkezett iratok 
e korszak kiemelten fontos forrásai lettek. 1456-tól a bécsi 
egyetem hallgatója. Lásd még: Bakk Endre: A Bak és Jancsó 
család története, Budapest, 1883. 174. p.
99 Megjegyzés: A rokoni érzés bensősége, melyet Mátyás az ő 
fia. neje és ennek rokonai irányában számtalanszor tényekkel 
kitüntetett, leveleiből is kisugárzik.
100 Bakk Endre: A Bak és Jancsó család története, Budapest, 
1883. 174. p.

Mint a fentebb említettem, Bak Gáspár oldalági 
rokonom.98 A király által visszaemelt arisztokrata csa-
lád egyik leszármazottjaként kötelességemnek érez-
tem, hogy az általam létrehozott Bakk Endre Kano-
nok Alapítvány kezdeményezze a nagy király szentté 
avatását. Hiszen közvetlen rokonságban áll99 a család 
a Hunyadiakkal és a Szilágyiakkal.100

37. kép. Bakk István levele I. Ferenc pápához 
Mátyás király szentté avatásának ügyében

 kelt, 2018. július 10-én.
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A középkor magyar nagy uralkodója volt Hunya-
di Mátyás. Jól jelzi ezt a régi mondás: „Meghalt Má-
tyás, oda az igazság!”

38. Szentkatolnai Bakk címer. (1535). 
A cikk szerzőjének címere.

39. kép. I. Ferenc pápa válasza, Paolo Borgia Assessor. 
Kelt, 2018. szeptember 29-én. 

A Szentkorona főkegyúri joga „ius supremi 
patronatus” a magyar királyok egyik kiváltsága volt. A 
főkegyúri jog tartalma: A magyar király apostoli mi-
nősége az, hogy Szent Koronát viselve Jézus széké-
ben ül és egyben jeruzsálemi király is és ő „Isten egy-
házainak legfőbb kegyura”. Felügyeleti és vétó joga 
van más apostoli központok felett. Ez a Szentkorona 
isteni eredetéből fakad. Ez továbbá az évszázados ha-
gyományok alapján az egyházak és a felekezetek fe-
letti legfőbb felügyeleti jog, új püspökségek, kápta-
lanok, apátságok, más egyházi szervezetek és méltó-
ságok alapításának joga illette meg. Ezeket átszervez-
hette, megszüntethette, egyesíthette. Kinevezhette és 
áthelyezhette az érseket, püspököket, apátokat, pré-
postokat, és kanonokokat. Magánkegyurasságokat és 
egyházi alapítványokat engedélyezhetett, és azok fe-
lett a felügyeletet gyakorolta; rendezhette az egyházi 
javadalmakat, élvezte azok intercalaris101 jövedelme-
it, engedélyeket adott az egyházi javak elidegeníté-

sére és megterhelésére, jóváhagyta a val-
lás- és tanulmányi alap költségvetését és 
zárszámadását, stb...102

„Az emberi személyt értékként, 
egyenrangú társként elfogadó, az emberi 
méltóságot középpontba állító első esz-
me, amely korlátlanul érvényesül Euró-
pában, amely mindenkire kiterjedt, min-
denkit bevont ebbe a körbe, az a keresz-
ténység volt. És ma Európa gyenge lelki-
leg ahhoz, hogy ezt az egyszerű tényt el-
ismerje, ha az Isten nevét nem is említve, 
de legalább a keresztény hagyományokat 
megemlítve elfogadja és megjelölje a sa-
ját alkotmányában. Ezt tartom Európa 
jövőjét illetően a legaggasztóbb jelnek, 
az identitás, az identitásának gyengesé-
gét, amit orvosolni kell.”103

101 A betöltetlenség idejére eső.
102 Aradi Éva - Bakk István - Gyárfás Ágnes: Múlt és Jelen. A pateszi 
pecséthengertől a Kárpát-medencei szkítákon át az indoszkítákig, 
szerk., Bakk Erzsébet, (Traditió 1.) Budaörs, 2018.
103 Bakk István: Hogyan tovább Magyarország 2006. októ-
ber 23-a után? In: Bakk István [et al] Pálos rend a történelem-
ben, (Traditió 2.) Budaörs: Bakk Endre Kanonok Alapítvány, 
[2012.] 7-8. p.
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Aradi Éva - Bakk István - Gyárfás Ágnes: Múlt és Jelen. 
A pateszi pecséthengertől a Kárpát-medencei szkítákon át 
az indoszkítákig, szerk., Bakk Erzsébet, (Traditió 1.) Bu-
daörs, 2018. 322. p.

Bakk Endre (de Szentkatolnai): A Bak és Jancsó család tör-
ténete, Budapest: A „Hunyadi Mátyás Intézete, 1883. 274. p.

PhS Bakk Erzsébet - PhS Bakk István: Boldogasszony – A 
Margit-szigeti pálosok: Elhangzott 2016. augusztus  2-án 
Miskolcon a XXI. Magyar Őskutatási Fórumon, Miskolc 
https://youtu.be/TymHVn8kKuM
http://epa.oszk .hu/02300/02387/00038/pdf/
EPA02387_osi_gyoker_2016_3_006-029.pdf (1.)
http://epa.oszk .hu/02300/02387/00039/pdf/
EPA02387_osi_gyoker_2017_1-2_008-017.pdf (2)

PhS Bakk István: A főnemesség székesegyházi építkezé-
sei, Elhangzott a XXII. Őskutatási Fórumon 2017. au-
gusztus 3-án, Miskolcon. In: Ősi gyökér XLV. évf. 3-4. sz. 
2017. július – december, 27-37. p.

Bakk István PhS: Múlt és Jelen: Aradi Éva – Bakk István – 
Gyárfás Ágnes (könyv előzetese)
https://www.youtube.com/watch?v=ZH3gDvcR8Us

Bakk István [et al]: Pálos rend a történelemben, (Traditió 2.) Bu-
daörs: Bakk Endre Kanonok Alapítvány, [2012.] 7-8, 224-225. p. 

40. A Corvina Könyvtár budai műhelye. Kiállítás 2018-ban. (Forrás: www.oszk.hu/corvina-konyvtar-budai-muhelye)

Az Isten szolgálatára mindig alkalmas az idő, a nemzet szolgálata az Isten szolgálata!
Mátyás király

Bakk István: Pauline fathers in the Americas missionary 
work end service in the new world : Pálosok Amerika 
földjén avagy az Újvilágban vállalt küldetéses szolgálat
http://jozsef-kutasi .de/blogger/palospassioen.
pdf, (angol nyelvű) http://epa.oszk.
h u / 0 2 3 0 0 / 0 2 3 8 7 / 0 0 0 1 0 / p d f / % C 5 % 9 0 s i % 2 0
Gy%C3%B6k%C3%A9r_2010_4_017-021.pdf (magyar 
nyelvű)

PhS Bakk István: A székely magyar nemzet, https://www.
youtube.com/watch?v=tZHJzE1OwiE

Bakk István székely primor a Hunyadi-emlékév kap-
csán Mátyás király reneszánsz udvarába invitálta az ün-
neplő közönséget és bejelentette ... https://youtu.
be/492Cf7RqWdc

Bakk István - Bakk Erzsébet: A magyar Pálos Rend okta-
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PhS Bakk István és PhS Bakk Erzsébet előadása: Miért apos-
toli királyság Magyarország? <https://www.youtube.com/
watch?v=DxZsz4weK2M> 2017. július.

Felhasznált irodalom
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Írásom címét az 1960-70-es években felkapott 
szerző, Berkes András félig krimi, félig kémregény 
bestsellerétől kölcsönöztem. Ma már csak arra em-
lékszem a könyvből, hogy a végére megkerül a cím-
ben idézett sellős pecsétgyűrű. Ígérem, hogy előadá-
som végére szintén megleljük az ominózus ékszert.

Az alcím szintén magyarázatra szorul. Amikor a 
diósgyőri vár felújítása után először végigmentem a 
vár termein, az utolsóban régi, kedves ismerősömre 
bukkantam. A királynék fürdőszobáját szép Melusina 
képe díszítette. Be kell vallanom, hogy ma már hi-
ába keressük ezt a képet, egy másik fürdőzést ábrá-
zoló dekoráció van a helyén. Ti. Lovász Emese főré-
gész asszony folyamatosan változtatja a berendezési 
tárgyakat, de egy másik Melusinára utaló tabló még 
mindig megtalálható az egyik földszinti helyiségben.

Előadásom megírására főleg ez a kép ösztön-
zött, hiszen tini koromban találkoztam először szép 
Melusina történetével Ráth-Végh valamelyik gyűjte-
ményében. Mivel az egyetemes és magyar történe-
lemből ez az egyik kedvenc időszakom, nevezetesen 
a lovagkor, a keresztes hadjáratok, katona-szerzetes 
rendek, illetve az Árpád-házi királyok kora, ezért sok 
neves történész e tárgyban írt könyvét forgattam. Az 
inspiráció harmadik forrását utazási élményeim je-
lentik. Az előadásban szereplő helyszínek egy részét 
bejártam, s ezen élmények hatására kerekedett egész-
szé mindaz, amit most el fogok mesélni

Az előadás első része valóban mese: szép Melusina 
legendája. A második rész leszármazottainak viselt 
dolgairól szól a keresztes hadjáratok idején. A har-
madik részben pedig elmondom, miként került egyik 
ükunokája a magyar királynék koszorújába.

I. Szép Melusina legendája
Mint tudjuk, már az ókortól kezdve az előkelők és 

uralkodói családok szívesen származtatták famíliáju-
kat valamilyen istenségtől, vagy természetfeletti lény-

Lengyelné Boldog Ilona

SELLŐ A PECSÉTGyűRűN, 
avagy hogyan került szép Melusina a magyar királynék fürdőszobájába?

MAGYAR TÖRTÉNELEM

től, esetleg totemállattól. A magyarok az Árpád-házi 
királyokat a turul nemzetségből eredeztették, de elő-
fordult hattyú, medve és oroszlán is egyes családok 
felmenői közt.

A Melusina legenda egészen az Artúr mondakö-
rig nyúlik vissza. Elinas skót király feleségül vett egy 
szépséges tündért, és a frigyből három leányuk szü-
letett. Egyikük volt Melusina. Évek múlásával meg-
romlott a viszony apa és leányai között, ezért a ki-
rály a család nőnemű tagjait Avalon szigetére szám-
űzte. A lányok sem maradtak adósok a válasszal, és 
fogságba vetették a papát. Ez már sok volt a tündéri 
mamának, kiszabadította a férjét, s a lányokat megát-
kozta. Melusina igen különleges büntetésben része-
sült: szombatonként elveszti emberi formáját, és de-
réktól lefelé hal, vagy kígyó (1. kép) farkat növeszt. 
Ilyen formájában azonban ember nem láthatja, és ha 
mégis kitudódna titka, örökre el kell hagynia az em-
berek világát. (Vö. Lohengrin). 

Szegény Melusina szomorúan bolyongott Bretag-
ne erdeiben, amikor összetalálkozott Poitieres herce-
gének daliás unokaöccsével, Rajmondinnal, aki épp 
vadászatról tért haza. A fiatalok egymásba szerettek, 
és hamarosan meg is ülték a lakodalmat. Az ara egyet-
len kikötése az volt, hogy minden szombaton bezár-
kózhasson a szobájába, és ilyenkor férjuram nem lát-

1. kép - julius Hübner: Melusine
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hatja. Megépítették Lusignan várát, ahonnan a csa-
lád neve is ered. Telt-múlt az idő, boldogan éltek, 
közben tíz gyerekük is született, amikor Rajmondint 
egyszerre mardosni kezdte a kíváncsiság ugyan mit 
művel az asszony, amikor bezárkózik? Titokban lyu-
kat fúrt az ajtón, s a következő szombaton bekukucs-
kált, hogy meglesse a feleségét. Szeme elé tárult, 
amint Melusina egy dézsa vízben fürdik, hosszú ha-
ját fésülgeti, miközben kígyófarkával a vizet paskol-
ja. Lusignan urában meghűlt a vér, de nem szólt sem-
mit az asszonynak, csupán magában füstöltött. Egy-
szer aztán valami családi vita során Melusina a férje 
helyett fiai pártjára állt, ekkor a gróf nem bírta türtőz-
tetni magát, s fejéhez vágta, hogy hazug kígyó. Az asz-
szony egyszerre sárkánnyá változott, és éles sikoltá-
sok közepette kirepült a torony ablakán, s eltűnt az 
éjszakában. Mindazonáltal gondja volt a családjára: 
ha váratlan haláleset, vagy más tragédia történt, előt-
te három nappal felbukkant, és a vár felett jajongva fi-
gyelmeztette leszármazottait. (2. kép) Ez a kép látha-
tó a diósgyőri vár egyik földszinti termében, amelyet 
Berry herceg hóráskönyvéből nagyítottak ki.

Melusinát, miután tíz gyermeke előkelő családok-
kal kötött házasságot, sok középkori nemesi és ural-
kodói család ősanyjának vallhatta. Többek között a 
Luxemburgok (Zsigmond magyar és János cseh ki-
rály), valamint leszármazottjuk, Berry hercege. A 
franciák közül természetesen a Lusignanok, az An-
jouk, sőt még II. Henrik és Aquitániai Eleonóra ré-
vén a Plantagenetek is, akinek a Lusignanok hűbére-
sei voltak.

II. Melusina-utódok a II. és III. keresztes 
hadjárat idején
A keresztes háborúk tulajdonképpen az első eu-

rópai gyarmatosításnak tekinthetők. Nyugat-Európá-
ban ugrásszerűen megnőtt a népesség, nemcsak a pa-
raszti rétegekben, hanem a nemesség szintjén is. Az 
örökösödési jog a birtokok felaprózódását megaka-
dályozandó, csupán az elsőszülött fiút ismerte el örö-
kösnek. A további gyerekek sem a címre, sem a va-
gyonra nem tarthatták igényt. Belőlük lettek a kóbor 
lovagok, vagy lézengő ritterek.

A szentföld felszabadítása, a zarándokok védel-
me jó ürügyül szolgált, hogy a vagyontalan keresz-
tes lovagok karddal szerezzenek maguknak hírnevet, 
és nem utolsó sorban vagyont és birtokot Az első ke-
resztes hadjárat (1098) ilyen szempontból igen ered-
ményes volt. Hatalmas területeket hódítottak el az 
egymással civakodó muszlim törzsektől, és önálló kis 
fejedelemségeket alapítottak rajtuk. A legfontosabb, 

2. kép - Berry herceg hóráskönyvének részlete 3. kép - A szentföldi keresztény államok (internet)

MAGYAR TÖRTÉNELEM



40

és legnagyobb a Jeruzsálemi királyság volt, amelyet a 
Balduin dinasztia birtokolt. Ettől északra, a mai Tö-
rökország és Szíria területén volt az Antiochiai her-
cegség, az Edesszai őrgrófság, a Tripoliszi grófság, és 
Kilikiai Örmény fejedelemség (3. kép). Hatalmas vá-
rakat építettek, ahol a frissen alakult katona-szerzetes 
rendek lovagjai védték a fontos katonai és kereske-
delmi útvonalakat. (templomosok és ispotályosok)

Működött is a rendszer körülbelül ötven éven át, 
amikor is egy tehetséges és karizmatikus vezetőnek, 
Szaladin szultánnak sikerült egységbe forrasztani az 
addig megosztott muszlim törzseket. (4. kép) 

A fényűző keleti életmódot átvett, elpuhult, hatal-
mi harcokba bonyolódott keresztény vezetők egyre-
másra szenvedtek vereséget a szultán hadaitól, s vá-
raik is kezdtek az ellenség kezére kerülni. 1146-ban 
hirdeti meg Szent Bernát a második keresztes had-
járatot, amelynek vezetője VII. Lajos francia király, 
valamint híres-hírhedt felesége, Aquitániai Eleonó-
ra. Ez a hadjárat nemhogy eredmé-
nyeket nem hozott, hanem egyene-
sen botrányba fulladt, köszönhető-
en Eleonóra extravagáns viselkedé-
sének. Minden esetre újabb, pénz- és 
hataloméhes lovagok érkeztek velük 
a Szentföldre. 

Ekkor jelenik meg a színen törté-
netünk két fontos szereplője a fran-
cia királyi pár kíséretében: Lusignani 
Guidó és Chatilloni Rajnald lovagok.

Ekkoriban a Jeruzsálemi király-
ság súlyos nehézségekkel küszkö-

4. kép - Szaladin szultán

dött. Tehetséges és becsületes királya, a leprás IV. 
Balduin, meghalt. Az ő uralkodása alatt béke honolt 
a Szentföldön, minkét fél tartotta magát az egyez-
séghez. Ez most véget ért, azonnal megindult a harc 
a hatalomért. A szép, de tehetségtelen és jellemte-

len Lusignani Guidó (5. kép) úgy gondolta, házas-
sága révén megszerzi magának a trónt, ezért felesé-
gül kérte Balduin húgát, Sybillát, aki éppen akkor öz-
vegyült meg. Alattvalói vitatták az új király legitimi-
tását, és rokon Chatilloni Rajnald, és a templomos 
lovagok nagymestere lett, mindkettő buzgó híve a 
muszlimokkal való leszámolásnak.

Rajnald azért tartott a keresztesekkel a Szentföld-
re, mert valamilyen gaztett miatt menekülnie kel-
lett Franciaországból. A gátlástalan férfi azonnal fel-
ismerte a kínálkozó lehetőséget, amikor megismer-

te az ifjú, özvegy Antiochiai herceg-
nét, Constanciát, és azonmód felesé-
gül vette. Ezáltal nemcsak Antiochia 
trónját szerezte meg, hanem előkelő 
rokonságra is szert tett. Constancia 
anyai ágon rokona volt Lusignani 
Guidó jeruzsálemi királynak. Sógor-
ságba került Manuel bizánci császár-
ral is, mivel Mária császárné a felesé-
ge féltestvére volt. (6. kép)

5. kép - Lusignani Guidó

6. kép - I. Komnénosz Mánuel császár és 
felesége Antiochiai Mária
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Rajnald és Constancia házasságából egy kisle-
ány született, aki a keresztségben a Chatillon Ágnes 
nevet kapta. Azonban nem sokáig tartott a boldog 
gyermekkor. Apját nyughatatlan természete újabb és 
újabb rablóportyákra sarkallta, míg végül rajtavesz-
tett valami marhalopáson, s a muszlimok fogságá-
ba került. Persze ez volt a legkisebb vétke, sokkal in-
kább gyűlölték a muzulmán szent helyek (Mekka és 
Medina) fenyegetése, és a Vörös-tenger mellékének 
fosztogatása miatt. Összesen 16 évet töltött tömlöc-
ben, míg végül csillagászati összegért kiváltották. Az 
eltelt évek alatt felesége meghalt, árván maradt kis-
lányát Manuel császár vette magához a bizánci ud-
varba, az antiochiai trónra pedig Ágnes egyik féltest-
vérét ültették. A trón nélkül maradt Rajnald azon-
nal új feleség, és birtok után nézett. Ismét szerencsé-
je volt, ezúttal Kerak várának úrnője özvegyült meg, 
így a lovag a Jeruzsálemi királyságban kötött ki. Kerak 
vára (7. kép) nagyon fontos stratégiai helyen épült, 
s a második legnagyobb keresztes vár volt Kerak de 

Chevallier után. Itt vezettek azok a katonai és kara-
vánutak, amelyek összekötötték Egyiptomot Szíriá-
val. A vár birtoklója megakadályozhatta az összeköt-
tetést a két muzulmán terület között. Rajnald igazi 
rablólovag módjára a karavánokat kezdte fosztogatni. 
Kegyetlensége még akkori mércével mérve is rend-
kívülinek számított. Kedvenc kivégzési módja a fel-
jegyzések szerint, hogy a foglyot letaszították a vár fa-
láról, de előbb egy faládát ácsoltak a feje köré, hogy 
esés közben ne törjön össze a koponyája. Az így ösz-

szezúzódott szerencsétlenek sokáig szenvedtek a fa-
lak alatt, míg a halál meg nem váltotta őket kínjaiktól.

Chatilloni Rajnald időközben elkövette azt a meg-
bocsáthatatlan vétket, hogy lecsapott a vára alatt el-
haladó egyik karavánra, mellyel Szaladin húga is uta-
zott. A hercegnőt várába hurcolta és fogságba vetette. 
A szultán hiába kérte húgának szabadon bocsátását, 
Rajnald válaszra sem méltatta. Ezzel a fegyverszü-
net a keresztesek és muszlimok között összeomlott. 
Szaladin hatalmas sereget gyűjtött össze, és megüt-

között a keresztesekkel, fényes győ-
zelmet aratva Hattinnál. A harc során 
fogságba esett a templomos nagymes-
ter, Lusignani Guidó és Chatilloni 
Rajnald. Guidó és a nagymester éle-
tének a szultán megkegyelmezett, 
de Rajnaldnak a szájhagyomány sze-
rint saját kardjával csapta le a fejét (8. 
kép).

A hattini vereség után nem sokára Jeruzsálem is 
Szaladin kezére került.

Szegény Chatillon Ágnes most lett csak igazán 
árva. A bizánci udvarban még a nevét sem tarthatta 
meg. Az itteni szokásoknak megfelelően Ágnes a la-
tin keresztény hitről áttért az ortodox vallásra, s az új 
keresztségben az Antiochiai Anna nevet kapta.

III. Béla királyunk házassága
Amíg a nyugati királyságok keresztes hadjárato-

kat vezettek a Szentföld felszabadítására, Magyar-
országon többé-kevésbé békés országépítés folyt.              

7. kép - Kerak vára, ma a jordániai Al Karakban található

8. kép - Hattini csata
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Természetesen minden trónváltás során fellángoltak 
a pártharcok, és ellenjelölt uralkodókban sem volt hi-
ány, melyeket a bizánci és német szomszédok támo-
gattak. Szerencsére az Árpád-háziak ebben az időben 
igen tehetséges vezetőket adtak az országnak, akik 
úrrá lettek a nehézségeken. Szent László után Köny-
ves Kálmán, majd II. Géza nyugalmat teremtett az 
időnként fellángoló trónviszályok után. Géza – hogy 
egyensúlyt teremtsen kelet és nyugat között – első-
szülött fiát német hercegnővel jegyezte le, míg a má-
sodszülött Bélát küldte Manuel császár udvarába. 
Mellékesen szólva Manuel Szent László unokája, Pi-
roska (Iréné) fia volt. Eggyel több oka volt rá, hogy 
ácsingózzon a magyar királyság délkeleti területeire.

Mivel Manuelnek nem volt fiú örököse, Bélá-
nak ígérte a birodalmát, és eljegyezte vele a leányát. 
Béla át is tért az ortodox hitre, s a keresztségben az 
Alexiosz nevet kapta. Neveltetése minden tekintet-
ben megfelelt az uralkodókkal szembeni elvárásnak. 
Közben azonban Manuelnek fia született a második 
házasságából, így az lett a bizánci trón várományo-
sa. Béla a jegyességét a császár lányával felbontották, 
de ha már ott volt a császárné unokahúga, Antiochiai 
Anna, hát feleségül adták a magyar herceghez. Béla 
bátya, III. István csupán tíz évet uralkodott, és utód 
nélkül halt meg. Ismét megindult a küzdelem a ko-
ronáért, ezúttal Béla, és öccse, Géza között. Gézát az 
anyja, a nemesek és a papság is támogatta, attól féltek 
ugyanis, hogy Bélával a bizánci befolyás és az ortodo-
xia fog erősödni. Béla kemény harcok árán megsze-
rezte a trónt, de nem hagyta, hogy Manuel gyámkod-
jon felette, sőt inkább nyugat felé igyekezett orientá-
lódni, ami valószínűleg Anna francia gyökereinek is 
köszönhető. 23 évig kormányozta az országot, és el-
mondhatjuk, hogy ő volt Árpád-házi királyaink kö-
zül az egyik legtehetségesebb, legműveltebb és legrá-
termettebb uralkodó. Anna, amíg élt mindenben tá-
mogatta. Házasságukból hét gyermek született, akik-
ből kettő trónra is került. Béla országlásának 13. évé-
ben megözvegyült, feleségét a székesfehérvári bazili-
kában temették el.

Anna halálát követően Béla ismét megnősült, ez-
úttal a francia király nővérét Capet Margitot vette fe-
leségül. Tíz évig, Béla haláláig, a francia kulturális be-

folyás tovább erősödött az országban. Egyrészt be-
hívták a cisztercita szerzeteseket, akik tanítottak, és 
megalapozták a közigazgatás írásbeliségének elterje-
dését. Másrészt követték a királynét új udvarába az 
építőmesterek, kőfaragók, akik templomokat, rend-
házakat építettek a román stílust lassanként felváltó 
gótikus irányzat szerint. Béla az esztergomi királyi pa-
lota felújítását is velük végeztette. Jöttek az udvarba 
francia nemesek is, akiktől az udvari népek felcsipe-
gették a lovagi kultúra morzsáit.

IV. Sellő a pecsétgyűrűn
Béla, a halálát közeledni érezvén, meghagyta alatt-

valóinak, hogy testét szeretett felesége, Anna mellé 
helyezzék a székesfehérvári bazilikába. A török dúlás, 
a labanc hadak a királyi sírokat sem kímélték. A béke 
éveiben a magyar rendek sem törődtek hajdani ural-
kodóik sírjának rendbetételével. Az 1848-as szabad-
ságharc nemzeti érzelmű vezetői kezdeményezték a 
székesfehérvári bazilika királysírjainak feltárását. A 
sírok felnyitásakor azt tapasztalták, hogy a csontvá-
zakat egy közös sírba dobálták, lehetetlen azonosí-
tani azokat. Egy félreeső helyen azonban találtak két 
háborítatlan szarkofágot. A nagyobbikban egy 50 év 
körüli 190 cm magas, erőteljes dalia csontváza volt, 
a kisebbikben pedig egy 30-35 év közötti nő nyugo-
dott, akiről megállapították, hogy több gyermeket 
hozott világra (9. kép). Mindkettő fején halotti koro-

9. kép - Székesfehérvári bazilika egy félreeső sírjának 
csontvázai (internet)
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na. A férfi kezeiben kard, jogar illetve egy korpusz, 
nyakában lánc keresztet szimbolizáló medállal, uj-
jain két gyűrű, az egyik ún. méreggyűrű. A nő ujján 
lévő gyűrűn pedig ott díszelgett az ősanya, Melusina 
képe. A régészek hivatalosan a mai napig III. Béla és 
Antiochiai Anna sírjának tartják a leleteket. (10. kép)

De nézzük meg a királyi maradványok további sor-
sát. A csontok sokáig hevertek a Nemzeti Múzeum 
raktárába. Török Aurél, kiváló antropológusunk, hiá-
ba próbált az Akadémiától és az országgyűléstől pénzt 
szerezni a maradványok méltó temetésére, erre vala-

hogy soha nem találtak forrást. Végül a kiegyezés után, 
Ferenc József – megkoronázása alkalmából – saját 
költségére eltemettette „úgymond” elődeit a Mátyás 
templom egyik oldalhajójába. (11. kép) Ma a sírmel-
lékletek a Nemzeti Múzeumban tekinthetők meg.

A Mátyás templomot az ezredforduló táján renovál-
ták, és felnyitották a királyi pár síremlékét is. Csontjai-
kat az antropológusok újra megvizsgálták, és a mérések 
alapján el lehetett készíteni az arcrekonstrukciókat (12. 
kép) Anna arca szelíd, kedves nőt sejtet, nem hiába ra-
gaszkodott Béla hozzá. A férfi arc megdöbbentő hason-
lóságot mutat Szent László hermájának erősen stilizált 
arcával. Ma már tudjuk, hogy a herma készítője nem is-
merhette sem Lászlót, sem Bélát, ugyanis az első herma 
tönkrement. Ez a második herma az 1400-as és 1500-as 
évek fordulóján keletkezett, valószínűleg László király 
váradi szarkofágjának faragványa alapján. A két arcot 
nézve büszkék lehetünk daliás Árpád-házi királyaink ne-
mes turáni vonásaira, melyhez kiváló katonai erények és 
az ország bölcs vezetésének képessége társult.

10. kép - A sírban talált leletek

11. kép - III. Béla és Anna   
királyné sírja

12. kép - III. Béla és Chatillon 
Anna arcrekonstrukciói
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A szobor adatai
A Mátyás király emlékmű Fadrusz János leghíre-

sebb alkotása, pályájának csúcsa. Az emlékmű ma is 
uralja Kolozsvár főterét, a város egyik jelképe. A vá-
ros, a milleniumi ünnepségekre tervezte főterük át-
alakítását. A város nagy szülöttének, Mátyás király-
nak maradandó emléket kívántak állítani. A kiírt pá-
lyázatot Fadrusz János nyerte meg. Az emlékművet 
1902. október 12-én avatták fel Kolozsvár főterén. 
Megelőzően az 1900-s párizsi világkiállításon bemu-
tatták a gipszmintáját, melyet aranyéremmel díjazott 
a bírálóbizottság.

Fadrusz János (Pozsony, 1858 – Budapest, 1903) 
a XIX. századi magyar történeti szobrászat, emlék-
műszobrászat egyik legnagyobb alakja. Lakatosinas-
ként kitűnt kézügyességével, kreatív képességeivel. 

dr. Kékes Katalin

FADRUSZ jÁNOS: MÁTyÁS KIRÁLy – EMLÉKMű
Szoborelemzés

Pozsonyban tanult, majd a város ösztöndíjával Bécs-
ben. Itt vált szenvedélyes hazafivá, akit megragadott a 
múlt nagy magyarjának személyisége, és ez rányomta 
bélyegét a művészetére. Alakjainak történeti hűségét 
mélyreható dokumentációval tette hitelessé.

Az 1848-s szabadságharc leverése, Haynau terro-
risztikus uralma, a Bach-korszak bürokráciája, a sza-
badságjog korlátozása passzív ellenállásra késztette a 
magyarságot. Nem csoda, hogy népünk a XIX. szá-
zad végén olyan Magyarországot akart, mint a XV. 
században, Mátyás király uralkodása alatt volt. Úgy 
akartak ellent állni a németek befolyásának, ahogyan 
Mátyás a német császárok illetéktelen követelése-
it visszaverte. Az Európa szerte páratlan Mátyás ko-
rabeli humanista, reneszánsz műveltségét kívánták a 
XIX. századi magyarságnak is. 
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Az eltiltott érzéseket, a ki nem mondott szavakat 
faragta Fadrusz János az emlékműbe. Az erőt sugá-
rozza, ünnepli a múlt dicsőségét és a jövőbe tekint a 
király által.

Az emlékmű témája
A Mátyás-emlékműre kiírt pályázatban Kolozsvár 

nagy szülöttének, Mátyás királynak és egyben a ma-
gyar királyság eszményének kívántak emléket állítva 
hódolni.

A szobor a nagy királyt abban a pillanatban áb-
rázolja, amikor egy vár bástyájáról harci lovon ülve, 
győztes hadaira tekint. A szobor talpazata mellett áll-
nak a fekete sereg vezérei: Magyar Balázs, Kinizsi Pál, 
Báthory István és Szapolyai János. A mellékalakok-
ban az uralkodó előtti hódolat és a győzelmi pátosz 
ölt testet.

A környezet a szoborhoz illő. Mögötte a régi 
templom, s hozzásejthető Mátyás szülőháza, távo-
labb a kolozsvári hegyek.

Ábrázolás módja – kompozíció
Az emlékműre ránézve az egyszerűség mellett a 

monumentalitás nyűgöz le. Legfőbb jellemzője az 
erő sugárzása. Áttekinthető az egész, nyomban ér-
teni lehet a mondanivalóját. A magyarok erejét su-
gározza a király alakja, a mellékalakok, a ló, még 
a talpazat zömök, bástya alakú köröndje is. A kö-
zépkoriasan formált, masszív bástya is. A bástya-
körönd fokán, lóháton ül Mátyás. A paripa szegett 
feje mögött, deréktől látni a király alakját. Dombo-
rodó páncélja alatt szinte érezni lehet a testét. Fe-
szülő térdekkel áll a kengyelben. Feje, arcéle erős, 
imperátori. Ilyen a testtartása is. Ölében a kard-
ja. Szeme messzire néz – a győztes hadaira tekint-
het. Arcáról erő és fenség sugárzik. Arany babér-
koszorú ragyog Mátyás fedetlen fején. A talpaza-
ta mellett állnak a fekete sereg vezérei. Balról Ma-
gyar Balázs és Kinizsi Pál, jobbról Báthory István 
és Szapolyai István. Hódolatot fejeznek ki uralko-
dójuk felé, és szinte érezni lehet a belőlük sugár-
zó győzelmi lelkesedést, büszkeséget, hévvel teli 
emelkedettséget. Egyek a királlyal: erőben, aka-
ratban, szándékban, hűségben, és most a dicső-

ségben. Kinizsi Pál zászlót tartó alakja a nézők, a 
tér közönsége felé nyit. Magyar Balázs felnéz a ki-
rályra, Szapolyai István karját széttárva szemlé-
li a győzelmi zászlókat, Báthory István jobb kéz-
ben felemeli, baljában meghajtja a zászlót. A győz-
tes csata most érhetett véget, hisz a királyon és há-
rom mellékalakon vért van. Szapolyai visel vállra 
vetett köpenyt.

Minden figyelmet a központi alak, Mátyás ki-
rály felé irányít az alkotó. A mű így egy háromszög 
kompozíció. A mellékalakok felnéznek Mátyás ki-
rályra, rámutatnak. Kapcsolat teremtődik az ala-
kok és a nézők között is. Mind a négyen daliás ter-
metűek: érett férfiak és nyugodt öreg (Magyar Ba-
lázs).

Csoportosításuk egyszerű, szimmetrikus. Be-
szédes, nyugodt gesztusok láthatók. Minden rész-
let összesugárzik a központban, Mátyás alakjára.

A paripa és a lovas együttese a hatalom és az erő 
félelmetes, örök képe mintázódik meg. A ló (mint 
általában a művészetben) az erőt, a szépséget, és az 
ember hatalmát szimbolizálja. 

Stílus – korstílus – egyéni stílus
Nemzeti művészetünk a XIX. században sajátos 

magyar művészet.
A reformkorban (1828-1848) indult virágzásnak. 

Többféle kor és irányzat elemei keveredtek. Például 
Feszl Frigyes: Vigadó – bizánci – mór és román ele-
mek, magyar motívumok. Ybl Miklós: Operaház ek-
lektikus – dominál a reneszánsz. Steindl Imre: Or-
szágház neogótikus…

A szobrászat gyakran jelképezi az 1848-s a szabad-
ságharcot gyászoló magyar nemzetet. A magyar nép 
szabadságvágyának kifejezői. Ebben az időben szob-
rászatunk európai szintre emelkedett. Fadrusz János 
képes a mondanivalójának, lelki üzenetének egysze-
rű és hatásos kifejezésére.

Egyéni stílus: a történeti-, emlékműszobrászat.
Nagy művei:
•	 Mária-Terézia emlékmű Pozsonyban
•	 Wesselényi-emlékmű a pesti 1838-s árvíz hő-

sét ábrázolja /Zilahon/
•	 Mátyás király emlékmű Kolozsváron

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZET
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Összegzés 
Megyaszói tanulmányfej – Fadrusz János, 
az ember.
Jó néhány éve jártam Kolozsváron. Él bennem 

azóta Mátyás király emlékműve. Főként királyunk 
termete, tekintetének sugárzása maradt meg emlé-
kezetemben. Már akkor megérintett…

A szobor elemzése révén erősödött a magyarság-
tudatom és sok új ismeretet szereztem. Betekinthet-
tem a szoborelemzés módjaiban és azóta másként 
látom a szobrokat.

Fadrusz Jánost, az alkotó géniuszt, az emlékmű-
szobrászat mesterét emberi mivoltában – jellemző 
tulajdonságaiban is megismertem. A szobor alakjai 
lelkét tükrözik.

A megyaszói Polgármesteri Hivatal aulájának 
üvegszekrényében őrzik Mátyás király fejszobrát, 
mely gipszből készült tanulmányfej. A Polgármeste-
ri Hivataltól kért és megkapott dokumentáció sze-
rint a megyaszói kastélyban Fadrusz János, a mű-
vész olykor heteket, hónapokat vendégeskedett. 
Meghitt viszony lehetett Fadrusz János és a kastély 
tulajdonosa Graefl József között. Ugyanis, az ő sír-
emlékét készítette el Fadrusz: „Krisztus a kereszt-
fán” című szoborként. Jelenleg is a megyaszói ka-
tolikus templomban található. E szobor alkotásával 
kapcsolatban leírt kínszenvedését olvashatjuk a kö-
vetkező levélben. 

„ Naphely – Édes Rózácskám”
Igazán boldog vagyok, hogy tinektek olyan örömet 

szerezhettem legelső nagy munkámmal. Igazi vallá-
si áhítattal, művészeti szenvedéllyel és a kétkedő em-
ber minden kínszenvedésével csináltam. Azért kétked-
tem és szenvedtem, hogy nem leszek képes megcsinál-
ni azt, amit érzek, de csak addig , amíg a hozzávaló ta-
nulmányokat csináltam, de már a munka maga olyan 
volt, mint egy nyolc hétig tartó boldogságos láz és sem-
mi sem esett nehezemre. Hogy az a kedves munkám 
nyitotta meg a pályámat, azt tudod és most kétszeresen 
is örülök, hogy ti lelketekre is úgy hatott, mint ahogy az 
én lelkem alkotás közben érzett.

De a gyarló kezek munkájáról ne beszéljünk, mert 
az a legnagyobb boldogság , hogy keresztény val-

lás adott nekünk egy olyan magasztos szimbólumot, 
amelyben minden lélek minden szív és minden tempe-
ramentum egyesülhet. Ölel, csókol valamennyit szere-
tettel

jános és Rézi”
A levelet Graefl József feleségének Győrffy Ró-

zának írta 1891-ben – a síremlék felállítása után. A 
művész eredeti levele a katolikus templomban talál-
ható „Krisztus a keresztfán” szobra mellett. A levél 
megerősített abban, hogy Fadrusz János, az ember 
mélyén vallásos, művészi és hazafias szenvedélytől 
fűtött, nagy munkabírású, a munkában örömet lelő, 
hálát érző és kifejezni tudó, alkotó tehetségű, sze-
rény, magyar ember. 

IroDALoM
1. Prokopp Mária előadása – Bölcsész Egyesület 2018. 
III.23.
2. Művészet folyóirat Első évf. 6. szám 418-421. o., Szer-
kesztő: Lyka Károly
3. Bergendi Rita: Műalkotások elemzése – Internet
4. Magyarország történelme – Internet
5. David Piper: A művészet élvezete 60-61. o., Helikon Kiadó
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A magyar Szent Korona zománcképein ábrázolt 
isteni (égi) és emberi (földi) személyek láttán nyil-
vánvalónak tűnik a Szent Korona keresztény jellege. 
A keresztény hit szerint (az unitáriusokat kivéve) az 
Isten 3 személyű: Atya, Fiú, Szentlélek. Így ha a Szent 
Korona keresztény szellemiségű mű, akkor elvárha-
tó, hogy ha egynél több isteni személy van megjele-
nítve rajta, akkor ne csak kettőt, hanem mind a hár-
mat megtaláljuk.

A keresztény hitre vonatkozó meggondoláson kí-
vül azt is figyelembe kell vennünk, hogy a Szent Ko-
rona beavató célra készült. A beavatáskor a Szentlélek 
áldásának közvetítését várjuk tőle, a leendő uralko-
dó személyére. Ezért nagyon furcsa lenne, ha a Szent 
Koronán a Szentlélekre semmiféle utalás nem lenne.

A Szent Koronán azonban csak a Teremtő (Atya-
isten) és Krisztus (a Fiúisten) képét találjuk. Az ért-
hető, hogy emberi alakban ábrázolva nem találjuk a 
Szentlélek-Istent, hiszen személye annyira szellemi 
természetű, hogy emberalakban nem ábrázolható.

A nyugati keresztény egyházművészetben –  a ké-
sői középkor óta elfogadott és megengedett szokás a 
Szentlelket galamb képében ábrázolni. Ez a megoldás 
azonban interkontinentális (azaz földrészek közöt-
ti) és az ezzel járó interetnikai (azaz népfajok közöt-
ti) világviszonylatban nem tudja betölteni a szerepét. 
Ismeretes ugyanis (pl.) az újkori portugál hittérítők-
nek ez a blamázsa, hogy amikor Indiában hirdették 
az igét, és a katekizmus oktatásában eljutva a Szent-
lélekig galamb képeket mutogattak róla, a megtérő-
ben lévő hinduk elkezdtek furcsán vigyorogni. A hin-
du kultúrában ugyanis a galamb a szexuális kicsapon-
gás egyértelmű jelképe, ugyanúgy, mint ahogy pl. az 
európai kultúrában a róka a ravaszságé.

A régi magyarok a Szentlelket sólyom alakjában 
ábrázolták, és ez őszintén szólva jobban meg is felel 
a Szentléleknek az Égből villámként lesugárzó műkö-
désére. A Budapesti Szépművészeti Múzeum 2005-
ös kopt egyházművészeti kiállításán szerepelt egy re-
lief (dombormű), amely egyértelműen a Szeplőtelen 

Dr. Végh Tibor
A SZENT KORONA ÉS A SZENTLÉLEK

Fogantatást ábrázolta, éspedig úgy, hogy ruhátlan női 
alakra hatalmas sólyom száll, miközben oldalt angyal 
őrködik. Az Arábiai-félsziget nomád beduin lakói át-
szellemült arccal magyarázzák a solymászatot figyelő 
külföldi vendégeknek, hogy „a sólyom a fényt hozza 
le az Égből a Földre.” (Spectrum TV „Legendák lényei” 
c. sorozat 2006. szept. 7.)

Ha a Szent Koronának a zománcképeket, érintő 
felületit síkban kiterítjük, 7×7-es négyzethálóban el-
helyezkedő Y-szárú kereszt alakzatát kapjuk. (Lásd 
a Mellékletet.) Ezt már néhai Kovács József oszkói 
(Vas-megye) kanonok-plébános is így tette az „A ma-
gyar Szent Korona” c. „Ikonológiai megjegyzések” al-
című kis könyvében, ami a Főnix-könyvek sorozatá-
ban 18-as számon jelent meg 1999-ben Debrecen-
ben. (De ezt csak a jobb áttekinthetőség céljából tet-
te. Ugyanis nincs olyan nézet, ahonnan az összes ké-
pet egyszerre láthatnánk.)

A 7×7=49 a Szentlélek száma is, mert Húsvét 
után a 49. napot követően van Pünkösd vasárnapja, a 
Szentlélek eljövetelének ünnepe.

A Szent Koronán a Teremtő, Krisztus és a 
(Dukász Mihály-kép helyén volt Szűz Mária képet 
leszámítva 16 kép van. A 16-ból 2 (a Dukász M.-
képpel együtt) nem tartozik az eredetileg elhelye-
zett képek közé, később került csere folytán a Szent 
Koronára. (A cserére vonatkozó feltételezéseknek 
és a kicserélt képek vizsgálatának külön irodalma 
van, a teljes bizonyosság még várat magára.) Így 
csak feltételezéseink lehetnek az abroncson elsőd-
legesen elhelyezve ábrázolt 2 személy kilétére. (Azt, 
hogy Dukász M. kép helyén eredetileg Szűz Mária 
képe volt, mára már megnyugtató bizonysággal ál-
líthatjuk.) Az abroncson kicserélt 2 kép helyére a 
magam részéről Szent Józsefet és Keresztelő Szent 
Jánost tartom a legodaillőbbnek. (Ennek a feltétele-
zésnek az indoklása megtalálható a következő publi-
kációban: „Országépítő 2004/3, „Dobogó 2006/VI., 
VIII., „Táborkereszt” 2006/VIII., „IURA” 2007/2, 
„Ősi Gyökér” 2009/3.)

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZET
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Ha ezt a Szent Koronán meglévő (és feltételezett) 16 képet a rajtuk látható Szentek névünnepének naptári sor-
rendjébe rendezzük a következő jegyzéket kapjuk.

1. Gábor       III.   24.       9.-10. Kozma-Damján    IX. 27.
2. György        IV.   24.       11. Mihály     IX. 29.
3. Fülöp         V.      1.      12. Demeter     X. 26.
4. Keresztelő János    VI.   24.      13. András              XI. 30.
5.-6. Péter-Pál      VI.   29.      14. Tamás   XII. 21.
7. Jakab      VII.   25.      15. János   XII. 27.
8. Bertalan     VIII.   24.     16. József     III. 19.

A dátumokat az „Új Ember” című katolikus he-
tilap 2002-es falinaptárából vettem, és a felsorolást 
a csillagászati év kezdetétől (III. 21.) indítottam, 
mert azokban a régmúlt időkben, amikor a Szent 
Korona készült, és az olyan szakrális művek eseté-
ben, ez volt a magától értetődő.

Ha ezt a sorrendet az (1. sz. ábrában) a képek 
középpontjának egyenes vonallal történő összekö-
tésével bejelöljük, vonalhálózat áll elő. Ez a vonal-
hálózat – tömegszerűségében, térkitöltésében, váz-

ként – erősen emlékeztet a párizsi Louvre-ben őr-
zött sólyom alakú kancsóra, amit vagy 16 társzekér-
re menő más kinccsel együtt Nagy Károly zsákmá-
nyolt az avaroktól. (Lásd: Fehér Mátyás Jenő „Avar 
kincsek nyomában I.” c. könyvét.) A kancsó képe 
– a hivatkozott könyvből - 2. sz. ábraként látható. A 
kancsó körvonalának és a vonalhálózatnak az egy-
bevetését a 3. sz. ábra mutatja. (A kancsó színezé-
se egyébként ugyanolyan zöld, mint a Szent Koro-
na pártázata.)

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZET

A Szent Korona zománcképein ábrázolt 16 Szent neve, névünnepének dátuma és a kép helye a Szent Korona 
7x7-es négyzethálóban síkban kiterített felületén
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A Szentlélek tehát ilyen el-
vont formában, csak gondolati-
lag megszerkeszthetően van el-
rejtve, de mégis megjelenítve a 
Szent Koronában!

És éppen ez a megoldás il-
lik a legjobban a Szentlélek lé-
nyegéhez, tisztán szellemi ter-
mészetéhez: rejtett, de kimu-
tatható. Csomor Lajos, a kitű-
nő aranyműves, aki sokat tett a 
Szent Korona megismeréséért, 
azt feltételezi, hogy Szűz Má-
riát a Szent Koronán volt képe 
áldott állapotban ábrázolta, és 
ez utalás a Szentlélekre. Ez na-
gyon szép gondolat, de a Szent-
léleknek csak egyszeri „tettét” 
jelenti, és nem a világon min-
dig és mindenütt jelenlévő mű-
ködését, amit az egész Koro-
nát behálózó sólyom-alakú vo-
nalrendszer jobban fejez ki. A 
Csomor L. szerint a Szűz Má-
ria-kép tetején lévő – első pil-
lantásra liliomnak vagy tulipán-
nak is vélhető – dísz pedig sze-
rintem inkább zuhanórepülés-
ben ábrázolt sólyom: Kétoldalt 
a kinyílt szirmok megfelelnek a szárnyaknak. 
A Szentlelket sólyom képében ismerő régi ma-
gyarok még jól tudhatták, hogy a virágnak is ol-
vasható dísz rejtett jelentése a Szentlélek.

Feltételezem ezért, hogy a kancsó beletar-
tozott a koronázási szertartás eszközkészleté-
be. (Nem tévesztendő össze a koronázási jel-
vényekkel!) Hiszen a leendő (avar vagy ma-
gyar) uralkodót (királyt, vagy fejedelmet) a 
koronázáskor (szentelt) olajjal fel kellet kenni, 
ezt az olajat valamilyen edényben kellet tarta-
ni, és koronázáskor a Szentek – általam feltéte-
lezett – sorrendjében az utolsó éppen ott van, 
ahol a kancsó száján, a sólyom csőrének meg-
felelő szerkezeti részén kifolyik, kiömlik, mint 

a Szentlélek kiáradásának jelképe. (Lásd az 1. 
ábrát).

Figyelemreméltó, hogy a hálózat első és 
utolsó lapja között húzott egyenes szimmetria-
tengelyként és épp a középponton (a Teremtő 
képén) megy keresztül.

Nagy Károly az elrabolt avar kincseket apát-
ságok, püspökségek között osztotta szét. Talán 
nem véletlen, hogy a kancsót a St. Denis-i apát-
ságnak adta. Ez volt ugyanis a középkorban a 
francia királyok koronázási helye. És Nagy Kár-
oly talán azt is nagyon jól tudta, hogy mi a sze-
repe a kancsónak.

   
2005./2009. március

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZET
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Hol találjuk É G A L J bolygót? Ott, ahol már nem 
is keressük. Ott guggol szerényen TEREMTŐ  ISTE-
NE lábánál.

I S T E N. /Ha kedve tartja/ testet ölt. Ilyenkor 
tűnik föl óriás-volta, hiszen a mi szemünkben mér-
hetetlen méretű csillagvilágban épp, hogy belegázol, 
bokájáig érnek a Galaktikák végtelenjei, s hogy kárt 
ne tegyen a szépszerével megépített csillagbiroda-
lomban, óvatosan fölfogja őket fényből font hálójába.

ÉGALJ bolygón a TEREMTÉS KORONÁI a nö-
vényemberek. Az igazságos ISTEN őket is részesítet-
te ug yanilyen emberi véltóságban, kedvükre 
s z í v h a t t a k az Ő VILÁGMINDENSÉGet betöl-
tő Szelleméből.

… Egyszer egy kis eszkimót DÁNIÁba vittek. 
Ott látott először zuzmónál nagyobb növényt, egy 
fát. Még csak nem is törpefenyőt. Valóságos lombos-
lombhullató faóriást. A kis eszkimónak elállt szeme-
szája:

Hát ez meg micsoda élőlény? – kérdezte. – Él, de 
nem mozdul. Él, kínálom kenyérrel, nem nyúl utána. 
Kicsit meghúzom azt a fura haját, hát nem rúg visz-
sza. A növényember is él, de nem falja föl élőlény tár-
sait, megelégszik a TEREMTÉSben bőségesen mért 
táplálékkal, a föld, a levegő tárházával, épp csak a su-
gártündérkék segítségét kéri, de azok úgyis le-lejár-
nak a bolygókra kendő dugócskát játszani. Nem tag-
jai semmiféle élelmi láncnak, szégyenletesnek tarta-
nak – mészárszékek működtetőivel való társulásukat.

Nemcsak magukat látják el, hanem – és épp azok-
ban a zöldre festett konyhácskákban elvégzik azt, 
amire a Föld vegyigyárai képesek –, s z e r v e t l e n   
á s v á n y i anyagból s z e r v e s  a n y a g o t, állat-
nak és embernek kívánatos   s z e r v e s  táplálékot ké-
szítenek. A fotoszintézisben szorgoskodó, asszimilá-
ló szakembereik ezek a parányi fodros szoknyájú nap 
kisasszonykák.

Bizony, ők már a papucsállatka fokán így döntöt-
tek a  t ö r z s f e j l ő d é s  veszedelmes kalandjában. 

Gömöri Katalin

ÉGALj BOLyGÓ NÖVÉNyEMBEREI

Ők tartották színtesteiket, kékről hamarosan zöldre 
változtatták őket, nem áhítoztak másra, mint a TE-
REMTÉS, a TERMÉSZET adományaira, bőségük 
forrása kimeríthetetlen, adni vágyó lelkületük lehető-
sége végtelen.

Korán kimerészkedtek a  l é t  l e v é b ő l, a tenger-
ből a szárazföldre, kemény munkával kereste kenye-
rét a gombafonállal együtt élő moszatka, 

Zuzmóval maratta a sziklát, dehogy csak magá-
nak! T e r m ő t a l a j t teremetett. Aztán nagy hős a 
tétova kis moha. Se té, se tova, tett, nincs még gyöke-
re, elsodorja a legenyhébb szellő, és hogy tudna ő a 
talajból fölszívni vízben oldott só eledelt. 

De okos kis eszével sokadmagával mohapárnává 
tömörült, és ezután övék zord tájakon, zord hegye-
ken, erdők árnyékában később a vízpára, a harmat, a 
hóharmat, a zúzmara.

Ízlésesek és erkölcsösek a növényemberek. Ha 
már két sejt egyesülésével is kezdtek utódokat nem-
zeni és foganni, ugyancsak másképp teszik. A VI-
LÁGMINDENSÉG é l e t a d á s i módján, tisztán, 
szűzen érintetlenül. Az ÉG tükrében látják egymást 
távoli bokrok bimbói, porzós meg termős virágai.

Nem szólnak, mert a szó elfoszlik. Nem adnak ki 
hangot, mert a hang elhangzik. Gondolataikat, érzé-
seiket, óhajukat viszi a szél, madárdal, nem telefonjuk 
van, hanem t e l e p a t i k u s képességük, és illatárban 
zeng. Égbe ragadó, angyalian csilingelő énekük.

Most éppen köszöntik a HAJNAL: Illatnyelvéről 
fordítom le csengő-bongó énekük:

  V A N! V A N! V A N!
  Mindöröktől van!
  Ő az örök V A N.
  Égben van. Bennünk van.
  az  I S T E N  a VAN!
Pöngették a sarjadó fűszálak, a hó alól kikukucs-

káló hóvirágok, bokrok félénk rügyei, folyóparton, 
tavak szélén zöld fátylukat magukra kapták a fűzek, 
mély hangjukon terceltek a földből még elő se bújt 
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tulipánhagymák. Zendült a tölgyes, zengett fölöttük 
a bükkös márványoszlopú székesegyháza, áriáztak a 
karzaton a fenyvesek. Komor sziklafalak tompán do-
boltak, a ritmust szolgáltatván.

Dereng, derül, ellebbennek a KÉK HAJNAL tün-
dérei. Az Ég alján már pirkad, pitymallik, piros Haj-
nal virrad reánk. Pi-pi-piros, tulipiros, s HAJNAL-
ANYA térdén, arany bölcséjéből már kél ki a NAPKI-
RÁLY. Lám, a VILÁGOSSÁG diadalmaskodott a sö-
tétségen! Fölharsan illatkórusunk:

  ÉL!    ÉL!   ÉL!
  ÉG az ÉG!
  Égi tűzből élet kél.
  Harsonázza minden ének:
  I S T E N első élő Lélek.
  Az ISTEN neve: É L!
Talpra szöktek az üvegházak lakói. Magosba len-

dítették ág- karjaikat. Kétlaki virágemberek lévén, bár 
egymástól illő távolságra, élvezték a permetező vizet, 
s a Nap fényét és melegét, porzójukkal dicsekvő le-
génykék, meg a termőjük alá takargató virág kisasz-
szonykák.
A porzós fiú-virágok dala:         A virágleánykák dala:
VÁR! VÁR! VÁR!           SZÍV! SZÍV! SZÍV!
MENNYEI KŐSZÁL!             Égi Honba s z í v.
Mindig hazavár.            Az isteni szív.
Őriz, mint a vár.            SZÍV, SZŰ, szűzi jó,
Nékünk kaput tár.           Hófehér, akár a hó.
VÁR! VÁR! VÁR!           Jégtükből lehullő
             Mihozzánk lehajló
            SZÍV! SZÍV! SZÍV!
           A MENNYEI S Z Í V!

A tündöklő, vakító napsugárzásban kapkodták fe-
jüket, bozontos buksijukat a porzófejüket hónuk alá 
csapó fiúk. A bimbódzó leánykák pedig összefogódz-
va ingtak, ringtak szívmelengető boldogságukban.

A növény magvak rögzítetlenek, az elkószálókat 
magiskolába terelték a szigorúan suhogó szelek.

Alighanem mulatságosan hat e kis tökmagról szó-
ló növény országbeli történet.

Jajveszékelve rohan haza, és bújuk be a tökmama 
trópusi jókora levele alá kis magzata:

Jaj, MAMAM, MAMA! – zokogja agyonrémül-
ten. Képzelje csak el, mit láttam!

– Csak meséld el, szép nyugodtan, kis magom!
Egy olyan félelmetes hosszúfülű állat került az 

utamba, aminél félelmetesebbet még nem láttam! 
Azt hiszem, ezt hívják úgy, hogy n y u s z i.

Az bizony növényevő állat, növényt rág, növényt 
eszik. Lehet, hogy nem is én rám fájt a foga, hanem 
arra sodort a szél egy káposztalevelet.

Alighanem úgy volt. Ezért mondom nektek, hogy 
messziről kerüljétek el ezeket a félelmetes nyuszikat, 
barkákat, barátkozzatok inkább becsületes húsfaló ál-
latokkal, kedves, szelíd oroszlánokkal, tigrisekkel, de 
akár a farkasokkal. Meg a cica sem abajgatna.

Égalj bolygón ezen aligha nevettek. Iskolai tan-
könyvek az állatvilágot két csoportba sorolták: Kár-
tékony növényevők, meg hasznos húsevők csoport-
jára. 

A nyulakat, de az egész nyájat, vagy csordát, gu-
lyát kikergették volna a bolygójukról. Még a lovakat 
is ménesestül!

Illatnyelven szálldosott illathangszórójuk regge-
li adása. Megkísérelem átültetni magyar nyelvünkre.

… Szép ébredést kívánunk erdő, mező üveges 
hajlékokban! Jeles napra ébredtünk, minden eszten-
időnk legnagyobb ünnepére, T A V A S Z T Ü N D É R,
 T Ó TÜNDÉRE Napjára. TÓ TÜNDÉRE Napjá-
ra. TÓ TÜNDÉRE hozza a TAVASZT, e napunk az 
Ő érkezésének napja, az É L E T, a F E L T Á M A D Á S 
ÜNNEPE! Az ÉLET körfogásának Ünnepnapja, 
amikor a hervadás helyén rügy, bimbó fakad, elmúlás 
és h a l á l helyén ÚJRASZÜLETÉS, FELTÁMADÁS.

Érkeztében fehér, meg sárga virágok díszítik hin-
taját, később válnak pirossá, végül is kékké. Ezekkel 
köszöntenek bennünket Égbeli testvéreink, a virág-
angyalok.

Énekeljük most együtt a TAVASZTÜNDÉR 
HIMNUSZÁT!

 ÁLDOTT TAVASZ KÖSZÖNTÜNK!
 ILLATOD TÖLTI LELKÜNK.
 NÖVÉNYLELKÜNK ÚGY szeret.
 várva-vártunk Tégedet!
 Merre lengnek lépteid,
 hímeződnek rétjeid.
 Öreg Őszön, tél-telen
 a TIÉD a győzelem!
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Az erdők burkos-bozótjaiban később virradt, lus-
tábban tápászkodtak Páfrányok, harasztok, zsurlófé-
lék…

Harmatos arcukat a bokrok alján átszűrődő fény 
felé fordították, úgy zsolozsmázták reggeli zsoltárukat:

 ÉGALJ bolygónk csöppnyi szem
 Őrzik két vigyázó Szem.
 Gömbölyűn gyönyörűn
 MENNYÉG burkolja körül.
 TETŐTLEN FA hegyéből
 néz az ISTEN az ÉGBŐL.
 GÖMBÖN GÖMB nagy kerekség,
 dajkál-ölel bennünket a Mindenség.
TAVASZTÜNDÉR hintaját hat szél-ló röpítette. 

Lobogott rajta tündér köntöse, bő ujja, hosszú uszá-
lya. A növényemberek illatárral köszöntötték, zsálya-
illattal, bodzaillattal, rózsaillattal, Csak kétsoros ver-
set mondott:

 A VILÁGNAK SZÍVE  I S T E N.
 DICSŐ, ÁLDÁS MINDENEKBEN!
Annál bőségesebben osztogatta a kitüntetéseket, 

jutalmakat. A már rügyet fakasztó bokrok megkap-
ták a NAGY KLOROFILL ÉRDEMRENDET. Bim-
bózó sárga virágokra Ő maga kötözött tavalyi ruhá-
iról arany fodor-szirmokat. Öreg, sok évgyűrűs fa-
óriások újabb évgyűrűt ölthettek, még inkább meg-
vastagodott törzsükre, derekukra. Bőven termő, gyü-
mölcsöző anyanövényekre záporozott a napsuga-
rak áldása. Minden parányi fűszál kapott egy-egy 
harmatcsöppet. Még a mohaszőnyegekre is ráper-
metezett féltett szagos vizeiből. A SZIKLÁK, szirtok, 
hegyormok, sok vihart kiállt fenyőfáinak, vitézségü-
kért, csillagot tűzött a csúcsára.

 Jutalmazatlanul senki sem maradt.
 Orgonaillattal köszönte a héthatár.
A nagy örömünnepbe csak betolakodott büdös 

beléndek a bolond beléndekkel összekapaszkodva. 
Ezt bűzlötte: Ravasz a tavaszt. A buta szamárkóró 
meg már ott viháncolt körülöttük.

Jó szimatukkal idejekorán összefogtak az őrt álló 
fasorok, összefogtak a haragvó széllel, és kitették a 
szűrét a három ünneprontónak.

Nagy karéjban széttárult a mező, lett óriási szín-
pad, aztán aki jobban megfigyelte, egy levélzöld szín-

test volt, jókorára fölnagyítva. Illatoztak a táj leg-
szebb népdalai, s a patakzó vízből ki-kidugták fejü-
ket a színészek, a süveges tápsó-manók. Várták, epe-
kedve várták nekik ígért menyasszonyaikat, a levegő-
ég széndioxid tündérkéit. Azok fölöttük röpködtek. 
Lerobajlott a NAPKIRÁLY, és egy intésére párba áll-
tak földi só-manók meg a lég szénvegyületes leheletű 
tündérkéi. Nagy ESre HITre megeskette őket, rájuk 
sugározva az ÉG-ATYA, idelent pedig domborodtak 
FÖLDANYA keblei, és hajdantól való múlhatatlan 
szerelemükre emlékezvén, megdobbant a SZÍVE is. 
Ha van ilyen szent hely ÉGALJ bolygón, akkor az ot-
tani D O B O G Ó K Ő alatt.

Mint mikor dísztávirat fut be a vigasságos lakoda-
lomba… méhecskék viaszt-szaggal üzenték: Ők is élet-
re keltek, nyüzsög már az odú, szorgoskodik a kaptár.

Szél-úrfi ugyan megelőzött bennünket egy lófej-
jel, de semmi baj! Ő csak cirógassa a barkák füzére-
it! A miénk a színpompás virágok! Az aranyos-szu-
ronyos kis vitézek már fölszerelték hat pici lábuk kel-
lékeit. A második párra csöpp kosárkát a virágpor-
szemnek, két hátsó, harmadik pár ízelt lábacskájuk 
meg majd kefécskévé formálódhat. Üzenik:

Fölkészültünk szerelmes üzenetek, életadó virág-
porszemek postázására. Készítsetek a nyalnivalót!

Megnyílt a szellőtánc. Megzizzentek a rügyek, 
földbe tövedzvén derékból firegtek-forogtak a nö-
vendékfák, a bokrok, megpördültek, fátylukat lebeg-
tetve a tóparti fűzfacserjék. Gyökerébe fogódzkodva 
firgett-forgott minden ünneplő szerzet.

TAVASZTÜNDÉR meglocsolta a tápláló talajt, 
és jó s z í v á n t kívánt a társaságnak. Azok elmond-
hatták, hogy: CSAK LEFELÉ VOLT HÉTFÉLE, hát 
még akiben hús nem volt.

Jót tett a figyelmes locsolás, csak úgy áradt a finom 
ásványos víz az ozmózis vagy inkább hajszáleres nyo-
másra a hajszálgyökerekbe. Jó szívás, ünnepi vacsora.

TAVASZTÜNDÉR ekkor még a kertek alján olto-
gatta a virágokba borult gyümölcsfákat. 

Hirtelen nagy dördülés. Zengett az ÉG, dörgött a 
MENNY. Amint a NAP elzavarta a felhőket, az első 
kaszapendülésre odatermett a NYÁR.

Tűz-szekéren hat parázsevő táltos lovával nyar-
galt elő NYÁR ASSZONY, s ott termett, mint a 
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szélvész, mint a villám, mint a mindennél gyor-
sabb  g o n d o l a t.

TAVASZTÜNDÉR pedig dolga végzetten, illen-
dően kitért előle, s szélparipáinak földobott egy zsák 
korán learatott zabot, azután egy-egy szem cukorral 
kedveskedvén nekik, finoman jelt adott az indulásra 
aranyos gyelűjével, és már röpült is a szelek szárnyán 
hófehéren a kéklő Égboltozaton.

Egy kis nyelvészet. TAVASZTÜNDÉR nevéről.
TÓ, tav- tava- : több tövű szavunk,
TÓ, tavunk, tavaink…
Gyakori e többtövűség a nyelvünkben, s ebben – 

kivételesen a finn nyelvvel hasonlítunk.
TŐ, töv-töbe- KŐ, köv- köve- HÓ, hav- hava-, BŐ, 

böv/e/, Nő-de növekszik, él, élő de eleven. LÓ, lov-
lova, Fű füv/e/

Finnül: KALA UISKÄLÄ ELEVENÄ VEDEN 
ALLA.

Hal úszkál elevenen víz alatt.
A S S Z O N Y eredetileg A SZ lehetett
Tarokk kártyánk sumir eredetű ŐSNYELVÜNK 

a sumir.
Ász a tarokk-kártyában: dáma /hölgy/
asztal: aszt-tál. ASSZONY TÁLJA.
A szlávok vették át tőlünk a sztol szó. Ilyen ama öt-

száz hamisan és ellenségesen szófejtett példájául. ŐK 
VETTÉK ÁT!

Ám folytassuk történetünket.
Veszedelmes vizekre evezünk.
HATALMAS VITAESTRE toppanunk be, an-

nak is a kellős közepébe. HŐSTALAN ÉLŐTÁR-
SAINK VÉLEMÉNYE NEKÜNK HÚSBAVÁGÓ. 
ÉVRTELEN ÉLŐTÁRSAINK ÁLLÁSFOGLALÁ-
SA NÁLUNK VÉRFORRALÓ LEHET.

Ugyanakkor én úgy látom, így tisztul meg 
ISTENről alkotott képünk, és így nyerjük vissza ön-
védelmi képességünket. Már sokkal többen vallják a 
FÖLD nevű bolygón innen is, sokkal többen, mint 
hivatalos zsinatok résztvevői elhihetnék. Idézem ön-
magamtól MAGYAR HITEM című hitvallásomból: 

RENDÍT MENNYEI SZÓ, bár a zsinat száműz, 
vívja bennem harcát I G E, s táltosi TŰZ.

Már nem vívja, mert a táltosi tanítás az ŐSMA-
GYAR VALLÁS MAGA az IGE, s KÁLVIN JÁNOS 

„REFORMERE SEMPER!” utasításának tökélete-
sen megfelel. Ez az igazi, a kősziklai, alap, a krisztu-
si fundamentum.

ÉGALJ bolygó ŐSI FÁI, nagy tudósok hajtották 
össze már sokszor megsárgult lombozatukat, és újra 
meg újra az ÉG tükrébe, meg lelkiismeretük tükrébe 
pillantgatván, megindították nagy vitájukat. Vita lett 
volna, de valamennyien ugyanazon oldalon állnak. 
Így hát velünk Földlakóival vitatkoznak. Jól nekünk 
döfi a lándzsát már a legelős mondatuk… Vágjunk 
hát bele a sűrűjébe!

… KEDVES TÁRSAIM, NÖVÉNYEMBEREK!
… Nyomozásunk eredményével kezdem: a ve-

lünk szembe forduló bolygó, a FÖLD nevű boly-
gó lakói H Ú S evők. Legalább is részben azok. De 
ez csak hagyján. Bőségesen előfordulnak köztük a 
n ö v é n y e v é s, a kizárólagos növényevésnek a 
vegetarizmusnak álprófétái.

KANNIBÁLOK! – tört ki a felháborodás egy ifjú 
hallgatóból. Nem vette észre, hogy ő azt kívánná, 
hogy bár inkább kannibálok lennénk, mintsem velük, 
növényekkel.  A közbekiáltó különben egy igénytelen 
kis bogáncs, s aligha akad olyan Földlakó, akinek őrá 
fájt volna a foga. 

Csak előzetesen, intő példaképp említém. Csak 
csínján a barátkozással! Bárha ők mindent megtesz-
nek, hogy minket odacsalogassanak.

Miközben folyton robbantanak. Hamarosan az 
egekbe röpítik egész égitestüket. Mintha csak ezt 
mondogatnák: – Gyertek csak ide! Majd megkapjá-
tok a magatokét!

Hát minket aztán csalogathatnak, mert minket 
idekötnek a gyökereink is. De hát ezt ők nem tudhat-
ják.

Háború háborút ért náluk még végét se vetették 
az egyiknek, már fenik a fogukat, fognak a követke-
zőbe.

Előbb-utóbb nem tengerük lesz, hanem vértócsájuk!
Pedig élnek ott jó szándékú becsületes emberek is.
ÉGATYA lehelt lelket, szellemet beléjük is. De 

erre nem ügyelnek. Épp méltatlan vezetőik miatt 
vagy vérszomjasak, vagy agyontiportak.

Azután az ám a legveszedelmesebb, ha valamelyik 
istentagadójuk fölcsap prófétának, és épp a rájuk törő 
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ellenséget nevezi felszabadítónak, vagy a csőstül be-
rontó garázdák iránt akar i r g a l m a s s á g o t gya-
korolni… Ez fordul aztán a visszájára! Útszéli csavar-
gók, terrorista gyilkosok, akiket „ISTEN hozott”-tal 
fogadnak. 

Meg se rezzen a szempillájuk, hogy azok töme-
gesen követnek el nemi erőszakot, robbantanak, az 
ő veszedelmes gépi járműveikkel tömegbe rontanak, 
késelnek üzletben, vonaton, oltár előtt… Ők épp a 
bűnözők, nemzetük ádáz ellenségei iránt megértők, 
türelmesek…

„Kell egy kis vérfrissítés…” Százezrével bujkál-
nak, bolyonganak, lopnak, rabolnak, gyilkolnak, erő-
szakot tesznek, de „oh, még megbírjuk oda se neki! 
Kellenek nekik a szavazók, mert a maguk népénél 
már kitelt a becsületük.

Ahol meg becsületes, jó az ország az állam vezető-
je és vezetőtársai, megvédik lakosságukat, bezárják a 
kaput, meghozzák a törvényeket, megteremtik az ön-
védelem, nemzetvédelem törvényes kereteit, hát azt 
azután megzsarolják, és kiátkoznák a vilÁgából! A 
legfelháborítóbb, hogy épp a megcsonkított, csonk-
jára baltázott MAGYAROSZÁG ellen fordulnak 
ádáz dühvel, aki a maga védelmén túl őket is védel-
mezi a beözönléssel fenyegetőktől, bűnözők tömege-
itől. /Akiket ők dédelgetnek./

Pedig a FÖLD lakóihoz nem TAVASZTÜN-
DÉRT küldte el a TEREMTŐ és VEZÉRLŐ ISTE-
NÜNK. HÚSVÉR ember mindtájára formálta, és be-
lélehelte SZELLEMÉNEK és LELKÉNEK ISTEN-
SÉGÉT.

Lelkéből lelkedzett, az Ő képében maga ISTEN 
járt a Földön. Több szellemet kapott ISTENBŐL, 
mint e két bolygó népei valamennyien együttvéve 
sem.

Égi ÉDESANYJÁT is fényben küldte el a FÖLDRE.
Égből inkarnálódott Édesanyja fényből foganta, 

ISTEN SZENT LELKÉBŐL, S Z Ű Z E N, szeplőtle-
nül – a MENNYEI SZFÉRÁK ÉLETADÁSI MÓD-
JÁN. A SZŰZANYA csodálhatta SZENT FIÁNAK 
FÉNYTESTBŐL való megformálódását. Látta ezt 
dajkája is.

A földkerekségnek legsötétebb pontjára született, 
küldetett. Még világra se jött, máris halálra ítéltetett.

Hát ez meg hogyan lehetséges?
Hát hogyan tűrnék el azt a sárba ragadt Földön, 

hogy valaki a VILÁGMINDENSÉG Fénylelkéből 
ISTENTŐL származik és küldetett. Földi értelem-
ben ők maguk, arameusok-sumirok-partusok, helyi 
viszonylatban samáriaiak voltak. Sok névvel látták 
el ezt a rendkívül művelt ősi nemzetet, a zsidó Bib-
lia káldoknak is nevezi őket. De oda csöppentek a  z s 
i d ó  nép tőszomszédságába.

Ez a zsidó nép az, amelyik ISTEN választott nép-
ének tartja magát? Van erre valaminő bizonyítékuk?

Mi lehetne? Sem történelmi, sem jogi. Teológiai-
lag éppen képtelenség, hiszen ISTEN nem személy-
válogató. Ő maga a S Z E R E T E T. És miért ép-
pen őket választotta volna példamutatásra, mikor sa-
ját, szentként tartott könyvük is telis-teli bűnnel, vé-
res népirtással, paráznasággal, emberáldozattal, go-
nosz fondorlatokkal.

Volt a zsidóknak JUDEÁ-ban, akkor egy királyuk, 
H E R Ó D E S  a neve. Az, akit a múlt évben rehabi-
litáltak, fölmentették bűnei alól.

Hát erre aztán sok oka volt, JUDEA – kétezer évre 
újraszervezett tudóállamának, I Z R Á E L-nek!

Ugyan melyik bűnéből mosták ki. VÉRFERTŐ-
ZŐ, s hogy megkaparintsa magának mostohalányát, 
SALOMÉT, levágatja ISTEN szent emberének, KE-
RESZTELŐ JÁNOSNAK A FEJÉT!

Retteg a jóslattól, hogy megszületik, aki majd őt 
ledönti a trónjáról. Ezért elrendeli, hogy minden fiú-
gyermeket, két éven alul, meg kell gyilkolni, mert 
hátha köztük lesz félelmetes ellenlábasa. Darabont-
jai házról házra gyilkolták az ártatlan kisdedeket. Ki 
az, aki nem rázkódik meg belé? … RÁKHEL sirat-
ja magzatait: „PUHA FEHÉR PÁRNÁM HULLÁ-
MOS REDŐIN MÍLY SZÉPEN ALUSZTOK ÉDES 
CSECSEMŐIM.” A LEGNAGYOBB MAGYAR 
KÖLTŐ, ARANY JÁNOS ÁTÉREZTE A ZSIDÓ 
ÉDESANYA, RÁKHEL SIRALMÁT!

És ezt a vérengző vadállatot fölmentették iszonyatos 
bűnei alól! IZRÁEL állam vezetői a saját népüket nem 
sajnálják. Hát hogy kímélnék meg az ISTEN FIÁT?

A földi világtörténelem, de alighanem a VILÁG-
MINDEN leggonoszabb és előre kitervelt, koncep-
ciós bűnpöre!
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Harminchárom év múlva azzal vádolták, azért ítél-
ték a legkegyetlenebb halálra, mert ISTEN FIÁnak 
vallotta magát. De ekkor még meg se született! És 
már életét követelik – ártatlan kisdedek tömeghalá-
lának keretében! És ezt a törvénytelenséget, ezt a ke-
gyetlenséget, SZENT LÉLEK ellen való megbocsájt-
hatatlan, halálos bűnt – eltűri kétezer év óta, szemet 
huny rá az állítólagos KRISZTUS követő egyházak 
mindegyike. Hát a zsidók miért ne rehabilitálnák első 
tőrvetőjét, HERÓDESt?

És hol maradtak el a zsidó anyák? Vagy saját fajtá-
jukon belül, szűk családi körben ölni is szabad?

Megszületett FÉNYBŐL a VILÁGMINDEN 
ÉLETADÓ törvényei szerint. TANÍTOTT, GYÓ-
GYÍTOTT. CSODÁKAT TETT. HALOTTAKAT 
TÁMASZTOTT FÖL. …

Ámde üldöztetése nem ért véget.
Íme egy kis bepillantás ellenségeivel, zsidó főpap-

okkal, farizeusokkal, írástudókkal vívott harcáról.
SZEMELVÉNYEK AZ ÖRÖMÜZENETBŐL, 

AZ EVANGÉLIUMBÓL.
JÁNOS apostol írása szerint való Evangéliumból: 

8. rész
37. v.-ből Jézus szava: „… ti meg akartok ölni!”
41. v. A zsidók:  „Mi nem paráznaságból szület-

tünk. Egy Atyánk van, az ISTEN.”
42. v. MONDA EZÉRT NEKIK JÉZUS: 
Ha az ISTEN volna a ti Atyátok, szeretnétek en-

gem, mert én az ISTENtől származtam és jöttem, 
nem is magamtól jöttem, hanem Ő küldött engem.

44. v. TI AZ ÖRDÖGATYÁTÓL VALÓK VAGY-
TOK.. ÉS A TI ATYÁTOK KÍVÁNSÁGÁT AKAR-
JÁTOK TELJESÍTENI.

AZ  E M B E R Ö L Ő  VOLT KEZDETTŐL 
FOGVA. HAZUG, és a  hazugság atyja.”

48. v. Felelének azért a zsidók, és mondának néki: 
„NEM JÓL MONDJUK-É MI, hogy TE MÁTÉ 
samaritánius vagy? és az  ördög van benned.”

48. v. FELELE JÉZUS: NINCS én bennem ör-
dög, hanem tisztelem az én Atyámat.”

MÁTÉ apostol írása szerint való Evangéliumból:
23. rész 15. vers:
/Jézus szavai/: „Jaj néktek képmutató írástudók és 

farizeusok! Megkerülitek a tengert és a földet, hogy 

egy pogányt zsidóvá tegyetek, és ha azzá lesz, a gye-
henna fiává teszitek őt, kétszerte inkább magatoknál.”

/A gyehenna a szemétlerakó volt/. 
TEHÁT a zsidók igazolják, hogy JÉZUS n e m 

zsidó. SZŰZTŐL való születését nem ismerik el, sőt 
gúnyt űznek belőle.

Végzetes az ellentét JÉZUS KRISZTUS és a zsi-
dó főpapság valamint a vezető értelmiségük között. 
Ahányszor csak elébe kerültek, parázsvita támadt, 
sértegetéssé, fenyegetéssé fajult, számtalanszor el 
akarták fogni, és pörre, bírói ítéletre sem várva – zsi-
dó kivégzési szokás szerint a g y o n k ö v e z n i. Nem 
győzném megjelölni az erre utaló bibliai helyeket. JÉ-
ZUS minden bizonnyal képes volt kilépni anyagi mi-
voltából, földi testéből, szellemtestében elmenekült. 
Ugyanakkor rohanunk a tragédia, a végső katasztró-
fa felé.

JUDÁS az áruló közreműködésével elfogják, bí-
róság elé állítják. A vád ellene: istenkáromlás, mert 
ISTEN FIÁnak vallja magát. KAJEFÁS még ama 
profánum vulgus-t  is fölbujtogatta, és a botrányos 
bírói ítéletnek még alá is fűt, ordítja a FESZÍTSD 
MEG! uszítását.

PILÁTUS, a római helytartó nehéz döntés előtt 
áll. Jól értesült egy kirobbanni készülő zsidó forrada-
lom veszedelmes közeledtéről, s hogy a halálraítéltek 
e szabadságküzdelemnek vezérei lennének. A zsidók 
az ő vagy ők szabadulásáért áldoznák föl JÉZUST, 
akinek semmi köze az ő nemzeti céljaikhoz. Hiszen 
sumir, pártus, samáriai. PILÁTUS rossz lelkiismeret-
tel, de elítéli. Kézmosása örök jelképe a felelőtlen ítél-
kezésnek.

A zsidók minden évben két kost áldoztak föl 
JEHOVÁnak, véráldozatban gyönyörködő istenük-
nek. Kos-on érthetjük a juhot, birkát, az áldozati bá-
rányt, de  k u s i t a  ősöktől származható pártust vagy 
samáriai emberáldozatot is jelenthetett. Hiszen JÉ-
ZUS KRISZTUS kivégzésének évében eltekintettek 
az évi kos-kusita áldozatuktól „ÍME AZ ÚR ÁRTAT-
LAN BÁRÁNYA!”

A kegyetlen ítélet, és annak kegyetlen végrehajtá-
sa beleillet teológiájukba, életrendjükbe.

Az emberáldozat gyakran előfordulhatott. Nem-
csak ÁBRAHÁM őrült rémtettére gondolok, hanem 
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például leánya föláldozására, amit az új „Ökumenikus 
kiadás” – egy jottányit mégis csak elcsenvén – diszk-
réten elhallgat. Épp így kelt gyanút, a későbbi közszá-
jon forgó esetek nyomán.

Szörnyű látvány számomra a FESZÜLET. Miért 
agyonkínzott, megalázott állapotában őrzik az emlé-
két?

Föltámad bennem a kérdés: Hát ISTEN eltűri az 
igazságtalan szenvedést, igényli, hogy Bűnt szenve-
dés árán lehessen megváltani? A keresztre feszített-
ben gyönyörködnék HERÓDES, KAJEFÁS, meg sö-
tét társaik. Aki tiszteli, szereti, indája, az a FELTÁ-
MADÓ-MENNYBESZÁLLÓ KRISZTUS képét 
őrzi lelkében, könyvében, esetleg a falon.

N E M az egész zsidó nép a bűnös! Kollektív bű-
nösség, „Bűnös nép nincsen Sem zsidó, se német, 
sem magyar! De az árulók, fölbujtók, ítélethozók, 
dárdával döfők, szemen köpők HERÓDEStől az őt 
rehabilitálókig.

A földi VILÁGTÖRTÉNELEM és a VILÁG-
MINDENSÉG legsúlyosabb bűnpörének minden 
résztvevője, vagy elfogadója.

JÉZUS KRISZTUS vagy nem írta le tanait, vagy 
fölöslegesnek tartotta, hiszen a samáriaiak elődeinél, 
a sumirok ékírásain mindaz megtalálható. Az sem le-
hetetlen, de írásbeli hagyatékát elkobozták, megsem-
misítették, így élőszóból rögzített szavait könnyebb 
volt megnyirbálni, meghamisítani. A bibliai szövegek-
ből csak csodálatos, költői példázatai kristályosodnak 
elő. Több elfogadhatatlan követelménye maradt fönn: 
SZERESSÉTEK ELLENSÉGEITEKET, ÁLDJÁTOK 
AZOKAT, AKIK ÁTKOZNAK, JÓT TEGYETEK 
AZOKKAL, AKIK TITIEKET GYŰLÖLNEK…” 
AKI ARCUL ÜT JOBB FELÖL, ANNAK TARSD 
ODA A MÁSIK ORCÁDAT.” Innen valami hiányoz-
hat, hiszen ez a teljes kiszolgáltatásunk, ha vakbuzgón 
megvalósítjuk… Nem szólván arról, hogy bárkit befo-
gadjunk, szándékát még csak nem is sejthetőn. Megkí-
séreltem, de pórul jártam vele.

A mai keresztyénség megalapítója nem JÉZUS 
KRISZTUS, hanem S A U L RABBIból lett tarsusi 
PÁL, aki utólag JÉZUS KRISZTUS vértanú halála 
után nevezte ki magát apostollá. Kétségkívül, a való-
ságos apostolok befogadták tanácskozásukra.

GENEZISEN, THÓRÁN, az ún. Ó-TESTA-
MENTUMON, s TALMUDON nevelkedett, kitű-
nő képzett zsidó pap, rabbi volt. Üldözte KRISZTUS 
JÉZUS követőit, ISTVÁN diakónus agyonkövezése-
kor buzgón őrizte a kövezők ruháit, hogy azok sza-
badon folytathassák gaztettüket. Damaszkuszba szi-
matot nyert kopóként indult, nyakon akarta csíp-
ni, levelezésük alapján, az ottani keresztyéneket, de 
ott ama DAMASZKUSZI úton megtörtént a csoda, 
a nagy PÁL-fordulás. Látomása támadt, megjelent 
neki JÉZUS KRISZTUS e szavakkal: „ÉN VAGYOK 
KRISZTUS, akit te kergetsz.” És épp az ő bizonysá-
ga szerint: m e g t é r t, keresztyénné vált, sőt JÉZUS 
KRISZTUS tanításainak hirdetőjévé, a p o s t o l l á. 
Vállalta a sok megpróbáltatással járó térítői utakat, az 
üldöztetést, de még a börtönt is.

De vajon JÉZUS KRISZTUS tanításait hirdette-e 
meg? Új vallást alapított: A  J U D E O –K E R E S Z- 
T Y É N  vallást, a zsidókeresztyénséget.

H. G. WELS is ezt írja VILÁGTÖRTÉNELMÉ-
BEN: a keresztyénséget nem JÉZUS KRISZTUS ala-
pította, hanem PÁL.

Összekötötte a zsidó Bibliát, az Ó 
TESTAMENTUMot az új-szövetséggel, benne túl-
nyomó részben a saját könyvei, a maga alapította gyü-
lekezetekkel való levelezése. 

A két /össze nem illő/ könyv egybefoglalása azu-
tán új hypothezist, teoriát, ideológiát teremtett, így 
sikerült egybekapcsolnia két /szögesen ellenkező/ 
teológiát.

A szeretet vallását véres vallássá tette – mondják a 
növényemberek vitafelei vitathatatlanul.

Még azt is sejtetnünk kell a PÁL-forduláshoz, hogy 
közben JÉZUS barátai megdöbbenve és fölháborod-
va eljártak TÓMÁBAN TIBÉRIUS CSÁSZÁRnál, 
aki aztán vejének, PILÁTUSnak sem irgalmazott. 
Bűn nem maradt büntetés nélkül.

JÉZUS KRISZTUS nem volt szidó és nem foly-
tatta, hanem megcáfolta a zsidók vallását.

SAUL-PÁL így állítja /logikai/ sorrendbe az ál-
dozatot: 

   állatáldozat
  emberáldozat
  ISTENáldozat.
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Elfogadja az „eredendő bűn” fogalmát, az egész em-
beriség tőstül-gyökerestül bűnös, kárhozatot, poklot ér-
demel, de ISTEN váltságul adja egyszülött FIÁT, fölál-
dozza a Golgotai kereszten, és ha mi az Ő tökéletes áldo-
zatát, véren való megváltásunkat h i t t e l  elfogadjuk, ak-
kor a megváltó halálért részesülünk a kegyelemben.

ISTEN másképp is megbocsájthatott volna. An-
nál is inkább, mert jóllehet az Óbiblia tömve népek 
kiirtására való buzdítással, förtelmes paráznasággal, 
csalással, átkokkal, szidalmakkal /csupán a próféci-
ákra vetítődik az Evangélium hajnalfénye/ - az e g é s z 
emberiség n e m bűnben fogant, és nem bűnben me-
lengetett.

És miféle ISTEN-kép az ATYA, aki véres áldo-
zatra adja FIÁT, hogy ezeknek a semmirekellőknek 
megbocsájthasson…?!

Szinte ÁBRAHÁM fia gyilkoló tébolyára utal.
Még az első században, tengődött a sós ten-

gerparton QAMRAM vakbuzgó gyülekezete. /a 
HOTTENGERI tekercsek/.

Ők elutasítják SAUL-PÁLt. CÍMEI: végrehaj-
tó, inkvizítor, JÉZUS KRISZTUS gyilkosa… míg 
a szeretett, kedves tanítójuk JAKAB apostol. /A 
qamramiak túlzók, de a két apostoltanítása merőben 
különbözik egymástól.

PÁL: „KEGYELEMBŐL TARTATTOK MEG A  
H I T  ÁLTAL.”

JAKAB APOSTOL: „A HIT CSELEKEDETEK 
NÉLKÜL MEGHOLT JÓSZÁG”.

JÉZUS KRISZTUS VÉRTANÚHALÁLA úgy 
válik üdvösségünkre, ha életünkben, tetteinkben va-
lósítjuk meg vallásunkat. Valóban megszabadít ben-
nünket halálfélelemtől, pokoltól való rettegéstől, ha 
a FÖLTÁMADOTT KRISZTUSra tekintünk. Az 
agyonkínzásból, a legiszonyatosabb kínhalálból is 
v a n föltámadás. MENNYBESZÁLLÁSAKOR ép-
pen bizonyságát adta, hogy ha ezt a bőrünket odavet-
jük is a romlandóságnak asztrál-lényünk – és szférá-
kon át, mérhetetlen dimenziókon át megnyílik az út a 
MENNYbe és az élet örök körforgásába.

SAUL-PÁL ezzel a véres megváltással kétféle kér-
dést oldott meg. Egyfelől a zsidót nagyobb testvér-
ré tette, gyilkosság, kiterelt és csoportosan elkövetett 
gyilkosság, az ISTENGYILKOSSÁG vádja alól. Hi-

szen Ő maga akarta. RAVASZ, TALMUDI észjárás. 
A „GOJ”-oknak így is föl lehet tálalni. És azok be is 
vették. /A „g o j”= állat/. Véráldozat, véren való meg-
váltás eszméje ott kísért évszázadok inkvizícióiban, 
vallásháborúiban, vértörvényszékeken, autodafék 
lángjaiban. S még ma is …

Azután olyanok is akadnak, akik még hálásak is 
JUDÁSnak, vagy PILÁTUSnak, hogy vállalták há-
látlan szerepüket, és végső soron ISTEN akaratát 
valósították meg, a mi üdvösségünk javára… Erre 
már torkunkon akad a szó. Véres áldozatot nem kö-
vetel a szerető Mennyei Atya. A FÖLTÁMADOTT, 
és MENNYBESZÁLLÓ JÉZUS KRISZTUS, a mai 
ÜDVÖZÍTŐNK.

A két Bibliát azután másodízben is egybefoglalta 
az ezerötszáznegyvenes évek közepén a TRIDENTI  
ZSINAT. Katolikus főpapok válogattak a szent iratok 
között, és egybefőzték mindazokat, amelyeket nem 
selejteztek kis „apokrifként. E Bibliáért éltek is, hal-
tak is azután épp a protestánsok. Különös! Épp e zsi-
nat hirdette meg a véres ellenreformációt!

LUTHER MÁRTON 1517-ben PÁL apostolig 
vitte vissza, reformálta 95 tételét. Alaptextusa: „KE-
GYELEMBŐL TARTATTOK MEG H I T ÁLTAL, 
S EZ NEM TŐLETEK VAN, ISTEN AJÁNDÉKA 
EZ; NEM CSELEKEDETEKBŐL, hogy senki ne 
kérkedhessék.” /PÁL EFÉZUSIAKHOZ ÍRT LEVE-
LE 2. rész 8.9 verse/.

Ez alapige nagyjelentőségű a bűnbocsájtó cédulák 
zsibvására idején, de nem a cselekvést követelő kor-
szakokban.

A magyarországi evangéliumi hitűek a XVI. század 
hatvanas éveitől már KÁLIN JÁNOS HELVÉT HIT-
VALLÁSÁT választották. Két okból változtattak.

A MOHÁCSA UTÁN három részre szakadt or-
szágban HABSBURGI abszolutizmus és török hó-
doltság két malomköve közt őrlődtünk. KÁLVIN 
értette meg katasztrofális helyzetünket. Aranybetűs 
bíztatása:

„AZ AKOTMÁNYTALANUL URALKODÓ-
VAL SZEMBEN JOBBAN KÉL FÖL A NÉP!”

Dárdaként forgatták meg BOCSKAY ISTVÁN er-
délyi fejelem diadalmas hadjárata idején. Erőt adott 
évszázadok szabadságküzdelmeiben.
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Örökérvényű igeszava: R E F O R M E R E  
S E M P E R !

SZŰNTELEN REFORMÁLJATOK!
Vagyis formáljátok vissza vallásunkat, egyházun-

kat az eredetire, a kősziklai alapra, a krisztusi funda-
mentumra.

S szerény vallásalapítójuk igaz tanítására éppen 
ma van a legnagyobb szükség.

Nem volt nekünk elég a judeo-krisztianizmus, 
most még újabb béklyóban tántoroghatunk.

Ez ama judeo-ö k u m e n i a. Helyeslem a katoli-
kusok – evangélikusok – reformátusok párbeszédét, 
és – fenyegetettségünk miatt is – el kellene jutnunk 
az egyesülésig. De a „nagyobb testvér” vélt jogán, az 
asztalfőn zsidó rabbi ül. Ex cathedra kijelenti: „Nem 
történt megváltás. „Ép amiben amazok valamiképp 
megegyeznének.

Ezzel, a döntő kapcsolati lehetőség alól kihúzta a 
gyékényt. Az egyesülni vágyó keresztényeknek-ke-
resztyéneknek torkára fagy a szó.

Nyugaton, például épp HOLLANDIÁban, a zsi-
dó Biblia a használatos, kurta függelék benne az 
Evangélium.

Reggelenként a rádióból rabbi erőltetné reánk 
a maga érthetetlen és értelmetlen sablonjait, zsidó 
szertartásokról. Amióta ráadásul ötezer éves Világte-
remtést emlegettek, zárom el nyílsebesen.

Hát még, amióta itt döngeti alattunk a földet SO-
ROS! Semmi közöm a zsidók vallási hiedelmeihez!

A kálvinizmus valaha m a g y a r  v a l l á s volt, tős-
gyökeresen magyar híveivel, és a nemzet függetlensé-
géért való kiállásában. Legalább ennyiben – a magyar 
nyelven, zengő magyarsággal megszólaltatott Igéivel. 
Most a népünk szerint: m a g y a r Kálvinnal együtt 
kiáltom: REFORMERE SEMPER! REFORMERE 
SEMPER DABET!

Legelőször is tisztuljunk meg azoktól, akiket JÉ-
ZUS is kiostorozott a templomból.

És dogmatikus szőrszálhasogatások helyett keres-
sük meg az igazi alapot, a kősziklai, krisztusi funda-
mentumot!

JÉZUS KRISZTUS SZAVAI: „MÁS JUHAIM IS 
VANNAK NEKEM, melyek nem ebből az akolból 
valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd 

az én szómra, és lészen e g y akol és egy pásztor. /JÁ-
NOS ev. 10. rész 16.v./

Ama „másik akol”-ból való a samáriai asszony is. 
Ő, mint samáriai, vagyis pártus, sumir az Egyetlen 
szellem ISTEN magasztos tanításában nőtt föl. Nem 
emberképmású és félelmes égi hatalmasságtól való 
félelemben. IZ, tűz, fény: szellem. Őneki nem kellett 
alaposabban megmagyarázni.

Az „irgalmas samaritánius” megvalósítja a krisztu-
si irgalmat. Mert Ő is ama „mások akolból” való.

Sumirok – samáriaik saját vallásukra ismertek, JÉ-
ZUS példázataiban, csodatetteiben.

A római katolikus egyház II. VATIKÁNI zsina-
ta az Ezerkilencszázhatvanas években ünnepélyesen 
hozta Határozatba „KINYILATKOZTATÁS” fejeze-
tében, hogy míg az Ószövetségi biblia csak ideig-órá-
ig való és tökéletlen, addig – s örömmel vették tudo-
másul – AZ ÓSZÖVETSÉG ELŐTT ÉLT NÉPEK 
TANÍTÁSÁBAN SOK TÖKÉLETES ÉS ÖRÖK 
ÉRTÉK REJLIK. /DR. Z A K A R  A N D R Á S „A 
SZUMÉR HITVILÁG és a BIBLIA „ című hiteles, 
hézagpótló, forrásértékű és élvezetes MŰVÉNEK 
előszavából/.

Dr. ZAKAR ANDRÁS MINDSZENTY JÓZSEF 
hercegprímásnak, MAGYAR MÁRTÍRnak személyi 
titkára, és a kommunizmusban vívott harcukban ül-
dözött sorstársa. Nagy sumirológusunk egyben.

Az ÚR KETTŐEZREDIK esztendejében az ün-
nepléseken részt vett a konstantinápolyi görögkeleti 
pátriárka, és közölte: Ezer éve a magyarok nem  p o 
g á n y o k voltak, hanem a keresztyénség legkeletibb 
ágazatának egyházát alkották. 

A  p o g á n y szót összekeverik a  p a g o n y szóval. 
Valóban pagonyokban is imádkoztak, mint JÉZUS a 
GECSEMÁNÉ kertben. 

M A N I /us/ /Kr. után 216-277/
ŐSI HITÜNKET – már KRISZTUS ismereté-

ben, a Kr. után való HARMADIK században, meg-
újította M A N I /MANIUS, MANI ŐS/ szittya or-
vos, költő, aki JÉZUS KRISZTUS apostolaként neve-
zi magát/216-277 Kr. után/

Függetleníti vallását tarsusi PÁL /előzőleg zsi-
dó rabbi/ tanaitól. Maga Pál apostol is elismeri 
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a ZSIDÓKHOZ írt levelében, hogy JÉZUS nem 
volt zsidó. A MELKISEDEK rendje-beli mágus-
pap – arameusi – sumir – pártus. Hiszen ráolvas-
sák a farizeusok, lévita zsidó papok: „Te samariai 
vagy.” Válasza: „TI MEG AZ ÖRDÖGATYÁTÓL 
VALÓK VAGYTOK, aki EMBEREVŐ VOLT. 
A VILÁG TEREMTÉSE ÓTA. „János 8:44 gk. 
Így MÁNI tanításában nincs a bűnbeesés, az 
állat-ember-Isten áldozatot méltányoló ISTEN, 
a JAHVE, JEHOVA. A két Bibliát szétválasztot-
ta, hiszen az eredeti a BABILÓNIAI-KÁLDEUS-
MAGYAR BIBLIA. Ebből alakították a zsidók a 
magukét, amidőn már el tudták olvasni az asszir-
babiloniai-akkád-szumir ékiratokat. //Krisztu-
si tanítása: ŐS-TEN: ATYAI-ÉG-MENNYEI 
ATYA. Szerinte ISTEN nem kíván véres ISTEN-
ÁLDOZATOT A BŰNBOCSÁNATÉRT, ellen-
ben az ember – a maga fajtájában való – reinkar-
nációban köteles küldetését, a karmáját lelkiis-
merete szerint teljesíteni, ebben tökéletesedni. 
MANI-t a perzsák kínozták agyon, és kegyetlen 
módon kivégezték.

Ez ama FÉNYSZENTHÁROMSÁG vallása, a  
h o m o u s i u s –nak megfelel, JÉZUS KRISZTUS 
benne is ISTEN földi megjelenése, sőt adabenei 
SZŰZ MÁRIA is ISTEN megnyilatkozása. A  S 
Z Ű Z szavunk hun nyelvi szó, szócsaládja SZÍV/
KRISZTUS felszív … székelyeknél  s z ű … csán-
góknál szi is. SZŰZ MÁRIA SZŰZANYA, Fény-
ből SZENTLÉLEK fényéből kapja Fiát. Badiny 
Jós Ferenc gyönyörűen írja le „KRISZTUS KI-
RÁLY ÁRTUS herceg” című művében. Az egész, 
teljes Szentháromság az ISTEN.  JÉZUS KRISZ-
TUS asztráltestében, lelki testében támadt föl, 
ebben tért vissza a MENNYEK ORSZÁGÁBA.

A KERESZTÉNY – és KERESZTYÉN /
protestáns/ egyházak judeo-keresztények. Az 
Ó-TESTAMENTUM bűneiről, népirtásairól, pa-
ráznaságáról nem tudnak a tisztalelkű sumirok 
ékírásai.

M Á N I leírta tanításait. Megőrizte KA-
ZAHSZTÁN ALMA-ATA-i múzeuma, és nálunk 
a DOBOGÓKŐ MÉLYE IS REJTHETI. ÁRPÁD 
KIRÁLYUNK a KELETI MAGYARORSZÁGnak 

is egyházi feje volt. /A tatárok elpusztították 
őket, sokaságuk a Kaukázusba menekült előlük/. 
UJGUR véreinknél háromszáz esztendeig állam-
vallás volt. 

A  F É N Y S Z E N T H Á R O M S Á G  KÉPLETE:
FÉNYATYA      TÉNYANYA  FÉNYFIÚ
ISTEN /IZTEN     ISTENANYA  FÉNYFIÚ
                                     SZŰZANYA                                     
SZELLEM  ÉG   TUR-ÁN/IFJU ÉG        EN-LIL: 
          MENNY LELKE
T E R E M T Ő    GONDVISELŐ É L E T
I G A Z S Á G       SZERETET      FELTÁMADÁS
/FELTÁMASZTÓ/
ŐS-TEN: ATYA-ÉG  INANA BARAN/Y/A 
    NEVE: TUR-ÁN
MENNYEI ATYÁNK a /bar= fehér, fény halotti leple
JÉZUS KIRSZTUSBAN 
 MAGYAR BOLDOGASSZONY
                  TURINban.
S Z Ű Z  M Á R I A /névvarázs./

Jelképük: 
N A P       NÖVŐ HOLD           HATÁGÚ CSILLAG
SZŰZ MÁRIA szobra ESZTERGOMBAN a növő 
holdsarlón áll.
Színük: sötétpiros     k é k       z ö l d     f e h é r /bar/

Rovásbetűjük: kettős kereszt
Anyabetű NY: D álló vonal: sz betű I  IZ 
ADIABENEI MÁRIA  EN-KI
IS-TEN  EN-LIL BABA-MU  ÉG-FÖLD
SZELLEM-ÉG MENNY-LÉLEK 
CSÁNGÓ IMÁDSÁGBAN /SUMIRUL/
SUMMÉRUL ÍGY IS/ BABRA-MÁRIA

ISTEN
KEPLER csillagász látta meg ugyanazt a csillag-

állást, amely Jézus Krisztus földi születésekor jelent 
meg.

JÉZUS eredeti tanításait – állítólag – meglelték a 
koptok.

Az ÚRJÖVETELT váró AD-VENT NÉPE a 
sumir. HADRA temploma.
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I. 
2008-ban, a Zrínyi Kiadó irodalmi pályázatot hir-

detett meg utolsó nemzeti királyunk, Mátyás király-
lyá választásának 550. évfordulóján. A beérkezett pá-
lyaművek nyomtatott formában 2009-ben láttak nap-
világot, köztük egy költői beszéd Konczek József tol-
mácsolásában. Egy „apokrif ” iratról ír, egy különleges 
kéziratról, mely Mátyás beszédeit tartalmazza Borbá-
lához, Corvin János anyjához. Amely beszéd akár lé-
tezhetett is volna. Ez a mű volt az, amely felkeltette az 
érdeklődésemet Borbála iránt. Akkor én Mátyás király 
egyetemével, illetve egyetemeivel foglalkoztam, pon-
tosabban az értelmiség képzésigényével és lehetősége-
ivel Mátyás király korában. A bécsi egyetem korabeli 
feljegyzéseiben már akkor találkoztam utalással Bor-
bálára azzal összefüggésben, hogy Beatrix királyné az 
egyetem doktorait is felkereste meddősége ügyében, 
amiért a király szeretőjét tette felelőssé. Erre a gondo-
latmenetre a későbbiekben még visszatérek. 

Bevezetésként még szeretném megjegyezni, 
hogy ezt az előadásomat, a tudományos kutatás és 
a szépirodalmi mű összevetését megjelentette az 
Ősi Gyökérben dr. Gyárfás Ágnes. Amit most sze-
retnék elmondani, az inkább képviseli a történeti 
tényeket Borbálával kapcsolatban. Ami újdonság, 
és a közelmúlt kutatásainak eredménye, hogy be-
mutatásra kerüljön egy olyan ábrázolás, ami min-
den valószínűséget számba véve Edelpeck Borbá-
láról készült.  

II.
Igazából nagyon keveset tudunk Borbáláról, de 

mégsem. A kortársak nagyon szemérmesen hall-
gatnak róla, mintha egyezményesen megfogadták 
volna, hogy nem írnak, nem beszélnek róla. 

Egyetlen kortárs, a raguazai születésű, dal-
mát származású bencés apát, Lodovico Tubero írt 
róla Kortörténeti feljegyzések című munkájában: 
„Ugyanabban az időben az emberi dolgok eleve el-

Krizsai Mónika

MAKRÁTÓL jERUZSÁLEMIG

rendelt változékonysága folytán Mátyás király fia 
és a királyné között viszály támadt, hogy a Hunya-
di ház mielőbb a kijelölt romlásba dőljön; ez pedig 
mindkettejük számára igen nagy bajjal járt. Egyi-
küket ugyanis megfosztotta az uralkodás biztos re-
ményétől, másikukat pedig a hatalmas pénztől. In-
nen a királyné a házasság jogán, onnan a herceg, 
mintha törvényes örökös lenne, igyekeznek a ha-
talmat megkaparintani. Őt tudniillik egyebek mel-
lett – amelyekkel a rossz tanácsadók a tapasztalat-
lan ifjút hangolták – leginkább az ösztönözte az 
összes jeles és nagy dolog reményére, hogy tudni-
illik Mátyás király első feleségének halálával felol-
datván a házasság köteléke alól az ő anyját királyi 
módon, szinte, mint törvényes feleségét a házában 
kedvére tartotta, és tőle született gyermeke miatt – 
mint sokan állítják – feleségül vette volna, ha a ba-
rátai le nem beszélték volna róla. Hozzájárult eh-
hez még az is, hogy ő volt a halott uralkodó egye-
düli fia, és majdnem olyan tiszteletnek örvendett, 
mint az uralkodás reményére várományosokként 
születettek. Egyébiránt amennyire támogatta Má-
tyást a királyság megszerzésében Hunyadi János-
nak, a kiváló vezérnek a vitézsége, annyira kárára 
vált annak az uralkodó zsarnoksága; ugyanis sem-
mi sem olyan hatékony a királyok gyermekei szá-
mára ahhoz, hogy a nép jóindulatát megnyerjék, 
mint az atyai igazságosság emlékezete.”

III.
Ezen beszámolón kívül három okirat és egy fel-

jegyzés maradt ránk a klosterneuburgi apátság levél-
tárában, valamint egy Mátyás király által kibocsátott 
adománylevél. 

A feljegyzés: ebből tudjuk meg, hogy 
•	 Borbála családi neve Edelpeck
•	 házasságra lépett Enzersdorfi Frigyessel, 
•	 és azt a tényt, hogy Mátyás király fiának ő volt 

az anyja.
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Az okiratok:
1. Egy adás-vételi szerződés 1478. december 12-i, 

illetve 
2. Edelpeck Borbálának, Corvin János édesany-

jának végrendelete, amely 1491. szeptember 
13-án került aláírásra.

3. Egy meghatalmazás 1495. március 30-i dá-
tummal.

Itt szeretném megjegyezni, hogy azokkal a felté-
telezésekkel, mondákkal, írott forrásokkal a mai elő-
adás nem foglalkozik, amelyek Borbála kilétére ke-
resték a választ. A közelmúltban jártam Wroclaw-ban, 
szívesen kerestem volna boroszlói Borbála nyomait, 
de a tények legalább annyira romantikusak, mint né-
mely feltételezés. 

1. Az adás-vételi szerződés egy enzersdorfi ma-
lom tulajdonjogának megszerzése, amiből azt tudjuk 
meg, hogy 1478-ban Borbála már férjnél volt. 

2. A végrendelet. 1491. szeptember 13-i Borbála 
megírta végrendeletét. „Fejedelmi” kincsekről ren-
delkezett: „Arany- és ezüstkeresztek és –kelyhek, 
igen nagy mennyiségű igazgyöngy jutott Stein város 
plébániatemplomának Szt. Borbála oltárára, ugyan-
csak a szomszéd Loiben templomára, a bécsi Mária 
Magdolna-kolostorra, a mariazelli és a mária-völgyi 
templomokra. Gazdagon hagyatkozott az enzesdorfi 
plébánia templomára és saját várkápolnájára is. Ru-
határa legpompásabb darabjait miseruháknak szánta. 
A vörös atlaszszoknyájának felét a steini Szt. Borbá-
la oltárnak, a másik felét a zelli Miasszonyunk temp-
lomának adta. Ugyanígy megosztotta arany bár-
sony-szoknyáját, felét a steini templomra, másik fe-
lét loibeni egyházra hagyta. Egy aranyvirágokkal dí-
szített kék kelméről úgy rendelkezett, hogy abból a 
klosterneuburgi kolostorban Szent Lipót tiszteletére 
miseruhát készíttessenek. Ennek díszítésére külön is 
rendelt drágaságokat. (A Szent Lipót tiszteletére ren-
delt miseruhát a kolostor XVI. Századi inventáriuma 
Borbála adományaként említi.) Igen nagy mennyisé-
gű gyöngyöt, valamint ruhatárának gyöngyökkel dí-
szített darabjait a bécsi Mária Magdolna-kolostornak 

adományozta azért, mert értékeit eddig is ott őrizték. 
Ugyancsak a Bécsben lévő Szent Jeromos házra hagy-
ta aranybarna köpenyét. Ezt az intézményt a megté-
vedt, majd a vezeklés útjára tért nők részére alapítot-
ták. A város egyik egyházi nevezetessége volt, éppen 
sajátos karitatív célkitűzései miatt. Borbála úgy ren-
delkezett, hogy őt is itt helyezzék majd végső nyugo-
vóra. Végrendeletének egy passzusa magyarországi 
vagyonáról intézkedik. 

Kedves fiára, János herceg úrra hagyta besztercebá-
nyai házát, melyet neki ura, a király vásárolt. „Uram vette 
nekem – mondta – és erről pecsétet és oklevelet adott.” 
A besztercebányai házra a későbbiekben térek ki. 

3. A meghatalmazás azokat az intézkedéseket tar-
talmazza, amelyeket férje, Enzersdorfi Frigyes Bor-
bála halála (1495 ?) után foganatosított. 

IV.
Borbálának egyetlen hivatalos megjelenése volt 

Budán 1489-ben, amikor Beatrix vádjai miatt kellett 
odautaznia akkori otthonából, Klosterneuburgból. A 
modenai levéltárban található az a levél, amit Beat-
rix nővérének, a ferrarai hercegnőnek írt, és tájékoz-
tatta, hogy kérte a pápai legátust, járjon közbe, hogy 
Borbálát közösítse ki az egyház, mert megbabonáz-
ta őt, és miatta lett meddő. Intrikájához meggyőzte 
Hyppolit herceg kísérőjét, Beltramo Costellinót, és 
kérte a bécsi egyetem professzorainak támogatását is. 

Borbála megjelent Budán, a király pedig fiával Be-
atrix előtt. A feljegyzések szerint a majdnem tettle-
gességig fajult vitában a királyné alul maradt. Sőt, éle-
te későbbi folyására nézve kifejezetten rosszul sült el 
ez a találkozó. 1494-ben Ulászlónak ugyanis majd ez 
lesz az „adu” a kezében a pápai legátus előtt: nem ve-
heti el feleségül Beatrixot, mert tőle gyermek nem 
várható, hiszen a király ágyasa, Borbála megátkozta. 
Ulászló levelében szerepelt, hogy az asszonyt Borbá-
lának hívják. 

V.
Tudjuk azt, hogy Borbála és a király kapcsolata 

rendezett volt. 1482-ben és 1484-ben is vendégség-
ben volt fia anyjánál. 
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Az adománylevél szövege, ami a legérdekesebb, 
amit Mátyás király állíttatott ki:

„Mi, Mátyás Isten kegyelméből Magyarország és 
Csehország királya tudatjuk levelünkkel mindazokat, 
akiket illet. Amikor mi mintegy négy éve Ausztriában 
fölséges fejedelmi urunknál, Frigyes római császár-
nál, a mi kedves atyánknál időztünk, történt, hogy vi-
déken volt alkalmunk megtapasztalni azt, ahogy a ne-
mes Borbála asszony, a steini Hans Edelpeck lánya, 
az apa, az anya és barátaik nekünk fontos ügyeink-
ben és szükségünkben hűségesen szolgáltak. Akiket 
mi megkedveltünk és kitüntettünk, illő azért és jo-
gos, hogy az ő nemzetségüket királyi adományokban 
részesítsük. Ezért mi a nevezett Borbála asszonynak, 
aki nemes erényekkel ékesítve és udvari magatartást 
tanúsítva jelent meg előttünk, és a királyi Magyaror-
szágunkon az ő erénye tetszést nyert, amelyek minket 
arra indítottak, hogy neki királyi adományt tegyünk. 
Megtekintvén az említett okokat, királyi kegyből és 
különleges jóakaratból az ő, valamint apja és anyja ál-
tal tett kegyességre is emlékezve, Besztercebánya vá-
rosunkban egy kőházat, egy bányát és egy majorságot 
ugyanott, valamint Szent Jakab, Podlavicz, Rechka, 
Mayer- és Ulmanfalva és Németfalva nevű Zólyom 
vármegyebeli falvakat, amelyek mind a nevezett ház-
hoz tartoznak, minden szükséges fölszereléssel, tar-
tozékaikkal, művelt és műveletlen szántóföldjeikkel, 
a réteket, a legelőket, hegyeket, völgyeket, vizeket, 
patakokat, halastavakat, tavakat, malmokat, malom-
helyeket, minden fölszereléssel és tartozékkal, ami 
jog szerint, vagy régen hozzájuk tartozott a nevezett 
Borbála asszonynak, örököseinek és utódjainak ad-
juk, hogy azt örökösen és visszavonhatatlanul birto-
kolják. 

Kelt Diósgyőrben, … az Úr 1473. Esztendejében, 
magyar királyságunk XVI., cseh királyságunk ötödik 
évében.”

Tehát, 1473-ban, amikor Corvin János fél éves, 
Diósgyőrben tartózkodik Borbálával. És valószínű, 
hogy itt van Szilágyi Erzsébet is.

Ez az a besztercebányai ház, amelyet Borbála majd 
kedves fiára, János hercegre hagy. 

Besztercebányát Zsigmond király öt másik bánya-
várossal együtt feleségének adományozta, innét szá-
mítva 1548-ig a királynék tulajdonát képezte. Hason-
lóan királynéi birtok, ahogyan Diósgyőr is. 

Ez a ház, az ún. Jung, vagy Károlyi ház a város 
legtekintélyesebb épülete volt. A korabeli feljegy-
zésekben kamaraudvarnak nevezik. 1466-ban Laki 
Thúz János és Ernuszt János vásárolták meg. 1470-
ben Ernuszt az egyedüli tulajdonosa. Tőle bérelték a 
Thurzók és a Fuggerek.

Tőle szerezte meg Mátyás (mint majd később lát-
ni fogjuk, feltehetőleg erőszakkal) a tulajdonjogot. A 
király két ízben járt Besztercebányán. Először 1465-
ben, majd 1478-ban, Beatrix-szel együtt. Ismerjük 
egy levelét 1481-ból, amiben megírja a város taná-
csának, hogy bontsák le a piactéren álló vásári bódét. 

Bizonyíthatóan tudjuk, hogy 1490. július 31-én 
Ulászló Farkashidán, amikor kihirdeti a Corvin Já-
nossal kötött egyességét, benne az apjától kapott ja-
vait, a besztercebányai házat is felsorolja. 1491-ben 
Borbála a végrendeletében hagyja fiára. 

Fontos megemlíteni még a ház és Corvin János 
kapcsolatában azt a tényt, hogy 1493 januárjában 
Báthory István országbíró megidézte Corvin Jánost 
Ernuszt János ellenében, minek következtében 1494. 
decemberében az elismeri, hogy a besztercebányai 
kőház és tartozékai Ernuszt jogos tulajdonát képezik. 
A birtok tehát visszakerült előző tulajdonosához, aki 
újra bérbe adta a Thurzóknak és a Fuggereknek. 

Időben szaladjunk az 1950-es évekig, amikor ház 
felújítása során, a belső terem falán – amely a bejára-
ti szinttől pár lépcsővel lejjebb helyezkedik el, kb. 4 x 
8 méteres, dongaboltozatos – freskók maradványaira 
bukkantak. Ezek a szemmagasságtól felfelé díszített 
figurális freskókkal borítottak, az egész felület zöld 
alapon barnás-okkeres ornamentikával fut a meny-
nyezetig. Az alsó rész is zöld, téglaszínű és zöld koc-
kákkal díszített. 

Hogy ez miért fontos Corvin János anyjának, 
Edelpeck Borbálának a szempontjából, arra a fres-
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kók adnak választ. És viszont is fontos a ház történe-
te szempontjából, mert be lehet azonosítani kinek és 
mikor készíthették a díszítést. 

1966-ban Lajta Edit tanulmányában feldolgozta 
a jelenetes ábrázolásokat, de nem foglalt állás abban, 
melyik képek készülhettek Borbálának. 

•
Ha felsorolásszerűen végig nézzük a freskókat, a 

válasz adni fogja magát:
1. kép: az ajtón belépve, szemben nagyméretű 

falikép, amelynek témája erdei jelenet. Talán a 
Hubertus-legenda. Hátranéző szarvas, amely-
nek analóg ábrázolásokban kereszt van a szar-
vai közt, itt hiányzik. Egy nőalak töredéke. A 
kép előtérben kinéző, elegáns hermelinköpe-
nyes, jogaros férfialak, hosszú, vállra leomló 
aranyszínű hajjal, markáns orral, előre ugró 
állal. Bonfini leírása Mátyásról. 

2. kép: Zsuzsanna és a vének. Zsuzsanna körül-
zárt kertben meztelenül ül egy fadézsában, két 
oldalról a két vén nyúl feléje. A kép szélén pi-
ros ruhás szolgáló távoli alakja látható egy pa-
lota kapujában. A kerítésen kívül folyó, azon 
hajó, növények, fák, madarak és távoli táj. 

3. kép: Sziklákat ábrázoló kép rejtélyes férfialak-
kal, mintha vizet fakasztana. 

4. kép: Szent Borbála toronnyal. Borbála, aki a 
bányászok, puskaporgyártók, tüzérek védő-
szentje. 

5. Utolsó ítélet, Jézus mandorlában, mellette 
Mária és Keresztelő, valamint angyalok, üd-
vözültek és kárhozottak csoportjai. Vele szem-
közt van Dániel, igazságos ítéletével.

6. kép: Jézus és a szamáriai asszony a kútnál. 
7. kép: Angyal mutatja Dánielnek, hol érdemes 

kincs után ásnia. Annak a Dánielnek, aki igaz-
ságot szolgáltat Zsuzsannának. Dánielnek, aki 
segít a bajból, veszélyből való kimenekülés-
ből. 

8. kép: Szent György, amint ledöfi a sárkányt. 
Aki a lovagi küzdelem keresztény hőse, mel-
lette Dániel, aki az okosság („Az okosság 
olyan tulajdonság, mellyel mások felett győz-
ni lehet… egyenértékű a fizikai erőpróbával.” 

– ahogyan Kriza Ildikó írta), igazság babilo-
ni hőse. Mátyás címere alatt helyezkednek el, 
akit, ugye már a saját kora is a keresztény hit 
oltalmazójának, igazságos bírónak tartottak.

9. kép: Ajtó fölött medvét táncoltató figura és 
dudás alakja.

10. kép: A róka és a gólya meséjének illusztráci-
ója. Aesopusz állatmeséi Lajta Edit szerint a 
humaniznus városi terjedésére utalnak, ami a 
polgári humanizmus, tehát nem csak főúri kö-
rökben volt ismert. 

11-12. kép: kettő darab, egyenként kb. egy méter 
       átmérőjű kör, a bal oldaliban piros ruhás 
       férfialak.
13-14. kép: címerek, egyik Mátyásé, a másik 
       Beatrixé.
Ha összevetjük az ábrázolásokat Borbála életével, 

megnyugtató választ kapunk: az utolsó ítéletnél igaz-
ságosan fogja tetteit megítélni a Mindenható.

A képeket nézegetve önkéntelenül is felmerülhet, 
hogy melyik ábrázolhatja Borbálát. Milyen lehetett 
az a nő, akinek fia született Mátyás királytól. 

Erre a kérdésre Váralljai Csocsány Jenő tanulmá-
nyait alapul véve lehet választ találni.  Ha valós tény-
ként kezeljük azt a kijelentését, hogy a most Mün-
chenben található Corvin János arcképet Albrecht 
Dürer festette, akkor eljuthatunk Borbálához is.

A Dürer család bizonyíthatóan folyamatosan 
kapcsolatokat ápolt az itthoniakkal. Az idősebb 
Albrecht Dürer, aki Gyulán született, László test-
vérével, aki Gyulán nyergesmesterként működött, 
János testvérével, aki Nagyváradon volt pap, so-
sem szakította meg az érintkezést. László fia, Mik-
lós szintén Nürnbergben élt, ahol Unger néven 
volt aranyműves. 

Regiomontanus, vagyis Müller János révén is kap-
csolatban állhatott a magyar királyi udvarral.  Erre az 
a magyarázat, hogy Regiomontanus a pozsonyi egye-
tem megszűnése (1471?) után Nürnbergbe költö-
zött, és az tény, hogy a Dürer-ház erkélyén csillagá-
szati megfigyeléseket végzett. (Miután elhunyt, Má-

ESSZÉK
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tyás király sikertelen kísérletet tett hagyatéka meg-
szerzéséért.)

Dürert apja 1490-ben vándorútra küldte. Gyula 
földesura ekkor Corvin János volt. Tudjuk, 1490 hús-
vétja után indult el Nürnbergből, tehát április 11-én. 
Mátyás király ekkor már halott. Az idősebb Albrecht 
feltehetően ötvösműveket küldhetett Mátyás udvará-
ba, ahogy tette ezt 1492-ben, amikor III. Frigyesnek 
szállított ilyeneket. 

Azok az ékszerek, amelyek a Corvin János ábrázo-
láson szerepelnek, részét képezhették azoknak az öt-
vösműveknek, amelyeket magával hozott. Találkoz-
hatott Borbálával is. Hoffmann Edit, aki régi magyar-
országi festészet nürnbergi kapcsolatairól írt tanul-
mányt, megemlíti, hogy Dürernek, a Mária élete fa-
metszet ciklusának angyali üdvözlete analóg a besz-
tercebányai Szent Borbála oltár „a pogány bölcsekkel 
vitatkozó szent Borbála” ábrázolásával.

 
Talán ilyen volt Edelpeck Borbála, aki fiút szült 

Mátyás királynak, és aki utolsó éveit a bécsi Szent Je-
romos-ház megtévedt és megtért lányainak házában 
töltötte, és akit – végrendelete ellenében nem ide, ha-
nem a klosterneuburgi Szent Ágnes kápolnába he-
lyeztek örök nyugovóra. Ami azt jelentette, Borbálát 
nagyrabecsülés övezte. 

Végezetül térjünk vissza a szépirodalomhoz és a 
kézirat utolsó mondataira, amikor Mátyás király el-
mondja Borbálának, mit kíván örökül hagyni a fiára. 
Nem az anyagi javakról beszél, hanem az életről, ar-
ról, ami VAN: 

„Van – az erős Magyarország. Nézd határait, ahol 
tengerekre látnak. Ez a van… Lásd, miként tudja a 
magyar elme megmutatni a világnak leképeztetése ál-
tal, hogy egyfelől ha semmi sincsen, mégis minden 
van. Mert van élet. A fiam, aki által mindenem van. 
Még az is lehet, hogy az, ami egyszer van, az már soha 
többé nem lehet, „nincsen.” Azért, mert az, ami van, 
megint lehet belőle „van”, mert már tudjuk, hogy mi-
lyen VOLT.”

ESSZÉK

A Mátyás-ház Besztercebányán

Baldassare Estense: A fiatal Corvin jános (1486)



65

MAGYAR ZENE

Csak úgy, mint az előző századok, Mohács száza-
da is bővelkedett lantosokban, énekmondókban; szá-
muk több százra tehető. A XVI. század Magyarorszá-
gából közel félszáz lantos nevét és ismerjük.

Az énekes lantosok közül is kivált Tinódi Lantos 
Sebestyén /1505-10 k.-1556/, énekmondó, histó-
riás énekszerző. A hazai protestánsok nyomdaalapí-
tó buzgalmának köszönhetően, műveinek nagy része 
már életében megjelent, s így mind a nagyurak, mind 
a közrendűek körében Sebestyén deák akár csak egy 
népi hős / hérosz igen közkedvelt lett. 1541-ben a tö-
rök elfoglalta Budát. A szultán fondorlattal a gazdát, 
a jótevő főurát, Török Bálintot rabszíjra fűzte, a fami-
liáris, Tinódi ezért úr s udvar nélkül maradt. Lanto-
sunkra nehéz évtizedek vártak, csak úgy, mint más 
magyar muzsikusokra. 

1542-ben a török az ország közepébe ékelődött. 
Az északi határvárosba, Késmárkra szorult Gál lan-
tos alig tudta kinyögni a reá rótt tizennégy dénáros 
városi adót. Többen voltak a zenét szolgáltatók kö-
zül, akik fizetőképtelenek lettek, s nevük mellé ha-
mar felkerült a kéregető, kolduló / mendicus szó. Ti-
nódi a királyi Magyarország délkeleti részében, Kas-
sán talált menedéket. Szűkösebb pillanatait minden 
kertelés nélkül megosztotta olvasóival. A hidegről és 
a pénztelenségről szóló, keserves mondatait legtöbb-
ször históriáinak záró strófáiban engedte el.

„Szerzé nagy búvába egy hideg szobába,
Gyakran fú körmébe, mert nincs pínz tasslyába.”

Máshol csak a hideg késztette írásra: 

„hideg télben fú körmébe házában.
Kéncses Kassába egy füstös szobában.”

Az énekmondó korában - kályha és kémény híján 
- a „tűz helyénél” ugyan meggyújtották a tüzelőt, de 
annak füstje a padlásra vagy csak a bejárati ajtó fölső 
részén távozhatott. (jegyzet: Bárth jános: Magyar népi 
építészet. Bp., 1982. 12.)

Majd ismét sovány pénztárcáját panaszolja egy 
Nógrádban történt magyar - török párviadal leírá-

sa után, s „bánkódik, hogy kevés pínz ű tasslyába.” 
Mindez azt bizonyítja, hogy a nemzetéért aggódó 
lantos magasztos, költői munkáját mennyire beár-
nyékolták a köznapi gondok és a pillanatnyi, egész-
ségi állapot. Minthogy a víz számos helyen ihatat-
lan volt, ezért őseink – a betegségeket elkerülen-
dő - inkább bort ittak; a szolgálatokért nem csak 
cipó és élelem járt, a lónak zab, hanem az embe-
reknek két icce /= kb.1,5 liternyi/ bor is. Vajon, 
honnan tudták eleink azt, hogy egészségünk érde-
kében mennyi folyadékot kell meginnunk? A napi 
borivás létkérdés volt a XVI. században, ezért Ti-
nódink, énekes-verselő történetírónk, joggal bosz-
szankodik pár költeményében, ha a „kultsárok”, az 
udvarbírák neki büdös lőréket adtak „innya”/ inni. 
A vízzel kevert bor is csupán a rossz, a poshadt víz 
kellemetlen szagát enyhítette. Ráadásul a jó bort 
kendővel / palásttal letakarták, - nehogy más észre 
vegye – majd azt maguknak, és nem Sebők deák-
nak hozták. Ez életképből tudható, hogy a „kendő-
zetlen” és a „leplezetlen” szavunk miként függ ösz-
sze a pőre igazsággal.

A szóban forgó, hosszú-rövid szótagú / jambi-
kus lüktetésű dallam középkori példák nyomán épít-
kezett. Szövegében a történeten végigvonuló, keserű 
hangvételű szarkazmus, a gúnyirat műfaj felé terelte 
énekünket, mely a XVI. század közepén hazánkban 
nem volt ismeretlen.                    

PhS Kecskés András:

TINÓDI, AZ ŐSTUDÁSÚ HISTÓRIÁS
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  Tudjuk: lantosunk - kézsebesülése miatt - kard-
forgatásra kevésbé volt alkalmas. Rá is a „kocsmaze-
nélés” rémképe várt, mint megannyi hazai muzsikus 
társára. S hogy életében a görbe utakat mégis elkerül-
te, kezdődő protestáns Istenhite, mély hazafisága se-
gítette; élete végéig a török elleni harcra sarkallta, ha 
karddal nem, hát tollal, szívvel és muzsikával. 

A dombóvári birtokos, Werbőczi Imre „szerelme-
tes” ura mellett még Oláh Miklós is támogatója volt. 
Az érsek így írt tömör jókívánságként Tinódi nagy-
teljesítményű munkásságáról: „Neked pedig, Sebes-
tyén, /azt kívánom/… hogy az éneklés mestersé-
gében s históriáknak magyar nyelven ritmusokban 
való ékes foglalásában múld felül a többi korod- és ál-
lapotbeli embereket.”  Hírt hozó és vivő énekesünk 
Oláh érsekről viszont így emlékezett meg nagy bete-
gen vsz. saját lakásában, „kincsös Kassába egy föstös 
szobába”:

Isten éltesse a király udvarában
Oláh Miklós érsököt jó szándékban,
Sok szegén magyarnak táplálásában,

Őfelségénél minden jó szavában!
jegyzet: Zolnay László: Kincses Magyarország. Bp. 1977. 453.
Tinódi Sebestyén: Krónika. Bp., 1984. 503.   
Armbruszter / Ormpruszt Kristóf: Gonosz asszonyemberek-
ről való ének… című „gunyoros” történet / 1550./

Itt kell megemlítenünk a horvát-dalmata magyar 
lelkületű pálost, Fráter Györgyöt (1482– 1551), esz-
tergomi érseket, aki Erdély létrejötténél diplomáciai 
bravúrok sorozatával bábáskodott. Az ő kormányzá-
sa idején történt, hogy 1551 novemberében a török 
bitorolta lippai vár visszavívásánál a hadihangszerek 
buzdítására leszünk figyelmesek: „...Kitört a harc ré-
mületes morajával, a harcosok kiabálása s puskaropo-
gás veri az eget. A lőpor fekete füstje mindkét harcoló 
fél elől elveszi a kilátást, mindent betölt a dobok per-
getése és trombiták harsogása...” 
jegyzet: Istvánffy Miklós: Historiarum de rebus Hungaricis 
Libri I. Köln, 1622.

A várvívás hazai győzelemmel végződött. Gyanít-
ható, hogy Tinódi Lantos Sebestyénünk is jelen volt 
az ostromnál. Vetélytársáról, Kálmán Demeterről fél-
tékenyen írt. Fölpanaszolta, hogy a Lippához kötődő 
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hegedűs-énekes, Ulumán, török bégnek jó pénzért 
nem restellte húzni „rác módban” a nótát, amely dél-
szláv zeneiségével, gyakori, páratlan ütemeivel, bőví-
tett másodjaival /secundjaival igen közel állt az ara-
bos kultúra által befolyásolt oszmán-török muzsiká-
hoz. Az igazán ősi, török népzene ekkor még a több 
százéves csipkerózsikaálmát aludta az iszlám egyház-
zene elnyomatottjaként.

Sokat csélcsap bégnek az Lippa várában
Az ő hegedőjét főhajtván rángatja
Az Ulumán néki csúfságba fogadja

Minden ajándékkal őt meggazdagítja.
A dél-magyar/dalmata Fráter Györgyöt meggyil-

kolták. Szörnyű halálát Tinódi is megverseli. Két 
„szerelmetes” uráról: Werbőczi Imréről és Príni Pé-
terről Krónikájában ugyanígy megemlékezik, melyet 
Kolozsváron nyomtattatott ki 1554-ben. 

Tinódi históriás énekeinek dallamai Lantos Szabó 
István után több helyen újra gondolhatók, tekintettel 
más, nyugati lantosok hangirányainak ismeretére. Az 
új vizsgálódás pár éneknél az előjegyzést is fölül bí-
rálta, s ajánlott a mostani tudásunk szerint más- más 
megoldást. Tinódi dallamainak fadúcos, kottanyomó 
készségei nem maradtak el a nyugati, négyszög-alakú 
/ quadrat gyakorlatától. Az azonban kár, hogy a dalla-
mot tabulatúrában nem rögzítette, így csupán külföl-
di példák után következtethetünk egykori énekeink 
pontos dallamára és lantos kíséretére. Itt, Közép-Eu-
rópában, a német lant-tabulatúrát használták a XVI. 
században. Vizsgálva az osztrák, cseh és lengyel lant-
kíséretes énekeket, kiderül, hogy mind a két-, mind a 
többszólamúak fő hangjai a tabulatúrás rögzítésben 
meglelhetők.

Tudván, hogy Tinódi a kézfején súlyosan sérült, 
műveinek korhű / autentikus előadásakor a hosszabb 
dallamrészhez illik a ritkás akkordsor. Fontos kifejte-
nünk, hogy a kobzot és a lantot, e két rokonhangszert 
megszólaltatók, az újbeggyel és a pengetővel munkál-
kodók, az eltérő hangszertechnika ellenére - egymástól 
tanulhattak, módszereket átvehettek. Pl. a tartott han-
gokat szaporább hangismétlésekkel lehetett helyette-
síteni, mely a kobozkíséret sajátja, de a dallamot alsó-
fölső váltóhangokkal, rögtönzéssel díszíteni, és a záró 
hangokat föl-vagy lefutással befejezni a lanté.          
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Szólnunk kell Sebestyén deák leghíresebb és leghosz-
szabb művéről, a négy részből álló Eger vár viadaljáról 
való ének história /1552/, melyet Temesvár, Drégely és 
Szolnok elestének gyászhíre már megelőzött.

Későbbi századok Tinódi műveinek egy-egy kez-
dő sorát már nótajelzésként sűrűn használták, köztük 
az említett Eger vár viadalját. Illés Sóltári énekei kö-
zött már az ének dúr változata is megszületett nyom-
tatásban 1693-ban Zúgódik, dúl-fúl magában a vi-
lág… kezdettel; ráadásul dallamának egy változatát a 
székelyudvarhelyi népi emlékezet is megőrizte. Ma-
gyar zeneszerzőt ehhez hasonló nagy megtiszteltetés 
alig érhetett, hiszen annak néphez vonzódott lelküle-
tét igazolja. A dallam két kezdő üteme a XVI. századi 
Európa egyik legkedveltebb lantzene-kezdő formu-
lájaként ismert. Ebből arra következtethetünk, hogy 
Sebestyén lantos a sebesülését megelőző években az 
európai lantirodalmat mélyebben ismerte. Az Eger 
viadaljáról c. Tinódi história dallamának népi válto-
zatát Kodály Zoltán Erdélyben gyűjtötte 1910-ben.

A dallam miként 
jutott el a néphez? 
–  Talán a Kolozsvárt 
nyomtatott kottás 
dalgyűjtemények év-
százados fennmaradá-
sában, használatában 
és a XIX. század má-
sodik fele zenetudo-
mányos közzététele-
inek egyikében lehet 
az igazság.

A históriás ének lantkísérete hat alapakkorddal, 
melyhez hasonlót még a sérült, talán kacska kezű lan-
tosunk is megszólaltathatott egykor.

Ti magyarok… 
kottája lantkísérettel:
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Lanttabulatúrája:

Azon túl, hogy az ének hangjai a külhoni lantos, 
reneszánsz muzsikában is az igen kedvelt  l,t,drm mm 
/ fmrrm ívet jár be, a dallam távoli rokon egy réginek 
mondott virágénekünk első részével:

Zöld erdőben, sík mezőben,
Sétál egy madár,

Sárga lába, kék a szárnya,
ó be gyöngyön jár stb.

jegyzet: Kriza jános: Vadrózsák.1975. Bukarest./ I. ki-
adás:1863. 442. sz.  (A gyűjtemény már 1842-től előfizet-
hető volt.)
Bartalus István: Magyar Népdalok. IV. Bp., 1894. 105. sz.
Molnár – Kern - Ádám: Daloskert. II. kiadás. Bp.,1938. 21. sz. 

A romantikus, cseh Bedrich Smetana /1824-
1884/ Moldvája is megmerítkezett a gyöngyökkel 
teli hangsorban, melynek évszázados sikerét még a 
magyar verbunkos muzsika is kamatoztathatta. A 
XX. század közepétől az izraeli himnusz kezdő meló-

diájának szerves része. 
Az 1965 táján szüle-
tett, keresztény taizéi 
énekek közül a „Tü-
zed, Uram, Jézus…” 
dallamában ismét fel-
fedezhetők virágéne-
künk kezdő hangjai. 
Mindezek mutatják a 

XVI. századból származó, s e Tinódi énekhez is kötő-
dő dallamkezdés máig ható közkedveltségét. 
jegyzet: Bozóky Alajos: A művészetek a római császárság 
fénykorában. Nagyvárad, 1892. 186.

Közel hasonló dallamépítkezésű és közép-eu-
rópai közkedveltségű a Lovamat kötöttem pi-
ros almafához… kezdetű virágénekünk. Noha 
hangterjedelme nem éri el az előzőét, a kezde-
ti dallamív után – csakúgy, mint a másik – hár-
mas lépcsőzetes ereszkedése illetve felfelé irá-
nyultsága szekvenciális ereszkedésbe kezd, hogy 
a kiinduló hangot elérje. Ez utóbbi jelleg fellel-
hető mind egy ismeretlen allemande-ban, mind 
az „Almande de ungrie” magyar táncban a lant-
mű második felétől. A moll-jellegből mindkettő 
dúrra vált, hogy hanyatlásával elérhesse a kiindu-
ló alaphangot. Nagy hangközugrások a művekben 
nincsenek, melyek a darabok óságát, XVI. századi 
jellegét megkérdőjeleznék. 
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Szöveges változatai ma is igen kedveltek a nép 
körében. A szlovák himnusz egésze e felvidéki dal-
lamból fakad /Kodály magyar népdalgyűjtése!/, 
melynek szlovák szövege kb. 100 esztendős lehet, 
s méltósággal szolgálja az ősi „tuth” nép hazafias 
érzelmeit.

A szereleménekek, a szent és a világi históriák 
mellett régmúlt vitézi tetteket sem hagytak fele-
désbe merülni. 1536-ban a tudós Oláh Miklós em-
lékezik meg arról, hogy a tárnokvölgyi csatában 
jeleskedő Veronai Ditrichről s annak homloká-
ba tört nyílvasas sebéről még hallani éneket. Inns-
bruckban a Schloss Ambras lovagtermében ez ma 
is látható egy falra festett képen, de magyar vonat-
kozású névvel. A Gömöri - kódexet másoló Kata-
lin nevű apáca a világ tobzódásait és örömeit elítél-
ve említi a korabeli „részögség” és jóllakás mellett, 
hogy táncosok koszorúval ékesítve „a dob, cimba-
lom, hegedű, lant” hangjaira lejtenek.
jegyzet: Kósa László/szerk./: Magyar Művelődéstörténet. 
Bp., 2001. 112. 

A négy részből álló, nagyléptékű, epikus üzenet 
egy rövidebb kivonataként Sebestyén deák meg-
jelentette Eger vár históriájának a könnyebben 
emészthető, rövidebb, összevont történetét, sum-
máját. Dallama ma is közkedvelt. A 4xfelező 10-es 
sorok fület csiklandozó hangjai és annak hármas 
lüktetése szelíden meg-megáll. A dallam egy-egy 
éles ritmussal izgalmassá változik - az eddigi öt he-
lyett az utolsó hat szótag páros ütemű váltásával rév-
be jut. 

Egri históriának summája
A zenetudósok szláv és nyugat-európai eredet 

mellett voksoltak, de ez nem biztos, hogy jó ered-
mény. A dallam ötös osztású / pentapódikus, mi 
több: a negyedik és az ötödik szótag némileg éles 
ritmusa (ti-tá) a verssoron végig vonul. Rokonsá-
ga szerteágazó: Szent László himnuszának több 
részlete; Ne hagyj elesnem, felséges Isten… Ba-
lassi versére énekelt dallam;  Zörög a kocsi, pat-
tog a Jancsi… lakodalmas szokásdallam;  Balas-
si egyik nótajelzésére: Régi szerelmem nagy tüze;  

mezőségi táncrend kezdő, „összerázós” táncai; a 
Magyar István király moldvai balladatöredékünk 
dallamváltozata; a Vietórisz - kódex magyar tán-
ca (51/b-52/a); Kecskeméti Víg Mihály: Mikron 
Dávid nagy búsultában…, az 55. zsoltár páratlan 
kettős ütemei stb. A nyugat - európai galliardákhoz 
nem hasonlítható, hiszen azok első és második 
ütemének tá-ti viszonyai ellentmondanak a Ti-
nódi - használta ti-ti-ti/ ti-tá ritmushasználatnak. 
Ha a dallam különleges táncosságát keressük, nem 
kell messzire mennünk, mert az, az ún. „paraszt ba-
rokk” módban előadott erdélyi táncainknál száz-
számra meglelhető, hallható.
jegyzet: Csomasz Tóth Kálmán: A XVI. század magyar 
dallamai. Bp., 1952. 157.
Vargyas Lajos: A magyar vers ritmusa. Bp., 1952. 142. 
Szabolcsi Bence: A magyar zene évszázadai. Bp., 1981. 50-51.
Horváth jános: Rendszeres magyar verstan. Bp.,1951. 47.

A sorvégződések az ókori és középkori elbeszé-
lő-művészet kívánalmainak figyelembevételével ké-
szült. Ez lantosunk szerteágazó zenei és irodalmi / 
literátus műveltségét bizonyítja.

Az első fadúc sor végén egy őrhang /custos ta-
lálható. A szár-hiányok a szöveg hosszabb szótag-
jait jelzik, de ezt a második és utolsó ütemben hi-
bás vésetnek véljük. A többi strófa – a szóban for-
gó helyek rövid szótagjai - föltevésünket kevésbé tá-
masztja alá. 

Tinódi Lantos Sebestyén deák: Summáját írom 
Eger várának /1553/ egy lehetséges lantkísérete (a 
szerző munkája) alt-lantra a XVI. század lantosok 
modorában, lanttabulatúrában:
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Mai kott akép:
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E históriás ének eredete szerteágazó. A siratók-
kal és a középkori volta-dallamokkal tart közeli ro-
konságot. A Summáját írom dúrdallama Erdélybe 
került a nép közé számos társával együtt.
jegyzet: Dobszay László: A siratóstílus dallamköre... Bp., 
1983. 154-155.

Istvánffy Miklós nádor latin nyelvű történet-
írása is megemlékezik Egervár hősies, férfit próbá-
ló, 1552-es véres ostromáról, melynek adatait na-
gyobbára lantosunk művéből merítette. A csatale-
írás izgalmas történetei között egy István nevű /
feltehetően/ lantos-énekesről is említést tesz, ki a 
harci cselekményeket följegyzi.  Noha Sebestyén 
diákunk nem lehetett ott, de az események pará-
nyi részleteit úgy ecsetelte, hogy aki azt olvasta, 
meg volt győződve arról, hogy abban annak író-
ja is részt vett. Az Istvánffy Miklós által említett, 
egri lantos minden bizonnyal Tinódi Lantos Se-
bestyén, hiszen ő dalolt több tucat versszakon át 
Dobó István várkapitányról s a vitézekről.
jegyzet: Nicolai Isthvanfi: Historiarum de rebus Ungaricis, 
Köln, 1622.

Magyar lovas, tábori dobpárral 1557-ből

jegyzet: Szakály Ferenc: Tinódi Sebestyén: Krónika (be-
vezető): Bp., 1984. 40.
Dr. Szendrei jános: A magyar viselet történeti fejlődése. 
Bp., 1905. 53.               
Szabolcsi Bence: A magyar zene évszázadai. Bp., 1981. 
91.

Nagyobb mecénást, mint a magyar király, je-
lesül I. Ferdinánd, Tinódi nem találhatott volna, 
ha Nádasdy Ferenc, Sárvár ura nem ajánlja be. Ő 
súghatta Tinódinak, hogy az egri diadal történeté-
nek nyomdaköltségét magától a királyi Magyaror-
szág első emberétől kérje. Az ötlet fél sikerrel zá-
rult. Lantosunk kapott ugyan pénzt, de nem ele-
get. A császár viszont megelégedéssel nyugtázta a 
dicsőítést:

„Az hatalmas és felségös FERDINÁNDUS-
NAK, Rómaságnak, Magyarországnak, Csehor-
szágnak… etc. királyának, énnékem kegyelmes és 
kegyös uramnak holtomig való hív szolgálatomat.”

Munkásságáért és a dicsérő bevezetőért I. Fer-
dinánd Nádasdy Tamás közbenjárására, nemesség-
gel jutalmazta öt gyermekével: három fiával és két 
leányával együtt. 

A színezett nagycímer talányos rajza a markolat 
fölött, az élen fogott kard. A gyilokszerszám fogá-
sánál négy ujj látható, ezért a korábbi vizsgálók, Ti-
nódi kézsebesülésének - miszerint csak a hüvelyk 
és a mutató ujj maradt épségben - sűrített jelkép-
ét látták. Maga sebesüléséről így írt latinul, melyet 
valószínű, a török hódítók megállítása során szer-
zett Baranyában: „Sebastianus literatus de Thinod, 
cwm sinistra manus gravi wwlnere in Dombowaar 
crwxiaretwr, fecit” 

A fekete-fehér címerben a kardot fogó kéz 6 
ujja Tinódi rendkívüliségét, ill. táltosságát sejteti. 
Érdekes felfigyelnünk arra, hogy a lantot és a kar-
dot fogó, mindkét kéz balkéz.

Mit gondoljunk ezek után énekmondónk lant-
kíséretéről?

Ha a kéz sérült volt, akkor Tinódi balkézzel 
pengető, tehát balkezes lantos volt – a címer raj-
zolatja szerint is, melyre számos hazai képi pél-
dát hozhatunk a XV. század végéről. A balkéz „ma-
radék” két, és a fogólapon munkálkodó kéz öt uj-
jával a korabeli lantjáték föladatainak szinte hiány-
talanul eleget lehetett tenni. A XVI. század köze-
péig a lantművek zöme úgy komponálódott, hogy 
azt a hüvelyk és a mutató ujj összezárásával, mint 
egy pengető, a műveket maradéktalanul meg lehe-
tett szólaltatni.
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 Tinódi sajátkezű, címerkérő folyamodványának 
rajzolt-festett, kétosztatú, ún. hasított címerével és 
aláírásával:

                                       Sebastianus Literatus de Thynod
A kézirat pontos olvasata: Sebastiano L’ratus 

de Thynod. Kis jóhiszeműséggel ebből az L= 
Lira = lant szó szintén kiolvasható. Tinódi nem 
használta következetesen a lantos elnevezést; ne-
véhez csak az utókor illesztette azt. A lantjáté-
kost néha „lantverőnek” nevezték, melyet német 
nyelvterületen használtak: Lautenschläger, ill. 
Lauttenschläher alakban. 

Tulajdonképpen a kobozjátékhoz hasonló, 
pengetős /sastollas/ technikára lehet csupán rá-
mondani, hogy „veri a lantot”, de az ujjbeggyel 
pengetett játékmódra – miként azt Tinódink is 
művelte –, ez sehogyan sem illik rá. Éppen ezért 

valószínű, hogy a pengetővel / plectrummal meg-
szólaltatott hangszerek a kobozhoz hasonló han-
golásban lehettek: (quint-quint-quint-quart; pl. 
G-d-g-c’ vagy A-e-a-d’). S mivel a bél helyett ez 
időben már számos zeneszerszámot acélhúrokkal 
szereltek fel, bizony egy-egy erőteljesebb/=secco 
ütésnél zöröghettek a műveletlen, a nem palléro-
zott koboz- ill. lantjátékos kezében. E jelenségre 
énekmondónk így emlékezik: „csak borért is el-
zörgetnek néha szegényök”. Máskülönben a zava-
ró zörgetést az agyon játszott, a lebegő, régi hú-
rok is okozhatták. 

A patrónus, Nádasdy Ferenc gróf támogatá-
sával krónikásunk 1553. augusztus 25-én kapta 
kézhez nemesi oklevelét.

Festett címerének alakját az ún. csücsköstalpú 
és a hegyes talpú pajzs között lehet meghatároz-
ni, mely hasított. A nyomtatott címerpajzs talpa 
csak csücsköstalpat mutat; hasítás nincs. Mint-
hogy a sisak, sisakdísz és a sisaktartó nem lát-
ható, ezért címertanilag / heraldikailag a „hiá-
nyos” névvel illették. Mindkét címerében látható 
a félgömbölyded lant, melyek a XV. század máso-
dik és a XVI. század első feléből ismert hangsze-
rektől nem különböznek.  
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Még egy-két parányi különbségre azért figyel-
mezzünk: a nyomtatott pajzs felső közép részén 
egy mindkét oldalán begöngyölt szalagban látha-
tó a T.S. névjelzés.  A pajzs két oldala a pajzsszél 
középhez igazodva, markánsabb bemélyedést 
mutat a festett pajzsénál. A pajzs széleit, gyön-
géd ráhajlásaikkal, akantusz levélrészek teszik  lá-
gyabbá, zene-közelibbé. A kard helyzete megvál-
tozott a hangszerhez képest; fölemelkedett. Ez 
utóbbi mutatja, hogy a muzsikus, mit is gondolt 
mesterségéről: a hírek vivésével, az énekmondás-
sal, szavaival harcolt „szerencsátlan” hazájáért. Ez 
utóbbi mondat azért is fontos számunkra, mert 
világos feleletet ad a Moldvában élő vigyázók, a 
„csengetők,” a lélekébresztők nevének eredetére: 
a „csángatókéra”. 
jegyzet: Nyulásziné Straub Éva: Öt évszázad magyar cí-
merei. Bp..1987. 9. 

Énekesünk irodalmi teljesítményéről nem sok 
jót mondott az utókor.  Fölhánytorgatták Tinó-
dinak a rímbeli ötlettelenségét a „vala, vala” és a  
„volt, volt” unalmas egybecsengését. Gyanakod-
hatunk török irodalmi hatásra is, hiszen a török 
énekmondó lantosok/asiklar okkal - ok nélkül 
egy-két tagú töltelék szóval árasztották el költe-
ményeik elejét és záradékát: aman, bir stb. indu-
lati, sóhajtó szavak dominálnak a mi népdalaink-
hoz hasonlóan – gondoljunk csak a Hej! az Ej,haj! 
versindító, népi indulatszavainkra. Mind a görög, 
mind a latin verselők csak a metrumot tartották 
a költeményhez méltó eszköznek, melyet Janus 
Pannoniusunk is követett. Shakespeare, a „lán-
dzsarázó” angol színműíró rímeket nem használ 
a XVI - XVII. század fordulóján. A hagyomány-
tisztelő briteknél ma sem „trendi” a pórias rímek 
használata.

Ezzel szemben a XIII. századi Ómagyar Má-
ria-siralmunkat már belső rímek díszítették, nem 
beszélve a Tinódit követő évtizedekben munkál-
kodó költőzseni, Balassa belső rímhármasairól.

Tinódi érdeme a fáradságos munkával gyűjtött 
híranyag, azok nyomdai megjelenése, terjesztése 
és azok élő előadásai.

Ha megszámoljuk nagy életművében a „vala” 
használatának gyakoriságát, talán még a harmin-
cad résznél is kevesebb lehet. Lóháton híreket 
szerezve és életét szervezve „pénztelenül, füstös, 
hideg szobák”-ban írta le sebtében az éltető híre-
ket, nem akármilyen dallamokat szerezve. Majd 
megtanulva a töménytelen versszakot, mint egy 
ókori „aidos”, és mint egy turáni énekmondó, vi-
téz társai előtt azokat kívülről (!) énekelte. 

Tinódi Lantos Sebestyénnél kifejezetten köl-
tői vénát egy ihletett, talán ráérős óráiban szüle-
tett műben, a Kapitány György bajviadaljáról c. 
históriájában találhatunk. Még Balassi Bálint és 
Zrínyi Miklós is olvashatta és meríthetett belőle. 
A hazafiságra és a vitézségre biztosan bőven talál-
tak benne követendő mintát.
jegyzet: 2006. évi Tinódi konferenciák előadásai: Tinó-
di Sebestyén és a régi magyar verses epika. Kolozsvár, 
2008. 179-195, 225-245, 327, 332, 335.

Ritkán kerül szóba, még a Tinódit kutatók is 
mostohán bánnak a „Hubiár aga és Kapitán/y/ 
György bajvívása a bujáki /Nógrád m./ réten” 
történetével. Nem csupán a végvári vitézi élet 
hétköznapi eseményeit írja le választékos nyel-
ven, hanem annak dallama is kiemelkedő. Külön 
figyelmet érdemel a vár előtt álló muskétás hajdú 
sastollas fejfedője, mivel az Árpád-i honfoglalók 
jellegzetes süvegét viseli a XVI. században.   

A bujáki /Nógrád m./ vár előtti réten egy magyar, 
darutollas katona-hajdú
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Tinódi Lantos Sebestyén: Kapitány György bajvi-
adala a bujáki réten Hubiár agával./1550 

Balassa Bálint Egy katonaénekének c. költemé-
nyének szóhasználata költészetbeli atyafiságra lel e 
sorokban, ezért – mai tudásunk szerint - Tinódi az 
első, ő a vitézi és hazafias vándormotívum / toposz 
szerzője.

Egy korabeli rézmetszeten látható, hogy a vité-
zi játékokat, lovas párviadalokat, az esemény fényét 

emelendő, gyakorta hadi zenével festették alá. 
jegyzet: Kosáry Domokos /szerk./: Magyarország 
története képekben /részlet/ Bp., 1971. 187.
S. Holcsik: Török-magyar párviadal zenekarral A. 
Nunzer rézmetszete, 1746.
Pozsonyi koronázási ünnepségek 1563-1830. 
Bp.- Pozsony 1986. 62. Később kerül bemutatásra.

A gördülékeny, históriázó dallam szerkezete: 4 
x 4+4+3=11 szótagos. A sorvégek mutatói: 4-2-4-
1, melyből kitűnik, hogy a dallamon belül kétszer 
érinti a történelmi plagalitást, a szolmizációs jelzés 
második és negyedik fokát, mely nem engedi a dal-
lam feszültségét leengedni az utolsó szótagig. Erről 
szól - és már az ókori zenészek elméleti tananyagá-
ban megtalálható volt – a sárospataki Szalkai Lász-
ló híres zeneelméleti traktátusa a XVI. század ele-
jén.

Tinód lantos deák számos alkalommal nyúl a 4 
x 5+6=11-es és az igen kedvelt 4 x 6+7=13-as vers-
alakzathoz, melyek a mondandót jótékonyan egy-
befogják.                   

Miként pár bekezdéssel ezelőtt már érintet-
tük, a kérdés számos alkalommal felvetődik: vajon 
históriónk a saját könyveiből vagy kívülről énekel-
te-e műveit? Tinódi Lantos korában az emlékezet 
/ a memória még nem oly terhelt, mint napjaink-
ban. Ezért eleink jóval nagyobb agybeli, átörökí-
tő teljesítményekre voltak képesek, mint a mai át-
lag. Az ókori turkomán énekesek több napig, né-
melyek több héten át, előadásonként akár 3000 
sort is énekeltek, persze, kotta nélkül. Hibázniuk 
nem volt szabad, mert a nép is tudta szinte ugyan-
azt szóról szóra.  
jegyzet: A dallami plagalitás régi elméletéről. 
Ld. Legány Dezső: A magyar zene krónikája. Bp., 1962. 29.
Ritoók Zsigmond: A görög énekmondók. Bp., 1973. 45.

Tinódit a hazai irodalmat kedvelő nemes és 
nemtelen kortársai – csakúgy, mint háromszáz év 
múlva Petőfit - országszerte ismerték és kedvel-
ték. Lóháton bejárta az egész Kárpát-medencét. 

Magyar lovas katonák egyenes-trombitákkal / 
XVI. szűzad közepe
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Főbb állomásait utolsó versszakaiban örökítette 
meg az énekek keletkezésének idejével egyetem-
ben: Dombóvár, Baronyavár, Buják, Buda, Kassa, 
Sárvár, Kolozsvár, Debrecen, Szatmár, Daruvár, 
Bonyha a Kis-Küküllő mentén, Eger, Nagyszom-
bat, Nyírbátor, Lippa, Sziget, Szanda, a kalotaszegi 
Valk, Telegd stb. Minden jel arra mutat, hogy a „his-
tóriás ének” szavunkat ő honosította meg. 1554-es 
előszavában ő különbözteti meg a széphistóriát, a 
tündérmesét, a Bibliabeli „szent históriák”- tól. 
Még a kozmogóniában is jártas volt.

Az Istvánf(f )y - családdal még Baranyában 
kerülhetett közelebbi ismeretségbe. Közülük 
Istvánffy Miklós /1538-1615/ Oláh Miklós ér-
sek udvarában töltötte ifjúságát, később titkára 
lett. Carmina c. kézzel írott latin és ógörög versei 
között három lantdarab, illetve egy párt kimon-
dó vagy párválasztó virágénekünk refrénje mel-
lett Dobó István és Tinódi Lantos Sebestyén la-
tin nyelvű sírfelirata / epitaphiuma maradt ránk az 
1561 utáni esztendőkből. Szinte azonos Janus Pan-
nonius (1434-1472), egyik költeményének témá-
jával, amely a vitézek hősiességét, a hazáért halt di-
cső halált megörökítő poéta fontosságát zengi.

Nicolaus Istvánffy: De Sebastiano Tinody

Pannoniei heroes, quos Mars atque inclyta virtus
Astris beatos intulit.

Tantum Tinodio debetis, eredite, vati;
Qui fact a vestra concinit;

Quantum grandiloqo Pelides magnus Homero,
Aiaxque debet scutifer.

Ille etenim facit, ut post invida fata, libellis
Vivatis omnes in suis

Pannoni hős daliák, akiket Mars s férfi-dicsőség a 
csillagok közé emelt,

Egy csak a Jós* akiben tartoztok bízni: Tinódi;
Hisz’ ő dalol tirólatok;

Így bízott Pelides a Homerus szikla-szavában,
S e kép Aiax, a pajzsvivő.

Ő vesz erőt az irigy sorson, hogy a könyveiben majd
ti mindörökre éljetek.

/Kőháti Zsolt fordítása/

A Miskolci Bölcsész Egyesület seniora – Ludi Ma-
gisztere, professzora. Marosvásárhely, 1934. március 
25. - 2018. július 5., Miskolc.

Marosvásárhelyt látta meg a napvilágot, de a csa-
lád hazaköltözött az anyaországba, így Kiss Béla is ta-
nulhatott. Orvostudományi egyetemi éveit Pécset 
kezdte el és Budapesten, a SOTE-n szerzett diplomát.

Salgótarjánban kezdte el orvosi pályáját és Mis-
kolcon, mint anatómia tanár fejezte be.

Miskolcra, a Szent István utca 30-ba 1996 nyarán 
költözött. Véletlenül egy házban laktunk és feleségé-
vel, Magdikával július ötödikén hagyományosan le-
viziteltek nálunk. Ekkor ismertem meg a házaspárt, 
akikről sugározott a jóság, sok-sok szellemi, lelki ér-
ték és szeretet.

1996 szeptemberétől a Miskolci Bölcsész Egyesü-
let pszichológia lélekgyógyászat szakának anatómus 
oktatója lett, s megbízatását haláláig ellátta, egyben 
2014-től az intézmény seniori, Ludi Magiszteri tiszt-
ségét is betöltötte.

2016-ban ’56-os érdemeiért, emberi magatartá-
sáért és munkájáért megkapta az egyesület „Igaz ma-
gyarságért” kitüntetését.

Halála szép volt, mint az élete. Utolsó hónapjait 
otthonában töltötte szerettei körében és szeretettel 
körbe véve. Lelkét csöndesen visszaadta Teremtőjé-
nek.

Halála betölthetetlen űrt hagyott maga után, mert 
tanárként, vezető tisztségviselőként, emberként tar-
tóoszlopa volt közösségünknek. (Szerk.)

IN MEMORIAM

Dr. Kiss Béla 
belgyógyász főorvos

Marosvásárhely, 1934. március 25. - 
Miskolc, 2018. július 5.
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Nagy érdeklődés kíséretében, gazdag prog-
rammal zajlott le a XXIII. Magyar Őskutatási Fó-
rum 2018. augusztus 6-a és 10-e között. A miskol-
ci Minorita templomban tartottuk meg az ünnepé-
lyes megnyitót, ahol Kálna Zsolt OFM Conv. tar-
tományfőnök emelkedett szellemű előadással nyi-
totta meg a konferenciát. PhS Rostás László kö-
szöntötte a város vezetősége nevében az egybe-
gyűlteket. Dr. Nagy Ákos önkormányzati képvise-
lő bevezető szavaival a magyar szellemi értékekre 
hívta fel a figyelmet. 

A 2018. évi konferenciát Mátyás király emléké-
nek szenteltük. Ezért többen foglalkoztak a nagy 
király hagyatékával és kora művészetével, szelle-
mi kincseivel: Dr. Prokopp Mária, PhS Tóth Sán-
dor, PhS Hankó Ildikó, Mednyánszkyné Szalay 
Judit, PhS Rostás László, Váradiné Osváth Ilona, 
Dr. Kékes Katalin, Berényi László, Tót Éva-Ilona, 
Szakolczay Zsolt, Besztercei Józsefné. Hampó Jó-
zsef erre az alkalomra írta a Mátyás Király című 
nyitányát, amelyet Miskolcon mutattak be, de szá-
mos hazai megemlékezésre meghívták már őt és 
zenésztársát Nagy Zoltán trombita tanárt és elő-
adóművészt. 

Mint állandó téma a Magyar Szent Korona 
most is jelen volt és több előadónak témája volt: 
Végh Tibor Dr., PhS Pitlu János, Dr. Fehér András.

A Kecskés együttes csütörtök délután muzsi-
kált és énekelt velünk késő estig. Naponta fellépett 
az Énekmondó kis együttesünk, s hol Mátyás ki-
rály meséket mondtak, hol régi dalokat énekeltek, 
hol históriás énekek részleteit adták elő. Hampó 
József zongorajátékával szerzett örömet a hallga-
tóknak.

Kimagasló eseménynek tartottam Takács Pál 
szereplését a Minorita templomban, amikor fejből, 
egyetlen hiba nélkül előadta a Psalmus Hungaricus 
/Dsida Jenő/ című művét.

Tisztelendő Kálna Zsolt OFM. Conv. tarto-
mányfőnök megnyitója tartalmas és magyarság-
tudottal átszőtt szép beszéd volt. Hálásan köszön-

jük e sorok írása közben is, hogy nemcsak ünnepé-
lyessé tette a konferenciánk megnyitását, hanem a 
nemzet erejét és nagyságát tolmácsolta szavaival.

Bemutatásra került Dr. Balogh Ildikó: Magyar 
hittel című műve, amelyet Dr. Kőrösi Mária ismer-
tetett. 

Két hímzésekkel foglalkozó előadást és be-
mutatót láttunk. Váradiné Osváth Ilona a Hu-
nyadiak emléke népi varrottasokon című elő-
adással és kiállítással állított emléket a nép köré-
ben is népszerű nagy királynak. Gagyi Bíró Kata 
Székelykeresztúrról jött és vetített előadásában a 
ritka magyar nádi virágról, a kockás tulipánról és 
a virág hímzéseken történő továbbéléséről tartott 
előadást és bemutatást.

Sok érdekes előadás hangzott még el: PhS 
Tóth Mónika a máltai óriáskövekről, Dr. PhS 
Farkasinszky Tibor ősi istenekről, PhS Rostás 
László a királyválasztás, koronázás égi eredetéről, 
jelképeiről, Dr. Kékes Katalin Fadrusz Jánosról, 
PhS Tibold Szabina a lélek sötét és világos oldalá-
ról, Smidt Irén a pálosokról, Antal Mariann a ke-
reszténység eredetéről, PhS Fister Mária Magdol-
na a kapolcsi kápolna /Szlovákia/ freskóiról, PhS 
Pitlu János a Szent Korona kérdéskörről, Dr. Fehér 
András a Szent Koronáról, mint az egyetemes iste-
ni rend hordozójáról beszélt. Sólyom Ferenc bemu-
tatta új könyvét, amely a HOM kiadásában jelent 
meg, és tárlatvezetést tartott a Galériában megren-
dezett rovásírásos kiállításon Mokry-Mészáros De-
zső életművén keresztül. Tárlatvezetőnk Sólyon 
Ferenc volt. A rovásírás mint a szecessziós magyar 
díszítő ornamentika eszköztára szerepelt Mokri-
Mészáros művészetében és nagyon míves, neme-
sen egyszerű alkotásokat teremtett. Tóth Zoltán 
Sándor és felesége a magyar fejlődéslélektanra hív-
ták fel a figyelmünket, amely a magyar népmesék-
ből kiolvasható. Szőnyi Magda pszichológus a labi-
lis emberi magatartást mutatta be értékes irodalmi 
példákkal is rejtetten, de kiolvasható módon utalt a 
politikai köpönyegforgatókra is. 

XXIII. MAGyAR ŐSKUTATÁSI FÓRUM
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A tavalyi Arany Emlékév tiszteletére, Kecskésék 
Arany János zenéjét szólaltatták meg és Kühne Ka-
talin írónő Kocsisné Heiler Éva előadóművész 
közreműködésével Arany Jánosra emlékezett.

Régi, kedves társunk, Kovács Imre reformá-
tus lelkész hűségesen végigkísérte a konferenciát. 
Imái, áldása, szép énekszava ünnepélyessé teszi az 
összejöveteleiket, anélkül, hogy megzavarná an-
nak bensőséges voltát. Köszönjük kitartását, bizal-
mát és szeretetét.

2018. augusztus 8-án, szerdán voltunk tanul-
mányi kiránduláson. Megnéztük a Felvidéken 
VÉGLES várkastélyát, a kicsi ZOLNA falu kima-
gaslóan szép freskóit, GÁCS falucskát, annak kas-
télyát és Csontváry Kosztka Tivadar hajdani pati-
kájának a helyét. Koszorúztunk. Mellette ellátogat-
tunk ÓGÁCS freskós templomába és a GOMBA-
SZÖGI PÁLOS ROMOK helyszínére is. Ez a rom-
mező különleges hely, közel van az éghez, többen 
hasonló képeket láttunk, mások nem láttak sem-
mit. De hát ez biztosan csak érzéki csalódás volt.

Vacsorára gulyáslevessel várt minket munkatár-
sunk, Csománé Marika és Pitlu János, utána pe-
dig Tóth Sándor egri boraival koccintottunk. Késő 
este még megnéztük Dobos Csanád A szkíta Iliász 
és a végítélet Odüsszeája című filmjét, a szerző saj-
nos nem tudott személyesen eljönni.

A Konferenciát támogatta a miskolci Mecénás 
Alap 200.000,- forinttal, amellyel a kirándulás au-
tóbuszát fizettük ki.

Ugyancsak támogatónk volt Dr. Kriza Ákos 
polgármester 300.000,- forinttal. 

Rendszeresen reggelivel vártuk a vendégeket, 
mert a miskolci szállodákban nem adnak a szálló ven-
dégnek reggelit. Gondoskodtunk tízórairól, uzson-
náról, a határon túli vendégeinknek szállást adtunk a 
kúriában és teljesen elláttuk őket élelemmel.

Az előadóknak honoráriumot nem tudtunk 
adni, de meghívtuk őket ebédre és azon a napon, 
amikor szerepeltek, nem kértünk regisztrációs dí-
jat. Adtunk régi Ősi Gyökereket és más kiadványt, 
s ezeknek láttam, hogy örültek.

Nagyon nagy hálával köszönjük a MECÉNÁS 
ALAP és POLGÁRMESTER ÚR támogatását, 

mert nagy gondot vettek le általa a vállunkról. Mi 
is naponta imádkoztunk a hazánkért, városunkért, 
annak vezetőjéért. A mi imádságunk megfogan.

Látogatók száma naponta:
Hétfőn az Ünnepélyes megnyitón   157 fő
Előadásokon délelőtt és délután, este     61 fő
Kedden délelőtt és délután, este     72 fő
Szerdán kirándulás busszal és kocsikkal  

                   83 fő, este 32 fő
Csütörtökön délelőtt, délután, este      79 fő
Pénteken délelőtt        68 fő

Dr. Máté Bálint
Bácsi 

én most is félek lényedtől,
félek attól amiben te hittél,
félek a sötét eszmédtől
hitetlenségedtől

félek elveszel tőlem valamit
melyért én megdolgoztam, 
s szerinted kommuniszt 

félek hogy boszorkány jeledet
ismét imádni fogod
s mindenhová felrakod
vörös csillagod

ettől félek még ti utolsó senkik
ameddig éltek!
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Az előadói művészet kiemelkedő eseménye 
volt az az összeállítás, amelyet a Magyar Kultúra 
napján hallottunk Rékasi Károlytól.

Wass Albert leveleiből idézett elénk, az életé-
ben jelentős szerepet játszó asszonyokhoz írott le-
vélrészletek montázsából építkezik. Az egyik fe-
lesége és öt gyermekének édesanyja Siemers Éva. 
A másik második felesége Elizabeth McClain. 
A harmadik nő – feltehetően Wass Albert életé-
nek legnagyobb szerelme – az írónál tíz évvel idő-
sebb Éltető Marianne, akit a levelekben Cikének, 
Cikécskének, olykor Bubának szólít. Wass Albert 
életében mindhárom asszonyt elveszítette. 

Az úti bőrönd és a kellékek az „úton levés” ér-
zetét keltették és amidőn a régi, hazai székely em-
lékeket előszedegette a táska mélyéről, csak lerak-
ta az íróasztalra, nem keresett végleges helyet szá-
mukra. Úton volt. Az erdélyi múltat lelke táskájá-
ban cipelte magával. De mindenhol talált egy-egy 
levelet, amelyet felolvasva hol fellobbant, hol pa-
rázsolt, hol a kihunyás hamujába süppedt az érze-

lem lángja. Wass Albert érzelmei veretesek, érce-
sek, pedig a köveket szerette, de átélte a lélek vál-
tozatos csillogását, módosult is általuk, érc-sze-
rű lélekképet varázsolt elénk. Rékasi Károly egy-
gyé vált az íróval. Nélküle nem szárnyalt volna az 
érzelem zöld hegycsúcsokról völgykatlanba és ál-
tala szeretjük még jobban az írót.

Koltai Gábor rendezte az önálló műsort, s az 
élő szó mellé a lélek képét, a hegyek között bo-
lyongó magányosság alakját ugyancsak Rékasi 
Károly által varázsolta elénk. A háttérben látott 
film-fantázia, nem afféle „plébek” szerű szimulá-
ciós technikai megoldás volt. A lefilmezett anyag 
az élő előadás szerves része volt, együtt élt az elő-
adóművésszel. Észre sem vettük, hogy techniká-
val állunk szemben, ez olyan tökéletesen műkö-
dött. A tapsok idején Rékasi bemutatta Tóth Já-
nost, a Madách színház operatőrét, aki ezt a ne-
héz munkát elvállalta.

A Művészetek Háza nagyterme színültig meg-
telt erre az eseményre, amely a magyar kultúrát 
nagyságában, szerénységében, fényében és labi-
rintusaiban, de mindenképpen méltón képvisel-
te ezen a szép napon.

Köszönjük Dr. Kriza Ákosnak a város polgár-
mesterének ezt a felejthetetlen élményt. (Szerk.)

Wass Albert: Szerelmem, Erdély

RÉKASI KÁROLy ÖNÁLLÓ ESTjE
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Trianon: az ősi magyar szakrális királyság ke-
resztre feszítése (mely először hirdette a vallássza-
badságot, vérével védte a kereszténységet a török el-
len, s a Szent Korona akaratán keresztül pedig az Ég 
és Föld közötti egységét hirdeti, Istennek és embernek 
tetsző módon).  Tóth Norbert kurátor

A 2019. március 3-ig nyitva tartó kiállításon kö-
zel 200 grafikát láthatunk, melyek a magyar törté-
nelem eseményeit mutatják be 1526-2016 között, 
a Trianoni békediktátummal való összefüggéseit 

Dr. Záhonyi András

TRIANON
jankovics Marcell, a kiváló grafikus, filmrendező és író tárlata 

Székesfehérvárott

„Az lenne a legjobb, ha ezt a kiállítást soha nem kellett volna megrendezni.”
                  Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere

megragadva. Segítségükkel alaposan körbejárhat-
juk a „tragikus időket”.

A szatirikus politikai karikatúrákon többrétegű 
jelképrendszer ismerhető fel. 

Egy stilizált kapun keresztül léphetünk be a 
kiállítóterembe, ahol egy történelmi időutazás ke-
retében járhatjuk végig az elmúlt ötszáz év fonto-
sabb magyar vonatkozású eseményeit.

A kiállítás megnyitóját 2018. december 1-jén a 
székesfehérvári Csók István Képtárban tartották.

A kiállítás képeiről a digitális képernyőkön megjelenő katalógusból tájékozódhatunk ( forrás: internet)

ESEMÉNYEK
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jankovics Marcell a kiállítás megnyitóján

Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigaz-
gatója megemlítette: „A trianoni műtőasztalon 
barbár csonkítás történt. Száz éve el nem múló, be 
nem gyógyult seb.”

Cser-Palkovics András székesfehérvári polgár-
mester köszöntőjében elmondta, hogy az Emlék-
bizottság felállítása (2020. június 4-ére, a 100. év-
fordulóra való felkészülés) megkezdődött.

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
elnöke Sütő Andrást idézve emberi létünk lavina- 
veszedelmeiről beszélt: ’Szülőföldjét lélekcsonku-
lás nélkül az ember el nem hagyhatja.’

Petrás Mária Magyar Örökség díjas népdaléne-
kes és keramikus mondta a kiállításról: „Az élet 
drámája, vizuális nyelven elbeszélve. Közössé-
günkről és a közösségnek szól.”

A lépcsőház falán az elszakított területek diák-
jainak véleményét olvashatjuk Trianonról:

(Szerencsére ritkább arrafelé a 
magyarok közt az agymosás, „félre-
nevelés” – csupán egyetlen ilyen vé-
lemény volt a többszázból: ’Magyar-
ország megérdemelte Trianont.’)

’Piszok nagy simlisség volt.’ ’
A magyarság (igazságtalan) ke-

resztre feszítése. ’ 
’Elment innen tatár, török, Tria-

non se marad örök.’ 
’Egy országgal sem csinálták ezt 

meg, csak Magyarországgal.’ 
’Magyar az, akinek fáj Trianon. A többi csak 

országlakó.’

Petrás Mária

A képek Molnár Artúr fotói ( forrás: Székesfehérvár Városportál, www.szekesfehervar.hu )

Részlet a kiállításból (internet)

ESEMÉNYEK
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A galériában a 12 apostol teljes alakú ábrázolá-
sa látható (127-135 cm magas plasztikus alakok, 
glóriával – köztük Szent Pál, Szent János vagy Fü-
löp). 

 A falképeken megfigyelhető ugyan az individuali-
zálásra törekvés (eszközei: arcok, ruházat megfor-
málása, attributumok), de biztonsággal azonosítani 
eddig csak kettőt sikerült.

Krisztus feltámadása töredékes jelenetként ma-
radt fenn. A diadalív belső oldalán remete Szent An-
tal (arca sérült) látható, bal oldalán pedig Szent Fe-
renc stigmatizációja. A jelenet felső részén (töredé-
kesen) a Keresztrefeszített Megváltó ábrázolása ta-
lálható. 

A templomban látható még a Szent Család váz-
lata a felszentelési kereszttel. Feltehetően a hajót is 
falképek díszítették. A falképeket statikus elrende-
zés és frontális ábrázolás jellemzi.

Prokopp Mária szerint felismerhető a képek kap-
csolata Itáliával (trecento). Hasonló jellegűek, mint 
az Esztergomi Várkápolna falképei (Prokopp Má-
ria megállapította, hogy a Várkápolna képein meg-
figyelhető a sienai iskola hatása, s padovai párhuza-
mok is felismerhetők.) 

A százdi freskók kb. egyidősek a gombaszögi 
(gömöri) pálos monostor képeivel.

Dr. Záhonyi András

SZAKMAI KIRÁNDULÁS SZÁZDRA ÉS ESZTERGOMBA 
az AVE Kiállítóház szervezésében 2018. december 16-án

Százd 
Egy Ipolysághoz közeli községbe vezetett az 

utunk Felvidéken, mely az egykori Esztergom-
Selmec(bánya) főúton fekszik.

A 14. századi falképegyüttest 1898-ban tárták fel 
Czobor Béla falukutatásának eredményeként. A fres-
kók restaurálása 2000-2004 között történt (Vladimír 
Úradníček vezetésével).

1352-ben a község Szaracén Jakab királyi gyógy-
szerész birtokába került – ekkor épült a templom 
(Martin Bóna kutatásai, 2010).

Százd eredetileg egyhajós, gótikus templomában 
megtekintésre javasoljuk a négyzet alaprajzú szentélyt, 
a gótikus ablaknyílást, az ülőfülkét és a diadalívet. 

A százdi (Sazdice-i) Szent Miklós templom

A százdi templom emlékfüzete

 Szent Pál falképe (a fényképen jobb oldalt látható)

ESEMÉNYEK
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Az AVE (1065 Budapest, Hajós u, 21.) 2019-
ben kirándulást szervez a régészeti feltárás és a 
gömöri templomok megtekintésére. 

Az AVE tevékenységi körébe tartozik a Pálo-
sok nyomában kiállítás sorozat szervezése 2018-
ban, a fehér barátok hagyatékának rendszeres lá-
togatása Balatonszemesen (Barát-dűlő), a Szik-
latemplom bemutatása (Budapest – szakértő-
je Pető Zsuzsa régész, középkorász, a Nemzeti 
Múzeum munkatársa, a bódvaszilasi templom-
erőd kutatója és a budakalászi Kálvária-domb 
feltárója).

Látogatás az esztergomi Vármúzeumban
Bejártuk a Várban a látogatók számára megnyitott 

helyszíneket – a Királyi palotát, a Várkápolnát (Kirá-
lyi Kápolnát, melynek falképdíszítése 14. századi), a 
Nagytermet (III. Béla idején épült), a Reneszánsz te-
raszt, a Lapidáriumot, a Várudvart, a Lipót teraszt, a 
Kis Román Palotát, a Márványteremet (benne áll egy 
festmény a XII. századi Porta Speciosa-ról.)

Porta Speciosa

 Esztergomi érdekességek
J. M. Regiomontanus csillagász, matematikus Esz-

tergomban élt 1467-1471 között. 
A Bazilika előtt álló Mária-szobor felirata: „Ma-

gyarok Nagyasszonya! Maradj velünk!”
A Bazilika „elődje” a Szent Adalbert székesegyház 

volt.
Az ostromok alatt rommá vált, a Bazilika építése 

előtt eltüntették a romjait. Egykori gazdagságára ma 
a Bakócz-kápolna emlékeztet.

Az esztergomi Bazilika

Szent Adalbert keresztelte meg, majd tanította is 
Istvánt. Szent István a vár első templomában szüle-
tett, mely István vértanú tiszteletére épült. 1156-ban 
Marthyrius érsek megalapította benne a Boldogságos 
Szűz oltárát.

  Forrás: varesztergom.hu/berelheto-termek-helyszinek/
A felvételek Marsovszky Zsuzsanna fényképei

ESEMÉNYEK

Magyarok Nagyasszonya-szobor, Esztergom
Forrás: kozterkep/mapublic
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Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is 
túl, az Óperenciás-tengeren innét, volt egyszer 
egy gazdag juhász, akinek annyi juha volt, mint 
égen a csillag. A között a rengeteg sok juh kö-
zött volt egy, amelyiknek kék volt a gyapja. 
Amint egyszer a juhász terelgette hazafelé a 
nyáját, mit gondolt, mit nem ez a kék juh, ke-
resztülugrott egy magas kőfalon, s többet soha 
meg nem találták. Szaladt a juh, mintha a sze-
mét vették volna, s addig meg sem állott, míg 
egy rengeteg erdőbe nem ért. Rengeteg erdő-
ben lefeküdött egy bokor alá, s hát uram terem-
tőm, mit talált ott? Ott volt egy kicsi szopós 
gyermek, s keservesen sírt. Megsajnálta a juh a 
gyereket, s megszoptatta. Aztán többet el sem 
hagyta. Mikor hét esztendeig szoptatta a gyer-
meket, olyan nagy, erős legény lett belőle, mint 
egy óriás. Azt mondja a juh: – No, fiam, most 
már elmehetsz szerencsét próbálni. Elindul a 
legény, megy az erdőn keresztül, s ahogy ment, 
mendegélt, megfogta a legmagasabb s legvasta-
gabb fákat, s csak úgy döntögette ki egymás 
után, mintha valami vékony karók lettek volna. 
Gondolja magában a legény: „Hiszen érzem, 
hogy erős vagyok, de még másként is megpró-
bálom az erőmet.” Volt nála egy fejsze, s azt úgy 
fellódította a magas levegőégbe, hogy elveszett 
a szeme elől. De egy jó öreg óra múlva a fejsze 
mégiscsak visszaesett a földre. Mondja magá-
ban Fadöntő (mert ez volt a neve a legénynek): 

FADÖNTŐ
magyar népmese
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„Ez még nem elég. Csak akkor leszek igazi erős, 
ha úgy fel tudom hajítani a fejszét, hogy többet 
vissza sem esik a földre.” Visszamegy a juhhoz, 
s mondja: – Édesanyám, még nem vagyok elég 
erős, szoptasson még hét esztendeig. Hát jól 
van, a juh szoptatta még hét esztendeig Fadön-
tőt. Mikor a hét esztendő kitelt, felkapta a fej-
szét, s úgy fellódította, hogy azt többet emberi 
szem nem látta. Akkor aztán elbúcsúzott a juh-
tól: – Isten áldja meg, édesanyám, köszönöm, 
hogy dajkált! S elindult világgá. Megy, mende-
gél erdőkön-mezőkön, hegyeken-völgyeken ál-
tal, egyszer csak látja, hogy egy nagy, óriás em-
ber a legmagasabb hegyeket s a nagy darab 
szántóföldeket felforgatja. Csak alája tette a 
kezét, s egyik oldaláról a másik felére fordítot-
ta. Odamegy Fadöntő, s mondja neki: – Hej, 
atyafi, ne bántsd a szegény emberek földjét! –
Ejnye, ilyen-olyan adta - förmed rá Hegyforga-
tó –, eltakarodj innét, mert rútul jársz! – Hi-
szen majd megválik, hogy melyikünk erősebb 
– mondja Fadöntő. S egyszeriben birokra men-
nek. Derékon kapja Hegyforgató Fadöntőt, s 
első fogásra jól a földhöz vágja. Uccu, felugrik 
a földről Fadöntő, megragadja Hegyforgatót, s 
úgy vágja a földbe, hogy csak a feje látszott ki. 
De bezzeg elkezdett rimánkodni Hegyforgató: 
– Hagyd meg az életemet, Fadöntő, hűséges 
társad leszek, ameddig élek!  Jó van, Fadöntő 
megkegyelmezett Hegyforgató életének, ki-
húzta földből, erős barátságot fogadtak, s azzal 
együtt továbbmentek. Mennek, mendegélnek, 
s egyszer csak látják, hogy egy ember úgy gyúr-
ja a vasat, akárcsak az asszonyok a tésztát. Kö-
szönti Fadöntő illendőképpen, s kérdi: – Hát 
kend mit csinál, atyafi? – Vasat gyúrok, nem lá-
tod-e, majd mindjárt meggyúrlak téged is. - En-
gem-e? Abból nem eszel! Ott mindjárt össze-
kapnak, birokra kelnek, s Fadöntő úgy belevág-
ja a földbe Vasgyúrót, hogy éppen a derekáig 
süppedett. – Látom – mondja Vasgyúró –, hogy 
erősebb vagy, mint én, de hagyd meg az élete-
met, mert amíg élek, hűséges társad leszek. Jól 

van, Fadöntő meghagyja a Vasgyúró életét is, s 
mentek tovább hárman. Még a föld is rengett, 
amerre ez a három óriás ember elhaladt. Men-
nek, mendegélnek, s egyszer csak egy nagy, 
süppedékes helyhez érnek. Hát, uram terem-
tőm, azon a süppedékes helyen elakadt vagy 
húsz szekér, mind a húsz szekér elé négy-négy 
ló volt fogva, s mind a húsz szekér színig meg 
volt rakva vassal. Könyörögnek a fuvaros em-
berek: – Az isten áldja meg kigyelmeteket, se-
géljenek, húzzuk ki ezeket a szekereket vala-
hogy! Mondja Fadöntő: – Mi jó szívvel, ha az-
tán annyi vasat adtok nekünk, amennyit elbí-
runk. Hogyne ígérték volna meg a fuvarosok, 
megígérték jó szívvel. Beleáll a három ember a 
süppedékbe, s mintha csak olyan játékszekerek 
meg játék lovak lettek volna, magukra szedték 
mind, amennyi volt, s vitték a szekereket lovas-
tul, vasastul, mindenestül. Hej, megijedtek a 
szegény fuvarosok, elkezdettek könyörögni, 
hogy legalább a szekereket s a lovakat adják 
vissza, nem bánják, a vasat vigyék isten hírével. 
Megsajnálta Fadöntő az embereket, visszaadta 
szekerüket, lovukat, csak éppen három szekér 
vasat vittek el, mert hát arra még szükségük le-
het. Amint továbbhaladtak, mondja Fadöntő 
Vasgyúrónak: – No, Vasgyúró, csinálj két csé-
pet s egy fejszét, mert erre még szükségünk le-
het. Egy szempillantás nem telt belé, ami vas 
volt, összegyúrta Vasgyúró, s megvolt a két 
csép meg a fejsze. Bemennek egy faluba, s hát 
ott egy földesúrnak annyi búzája van, hogy 
ezer cséplő izzadhatott volna egy esztendeig, s 
mégsem tudta volna kicsépelni. Bemegy Fa-
döntő a társaival a földesúrhoz, s mondja, hogy 
ők hárman azt a rengeteg sok búzát reggelig 
mind kicsépelik, ha jól megfizeti. Nagyot ka-
cag a földesúr, s mondja: – No, hát csak eredje-
tek, csépeljétek ki, s ha reggelig , ami búzám 
van, mind kicsépelitek, elvihetitek mind egy 
szemig. Még a csűröket is nektek adom, azt is 
elvihetitek. Kimennek a csűröskertbe, egy 
szempillantásra szertehányják az asztagokat, 
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neki a vascsépekkel, s még nem is pitymallott, 
ami búza volt, mind egy szemig kicsépelték. 
Azzal fölmérték a búzát, s mikor a földesúr föl-
kelt, nem volt sem csűr, sem búza, elvittek min-
dent. Szörnyű haragra lobbant a földesúr, utá-
nuk eresztette a legvadabb bikáit, de mikor a 
bikák utolérték, megfordult Fadöntő, s a fej-
széjével mind egy szálig agyonverte. Tovább-
mentek szép csöndesen, s addig mentek, men-
degéltek, míg egyszer a király városába értek. 
Hát ez a város gyászfeketébe volt borítva, 
gyászfekete posztó volt húzva még az utcákra 
is, a kerítésekre is. Kérdi Fadöntő egy ember-
től: – Mért gyászol ez a város, atyafi? Mondja 
az ember: – Azért gyászol, mert a királynak há-
rom gyönyörűséges szép leányát elrabolták, s 
senki lélek nem tudja, hogy hová, merre vitték. 
Gondolja magában Fadöntő: hiszen majd visz-
szahozom én azokat a lányokat, ha a föld alá 
vitték is. Ment egyenesen a királyhoz, mentek 
oda a társai is. Ott elémondja Fadöntő, hogy ő 
visszahozza a három királykisasszonyt, s nem 
is kíván azért semmi jutalmat, csak adjon neki 
a király ötven ökröt, ötven kocsi kendert, s öt-
ven kocsi kását. Hiszen adott a király jó szívvel 
mindent, odaadta volna minden kincsét, csak a 
leányait visszahozzák. Kiválogatták a legszebb 
ötven ökröt, megraktak ötven szekeret kender-
rel, ötvenet kásával, s azzal kimentek az erdő-
be, s ott egy tisztáson letelepedtek. Az első nap 
Fadöntő s Hegyforgató elment be az erdőbe, 
hogy egy kicsit széjjelnézzenek, s otthagyták 
Vasgyúrót, hogy őrizze a szállásukat, s főzzön, 
mire visszakerülnek, jó vacsorát. Nagy tüzet 
rak Vasgyúró, a tűz fölé egy rengeteg nagy 
kandért, a kandérba egy szekér kását, a kása 
közé egy ökörnek a húsát s minden csontját-
bontját. Főzi, kavargatja, s mikor éppen leveszi 
a tűzről a kandért, odajön egy szetemnyi kis 
emberke, de olyan kicsi, hogy a szakállától nem 
látszott, bele volt abba csongolyodva, s mondja 
Vasgyúrónak: – Hé, bátya, adjon nekem abból 
a kásából! Mondja Vasgyúró: – Ebből nem 

eszel, öcsém. – Nem-e? Eszem én mindjárt, 
mégpedig a hátadról. Azzal a kicsi emberke 
megragadta Vasgyúrót, földhöz vágta, hogy 
csak úgy megnyekkent belé, hasra fektette, a 
forró kását a hátára kitálalta, s mind egy falásig 
megette. Mire Fadöntő s Hegyforgató visszake-
rült, a kicsi emberke eltűnt, mintha a föld nyel-
te volna el. Egy falás nem sok, annyi vacsora 
sem volt, de Vasgyúró szégyellette megmonda-
ni, hogy mi történt vele. Másnap Hegyforgatót 
hagyták otthon, de ez éppen úgy járt, mint Vas-
gyúró. Hanem a kicsi emberkéről ő is hallga-
tott. – No, látom – mondotta Fadöntő –, hogy 
még vacsorát sem tudtok főzni. Ma én maradok 
itthon, menjetek el ti. Otthon maradt Fadöntő, 
s hát amikor a kását éppen el akarja venni a 
tűzről, jő a kicsi emberke, belecsongolyodva a 
szakállába. Köszöntötte nagy hetykén Fadön-
tőt: – Isten jó nap, Fadöntő, adsz-e kását?! – 
Nem én, nincsen tálam. – Nem baj, eszem a há-
tadról. – Az enyémről-e, te emberizink? Azzal 
megfogta a kicsi emberkét, kicsongolyította a 
rettentő nagy szakállából, lefektette egy csu-
takra, vett egy szeget, elő a fejszét, s a kicsi em-
ber nagy szakállát a csutakhoz szegezte. Abban 
a pillanatban leszáll egy madár a levegőégből, 
olyan sebesen, mint egy nyílvessző, aztán mint-
ha intene Fadöntőnek, s szép csendesen elkezd 
szárnyalni előtte, repül, repül elébb-elébb, Fa-
döntő utána, s egyszerre csak eltűnik a madár a 
földön, egy nagy fekete lyukban. Gondolkozik 
Fadöntő, vajon menjen-e utána? Bizonyosan az 
alvilágba megy ez a madár, arrafelé lesznek a 
királykisasszonyok. Mégis meggondolkozik, 
visszamegy a szállásra, s hát, halljatok ide, 
nincs ott a kicsi emberke, csak a szakálla; azt 
ott hagyta, ő maga pedig eltűnt. Hazajönnek a 
társai is, mondja nekik, hogy mi történt. Egy-
szeriben elegyezik, hogy abból az ötven szekér 
kenderből kötelet fonnak, Fadöntőt azon le-
eresztik az alvilágba. Hegyforgató s Vasgyúró 
ott marad a lyuk szélén, s várnak, amíg alul Fa-
döntő meg nem rándítja a kötelet, akkor aztán 
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húzzák fel. Megfonják a kötelet nagy hirtelen-
séggel, leeresztik Fadöntőt. Hét nap s hét éjjel 
folyton eresztették, akkor ért földet a talpa. 
Hát, kit látnak szemei! Ott vánszorog nagy 
erőtlenül a kicsi emberke, a szakálla nélkül. – 
No, te Fadöntő – mondja a kicsi emberke –, 
odafel hagyám a szakállamat s a szakállammal 
az erőmet is. De tudom, hogy miben jársz, s ha 
meghagyod árva életemet, megmutatom, hol 
van a három királykisasszony. Mert úgy tudd 
meg, hogy van nekem három bátyám, s azok ra-
bolták el a királykisasszonyokat. Mennek ket-
ten, s egy ezüstvár elé érnek. Ott a kicsi ember-
ke dobbant egyet a lábával, erre mindjárt meg-
áll a vár, bemennek, s hát csak Fadöntő elé ug-
rik egy hosszú szakállú törpe, s nagyot rikkant: 
– A királykisasszonyért jöttél, úgy-e? Na, ide jó 
helyre jöttél. S megragadja Fadöntőt. Hej, Fa-
döntő sem rest, nekihuzakodik a fejszével, s 
úgy kettévágta a törpe fejét, hogy még egy jaj-
szót se mondott. Azzal bement a palotába. Ott 
ült a királykisasszony, éppen akkor hullatta 
könnyeit egy ezüsttálba. De bezzeg vége lett a 
sírásnak mindjárt, örült a királykisasszony, 
hogy nem találta helyét. Ezüstvesszejével meg-
suhintotta a palotát, s mindjárt ezüstszilva lett 
belőle. Azzal mentek az aranyvárhoz, ott lakott 
a középső királykisasszony. Aranyvárnak a gaz-
dáját is megölte Fadöntő, s vitték azt is aranyal-
ma képében. Onnét mentek a gyémántpalotá-
hoz, abban lakott a legidősebb királykisasz-
szony. Gyémántpalotának a gazdáját is megölte 
Fadöntő, s vitték a gyémántpalotát is, gyémánt-
körte képében. Mentek nagy örömmel a lik szá-
jához, ott megrándította a kötelet Fadöntő, s 
szépen sorjában felhúzták a három királykisasz-
szonyt. De mit gondoltok, mi történt? Az tör-
tént, hogy negyedszer nem eresztették le a kö-
telet. Ottmaradt szegény Fadöntő az alvilág-
ban. Ment, mendegélt nagy búsan, majd meg-
szakadt a szíve nagy bánatában. Mert hát szó, 
ami szó, tetszett neki a legkisebb királykisasz-
szony. Megy, mendegél Fadöntő, azt sem tudja, 
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merre. Egyszer látja, hogy egy szörnyű nagy kí-
gyó tekerődzik fel egy fára, a fának a tetején 
sasfészek. Mindjárt tudta Fadöntő, hogy hová 
igyekszik a kígyó: a sasfiak éppen nyújtották a 
nyakukat, bizonyosan az anyjukat várták, s ím, 
jött az anyjuk helyett a kígyó. „Megállj, kígyó 
– mondja magában Fadöntő –, azokból a 
sasfiakból nem eszel!” Fölmászik nagy hirte-
lenséggel a fára, s kettéhasítja a kígyónak a fe-
jét. Éppen abban a szempillantásban jött haza 
az öreg sas. – No, te legény – mondja a sas –, 
megmentetted a fiaim életét. Jótétel helyébe 
jót várj. Mit kívánsz? – Nem kívánok én egye-
bet, csak vígy fel engem innét a hazámba. Felül 
Fadöntő a sas hátára, s csak úgy zúgott-búgott 
a levegő, amint a sas nekivágott rettentő nagy 
szárnyával. De olyan sebesen repült, hogy Fa-
döntő a szemét sem merte kinyitani. Egyszer 
csak megszólal a sas: – Nyisd ki a szemedet, 
mit látsz? Hát uram teremtőm, ott van Fadöntő 
éppen a király városa mellett. No, éppen jókor 
jött. Állt a lakodalom a király udvarában. Hegy-
forgatónak adta a legidősebb leányt, Vasgyúró-
nak a középsőt a király. De a kicsi királykisasz-
szony, az nem akart férjhez menni, hiába 
esekedtek érte királyfiak, hercegek. Azt mond-
ta, addig nem megy férjhez, amíg olyan ruhát 
nem hoznak neki, amilyent odalent viselt az 
ezüstpalotában. Hallja ezt Fadöntő, kimegy éj-
jel a mezőre, ott az ezüstvesszővel megsuhintja 
az ezüstszilvát, arany vesszővel az aranyalmát, 
gyémántvesszővel a gyémántkörtét, s volt reggel-
re három olyan palota, hogy csudájára járt az 
egész világ. Aztán bement az ezüstpalotába, 
ezüstpalotában a királykisasszony szobájába, a ki-
rálykisasszony szobájában felnyitotta a szekrényt, 
kivette onnét a legszebb színezüst ruhát, s vitte 
egyenest a királykisasszonynak. – Itt a ruhád, 
szép királykisasszony. De bezzeg most nem kéret-
te magát a királykisasszony. Mindjárt papot hív-
tak, összeadták Fadöntővel, s a király nagy örö-
mében Fadöntőnek adta egész országát s királysá-
gát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
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A Fadöntő című mese olyan korba ragadja a hall-
gatót vagy olvasót, amelynek nincs helye az ismert 
kulturkorszakok között. Akkor hát hová tartoznak, 
mégis a Nagy Napév melyik területéhez fűződik az 
ő korszakuk.

A precesszió, a föld billegő, hátrafelé mozgása révén 
kialakult 25.620 éves világunknak csak a felét ismerjük.

Benedek Elek II.
Aranykor SZŰZ-DRÁKÓ-OROSZLÁN 
Matriarchatus RÁK
IKER hősök kora (Ikrek) Hun és Mag megérkez-

nek Mágur –bárkán Nimrud trónusához.
BIKA korszaka az egyiptomi kultúra fénykora és a 

Veres ökör c. magyar népmese tanúságai alapján. 
KOS korszaka a zsidó Ószövetséggel függ össze, 

melynek végén megjelenik Jézus, az áldozati bárány, 
aki elviszi a világ bűneit.

A Kos korszak belesüppedt a Halak vallási kérdé-
sekkel foglalkozó világába, amely Krisztus szeretet esz-
méje és az iszlámi Nirvána gondolati síkján kulminál, s 
most, aki túléli, látni fogja, ki megy át az Aranykorba a 
Vízöntőből, Mohamed hívei vagy a Krisztuséi.

A precesszió egyik felét ismerjük, a másikat nem. 
A Vízöntő és az Oroszlán – Drákó közötti 13.000 esz-
tendő történéseiről mondáink sincsenek.

A precesszió napéjegyenlősége nagy-nagy kozmi-
kus pillanat. A tavaszi napéjegyenlőség eseménye a 
Kos nulla fokán Jézus születését jelentette. Hermész 
Triszmegisztosz Smaragdtáblái szerint ilyenkor a föld 
kb. három és fél napig tartó ürességen meg át. A ma-
jákról szóló T R O A N O dokumentumok is foglal-
koznak ezzel a kozmikus jelenséggel és leírást adnak 
az Ürességről. Ez az az üresség, amelyet ma elektro-
mágneses nulla zónának nevezünk.

Csak a „tavaszi” precessziós napéjegyenlőséget 
ismerjük, mert az „ősziről” nincs semmiféle hírünk. 
A tavaszi időszakában az üresség alatt megtisztult a 
világ. Eltűntek az Ószövetségi nemi elferdülések, a 
pedofilia, a homoszexualitás, a klónozás stb… és a 
világ a Megváltóra várt. Ha a Krisztus előtti pecsét-
hengerekről ismert világ marad, amelyet az Apájával 
pagán Babiloniában c. pecséthenger feltüntet, mára 
már a szaporodásra alkalmatlan klónok lennének és 
a perverzió miatt emberi élet nem is lenne a földön. 
Ugyanerről olvashatunk az Ószövetségi Habakuk 
próféta könyvében, a pecséthengerek nyelvénél rész-
letesebb leírásban (Vízek könyve I. 30-31. old.).

Az őszi nagy napéjegyenlőség talán arra volt alkal-
mas, hogy az Üresség téridején új DNS-eket hordozó 
molekulák kerüljenek a földre és az evolució megin-
duljon. 6-7 ezer év múlva ezek az üresség örvén beke-
rült élethordozók összetalálkoztak a mesék aranykori 
királyi népével, a Szűz, a Drákó vagy az Oroszlán tér-
idején. Azt hiszem, hogy ez a világ nem az érzékszer-
vi realitás szintjén található, hanem a mesék álomkö-
dében, a mélytudat ősvilágában, a révülés szentségé-
ben Isten közelében. Ezzel is magyarázható, hogy a 
földi élet Istentől ered, mert a megtisztult édeni föld-
re ekkor küldi le a Teremtő az Égben teremtett gyer-
mekeit, a turánokat, hogy növekedjenek és szaporít-
sák be a földet.

A földi életet a turáni népek indították el. Róluk 
szól a Teremtés könyvének 1. levele, amelyben Isten 
asszonyt és férfiút teremtett. Ezt a levelet nem emle-
getik, mert nem felel meg a héber mítosznak, mert 
nincs benne megkísértés, bűnbe esés, kiűzetés, mert 
nem ismeri a poklot.

Ezt a levelet egyetlen egyház sem tanítja.

Gyárfás Ágnes

F A D Ö N T Ő
Óriások és törpék világa a nagy napévben

Meseelemzés
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Hogyan lehetséges ez a kettőség? Erre a kérdésre 
a precesszió nagy őszi napéjegyenlőségén bekövetke-
ző Üresség három napja választ ad. Az Üresség idején 
védtelenül forog a föld és befogad mindenkit, aki rá-
telepedik. 

A turanoidok DNS fordulat számától eltérő for-
dulatszámú élőlények DNS-ei ráhullottak a föld-
re és magukkal hozták a viszály, az agresszió, a ha-
talomvágy csíráit, amely a turáni fajúakból hiány-
zott.

Hullottak ide törpék, óriások, égi járműveken, 
szekereken, kocsikon egymás ellen harcoló kemény 
legények maradékai, sőt, Sitchin szerint a sémiták a  
S é m  nevű űrhajón jöttek ide (Sitchin, Zacheria).(A 
12. bolygó. Édesvíz k. 2002. - - Vizek könyve I. c. i.m. 
12. és 31-32. old.). 

És valahol a Mérleg Drákó-Szűz téridején a föl-
dön megindult az élet.

Úgy tűnik, hogy a nagy napévnek van egy mozgal-
mas és egy álomba merülő szakasza. Pontosan úgy, 
mintha nem 25.620 év lenne, csak 24 óra. A Drákó-
Oroszlán téridején ébred és a Vízöntőnél újra álomra 
tér. Azért nincsenek közös emlékképeink a Bak, Nyi-
las, Skorpió, Mérleg, Szűz idejéről, mert ezt a téridő 
korszakot a világ álomban töltötte el.

Mi történt a Vízöntő téridején a földön? Krisztus 
születése és a kereszténység szeretet eszméje meg-
mentette az embereket a végpusztulástól, az elfajzás-
tól, a klónozástól, de kimunkálódott egy újabb társa-
dalmi réteg és a szeretet törvényét visszájára fordítot-
ta. Hatalomvágy, az anyagi javak hajszolása, az agresz-
szió újra megerősödött, ahogy János apostol jelené-
seiben megjövendölte. 

Itt, a Vízöntőben merül új álomba a Föld. De a 
Mag csodálatos megmenekülése is itt, ekkor követke-
zik be, ahogy az Arany nyílvessző című mesében ez 
kibontakozik. A gonosz táltos a királykisasszony ké-
résére megcsinálta az aranyhidat, majd kakassá válto-
zott és szedegetni kezdte a magokat. Egy mag bogár 
képében felkúszott a falra, pontosan egy puska kaka-
sára ugrott és egyenesen a kakasra lőtt. El is találta. 

Aztán átbucskázott a fején, újra királyfi lett belől. El-
köszönt a királykisasszonyból és az aranyhídon visz-
szament kedveséhez, választottjához az aranyhídon 
az aranykorba.

A földmíves a termés legjavát teszi el magnak. Is-
ten is a legkiválóbbat a kis királyfit vezérelte vissza az 
Aranykorba, a Selyemrétre. 

A Fadöntő ritka téridőben játszódik le. A nagy 
napév őszi napéjegyenlősége idején, amikor a Világ-
mindenségben üresség van. 

Ez volt az a pillanat, amidőn a nagyon gazdag ju-
hásztól elszökött egy juhocska egy kék gyapjas anya-
juh. Átugrott egy magas kőkerítésen és szaladt, sza-
ladt, míg egy rengeteg erdőbe nem ért. Ott meghúz-
ta magát egy bokor alatt. Mit talált ott, mit nem, mint 
egy kicsi szopós gyereket, aki keservesen sírt. Meg-
sajnálta a juhocska, megszoptatta és többé el sem en-
gedte.

Az anyai szeretet a mesevilágban különleges, szép, 
szelíd állatokban ölt testet. Fehér szarvas, aranytollú 
madár, kék juhocska. Itt azonban nem ismerjük a kis, 
szopós gyermek anyját. A csecsemő csak úgy lett, az 
ürességen át bepergett a sűrű erdőbe a bokor alá.

Mint a táltosok hét évig szopott, de még hét évre 
volt szüksége arra, hogy tökéletes legyen. Ekkor meg-
köszönte a dajkálást és elindult világgá. Szűzen szüle-
tett fiú!

Hegyforgatóval és Vasgyúróval találkozott Fadön-
tő. A három óriás millió évek világ kataklizmáinak 
megszemélyesítője.

Hegyforgató tenyerével felemelte a földet, alá-
hullott a sok fa, amit Fadöntő kitépett, Hegyforga-
tó megfordította a tenyerét, úgy tette vissza a helyé-
re. Közben Vasgyúró az ércet görgette egyik földrész-
ről a másikra.

Óriások földjét ismerte a biblia is Og néven. A 
mesében azonban az óriások nem csak személyek, 
hanem a természeti katasztrófák megszemélyesítői.

A gonosz törpék által elrabolt királykisasszonyo-
kat kell visszaszerezniük az Alvilágból, vagyis még 
sokkal régebbi téridőkből vagy dimenziókból. Az Al-
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világ helye a mélytudatban fészkel. Azok a királykis-
asszonyok éppen olyan Isten által kiválasztott rózsa-
bokrok, melyek alatt majd megszületik a nagy napév 
hőse, az aranyhajú királyfi.

A történetet mesemotívumok teszik érdekessé, 
sőt a végén, amikor Fadöntő feladogatja az Alvilág-
ból a királykisasszonyokat, neki már nem eresztik le 
a kötelet a társai. A királykisasszonyok észre sem vet-
ték a cserbenhagyást és zokszó nélkül feleségül men-
tek Hegyforgatóhoz és Vasgyúróhoz. A legkisebbik 
kivárta Fadöntőt. Furcsa, de neki sem tűnt fel, hogy 
a megmentőjük egy lukban maradt. A mesemondó 
nem mond véleményt, ránk bízta az összegzést, ilye-
nek az emberek.

Fadöntő az alvilágban megmentette a sas fiókákat, 
s hálából sas anyó felhozta a földre.

Így aztán, késve ugyan, mintha csak a cipőfűző-
jét kötötte volna be, megérkezett a lakodalmas kirá-
lyi palotához, beállt a sorba a vők közé, elvette a leg-
kisebb királykisasszonyt.

A kataklizmák téridejéből az ezüstkorig ér el a 
mese fonala. A mesében nem úgy van, mint Vergi-
liusnál, hogy aranykor, ezüstkor, vaskor, hanem az 
aranykort megelőzi az ezüst. Fadöntő ezüst vesszejé-
vel megsuhintotta az Alvilágból felhozott ezüst szil-
vát, s ebből kerekedett ki az ezüst kastély.

Fadöntő az ezüst szoba ezüst szekrényéből ki-
emelte a kis királykisasszony ezüst ruháját, s vitte 
egyenest hozzá. – Itt a ruhád szép királykisasszony.

A ruha a megjelenését tette lehetővé a megindult, 
új földi világban.

Az, hogy a szereplők emlékezete különös módon 
kihagyott fontos eseményeket, az óriási évezredekre 
utal. Valójában 13 ezer év történései húzódtak meg 
egyetlen mesében. Mi minden történt ezalatt!

A három óriás valójában bevándorolt a földi vi-
lágba, mert kásafőzés közben megjelentek a koráb-
bi telepesek, a törpék, akiknek akkora szakálluk volt, 
hogy „teljesen bele voltak csongolyodva”. Ezek a tör-
pék lebirkózták Hegyforgatót és Vasgyúrót, s meget-
ték a frissen főzött kásájukat. Fadöntővel azonban 
nem boldogultak, mert Fadöntő „… megfogta a kis 
emberkét, kicsongolyította a rettentő nagy szakállá-
ból, lefektette egy csutakra vett egy szeget, elő a fej-
szét, s a kicsi ember nagy szakállát egy csutakhoz sze-
gezte”.

Tudjuk, hogy a „csutak” egy rőzseköteg a tüze-
léshez. Ehhez nehezen lehet szakállt szegezni. Lehet 
egyáltalán szeget ütni egy szakállba vagy egy rőzse-
kötegbe?

Az erős, ügyes, jólelkű, de naiv óriás valójá-
ban semmi rosszat nem okozott a kis emberké-

nek, de megmaradt a kása, amit 
most már a másik két óriás evett 
meg, Fadöntőt ugyanis egy ma-
dár elcsalogatta, s megmutatta a 
sötét  l u k a t  az alvilág kapu-
ját. Fadöntőt „döntő kérdés” elé 
állította. Menjen-e a madár után 
az alvilágba vagy térjen vissza a 
szállásukra? Tudta, hogy az Al-
világban kell keresni az elveszett 
királykisasszonyokat, akik felku-
tatása volt mindhármuk életcélja, 
mégis visszament társaihoz, hát a 
csutak ott volt, de a kicsi ember-
ke sehol. 

NÉPKÖLTÉSZET, NÉPSZOKÁSOK
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A társai kötelet fontak a munkájukért kapott 50 
kocsi kenderből és leeresztették Fadöntőt.

Ez fontos információ a lelki élet elemzéséhez. 
A mélytudatban való lemerülés hármuk közül 
csak egynek adatott meg. A másik kettő  h o z z á-
s e g í t e t t e  a kötélfonással és leeresztéssel. Ezen a 
kérdésen nem lehet teketóriázni. Az emberek nem 
egyformák. Az óriások kihaltak ugyan, de az a ma-
gatartás mód, amelyet bemutattak, tovább öröklő-
dött: a hősnek meg kell küzdenie a sikerért, a tün-
dérlányokért, az ezüstkori királykisasszonyokért, az 
öreg király boldogságáért, szóval azért, hogy a föl-
dön újra gyökeret verjen a tündérvilág és az öregek 
is boldogan éljenek.

Földtörténeti szempontból az óriás Fadöntő és a 
törpék küzdelmére kell felfigyelnünk.

Népmeséink nem használják a törpe szót. Kis 
emberke, arasznyi emberke, emberizig … stb. sza-
vakat emlegetnek, mintha hajdanvolt korok embe-
reinek elkorcsosult maradványai lennének. Ők ma-
guk visszafejlődtek, csak a szakálluk lett hét rőfös. 
Erejüket a szakállukban hordozták. Az a kicsi em-
berke, akit Fadöntő a csutakhoz szegezett, eltűnt, 
mintha a föld nyelte volna el. Akkor találkozott vele 
újra Fadöntő, amikor a kötélen leért az 
alvilágba. „Ott vánszorgott, nagy erőtle-
nül a szakálla nélkül.” De megmutatta, 
merre vannak azok a várak, amelyekben 
a királykisasszonyokat fogva tartják, hi-
szen a három bátyja rabolta el a három 
királykisasszonyt. A három törpét Fa-
döntő a fejszéjével vágta ketté. A szer-
szám győzött a testi erő fölött.

Ezüstszilva, aranyalma, gyémánt-
körte lett az alvilági várakból, hiszen a 
királykisasszonyok ezüst, arany, gyé-
mánt vesszejeikkel varázsolni is tudtak, 
mert hazaérve a váraikat vissza is vará-
zsolták.

Bizony, minden nő kapott egy 
álomvilág-beli aranyvesszőt, amelynek 

segítségével akár kristálypalotát is varázsolhat a leg-
sivárabb ugarra.

Senki nem hangoztatja azt az üzenetet, ami a 
génjeinkbe van írva, hogy a jövőképünk s ennek mi-
nősége az asszonyokon múlik és sajnos, a nők ma-
guk sincsenek vele tisztában. Meg kellene keresni az 
ezüstvesszőt, tudjuk, hogy nem veszett el. Talán el-
bújt szépanyáink rokolyájának ráncai között. Ki is 
volt a szépanyánk, az ősanyánk? Hiszen tudjuk, aki 
elrejtette az ezüstvesszőt, nehogy illetéktelen kezek-
be kerüljön. 

Jól tették, ha így tettek, de az illetéktelenek világa 
elmúlt. A törpék elpusztultak. Ősanyáink, az ezüst, 
arany és gyémántpalota tündérei a föld álomkorá-
ból származnak. Utána kell járni örökségünknek, a 
varázsvesszőnek. Álmunkban, meseolvasás közbe-
ni révületben, imáink alatt felröppen egy madár és 
odavezet minket, ahol megtalálhatjuk. Mint ahogy 
a fiúkat is elvezeti, mint Fadöntőt a boldogság forrá-
sához. Igaz, hogy a fiúknak ezért sokat kell fáradoz-
niuk, de a siker biztosított. Ezt minden mesehős ga-
rantálja. 

És az ezüst, arany és gyémántvessző nem garan-
cia-e a nőknek ahhoz, hogy a szeretet, szépség és jó-

ság világhatalmának birtokosai!
Vegyük észre, hogy a törpék ere-

je a több évezredes kócos szakálluk-
ban rejlik, amelyet végül is önként 
elhagynak. Aztán csak az életükért 
esedeznek. A jövő nem az övék, ha-
nem az érezni, szeretni tudó embere-
ké, a Nimrud léptékű óriás jellemek 
leszármazottaié és azoké a nőké, 
akiknek lelki származás magvai tün-
déri géneket birtokolnak. Akik őské-
pi szinten hiszik, tudják, hogy a földi 
világ az égi világ mintájára szép, jó és 
tiszta világ. Ha megtalálják a szere-
tet varázsvesszejét, Isten akarata sze-
rint szép, jó és tiszta világot varázsol-
hatnak ide.

NÉPKÖLTÉSZET, NÉPSZOKÁSOK
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A karácsony a kereszténység egyik legnagyobb 
vallási ünnepe, de az ősi kultúrák pogány napkultu-
szainak is kiemelkedő ünnepe lehetett, hiszen ilyen-
kor, a téli napforduló idején, a fény egy féléves gyen-
gülés után újból erősödni kezd. A kereszténység el-
terjedése előtt a rómaiak december 25-én, a régi ro-
mai naptár szerinti téli napforduló napján, ünnepel-
ték a pogány napisten, Mithrász visszatérését. Aztán 
350-ben I. Gyula pápa ezt a napot nyilvánította Jézus 
„hivatalos” születésnapjává.

Bizonyosan őseink számára is a téli napforduló 
kivételes jelentőséggel bírt. Mivel a magyar nyelv-
ben a „cinema” mozi, a „tramway” villamos, a „par-
lament” országház, a „teátrum” színház, a „literatúra” 
irodalom, hogyan lehetséges, hogy ennek a jeles ün-
nepkörnek a nevét őseink a szlávoktól kölcsönözték? 
Nyelvészeink szerint karácsony szavunk szláv erede-
tű, és az ószláv „korcsuny” (lépő, átlépő) szónak le-
hetett az eredeti jelentése. Ugyanakkor feltűnő, hogy 
a karácsony magas hangrendű párja a kerecseny. Ta-
lán őseink napmadara, a kerecsen sólyom összefüg-
gésbe hozható a téli napforduló, a karácsony megün-
neplésével? Etimológusaink szerint kerecsen szavunk 
is szláv eredetű, Ha el is fogadjuk e szópár idegen ere-
detét, az még nem jelenti szavaink megfejtését.

Az idegen eredet kutatása helyett a két szójel-
kép tárgyát próbáljuk megtálalni a magyar nyelv sa-
ját ABC-je, a székely rovásbetűk segítségével. Rovás-
betűs szófejtéssel bebizonyítható, hogy kerecseny 
szavunk a tavaszi felkelő Nap egyik szójelképe, míg 
sólyom szavunk a nyári napforduló idején az égbolt 
csúcsára felkapaszkodó égitest szimbóluma (3. és 4. 
sz. kép). Tehát a kerecsen sólyom kifejezés tulajdon-
képpen az egész égboltot jelképezi a horizonttól a ze-
nitig. A székelyekhez hasonlóan így gondolták ezt az 
ókori egyiptomiak is, amikor szent sólymuk marka-
iba két attribútumot helyeztek el. Az egyik a „shen” 
(kerecseny?) gyűrű, a felkelő Napot, míg a másik az 
„ankh”   (anyuka, nagymama, Nagyboldogasszony?) 

Wohlfart Zoltán

KARÁCSONyI SÓLyOMRÖPTETÉS

amulett, a csúcson tündöklő égitestet jelképezi (1. sz. 
kép)

A régmúlt időkben az uralkodóknak égi hatal-
mat tulajdonítottak, ezért kijárt nekik a teljes égbol-
tot szimbolizáló sólymos fejdísz (2. sz. kép, hun fe-
jedelem fejdísze). A kerecsen sólyomhoz hasonlóan 
uralkodói jelképnek számított a piros-fehér színpár 
is. A piros szín a felkelő Napot, míg a fehér szín a csú-
cson tanyázó fehéren csillogó égitestet szimbolizálta. 
Így az Árpádházi királyokat is megillette a piros-fehér 
színpár. Ugyanúgy az aranyszínű országalma (a felke-
lő Nap jelképe) és a hegyikristály  jogar (áttetsző fe-
hér Nap szimbóluma). (5. sz. kép, Szent István ábrá-
zolása a Képes Krónikában) Az égbolt két végét jel-
képezte a kenyér (felkelő Nap) és a só (delelő Nap) 
is. Ezért a magas rangú vendéget illett kenyérrel és só-
val kínálni. A nyári napforduló Napját a sólyomhoz 
hasonlóan soly-nak hívhatták (latin sol=Nap). A ma-
gyar nyelvből mára kikopott a soly szó, de a Veszprém 
közeli Soly nevű település ma is őrzi emlékét. Egyko-
ron Szent István hadai itt győzték le Koppány seregét. 
Úgy tűnhetett, hogy súlyos (solyos?) a nyári napfor-
duló Napja, mert már somlós (somlyós), somlik lefe-
le. Feltehetőleg Csíksomlyón eredetileg a nyári nap-
forduló idején a napba öltözött Nagyboldogasszonyra 
(anyukára?) emlékeztek. A nyári napforduló egykori 
megünneplését idézi fel napjainkban Felcsíkon a Já-
nos-napi (június 24-i) angyalozás.

A nyári napforduló pazar fényáradatával ellentétben 
a téli napforduló az égbolt, jelképesen a kerecsen só-
lyom, éjszakáját jelentette. De ettől az időponttól kezdve 
a fény, jelképesen a napmadár, a kerecsen sólyom, újból 
erősödni kezd. Eszerint hihető a vitatott eredetű Kassai 
Kódex híradása, miszerint „A régi hitűek Urunk születé-
se napján tartják a sólyom ünnepét”. „Ekkor (karácsony-
kor) a  sólymokat vadászatra eresztik”.

Végezetül talán nem tűnik délibábos szófejtés-
nek, hogy a karácsony éjszakája (estéje) kifejezés a 
kerecseny sólyom éjszakája összetételből rövidült le.
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Zárójelben érdemes megemlíteni, hogy szere-
csen (fekete) szavunk nem véletlenszerűen hasonlít a 
kerecseny megnevezéshez, hiszen mindkettő e felkelő 
Nap szójelképe, azzal a különbséggel, hogy az első az 
égitest alsó felének fekete színére utal (4. sz. kép), a fé-
lig szerecsen színű égitest azért még jelenthet szeren-
csét. A félig piros, félig fekete színű égitest magyaráza-
tul szolgálhat, hogy miért piros az orosz „krasznij” és 
miért fekete a török „kara” (4. sz. kép).

Ha pedig a kerecseny szavunkat kettőbe szakítjuk, 
akkor az első szógyök, a „ker”, a latin „carbo” (szén) szó 
megalkotásában játszhatott szerepet, míg a második, a 
„cseny” a magyar „szén” szó megszületésében. Mind-
két szó a horizont által kettőbe szelt égitest alsó feke-
te felének a szójelképe. A felső, élénk színű fél, valószí-
nűleg a „szín” szavunknak adott nevet. Talán őseink az 
első színjátékokat a felkelő Nap tiszteletére rendezték?

Mivel nagy valószínűséggel a spanyol „corazon” 
(szív) is a „kerecsen”-hez hasonlóan a bimbózó vörös 
fény (4. sz. kép) szójelképe, akkor nem lehetne, hogy 
a kölcsönként számon tartott „kerecseny” és „kará-
csony” szavunk jogos nyelvi örökségünk és ugyanak-
kor egy közös ősi nyelvnek az emlékei?

Megjegyzés: a rovásbetűk tanúsága szerint   az 
egykori felkelő Nap betűjelképei:

- az é, az o és az ö magánhangzók;
- a napsugárhoz hasonló, puha, simogató zöngét-

len mássalhangzók.

1. sz. kép

2. sz. kép

3. sz. kép

4. sz. kép

5. sz. kép
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Vegyes csoportban dolgozok. Az influenzajár-
vány miatt nagyon kevesen jártak óvodába, így a mik-
ro-csoportos drámajátékra spontán helyzet adódott. 
A hattyúvitéz meséjét hallhatták már néhányszor. Va-
lamikor régebben alvásidőben olvastam, ezen a héten 
pedig kétszer elmeséltem. Nem számítottam mélyen-
szántó játékra, mert a jelen lévő kilenc gyermekből 3 
kiscsoportos, 3 középsős, és 3 nagycsoportos jött az-
nap. 

Arra készültem, hogy eljátsszuk a mesének azt a 
részét, amikor a banya lánya megtalálja az ikreket és 
mivel nagyon szépek, nem veszi el az életüket, csak 
a nyakláncot veszi le róluk és hattyúvá válnak. Eb-
ben egyeztünk meg. Megkérdeztem tőlük akar-e va-
lamelyikük a banya lánya lenni. Nem szokványos 
drámapedagógiai helyzet, hiszen negatív szerepet 
a drámatanár szokott vállalni, de többször találtam 
szembe magam olyan esettel, hogy ilyen szerepre 
lelkes önként vállalkozó jelentkezik, még mielőtt 
bármit mondanék, ezért kellő körültekintéssel be-
leengedtem ebbe a helyzetbe egy gyereket. Három 
kislány is jelentkezett, közülük azt választottam, aki 
a csoportban, de még a másik óvodában is arról volt 
híres, hogy éles eszű, de nehezen alkalmazkodik, 
verekszik, nem képes belátni a hibáit, duzzogással 
reagál, ha nem tetszik neki valami, pedig már 6 éves. 
Választottunk még egy remetét, és egy legidősebb 
királyfit, őket beküldtük a kuckóba – a csoportszo-
bához tartozó pici kis szobába, ahonnan mindent 
láttak és hallottak, mégis fizikailag nem voltak ve-
lünk -. Az volt a játék, hogy a banya lánya odamegy 
a gyerekekhez, akik vígan szaladgálnak szőnyegen, 
akit megérint, némajátékkal leveszi a láncot a nya-
kából, az hattyúvá változik. Mikor mindet átváltoz-
tatta, megkérdeztem tőle, hogy érzi magát.  Látszott 
rajta, hogy feszeng. A hattyúk egyre közelebb men-

PsH Tóth Zoltánné

LÉLEKGyÓGyíTÁS „A HAttyÚVITÉZ” MESÉjÉVEL
Mesefeldolgozás óvodásokkal

tek hozzá, – ki hason, ki törpejárással, szárnycsap-
kodással – és valamiféle gágogó hangot adtak ki ma-
gukból. Nem volt élethű a hattyúhang, hiszen ilyet 
ritkán lehet hallani, mégis átütő ereje volt a jelenet-
nek. Szó szerint nyomást gyakoroltak a kislányra, 
úgy átélték a játékot. A kérdésemre megjött a válasz 
is: rosszul. Látszott, hogy szabadulna ettől az érzés-
től. Ekkor jött a gondolat: jó lesz a feltörő érzése-
ket kihangosítani. A „banya lányát” leültettem egy 
székre, ezüstlánc híján egy félkör alakú csörgősort 
adtam a kezébe. A többiek visszaültek a mesepárná-
jukra.

– Itt vannak az ezüstláncok a kezedbe. Mire gon-
dolsz most?

– Nem akartam megölni őket, csak a láncot leven-
ni – mondta.

Akinek van ötlete mit gondolhatott a banya lánya, 
tapsoljon egyet, cseréljen helyet vele –adtam ki az 
újabb instrukciót - Amikor a kezébe veszi a láncot, el-
mondhatja mit gondolt. 

Először záporoztak a tapsok, végül megértették, 
hogy egymást is meg kell várniuk. Meglepő módon 
nagyon mély értelmű lélekválaszok érkeztek. Ki- ki 
a maga szintjén elmondta, hogy nem akarta megöl-
ni őket, azt hitték, csak a láncot veszik el. Csak az any-
juknak akartak bizonyítékot vinni. Nem gondolták, 
hogy átváltoznak, és nem lesznek tőle embergyere-
kek. – Látszott, hogy belegondoltak, milyen rossz le-
het ez.

Mikor nem jött más gondolat én tapsoltam. 
– Most mit csináljak? Anyámnak oda kellene adni 

a láncokat, de akkor a gyerekek hattyúk maradnak! 
Bárcsak lenne egy tündér, aki adna másik láncot ne-
kem!

– De hát nincsenek is tündérek!  Kiabált be egy 
nagycsoportos gyerek. 
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– Nincs? De hiszen a mesében a tündérkirálynő 
változtatta fehér szarvassá az ikrek anyukáját! – vá-
laszoltam.

– Látszott ezzel nem tudnak, vagy nem akarnak 
mit kezdeni. Elakadni látszott a játék. 

– Jaj, mit tegyek? – jajdultam fel még mindig a 
székben. Erre aztán megmozdult a fantáziájuk, meg 
a segítő szándékuk. Mindenkinek volt hozzáfűzni va-
lója, de a legmegkapóbb mégis ez volt:

– Megmutatom a banyának a láncokat, aztán éj-
szaka, meg visszaviszem a hattyúknak, átváltoztatom 
őket, aztán meg mire reggel lesz, gyorsan visszasza-
ladok a láncokkal a palotába – mondta egy nagyfiú. 
(Érezhető volt, hogy sem az anyjának, sem a szíve pa-
rancsának nem tud, nem akar ellenszegülni). 

– Ez nem lesz jó – szóltam közbe –, nem lehet 
egész életedben oda-vissza rohangálni, a gyerekek 
meg hol hattyúk, hol emberek.

Az a kislány váltotta le a tapsolásával a fiút, aki 
eredetileg a banya lánya szerepet magára vállalta. 
Látszott rajta, hogy nagyon nehéz neki ez az egész. 
Tudtam, nem hagyhatom benne ebben a szorító 
helyzetben.

Most azt a részt játsszuk, hogy hazaér a remete, 
meg a királyfi és látják, hogy hattyúvá váltak a test-
vérei! Meséljétek el hattyúmódra, mi történt – ad-
tam ki az újabb instrukciót. Az „ikrek” hattyúpóz-
ba ereszkedtek, visszahívtam a remetééket. 

– Mit gondolsz most? – kérdeztem a „legidő-
sebb királyfitól” – Hattyúk lettek – mondta elko-
morodott arccal.

– Te mit érzel, hogy látod, mennyire kétség-
beesetten próbálják elmondani a testvérüknek mi 
történt? Fordultam a banya lányához. – Sajnálom 
őket. Visszaadom a láncokat! – érett meg benne a 
döntés. – Rendben. – válaszoltam. Ha ezzel (csör-
gősor) megérinted a fejüket, visszaváltoznak em-
berré. 

Nagy volt a boldogság, ahogy emberré lehettek, 
a banya lánya szeme is ragyogott!

Mit gondoltok, mit gondol most a reme-
te? Akinek van ötlete, megfoghatja a vállát és 
kihangosíthatja a gondolatát. (Aki a remete szere-
pét vállalta, ritkán beszél, most is csak révedt maga 

elé.) De nem jelentkezett senki, így én léptem sze-
repbe. – Nagyon köszönöm, amit a gyerekekért 
tettél! – szóltam a banya lányához. Ez igazán nagy-
dolog volt! (A kislányból a megkönnyebbülés és a 
megdicsőülés sóhaja szállt fel). Látjátok, ez a lány 
a boszorkány tudományát már biztosan sohasem 
fogja rosszra fordítani! Mert legyen valaki varázs-
ló, vagy boszorkány, a tudását jóra és rosszra is 
tudja fordítani, de ő már biztos, hogy mindig jóra 
fogja! 

A kislány sugárzott, ragyogott a boldogságtól! 
Minden gyerek elismerő és hálás tekintettel né-
zett rá. 

A valóságban ő sok elmarasztalásban részesül 
a viselkedése, az öntörvényű magatartása miatt. 
Nincsenek stabil játszótársai, mert gondolkodás 
nélkül megüti őket, ha valami nem tetszik. Túl sok 
családi probléma nyomasztja, valakin le kell ver-
ni a sérelmeket, de jó lelke van, ez most megmu-
tatkozott. Azért volt olyan boldog, mert végre ezt 
mindenki láthatóan érzékelte is. Az is látható volt, 
hogy szenved, ha árt valakinek, pedig a minden-
napokban úgy látszott érzéketlen mások bajára. 

Utószó 
Eltelt pár hét a csoport életében. A mi kis „ba-

nya” lányunk kis csapatban játszik. Együttműköd-
nek vele, befogadták. Bár nincs az a mese, ami va-
rázsütésre megoldja az élet problémáit, lehet talál-
ni olyat, ami megadja a kezdőlökést, hogy elindul-
jon a változás a jó irányba. Azt gondolná az ember 
jó változást pozitív szerepfelvétel hoz, de ez a játék 
is azt igazolta, amit én az életemben olyan sokszor 
megtapasztaltam: a legrosszabból is ki lehet hozni 
a legjobbat! Csak kell hozzá kitartás, és az a jóté-
kony „véletlen”, ami a szeretet fényét megmutatja a 
rossz helyzetben. Nekünk ez a „véletlen” a Hattyú-
vitéz meséjében volt benne. Gyógyult tőle a közös-
ség, gyógyult a kislány lelke, mert a sok probléma, 
konfliktus közepette, lehet, már maga sem hitte, 
hogy a jóság ott lapul a lelkében. 

Ha az ember hisz a mesék varázserejében, a va-
rázslatot is megtapasztalja! 



95

OLVASÓINK ÍRJÁK

Az ókori középsumer (a továbbiakban: sumer) 
nyelv ékjeleinek – amelyeket Kr. e. 2500 és 2000 kö-
zött, a Folyamközben használtak korai eleink – fel-
építésében sok belső érték fedezhető fel. Néhány ék-
jel belső értékére, logikájára szeretnék rávilágítani, 
eme cikk terjedelmi korlátai között maradva. (A nyíl-
hegyeket gondolatban kérem fordítsák hegyükkel 
visszafelé, így ékjelként „tekinthetünk” rájuk.)

A legfontosabb szavunk az: ANYA. E magyar szó 
sumerológus körökben közismert sumer ékjele:

Hangértéke: AMA

Összetétele: (GA.AN), 
amely a                  GA              és               AN/dingir 
ékjelekből áll. 
Az ékjel jelentése: 

                élő befogadó           Ég, felső, lombkorona
               anyaméh, tok           An isten/Isten
A részeletekből összeérthető, az AMA rejtett ér-

telme: az Anya méhében rejtekező Ég. Ki ne közeled-
ne tisztelettel az anyában élő Éghez, a méhben élő Is-
tenhez?! A kérdésben benne van a válasz: a magyarok 
mai anya és női tiszteletének alapja az ókor óta, az is-
tent teste „mélyében” (méhében – így tisztelőbben, 
lágyabban, szeretőbben hangzik) hordozó édesanya!

Ezt az eléggé közismert példát én is a tisztelettől 
hatva tettem előre. Következzenek más – máig ható 
értelmű – ékjelek is. 

Gyermek, kicsi: 
Hangértéke: DUMU / túr  

Az ékjel jelentése: gyermek, fiú, 
kölyök (állaté is) / sebes, kicsi

Olvasási (álló) helyzetbe fordítva az ékjelet fel-
tűnő, hogy egy gyermek lábait láthatjuk, a bölcső 
vége felől tekintve! Úgy vélem, hogy ez félreérthe-
tetlen képi jel – azaz hieroglifa – volt sok évvel ez-
előtt az ókor emberének, de ma is megértjük. Ék-
jellé egyszerűsödött szimbólum, írópálcával puha 
agyagba gyorsan leírható, egyszerű, közismert jelet, 
formát alkotva. 

Tekintsük meg a 
dáma ékjelünket:

Hangértéke: DAM
Összetétele: SAL.xxx

Olvasási helyzetbe fordítva az ékjelet egy nő lát-
ható, aki úr (az alatta elhelyezkedő szék szerint) ülő 
helyzetben, látható egyik lába, amely nőierejét iga-
zolja, de a másik nem, mert nem ez a hangsúlyos, 
ugyanakkor női erő. (Eddig hasonlít a NIN – úrnő 
ékjelre.)

Piedesztálra emelt, mert a földről (vízszintes ék-
jel) kiemeli őt a figyelem: fölöttünk ül, hinni lehet 
benne, megbízható úrnő! Ma azt mondjuk: hites tár-
sam, ő, akiben feltétel nélkül megbízok! Mai kifejezé-
sünk összegezve: igaz reá, valóban DÁMA, a szó ne-
mes értelmében! 

A sors ékjele:
Hangértéke: NAM
Összetétele: - 

Olvasási helyzetben az alsó, vízszintes ékjel a 
föld felszínét jelzi. Alattta az elhunyt felmenők so-
rai, akik a földben nyugszanak, szerzett értékeik bir-
tokosai. Ők küldték időben, „fel a föld alól” az álta-
luk szerzett értékeket (DNS-ükben rögzítve): mu-
tatja az irányt a föld feletti nagy nyílhegy. Az élő le-
származott pedig épp átveszi/átvette már azokat 
(mindkét ékjelére –  „karjára” – ráül egy-egy érték-
nyílhegy. A NAM ékjelünk mutatja, hogy születé-
sünkkor az Ősök azóta elporladt testéből már meg-
kaptuk drága ajándékként testünkbe általuk szerzett 
nélkülözhetetlen értékeinket: tehát a sorsunkat!

Az előzőekben elemzett néhány ékjelünk felépí-
tése utal korai eleink logikus, tisztességes, termé-
szethez illeszkedő, szeretettel átitatott, a valóság-
hoz kötött gondolkodására, prekeresztény lelkisé-
gére, amely magyar gondolkodásunkban legalább 
4500-4000 év óta – a NAM révén értelmünkben ma 
is visszhangzik, amely lelkünkben isten segítségével 
örökké visszhangzani fog!
Források: Badiny j. F. művei, Vég Cs.: Sumér nyelv és írás

2018.11.08.
Szalkó József

A SUMER ÉKjELEK BELSŐ LOGIKÁjA
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A   dravidák valójában India őslakói, 
legalábbis körülbelül 5-6 ezer éve ott él-
nek (most ugyan már nem dravida né-
ven, de tamilok, keralaiak, andrák és a 
Karnataka állambeliek - teluguk). A ta-
milok beszélik leginkább az ősi dravida 
nyelv új változatát és a hagyományokat is 
ők őrzik. 

Fővárosuk Madrasz, régi-új nevén 
Csennai.  Dél-India keleti részén van az 
állam. Még nem fejtették meg a pecsé-
tek írását, az ősi dravida írást, de tudósa-
ik szerint hasonlít a képírásra. A madraszi 
múzeumban láthattunk (kb. 40 éve) pe-
csét hengereket és állítólag a bagdadi mú-
zeumban az amerikai rombolás és rablás 
előtt találhatók voltak dravida pecsétek, 
agyagtáblák. 

Az amerikaiak kb. 90 ezer tárgyat ra-
boltak el Irakból néhány éve, mikor meg-
szállták Bagdadot. Többek között ez is 
volt a céljuk. Kár, mert ezek mind ameri-
kai magán tulajdonba kerültek és így nem 
kutathatók. De az ókorban biztosan volt kapcsolat 
a két nép (vagy nemzetség) között, mert az Arab-
tengeren át jöttek-mentek a hajók, cserekereskede-
lem alakult ki. Az Arab-tengert a források szerint 
akkor Eritreai-tengernek hívták. 

Tharan Trieb Mariann foglalkozik részletesen 
a dravidákkal, tamilokkal. Sajnos én nem tudom 
a nyelvüket, még az ábécé is nagyon különbözik a 
szanszkrittól, hinditől. 

Mai napig egészen mások, mint az északiak. 
Okosabbak, szorgalmasabbak, tisztábbak, művel-
tebbek. Elsősorban műszaki tudományokban na-
gyon jók.

Érdemes foglalkozni velük.

Dr. Aradi Éva

LEVELE A DRAVIDÁKRÓL, 
TAMILOKRÓL
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HITT EL idézőkönyecske üzenet gyanánt, nekünk, 
embereknek.

Amennyiben elfogadjuk kedves hajdani kifejezé-
sünket – mely döntően épp úgy elmélet, mint gya-
korlat is –, akkor ez a kis könyv is azon táplat, ame-
lyet a szerző megosztani kíván olvasóival. Megoszta-
ni, mert az általa idézett  neves szerzők munkáit meg-
ismerve, az általuk értéket adó gondolatmorzsák szá-
mára is különleges hatást jelentett ek.

Ezek az ún. gondolatmorzsák, idézetek – úgy mint 
„Őstörténet”, „Magyar nyelv”, Magyar örökléstan”, 
„Ősmagyar vallás”, s mindezek ésszerű következmé-
nyeként a „Magyar géniusz” című fejezetek – igazolni 
hivatott ak létünket, létezésünk érinthető múltját, fel-
tárhatóságát a jelenben, s az igazságot: hogy ősi he-
lyünk, a Kárpátok övezete áldott  természeti- és föld-
rajzi környezete az, ahová egyben Ázsia csodálatos 
vidékéről, s útjain érkeztek ide eleink.

A szerző legszemélyesebb hangon, s útmutatással 
tárja elénk legbensőbb meggyőződéseit, érveit, utat 
engedve az olvasónak – aki akár igazolhatja, szembe-
sítheti vélt és valós tudását, elképzelését, egyéni ku-

KÖNYVISMERTETÉS

Mott ó:
„Az, ki életében sokat érzett  és gondolkozott  és 

érzeményeit és gondolatait nyom nélkül elröppenni nem 
hagyta. olya kincset gyűjthetett  magának, mely az élete 
minden változásai közt gazdag táplatot nyújt lelkének.

Sok szépet írnak a bölcsek, s gyakran a neméppen 
bölcsek is; gazdag forrást nyitának fel, honnan jó sor-
ban intést, balban vigasztalást, mindkett őben maga-

sabbra emelkedést, szív és észnemesülést meríthetünk; 
de azok is csak úgy hatnak ránk, ha érzés és gondolko-

zás által sajátunkká tevők, ha saját magunkra kiforrva, 
lényünkhöz kapcsolódtak, mint esti szélhez a virágillat, 

melyben megfürdött .” 
(Részlet a PARA NIESIS Kölcsey Kálmánhoz, 

unkaöccséhez, Kölcsey Ferenc gondolataiból)

Tisztelt Barátaink, Munkatársaink, Hölgyeim, 
Uraim!

Úgy tűnik – kézben tartva Balogh Ildikó – meny-
nyiségére nézve kis idézőkönyvecskéjét, tartalmát te-
kintve azonban ki-ki maga döntheti el, hogy – napok, 
hetek, vagy épp hónapok igényeltetnek önmaga szá-
mára, hogy az olvasott ak alapján, az általa kigyűjtött  
idézetek elfogadásával olvasott ak alapján – mennyi 
idő szükségeltetik az információk „kezeléséhez”.

Mert kérdések bizony felmerülnek, de létrejön-
nek ütköztetések, azonosságok, különbözőségek, leg-
bensőbb értékelések is. Azaz elmondható, hogy még 
a kimondatlan célját is elérte az írója, szerzője. Nem 
„csak” olvassuk, de újra és újra olvassuk… s olykor, 
befejezetlennek tűnő fejezetekhez magunk is jegyze-
telgetünk a saját ismereteiből, tudományos kutatása-
ink nyomán, vagy egyszerűen csak azért, mert felkel-
tődött  az éber fi gyelem.

Így maga a szerző is megfürdött  abban a bizo-
nyos virágillatt al átitatódott  estei szellő-hangulat-
ban, amely míg haza nem ért, kontinenseken át- és 
áthaladva vele járt és maradt. És létrejött  a MAGYAR 

Dr. Kőrösi Mária

Balogh Ildikó: MAGyAR HItt EL című idézőkönyvének bemutatása
Elhangzott  a XXIII. Magyar Őskutatási Fórumon, 2018. augusztus 6-án
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tatásainak eredményeit, vagy azon kritikáit, amelyek-
kel párbeszédre invitálja az olvasottak íróját – véle-
ményem szerint alkotó dialógusra. Mert ez létrejön a 
gondolkodó emberben. Igényként is.

Balogh Ildikó nem a teljességre törekszik e kis 
könyvében. De a legteljesebb igazságérzettel és szere-
tettel, jóindulattal, hol a tudományos kutatások eddig 
elért eredményeinek általa fontosnak tartott kiemelé-
sével, hol a maga tapasztalatai horizontján át, válasz-
tott hivatása mellett ráébredve keresi, kutatja, az igaz 
magyar gyökereinket, ősmúltunkat.

Balogh Ildikó ezen kutatásai lényegében 1997-
ben kezdődtek, immár idehaza, hisz hosszabb ideig 
több távoli országban is élt, hivatását is gyakorolva. 
Ezek az esztendők azonban valahogy még fontosab-
bá tették a számára – talán épp más kultúrákat megíz-
lelve, megtapasztalva –, a magyar nép őstörténelmét, 
annak minél szélesebb körű és mélyebb megismeré-
sét. Hiába, a magyar lélek olyan kivédhetetlen, s felül-
írhatatlan, egyedi, semmi mással össze nem hasonlít-
ható  a l k o t ó j a  a mi népünknek, amely sokszínű-
ségét talán épp nyelvének oly csodálatos, sokrétű ár-
nyalatai bizonyítják, s igazolják…

Amikor először vettem a kezembe Ildikó e kis 
könyvét, s végiglapoztam bele-beleolvasva egy-egy, 
szinte magától kinyílt fejezetrészletbe, először az volt 
az érzésem, hogy igen, lehet kutatgatni, olvasgatni, 
jegyzetelgetni, gondolatokkal „eljátszani”, s több, a 
maga számára oly szeretettel felfedezett témakörök-
ről lehet feltételezni, hogy azok mindenkit érdekel-
hetnek. Lehet szinte azonnal tovább is adni, ponto-
sabban megosztani másokkal is az ő saját örömét, 
hogy az ő látásával, meglátásával egyben igényelhesse 
azt is az olvasóitól, hogy tessék törődni, tessék pon-
tosnak lenni, s tessék nem becsapottnak lenni a mi, a 
magyar őstörténetünket illetően.

Azután szisztematikusan is elolvastam e kis mun-
kát – amely 81 oldalas, fejezeteinek száma 5, plusz 
egy melléklet – és több dologra is rá kellett jönnöm. 
Ha nagyon szigorúan kellene bírálnom, akkor azon-
nal a fejezetek aránytalanságára kellene rámutatnom. 
Melyik választott témájának ad több teret, mondani- 
és közölnivalót? Vajon a mennyiség a meghatározó? 
Az arányosság? Bizonyára nem. Most, ebben a formá-
jában nem.

De most nem ez a lényeg!

OLVASÓINK ÍRJÁK

A lényeg, egy hazáját, népét rendkívül tisztelő és 
szerető emberről van szó, aki ráadásul orvos, és aki 
hivatásszerűen ismeri az emberi lelket, tisztában van 
a lélektannal, több kultúrát is kiemelve é r t e n i  és  
m e g é r t e t t n i  akarja elsősorban önmagával a fél-
remagyarázott, olykor előre gyártott hazugságokkal 
is terhelt történelmünkön belül, magát az őstörté-
netünket. Tehát az alapból, az alapról indul. Hang-
súlyozom: keresztény hittel, a keresztény hitbe ve-
tett, s attól kapott elszántsággal, s akarattal.

Becsületére váljék – ismétlem – még véletlenül 
sem a lehetséges teljesség vállalásával. Amit ő vál-
lal, azt egy Bakay Kornéltól vett idézettel kívánom 
elmondani:

„Csak az szeretheti őszintén a szőlőföldjét, csak 
az becsülheti igazán őseink emlékét és hagyatékát, 
aki veszi a fáradtságot, hogy legelébb is alaposan 
megismerje azt. Járja be a választott vagy örökölt vi-
déket alaposan és nyitott szemmel. Találja meg az 
emlékeket és kezdjen hozzá a múlt búvárlásához. 
Ne rettenjen vissza attól, hogy nincs hivatalos ok-
levele, ne tántorítsa el, hogy a mérvadóknak neve-
zettek esetleg gáncsolják, netán kicsúfolják. Legyen 
elszánt és a szent cél érdekében konok és hűséges.”

Kedves Ildikó, ez a gondolat bizony nagyon igaz. 
Még akkor is, amikor az általad ismert és felsorolt 
idézett, vagy ún. hivatkozott irodalmakat olvashat-
juk, amelyek feltétlen figyelemfelkeltő írások. De 
most magad sem törekedtél többre. Legfőbb mon-
danivalód ráébresztetni az olvasót, hogy még idő-
ben, mind az oktatás, de a közgondolkodás érdeké-
ben is szülessen meg egy egységes őstörténeti irány-
vonal, tudva, vagy nem tudva, hogy olykor, mint 
adott esetben is, a lokálpatriotizmus felmentés le-
het a tudományos könyörtelenséggel szemben. 

Köszönjük Balogh Ildikó elgondolkodtató 
idézőkötetét, a válogatást, a saját gondolatait, hisz 
a természetes vágy és igény segíti a szerzőt továb-
bi kutatásokra, újabb és újabb „gondolatmorzsák” 
megtalálására, azok értékelésére, közvetítésére…

És segíti gondolkodóját, mert az ilyen kölcsö-
nösségből származó erő tudatosságra késztet, utat 
keres a beszédes megnyilatkozásra, amelyet itt és 
most mi is tapasztalhatunk, s élhetünk is vele. Él-
jünk is vele! Már azért is, mert a jelenlévők szinte 
mindegyikének van és lesz kérdése, hozzászólása 
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szinte mindegyik fejezethez, amelyek nem csak fel-
keltették, felkeltik az érdeklődést, hanem folytatást 
is várnak, első sorban magától a Szerzőtől!

Báró Jósika Miklós szavaival jelen közösségünk 
nevében is elmondhatom: „Ellenállhatatlan varázs 
van abban, ha másnak a lelkében a magunkéval ta-
lálkozunk.”

Kérem, engedjék meg, hogy most elsőként né-
hány gondolattal kapcsolódjak – részben folytatója-
ként az idézőkönyv, illetve idézőkötet egy-egy álla-
mosához, mert megérintett a sokat mondó üzenet: 
MAGYAR HITTEL. 

Elsőként a geográfus gróf Teleki Pál által írt és 
felolvastatott – a Magyar Földrajzi Társaság 1898. 
december 15-én – „Korszakok az ázsiai felfedező 
utazások történetében” című dolgozatából emelem 
most ki a következő részleteket: „Minthogy a föld-
rajz oly ismeretek összegéből áll, melyekhez Euró-
pa minden népe egy-egy résszel járul,- története ér-
dekfeszítő összehasonlításokra ad alkalmat, mert 
tetteikben tükröződnek vissza az egyes népek szel-
leme és politikai sorsa! Jelen értekezésem tárgyául 
nem az egész föld felfedezésnek történetét válasz-
tottam; kivettem belőle egy önálló részt, egy terü-
leti egységet, - Ázsiát… E világrész belsejében rin-
gott a magyar nemzet bölcsője is, és sok neves tu-
dósunk, közéletünk oly sok rokonszenves és lelkes 
alakja szentelte életét e bölcső s azok felfedezésére, 
kiket a közös származás fűz hozzánk. Jelen esetben 
azért éppen Ázsia a legérdekesebb földrész, mert 
legrégibb idő óta kutatjuk tudományos, sőt, azelőtt 
is már régen ismertük, s mert az európai nemzetek 
mindegyike több-kevesebb részt véve felkutatásá-
ban, ezek huszonnégy századon át való viszontag-
ságainak, s történelmének élénk és tanulságos képét 
nyerjük…

…De íme, jön a népvándorlás, s áradatja négy 
évszázadra megbénítja a tudományos kutatást. E 
nagy mozgalom, kis időre lecsillapodván, a mongo-
lokban új anyagra talál, s elsöpörni látszik már Eu-
rópa fiatal államait. Ennek megakadályozására siet-
nek a pápa- és világi fejedelmek követei a mongolok 
khánjaihoz s megint megindul a földrajzi kutatás...”

A másik „Attila, a leghíresebb hun, aki 395-ben, 
egy fából készült palotában látta meg először a nap-
világot. Szülőhelye valahol Európa szívében, a Duna 

bal partján, a mai Magyarország területén volt, talán 
attól a várostól északkeletre, amelytől később Mozart 
linzi szimfóniája a nevét kapta. Királyi vagy vezéri sarj 
– illetve alkirályi vagy alvezéri ivadék volt. Ugyan-
itt fog meghalni is mintegy hatvan esztendő múlva, 
előbb azonban szinte beláthatatlan ívű pályát jár be 
élete, amely Kínától a párizsi medencéig, Konstanti-
nápoly elővárosaitól az előretolt római sáncokig ve-
zeti őt megszámlálhatatlan lovasserege élén.”  (Atti-
la és fapalotája, Attila Alapítvány, Tápiószentmárton, 
2010.)

Jordanes így ír róla: „Azért született, hogy felráz-
za a világot”.

Kedves Barátaim, tisztelt jelenlévők!
Legelőször megköszönöm Balogh Ildikó gon-

dolkodásra, továbbgondolkodásra, s feltétlen alko-
tó vitára is késztető „idézőkönyvét”, barátságát és bi-
zalmát, hogy felkért gondolatainak ismertetésére, s 
Önöknek, hogy meghallgattak engem.

Tisztelettel, s örvendve fogadják a Szerző gondos-
kodó ajándékát, írásba foglalt legszemélyesebb gon-
dolatait, s kérem lehetőségük szerint csatlakozzanak 
annak bővítéséhez, ki-ki a maga tudományterületéről 
ide vonatkoztatható alkotó gondolataival, építő kriti-
káival, lehetséges kutatásainak eredményeivel. Mert 
közös múltunk feltárása közös feladat!

Kedves Ildikó!
S most végül, kérlek, fogadd szeretettel – szintén 

igazolásul gondolataidhoz Vörösmarty Mihály: „Jós-
lat” című gyönyörű versének következő sorait:

„Kié e hon, ha nem a miénk?
Ha érte mindent megtevénk,
Ha tiszta kézzel áldozánk,
S lettünk, mi eddig nem valánk:
Nincs hatalom,
Mely visszanyom.
És még neked virulnod kell, o hon,
Mert Isten, ember virraszt pártodon.”

Szeretettel, a Jóisten áldást kérve életedre,

Dr. Kőrösi Mária
egyetemi docens,

a Széchenyi Társaság
elnökségi tagja
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Benedek Attila

2018. ÉV VÉGI 
KEGyES PILLANATOK

„Szent Korona országának keleti tartomány szeg-
letében…”

Gyergyószék város felszegéből üzenem Gyerjó 
medencze fennkölt bérceinek Piricske ősvára alatt, 
s alant a lehajló dombok és lent az Anna-kápolna 
tövéről, láttám át a láthatatlan, de a bent harangozó 
csengettyűző jelzést, hogy a éjjeles setétség… úgy 
éjféltájt ragyogó világossággá változott.

Ámultam ahogy a simogató bársonyos holdfény-
ben ferednek a havas hegyek, völgyek, lankák. … 
és csak ittam az eget, ahogy a csillagok szikrázva ra-
gyogtak, s az ég kerengőjének sarkait tengelyesedni 
felfedezni véltem.

Ahogy néztem az égboltot, egyszer csak susogni 
véltem hallani az erdő látható láthatatlan lépteket és 
ekkor a hegyoldalban a farkasok énekének alt-dalai 
hanghímezték, Ádám és Éva éjfélét; hogy a lelkem-
be a csillagos ködmön-derűt foná.

Egyszercsak a fejem felett, egy gyönyörűséges 
hóbagoly úszva suhant, és a doboló szívdobbaná-
somban, egy lelki éji fényhómagoly ejtett keblemre 
egy hófehér lant-gyöngy hangulatot.

Ekkor a szemem sarkaiból gyöngyként buggyan-
tak arcomra, s majd édes sós forró és jeges négy íz 
égett az ajkamon, hogy egyetlen szer-elemé egye-
süljön a létpillanat rénzuzmós gyönyörlétfájának 
zamatába.

Ezen kegyes küszöb pillanatában a kerengő ke-
rekvilág Babba jelenlétével láttatta át a saroklepel 
fokfordulatát, hogy a révülő állapotban a tenger-
mélységűvé nyílt tejtiszta holdas éjszakán a rejtély-
be merülhessen.

Szívembe mosoly és derű lángolt, ahogyan a lel-
kem szemlélhette az áldásos Sárkány hatalmasságá-
nak hétiránti illékony érzületjét.”

VERSEK, IMÁK, LÁTOMÁSOK

Trubicza Ágnes
CORPUS

Megfeszített Krisztus töviskoronával,
Áll a főoltáron szenvedő orcával.
Úgy érzem reám dől a hatalmas kereszt,
A borzalmas látvány fogva tart, nem ereszt.

Évezredek óta így függ a keresztfán,
Nem értem, hogy miért? -fel sem támadt talán-?
Hiszen feltámadt és felment a mennyekbe, 
Miért került vissza megint a keresztre?

Ti feszítitek fel őt, újra és újra,
Vétkeitek porát más szemébe fújva.
Ő a szeretetben hirdetett megváltást,
Ám Ti szünet nélkül gyűlölitek egymást.

Testvér ellen feszül sok keresztény ököl,
Érdekei szerint rágalmaz öldököl.
Késik a megváltás?
Ne is csodáljátok, a kínok jelképét kiárusítjátok.

Aranyból, ezüstből sorozatban gyártják.
S kegytárgyként árulják Krisztus keresztfáját.
Ti e szent jelképet piacra dobtátok,
mint ama kiűzött templomi kufárok.

Meddig kívánjátok megfeszítve nézni?
A töviskoronát fejére idézni.
Megváltást reméltek tán a feszülettől?
Vegyétek le végre Jézust a keresztről!

2008. július
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SZABINA ROVATA

Jó kis boszorkány módjára kotyvasztgatok a 
konyhámban.

Ázik az aromás indiai rizs állott sós vízben. 
Csokorba kötött friss füvek illata tölti meg a leve-
gőt, türelmesen várakoznak, hogy vágódeszkámon 
rájuk kerüljön a sor.

Megragadom a kaporcsomót, mely késem élé-
nek érintésére, erős illattal méltatlankodva bú-
csúzik teljességétől. Mindegyik fő, amint rá kerül 
a sor a vágódeszkán, mesél nekem valamit. Meg-
ajándékoznak testükkel, lelkükkel, titkos gyógyha-
tásainkkal és felelevenítik bennem a korokat, ami-
kor az emberek még értették a növények és az ál-
latok nyelvét és útjait, s fogadták őket mély csodá-
lattal és tisztelettel. Az emberek azokban az idők-
ben tudták, hogy ők sem többek, sem kevesebbek 
az őket körbeölelő világnál.

A kapor, a petrezselyemzöldje, zöldhagyma és 
friss zöld koriander, apróra vágva, halmocskák-
ban hevernek a vágódeszkán. Milyen nagyvonalú a 
Természet, gondolom, hogy még a Végnek is meg-
adja szépségét és karakterét.

Figyelmemet a tűzhely felé fordítom, csirkeda-
rabok puhulnak saját levükben, vajon párolt hagy-
mán, tucmerikkel illatosítva és aranyszínűvé vará-
zsolva.

Vivaldi Négy Évszak-a kíséri ügyködésem. A 
hangok hullámaiban felszabaduló természeti je-
lenséget teljes harmóniában rezonálnak készülő al-
kotásommal. Most új illatok szabadulnak fel a fris-
sen reszelt uborkából és az apróra vágott, kanálnyi, 
sötétzöld fodormenta levelekből. Ezek, kis sóval, 
zöldhagymával, pár csepp citromlével joghurtba 
kevertetnek, majd elhűtve egy szép páros fodor-
menta levéllel a közepén, aranyozott szélű tálká-
ban az asztalra kerülnek. Ez a tál saláta lelkiisme-
retesen hűsíti az ajkakat a fűszerese falatok szenve-
délye közben. 

A perzsa culinári művészet egyik remekén 
bütykölök, a neve „Sabzi Polo”. Sabzi= zöld, Polo= 
rizs. Mi más? Zöld rizs – véleményem szerint a rizs 

SABZI POLO

ételek egyik legegészségesebb és legérdesebb ké-
szítési módja.

Perzsiában tanítsam meg a főzés valódi művé-
szetét. Az illatok, ízek és a vendégszeretettel páro-
sult festménybe és regékbe illő tálalási mód, a mai 
napig megőrizte az Ezeregy Éjszaka mesés valósá-
gát. 

Az étkezési kultusz Iránban megalapozza a na-
pok ritmusát. Ebben az álomszerű világban, még 
a legpóriasabb körülmények között is eleget tesz-
nek, maximálisan kihasználva a rendelkezésre 
álló anyagokat, a vendégszeretet íratlan szabálya-
inak. Az ízletes, gyakran különleges intrikával el-
készített tálak, magukban hordoznak egy letűnt, 
opulent világot. Dárius király szelleme még ma is 
helyet foglal az asztalfőn, minden palotában, min-
den kunyhóban. Az az érzésem, hogy a mullák mu-
zulmán világa sem tudja elpusztítani a Perzsa Sza-
kácsművészetet.

Most könnyed mozdulatokkal összekutyulom 
az uborkát a sóval, friss mentával és bele keverem 
a joghurtot. Megkóstolom, még egy pici só, citrom 
cseppek és be a hűtőbe. Tálalás előtt a tálkába ön-
töm, megszórom zöldhagymával és egy kis pirí-
tott cumin-mustármag keverékkel és közepébe he-
lyezem a fodormenta levélkéket. Ha van rózsaszir-
mom, azt is odatűzöm a levélkék mellé kis tölcsér-
ben.

A csirke darabok kérem, várják következő fázi-
sukat, kezdhetem a sorozást.

A rizst lobogó sós vízbe dobom és 5-6 percig 
így forralom. Ettől az aktustól a szemek megduz-
zadnak, de alakjukat nem veszítik el. Akkor sűrű 
bambuszszitán leszűröm és a basmati rizs felszaba-
duló illata betölti a lakást. Egy nagy zománcozott 
vasfazékban (mert nehéz edény kell e következő 
művelethez) elolvasztom a vajat, - nem sokat, vagy 
5 dkg-ot – abba egy kávéskanál feloldott saffron 
megy, és a vajjal elkevertetik. Az aranyos vajra egy 
sor rizs kerül, arra egy maréknyi az összevagdalt 
füvekből. Most egy cikk félbevágott foghagymát 
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ejtek a zöldekre és titkon gyorsan letakarom még 
egy sor rizzsel. Erre most a csirkedarabok kerül-
nek, azokra rizs, majd a maradék füvek, befejezvén 
rizzsel. Egy szép kúpot kaptam, azt meglocsolom 
2-3 kanál csirkelével, meghintem őrölt fahéjjal és 
törlőbe rejtett fedővel szorosan letakarom. Lassú 
tűzön 50 percig gőzölődik e nemes egytálétel.

Mialatt a füvek illatai és a csirke ízei házasod-
nak a rizs aromájával, a fazék fenekén az aranysár-
ga vajban ropogósra pirul egy sor rizs, mely tála-
láskor, külön tányérral megilletve, ínyenc falatként 
kerül az asztalra. Eme piruló státusz elérését egy 
új ínycsiklandó illat jelzi majd, s készen kell, hogy 
várja a lábas forró alját egy nagy tál hideg víz. Ez a 
művelet felszabadítja majd a ropogóst és szépen, 
alkonyuló nap színében és formájában, teljes egé-
szében kerül tálalójára.

Jeges, édes dinnyelé és rózsapuding egészíti ki a 
vacsorát. Vacsora után pedig erős, illatos tea, kara-
mellcsepp cukorkákkal.

Az asztal megterítve, közepén egy füles porce-
lántál kis piros retekkel, zöldhagymával, tárkony 

és bazsalikom levelekkel, juhtúróval és pirított di-
óval. Ezekhez kosárkában, szalvétában takargatott 
zsebkenyereket adok, étvágygerjesztőként, íny-
csiklandozásként.

Édes Csucsukám, minden készen van, asztalom 
csak Rád vár!





Dr. Kiszely István antropológus (1932-2012) munka közben

Következő számunk tartalmából:
DLA Kiss István: A� ila palotája (post mortem közlés)

Daczó Árpád (Lukács atya) Mit üzen nekünk most Babba?
Tibold Szabina: Az évkör régi rendje

PhS Bakk István: Rákóczi
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