
Für Lajos

Ajánlás
Egy nép fennmaradásában meghatározó kérdés az, hogy hagyományait, történelmét ismeri-e, ápolja-e. Elei történelmét

és ezzel önmagát sem ismerő nép előbb-utóbb pusztulásra van ítélve. Örvendetes módon a mai Magyarországon végre újra
szerveződnek olyan egyesületek és alapítványok, amelyek a magyar múlt feltárását és ápolását tartják feladatuknak.

Azt hiszem, törvényszerű, hogy éppen itt és ma megszerveződik a hagyományőrző Turulháza Alapítvány. Mint
történész és mint néprajzzal is foglalkozó, a néprajzot kedvelő ember évtizedeken át éreztem azt a hiányi, amit ez a két
fiatalember megpróbál most pótolni. Korábban, fiatalabb koromban magam is dédelgettem ehhez hasonló terveket, akkor
azonban a mi próbálkozásainkat lesöpörték, kezdeményező néprajzos barátaimat pedig lehetetlen helyzetbe hozták.

Márpedig a nemzet múltját és hagyományait tisztázó kezdeményezésekre soha nem volt nagyobb szükség, mint ma,
hisz e nélkül nem épülhet az a jövő, amit mi mindnyájan szeretnénk. Ezért éreztem és érzem ma is kötelességemnek, hogy
támogassam a Turulháza Alapítványt, és ezt ajánljam mindenkinek, aki egyetért ezekkel a gondolatokkal.

Szörényi Levente

Emese álma
Turulháza létesítésének gondolata a mondabeli Emese álmához hasonlatos: miként a látomásos ezüstfolyam, úgy árad

széjjel mindenfelé ebből a szellemi ágyékból a magyar lélek állandó újulásra kész ereje, jelezve a folyamatosságot az
élőknek, és engcsztelődésre bírva a holtakat az ősi értékek pusztulása miatt.

Kun Péter-Lezsák Levente

Hívó szó
Nagyon sokféle hang keveredik egybe a fiatal lélekben. Hatalmas a zűrzavar, s mint a fortyogó láva, oly forrón s

hevesen tombol a hangoknak ezen álarcosbálja. Világmegváltó tervek, silány megalkuvások, bátor kiállás, és kisstílű
hazugságok keverednek egybe, mint a nemes és nemtelen fémek - s megszilárdulván belőlük acélosodik, rajzolódik a
jellem.

A nagy hangzavar mélyén azonban felcsendül egy másik, egy ősi rigmus, csöndet teremtő. Sámándobok zörrennek,
tétova léptek dobognak a szikrát csillagozó narancs-fény körül, a dallam felível, majd elhalkul, szárnyal ide-oda, mint
madárcsapat, feljajdul, majd csönd lesz ősmély szomorún.

És csak a lélegzés, a lelek rezdülése, a figyelő csönd.
Kell ez a csönd, hogy meghalljuk önmagunkat, hogy érezzük teremtő erőnk felelősségét. Nélküle nincs élet, nem

vagyunk önmagunk. Kell ez az ősi rigmus, hogy érezzük emberségünk évezredes tiszteletét, s hogy mint a tűzvigyázók,
őrizzük azt.

Turulháza ezzel a csönddel szeretne megajándékozni mindenkit, hogy meghallhassa a hívó szót, megtalálhassa
önmagát.

Ehhez kérünk erőt és erős akaratot.


