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Tóth Sándor 
 

Fegyverkincsek Egerben 
 

A Történeti Tárház Eger városának új mú-
zeumai közé tartozik. 2003. március 15-én az 
1848-as forradalom évfordulóján született. A gyűj-
temény tulajdonosa, a múzeum alapítója Tóth 
Sándor. Üzemeltetője az egri EVAT Zrt. A gyűj-
temény tulajdonosa feladatának tekinti a Kárpát-
medencei Magyarország hadtörténelmi, még kalló-
dó emlékeinek összegyűjtését és bemutatását. A 
kiállítás anyaga az őskortól az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc végéig mutatja be a kézi 
fegyverek fejlődésének történetét. Kiemelt szere-
pet szánva a magyarság leghíresebb fegyver-
nemének, a huszárságnak történelmi relikviáiból. 
Köztudott, voltak olyan időszakok, mikor ilyen 
tárgyak birtoklásáért meghurcoltatás, olykor még 
halál is járt. Az ősök szelleme azonban erősebb-
nek bizonyult a megfélemlítéstől és padlások, pin-
cék rejtekébe dugta a történelmi javakat. Hiszen a 
fegyver csak eszköz a gondolkodó ember kezében, 
és mindig megfontolhatja, mire használja. A leg-
nehezebb feladat a magyar fegyverek gyűjtése, hi-
szen Trianon vert kegyetlen csorbát soraiban, és 
nagy részük a megszálló hatalmak áldozatává vált. 
Ezért az ilyen jellegű fegyverkincsek összegyűj-
tése az utolsó szakaszához érkezett és egyre keve-
sebb lesz belőle. 

 
A kiállításon a látogató kronológiai sorrend-

ben szemlélheti meg a kézi fegyverek történetét. 
Megismerhetjük a távoli őskortól egészen a XIX. 
század derekáig a különböző harci eszközöket, 
hadfelszereléseket. Láthatjuk az adott kor iparo-
sainak szakmai tudását, művészeti irányzatait és 
színvonalát. Nem nehéz rájönni, hogy a fegyverek 
gyártása mindig a jellemző korszak legmagasabb 
technikai szintjén állott. Díszítő művészetének ki-
munkálása és precizitása sem marad el más jelle-
gű tárgyak szépsége mellett. A felhasznált anya-
gok értéke és a munkába fektetett energia ha-
sonlóan magas szinten állott.  

 
Az itt kiállított tárgyak közül kétségtelenül az 

akár 100 000 éves pattintott kőkori nyílhegyek a 
legrégebbiek. A vértesszőlősi előember, majd a 

Neander völgyinek nevezett ősember eszközei 
több helyen megtalálhatók hazánk területén. A 
halászó-vadászó ősember itt kiállított szépen pat-
tintott nyílhegyeit a Dunában találta még a XIX 
század derekán egy aranyat mosó ember. A többi 
kőeszközt a középső kőkor embere használta. 
Funkcióját tekintve ezek a tárgyak még inkább 
eszköznek mintsem fegyvernek tekinthetők. Az őr-
lőkő egyértelműen a magvak, vagy gabonaszemek 
törésére szolgált. Ám a marokkő használatának 
szerepét már az ember választotta meg. A Kr. e. 5. 
évezredben az új kőkor embere már alakította csi-
szolta eszközét, fegyverét. Ezeket a kőbaltákat 
már kifúrta és felnyelezte, ezzel meghosszabbítva 
a lesújtó erőkart, hatékony fegyvert alkotott. A ke-
ménykő kifúrását általában a vízi nád belső üregé-
be szórt vizes homok végezte, míg a nád maga a 
fúrószár szerepét töltötte be. A fúrást íjas meghaj-
tóval gyorsította. Egy ősszarvas agancsból készült 
átfúrt eszköz is van a gyűjteményben. Hasonló 
célt szolgált, mint a kőbalta. 

 
A Kr. e. 3. évezredben már rézből készültek 

az első fém eszközök és fegyverek. A Mezopo-
támia felől hazánk területére terjeszkedő népek 
hozták magukkal a fémöntés technológiáját. A su-
mér kultúrával rokonságban álló Körös kultúra 
földművelő népei valóságos rézkorszakot terjesz-
tettek el a Kárpát-medencében, először Európá-
ban. Ebből az időből egy nagy méretű kereszt élű 
csákány található a kiállításon. A vitrinbe kerülé-
se előtt egy alföldi kút vödrén, mint merítő súly 
funkcionált. Ennek köszönhető sajnos, hogy egyik 
éle erősen lekopott. A meglehetősen lágy rezet ha-
marosan ónnal, vagy antimonnal ötvözték, így erő-
sebb fémet, bronzot önthettek.  

 
A Kr. e. 2. évezredből származnak a bronzko-

ri fegyverek. Ebben az időben már jól elkülöníthe-
tők a fegyverek jellegük szerint a többi eszköztől. 
Kardot és tőrt ugyan már a rézkorból is ismerünk, 
de tömeges elterjedésük a bronzkor idejére tehető. 
Jellegzetes hazai típusnak számít a korongos, vagy 
csészés markolatú kard. Pengéjének erős gerinc-
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éle van, hosszú kétélű. Markolata csigavonalakkal 
díszített. Hasonlóan vésett a másik markolat-
borítás nélküli úgynevezett markolat szeges kard 
is. Ezeknek egykoron fából, esetleg más szerves 
anyagból készítették a markolat fogantyúját, ami 
természetesen már elpusztult. Ezt a kardot nálunk 
Boiu típusú néven ismeri a szakirodalom. Fino-
man öntött és csiszolt. Pengéje még mindig borot-
va éles, felülete hosszúvonalakkal és csigavona-
lakkal vésett díszítésű. A tőrök közül kiemelkedik 
egy mükénei típusú darab. Pengéje széles, hosz-
szan elnyújtott háromszög alakú. A ritkaság-
számba menő harci fokosok főleg a vezető rétegek 
státuszszimbólumai voltak. A legszebb példány 
nyélcső felőli végeit csavart fonat alakot imitáló 
díszítéssel készítették. A fokos egyik vége balta-
szerű élben végződik, a másik egy korongból ki-
emelkedő kúpban zárul. Egyszerűbb változatú a 
szép zöld patinás másik fokos, ami egy tipikus 
bronzkori formát követ. A bronzkori lándzsák kö-
zül több lángalakot formáz. A pengéjükön húzódó 
gerincél üreges. A kis fülecskével rendelkező to-
kos balták is a kor termékei voltak. Viaszveszej-
téses magas szintű öntési eljárással készültek. Ez 
jellemzi a bronzkor fémművességének egészét. A 
bronzkori tárgyak legszebb változatai hazánk te-
rületéről származnak, és magukon hordozzák az 
ősök üzenetének magas technikai tudását. 

A kelet felől beáramló nagyállattartó pre-
szkíta, szkíta népek hozzák be Európába az acél 
erejét. Az első népcsoport hazánk területén Héro-
dotosz szerint, akit név szerint is ismerünk. A lo-
vas szkíták új típusú fegyvereiből is látunk íze-
lítőt. A legszebb darab azonban ebből a korból áb-
rázolt két cserépedény, aminek palástján szkíta 
harcosok domborműve látható. Az edény palástján 
körbe 15 szkíta harcos mitológiai háborút vív a 
csillagos égen. Jól megfigyelhető rajta a szkíták 
jellegzetes kaftánja és fejfedője. A gyalogos har-
cosok turáni típusú íjat feszítenek. Némelyik 
lándzsát vet. Szépen felismerhető a szkíta kard, az 
akinakés több harcos kezében is. Baljukban kerek 
pajzsot tartanak. A sebesült, pedig földre rogyva is 
fújja a harci kürtöt. Rendkívül szép ez a művészi 
megfogalmazás. A másik edényen lovas harcosok 
mozgás dinamikája is megfigyelhető, jellegzetes 
turáni hadviselési formában. Az edények a késői 
szkíta korszak hellenisztikus stílusában ábrázol-
ják a harcosokat. Ebben az időszakban a szkíták 

békésen keveredtek a keltákkal. Együttélésükre 
számos régészeti bizonyíték is utal. 
 

 
 

Szkíta cserépedény 

 
A Történeti Tárház szkíta kardja, akinakése 

formájában jellegzetes alaptípus. Kettősen karéjo-
zott szív alakú hárítóvasa és hármas tagozódású 
markolata van. A markolat gombja és a hárító rész 
bronzból készült, és aranyozás nyomai figyelhetők 
meg rajta. Az akinakés szóösszetételének második 
tagja a kés, szkíta szó, amit ma is eredeti formá-
jában használunk. A kiállítás szkíta nyílhegyei 
bronzból készültek, változatos formában. A köpű-
nél látható horog a nyíl sebből való eltávolítását 
megnehezítette. A római pilumra hasonlító, de rö-
videbb szárú dobó fegyvert a szkíták is ismerték. 
Eldobásnál a vékony szár rendszerint elhajlott, így 
nem lehetett azt eredményesen visszadobni. Szin-
tén kedvelték a könnyű harci fokosokat is, amit 
vasból kovácsoltak.  

A másik vaskori nép a kelták emlékanyaga is 
szerepel a tárlaton. Kétélű kardjukat a kelták vas 
hüvelyben tartották. Az egyik ilyen jó állapotú 
fegyveren a kovácsmester fegyverbélyege is meg-
figyelhető. A kelták igen jó minőségű acélt tudtak 
kovácsolni. Az egyik vésett díszítésű lándzsa a 
soha nem rozsdálló ismeretlen módszerrel alkotott 
kék acélból készült. Felületét igen kemény kéreg 
védi a fizikai behatásoktól. Az ívelt, karikás végű 
kelta késeket a harcosok az övükön viselték. Álla-
potuk ma is kiváló. A kelták hagyatéka a Kárpát-
medencében igen számottevő. Csaknem fél évez-
reden keresztül éltek nagy számban hazánk terü-
letén. Harcias, hódító népek voltak, akiknek kul-
túrája nem tűnt el nyomtalanul. 
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A következő nemzedékek magukba olvasztották 
tudásukat, és egyes tárgyak formavilága a mai na-
pig is őrzi emléküket.  

A hunok hagyatékából két darab kétélű kard 
található a gyűjteményben. A hunok viszonylag 
hosszú egyenes vas kardjuk mellett egy rövidebb 
tőrkardot is használtak. Aszimmetrikus nagy 
méretű íjaikból háromélű vasból kovácsolt nyila-
kat lőttek ki. Ezekből többféle méretű is szerepel 
a tárlaton. A kiállított alán tőr is a hun korból va-
ló. A ruhák és csizmaszárak összekapcsolására 
méhecske alakú cikkádát, kapcsot használtak. A 
bemutatott darab bronzból készült. A kései hunok, 
más néven avarok szintén kettős fegyvert viseltek. 
Egyenes hosszú kardjuk egyélű, kétélű vagy fok-
éles változatban is készült. A kiállított avar kard 
egyélű és fokéles változat. A Kárpát-medencébe 
az avarok hozzák be az ívelt szablyát. Ez a fegyver 
remekül bevált a pusztai népek hadviseletében. 
Árpád népe is hasonló fegyverzettel és hadművé-
szettel lépett be hazánk területére. A turáni népek 
fegyverzete és hadművészete jellegénél fogva szin-
te azonos, hiszen rokon népekről van szó. A tárló-
ban látható nagy méretű szablya avar, de akár 
alakjánál és rendeltetésénél fogva magyar is lehet. 
A sírokban megtalált magyar szablyák azonban rö-
videbbnek tűnnek. Ám az eltemetett darabok nagy 
többsége díszszablya, illetve hiányosak, csonkol-
tak. Méretük így nem minden esetben mérhető. A 
honfoglaláskor legszebb szablyáját Bécsben őr-
zik. Sokáig Osztrák koronázási kardnak hasz-
nálták, és Nagy Károly tulajdonának vélték. So-
kan Attila Hun nagykirály személyével is azono-
sították. Ám az említett urak korában nem szab-
lyát, hanem kardot viseltek. A bécsi szablya egy 
magyar nemzetségfő tulajdona lehetett. A körte 
alakú kengyelpár a IX. századból való. A kengyelt 
az avarok hozták be Európába. Segítségével a lo-
vas magasra húzott térdekkel biztosabban ül a 
nyeregben, illetve ha a harci helyzet úgy kívánja, 
a kengyel segítségével fel is tud állni. A magyarok 
híres csoda fegyveréből a félelmetes hatású reflex 
íjból sajnos egy ép példány sem maradt fenn. Csu-
pán az íj szerkezetének csont lemezeit ismerjük. 
Ezek alapján sikerült valamennyire rekonstruálni 
formájukat. Az erős, viszonylag könnyen kezelhető 
íjakból lőhették ki a tárlóban is bemutatott nyíl-
csúcsokat, amelyek vesszői 80 cm hosszúak vol-
tak. A pusztai népek közkedvelt harci fokosából is 

látunk egy példányt. Szintén használták a lovas-
sági kopjákat, melyek csúcsa alá kis zászlócskát 
tűztek. Távoli célra gerelyeket, magyaros néven 
kelevézt vetettek. A pusztai népek fegyverzete és 
fegyelmezettséget követelő hadművészete nagy 
meglepetést okozott Európában. Számtalan csatá-
ban bizonyították erejüket, és helyet követeltek 
népüknek a Kárpát-medencében. A Hun és Avar 
Birodalom után a jogos örökükbe lépő Magyar 
Nagyfejedelemség, majd királyság katonai ereje 
hosszú időre biztosította a Kárpát-medencei hazát, 
a 907. évben megvívott pozsonyi csata megnyeré-
sével. A győzelem olyan elsöprő volt, hogy német 
területről Magyarországot csak 123 év elteltével 
érte újabb támadás. A pozsonyi csatában elesett a 
hadjáratot vezető Liutpold őrgróf, Theotmar salz-
burgi érsek, huszonkilenc gróf, három püspök két 
apát és számtalan német és frank katona. Magyar 
részről Jutas, Üllő és Tarhos herceg, valamint itt 
kapott sebébe halt meg később maga Árpád nagy-
fejedelem is. Zsolt nagyfejedelem a győzelem után 
kitolta a nyugati magyar határt az Enns folyóig. Is-
merjük meg tehát az ősök fegyverzetét, törté-
nelmét és legyünk büszkék a dicső múltra, hogy 
szebb jövőt építhessünk a következő nemzedék 
számára. 

Szent István uralkodása gyökeresen átváltoz-
tatta a magyar hadművészet és fegyverzet sajátos-
ságait. A Gizellával érkező német lovagok segítsé-
gével szervezett új típusú hadsereg nyugati min-
tára szerveződött. Fokozatosan áttértünk a páncé-
los nehéz mozgású, ugyanakkor a régi turáni had-
művészettől teljesen idegen német típusú hadvi-
selésre. A kiállításon jól szemléltetett nehéz egye-
nes kétélű kardok váltották fel a könnyű szab-
lyákat. A kardok végén lévő gomb, mint ellensúly 
szolgált, megkönnyítve a nehéz kardok kezelését. 
A kardok zöme német és norman területről került 
hazánkba. A Prágában őrzött Szent István kard 
„Ulbert” feliratú pengéjét német területen valószí-
nűleg Passauban verték, de csontból készült mar-
kolata viking típusú. Ezeknek a kardoknak a típu-
sát és korát, főleg a gombjuk alapján különböztet-
jük meg. A legrégebbiek az osztott gombos viking 
és norman esetleg kijevi típusú darabok. A ki-
állítás félgömb és kúp alakú gombbal szerelt 
kardjai a XII-XIII. századból valók. A kardok 
súlya három-négy kilógrammot is elérte.  



TÖRTÉNELEM 

 5 

A nehéz kardok ellen sisakot és láncból font 
esetleg pikkely páncélt viseltek. A vitrinben lát-
ható úgynevezett üst sisak nehéz vastag lemezből 
lett kovácsolva. A nehéz vértezett lovagok leküz-
désére a lándzsák mérete és súlya is jelentősen 
növekedett. Úgyszintén a könnyű fokosokat súlyos 
csatabárdok és harci balták váltották fel. A nehéz 
fegyverzet miatt a lovasok mozgása lelassult, ható-
távolságuk jelentősen lerövidült. A tatárok elleni 
küzdelemben meg is bosszulta magát a nyugati 
fegyverzet és harcmodor átvétele. A tatárok a mi-
általunk már feledésbe merült pusztai népek had-
művészetével és fegyverzetével győzedelmesked-
tek felettünk. Az Árpád kori vitrinben látható há-
rom bronzból készült buzogányt, szokás a kun-
besenyő etnikumhoz kötni, de feltűnően nagy szá-
muk miatt valószínűleg a magyarok is kedvelték. 
Ez a buzogány típus még a könnyű fegyverzetű 
pusztai népek hadviselésének maradéka.  

I. Károly király, majd Nagy Lajos király ide-
jében a lovagok páncélzata teljesen zárt nehéz 
páncélzattá alakul. A páncélzat komoly védelmet 
jelentett ugyan, de mozgásában nagymértékben 
akadályozta a harcost. Sőt már a harci paripák is 
páncélt viseltek. Ilyen a ló fejét védő páncél lát-
ható a tárlaton is. Ez a darab valamelyik főúr kas-
télydíszletéhez tartozhatott. A kardok még nehe-
zebbé válnak, mint az Árpád korban. Hosszuk és 
súlyuk jelentősen megnövekedik. A tárlóban lát-
ható kardok úgynevezett másfélkezes változatok. 
Ezeket már csak úgy lehetett forgatni, ha a másik 
kézzel időnként rásegítettek. A réz berakású mes-
terjelek alapján az egyik, amelyiken egy úgyne-
vezett futófarkas stilizált alakja látható Passauban 
készült. A másikon az ismert magyar címerpajzsos 
ábrázolás figyelhető meg. A harmadik érdekes-
sége, hogy megmaradt az eredeti fa markolat borí-
tása is. A kardok a XIV-XV századból valók. A 
buzogányok súlya is jelentősen megnövekedik, és 
megjelennek az úgynevezett tollas buzogányok. A 
mi magyar típusú ütő fegyverünk héttollú, ami 
nemzeti kultikus számunk. A másik buzogányunk 
könnyebb változat, amit tollas botnak is neveznek.  

A hegyes gótikus stílusú hajóács bárd is a 
ritka fegyverek közé tartozik. A többi bemutatott 
bárd szintén a kor tipikus darabjai közé sorolható, 
főleg gyalogos csapatok fegyverei lehettek. A lo-
vak ösztökélésére ekkor csillagkerekes sarkantyú-
kat használtak. A lovagi lándzsák közül is talá-

lunk itt egy párat. A harci változatok erős pán-
céltörő hegyben végződnek. A lovagi tornák lánd-
zsái azonban tompított általában négyes tagozó-
dású a páncél áttörésére alkalmatlan formában 
készültek, mivel nem volt cél a lovagi játék ellen-
felének megölése. Ezt a fegyverzetet használták a 
hunyadiak korában is. Az ék alakban támadó ne-
héz fegyverzetű lovasság félelmetes erejével sza-
kíthatta át a könnyebb felszerelésű török hadren-
det. Ám mint ismerjük az erő nem minden. A 
könnyű fegyverzetű törökök ellen szükség volt egy 
hasonló adottságú fegyvernemre is, amit zseniális 
uralkodónk Hunyadi Mátyás ismert fel. A minden 
huszadik telek után kiállított könnyű lovas lett a 
huszár, ami nemzeti múltunk leghíresebb fegyver-
nemévé vált. Jellegében a huszárok hadművészete 
és fegyverzete visszatérést jelentett az ősi pusztai 
hadviseléshez. Lassan kibontakozó újabb fegyver-
váltás ezt az irányt követte. A mohácsi csatavesz-
tést elszenvedő magyarság fő fegyverneme a ké-
sőbbiekben a huszárság lett. 

A Történeti Tárház huszár fegyvereinek gyűj-
teménye a XVI. századtól mutatja be a különböző 
harci eszközöket. Védőfegyverek közül egy lánc-
inget mutatunk be. A kiállított rákfarkas huszár-
sisak Magyarországon kifejlesztett darab. Tőlünk 
vették át a környező országok. A németek még a 
nevét is magyarosan használják. A huszárok vér-
tezetéhez tartozott még egy lemezsávokból készült, 
szintén rákozott mellvasnak nevezett páncél. Ezt a 
Dobó István sírköve alapján általam készített pán-
cél másolaton figyelhetjük meg. A lemezsávokból 
kovácsolt és összeállított vértezet engedett némi 
mozgást viselőjének, a merev vértezetekkel szem-
ben. A huszár pajzsok négyzetes csúcsban végző-
dő úgynevezett huszártárcsák voltak. Ezek a fából 
készült védőfegyverek igen ritkák, nálunk csak 
másolatban tudjuk bemutatni. 

A Történeti Tárház Múzeumának huszárszab-
lya gyűjteménye gazdag. A XVII. századi darabok 
közül a csont markolatú szablya pengéje Genová-
ban készült, mint azt a csipkés félholdas kard-
csiszár mesterjeléből látjuk. A penge hármas vér-
csatornával kovácsolt, és a hegyénél egynegyed 
részben kétélű, úgynevezett fokéles. A bronz ke-
resztvasú darab Hatvan környékéről származik. 
Formáját tekintve a korai úgynevezett gótikus 
szablyák csoportjába tartozik. A Dobó páncéljánál 
kiállított darab érdekessége, hogy éle a fokél alatt 
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hullámosan kiképzett, lángolt. Ezzel, mint egy 
meghosszabbították a vágóélt. Alakját nézve a ti-
pikus magyar szablyák sasfejes változatának kép-
viselője. A XVII. századi darabok között egy erő-
sen ívelt darab napformájú mesterjelei alapján 
Nagyszombat városában lett kovácsolva.  

A többi szablya markolat típusa alakján a ka-
rabellák csoportjába sorolható. A madárfej alakú 
karabellákat a törökök, lengyelek használták leg-
főképpen, de a magyarság számára is divatos fegy-
ver típusnak számított. A csipkés félholdas geno-
vai pengéken kívül hazai gyártmányok is vannak 
természetesen. Az egyik legszebb darabnak a fa 
tokja is eredeti. A tok veretei vaslemezből készül-
tek, de néhány bordázott rézpánttal is megerősí-
tették. Maga a szablya penge Kassán készült, mint 
azt a fokán látható nyílvessző formájú mesterjel 
bizonyítja. A markolat borítása szaruból van. A 
másik kassai nyilas pengével kovácsolt karabella 
szablya többszörös vércsatornával lett kialakítva. 
Ezáltal a penge rugalmas, erős, ugyanakkor köny-
nyű lett. A keresztvas alatt a pengetőn, reneszánsz 
díszítés figyelhető meg.  
 

 
 

Rovás kard 

A következő karabella típusú szablya rend-
kívül egyedi darab. A penge lapján ugyanis szé-
kely rovásírás jelei sorakoznak. A felírat a turul-
madártól jobbról balra olvasható. Miszerint: „Jó 
öreg istenünk neve van ide felróva”. A feliratot 
Friedrich Klára nagytekintélyű rovásírás szakér-
tőnk olvasata alapján ismerjük. A díszes rajzolatú 
szokatlanul cifra rovás, régi írás kincseink közé 
tartozik. A turulmadár és a rovás között magyaros 
„vitézkötés” vonal szimbolikája figyelhető meg. A 
fegyver ismeretlen helyű erdélyi műhelyben ké-
szülhetett. Egyetlen eddig ismert rovás feliratú 
fegyver a Kárpát-medencében. Éppen ezért kul-
túrtörténeti szempontból felbecsülhetetlen eszmei 
értékű darab.  

A gyűjtemény érdekes darabja egy magyar 
pengés, ám perzsa markolattal szerelt szablya, ami 
talán, mint hadizsákmány lett ily módon átala-
kítva. A penge lapja két széles csatornával lett ko-
vácsolva. Díszítésének fő motívuma egy szablyás 
magyar nemes ábrázolása. Fölötte latin szöveg 
olvasható „Vincere, Morire Hungarie”(Győzni, és 
meghalni Magyarországért).  

Mint láthattuk a Történeti Tárház ebből a 
korból származó huszárszablyái főleg egyszerűbb 
szerelésű katonai fegyverek. Mind a tíz darab 
azonban egyedi készítésű, és rendkívül ritka da-
rab. A szablyákon kardvágások, „kardozások” 
nyomai ritkán látszanak. Valójában nem is vívtak 
ezekkel a fegyverekkel. A vágásokat elhajlással, 
elkerüléssel, pajzzsal hárították csak nagy ritkán 
a szablyák keresztezésével. A lovak mozgása ezt 
nem is tette volna lehetővé. A harcot a gyorsaság 
és az ügyesség jellemezte. A huszár amennyiben 
elvétette a vágást, a szablyán lévő fokéllel még 
korrigálhatott, és visszafelé is okozhatott így sebe-
sülést. 

A huszár is kettős fegyvert viselt. Fő fegy-
verét, a szablyát az övére szíjazva hordta, míg a ló 
bal oldalára egy hegyestőr vagy nehezebb pallos 
volt felmálházva. Láncinges ellenséggel szemben 
a hosszú hegyestőrt használhatta sikerrel. A tűhe-
gyes tőr szétfeszítette a láncing karikáját és hegye 
behatolt az ellenség testébe. A Tárház hegyestőre 
igen korai darab, a XVI. század elejéről szárma-
zik. A meglehetősen ritka darab pengéje négyélű, 
és több mint egy méter hosszú. A későbbi hasonló 
tőrök hossza még a 130-140 cm-t is elérte. A mi 
hegyestőrünk markolatgombja nyolc cikkre osztott 
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körte alakú. Kézvédő pántja fekvő nyolcas formát 
alkot. Alatta díszes, a hüvelyre rázáró hengeres 
kupakja van. A fegyver markolat szerelése acélból 
készült, amit ezüst bevonat díszít. 

Az ütő és sújtó fegyverek között, tollas és ge-
rezdes buzogányok szerepelnek. A gótikus tollas 
buzogányok a török idők harcait is végig szerepel-
ték. A nyélcsőre forrasztott lemezlapok sok eset-
ben áttöréssel, nemesfém berakásokkal díszítet-
tek. A körte, vagy gömbfejű gerezdes darabokat 
hadnagyi buzogánynak is nevezték a huszárok. A 
Tárház egyik hadnagyi buzogánya körte alakú, és 
tizenkét gerezdes. A körte fejét egy gömb zárja le, 
míg alsó részén többszörös gallérral csatlakozik a 
vas nyélcsőhöz. A nyélcső bordázott gyűrűkkel, 
deltoid alakú mértani lapokkal díszített. Ezek a 
buzogányok egy kiló körüli súllyal bírnak. Nem 
csak harci eszközök, hanem vezérlő jelvények is 
voltak egyfelől. A díszesebb ezüstből készült ara-
nyozott, ékköves példányok hatalmi jelképek vol-
tak. Sok esetben, mint a királyi jogar, az uralkodói 
jog elismerését is jelentették.  

A Történeti Tárház másik hadnagyi buzogá-
nya tizenkét gerezdes és bronzból öntötték. A fej 
alatt díszes gyöngysoros gallérsor fut körbe. Réz-
ből készült nyélcsöve csavart fonatos mintával dí-
szített. Ezek a hadnagyi buzogányok a XVII. szá-
zadból valók. A Tárház harci buzogánya vasból 
öntött. Hordó alakú testén négyzetes szemölcsök 
fokozták az ütés hatékonyságát. Ez a típus ritka, 
és kora egészen az Árpádok idejétől a XV. Száza-
dig számítható.  

A másik fontos ütőfegyver a katonák kezében 
az úgynevezett huszárcsákány. A XVI-XVII. szá-
zadból a gyűjteményben három ilyen darab szere-
pel. Ezeket a vasból kovácsolt fegyvereket igen 
kedvelték a huszárok. Hegyes csőrükkel a vérte-
zetet is átütötték, még tompa kalapácsuk csak el-
kábította az ellenséget, így fogságba vethették. A 
huszárcsákány kora egészen a szkíták idejéig ve-
zethető vissza, nem csak alakjuk, de méretük 
számtani középértéke is megegyezik. Voltak azon-
ban szokatlanul hosszú csőrű darabok is, díszes 
nemesfém berakással. Ezek közül Kemény János 
erdélyi fejedelem harci csákánya a Magyar Nem-
zeti Múzeum féltve őrzött kincse.  

A hosszúnyeles szálfegyverek közül több ala-
bárd képviseli az adott kort a magyar anyagban. 
Az egyik az egri Hatvani városkapu őrségének fel-

szereléséhez tartozott egykoron. Szokatlanul nagy 
holdsarló alakú vágóéle a törökidők korára emlé-
keztet.  
A hosszúnyeles fegyverek közül említhetők még a 
lándzsák és kopják, mert ezeket is nagy számban 
használták a török-magyar harcok idején. A gyűj-
temény erre vonatkozó tárgyai sokféle változatban 
készültek. A kopják a lándzsáktól főleg abban kü-
lönböznek, hogy a kopják szúró nyársa általában 
négyzet metszetű, illetve szimmetrikus. A bajvívó 
magyarok közkedvelt kopjáik hegye alatt kis 
zászlót hordtak. Gyulaffy László, Thúry György, 
Huszár Péter csakhogy legjobb hármukat említ-
sem nem igen akadt legyőzőre a török párviadalok 
idején. Gyulaffy László híres párviadalban a Ba-
laton jegén öklelte fel Bajazid agát kopjájával. A 
kútfők megemlítik, hogy a török testéből úgy kel-
lett a kopja vasat kiverni.  

A Történeti Tárház ágyúinak legrégebbi da-
rabja egy Vácról származó 7,5 cm kaliberű gránát-
vető mozsár. A vasból öntött palástján gyűrűkkel 
sűrűn tagolt mozsár lapos fenekű. A hírlövő 
ágyuktól erős oldalcsapjai különböztetik meg. A 
hozzátartozó gránátok is szerepelnek a gyűjte-
ményben. Az egyik bronzból öntött ritka típus. A 
másik üreges vasgránátnak a gyújtó fa pöcke is 
eredeti. A magas, meredek pályán kilőtt gránát 
becsapódáskor ettől az izzó pöcöktől kapta a gyúj-
tást a gránát üregébe töltött lőpor számára. A má-
sik kiállított üreges testű gránát jóval nagyobb 
ágyúhoz tartozott.  

A kiállítás hírlövő mozsarai közül a nagyob-
bik vasból öntött, négyzetes talpon álló. Palástja 
hengeres, sima. A csőszáj felé domború alakban 
végződik. Az oldalán kiálló lőpor serpenyő a gyúj-
tólyuk alatt látható. A másik kisebb hírlövő mo-
zsarat bronzból öntötték. Ezek a jelzőágyúk igen 
gyakoriak voltak a történelmük idejében.  

 
A Történeti Tárház gyűjteményében szereplő hu-
szita és paraszt fegyverek is ebben a teremben lát-
hatók. A XV. századból való az a nagy méretű új-
támaszos szablya, ami Hunyadi Mátyás király ide-
jén az újra születő huszárság kezében is megfor-
dult. Az enyhén ívelt pengéjű darab egyértelműen 
lovassági fegyver. Meglehetősen nehéz, robosztus 
szinte átmenetet képez a lovagkardok és a szab-
lyák között. Mivel a törvény szerint a parasztok 
nem viselhettek fegyvert csak külön engedéllyel, 
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így övükben egyélű nagy kést hordtak. Ezt tör-
vényesen viselhették. Ám a kiskaput kijátszva a 
törvény paragrafusok között, ezek a kések egyre 
nagyobbak lettek. A vitrinben látható parasztké-
sek már a kardok méretével vetekedtek.  

Az Egri Történeti Tárház két öreg XVII. szá-
zadi keréklakatos puskája meglehetősen ritka és 
drága darabnak számít. Ezek a puska típusok a 
XVI. század közepén jelentek meg a történelem-
ben. Többféle változatuk is ismert. Katonai és va-
dászfegyverek is készültek ezzel a mechanizmus-
sal. Az utóbbiak igen szép vésett fémszerkeze-
tekkel, dúsan faragott csontberakásokkal díszített 
kivitelben jelentek meg. A magyar múzeumok leg-
szebb darabjai a Kőszeg és Győr ostromával díszí-
tett csont berakásos mesterremekek.  
A külső kerékkel szerelt példányok a korábbiak. 
Működtetésük és kezelésük meglehetősen nehéz-
kes volt. A csőbe megfelelő mennyiségű lőport 
adagoltak, majd a betöltött ólom golyót kóccal le-
fojtották. Utána egy kulcs segítségével a szerkezet 
kerekét felhúzták, amit automatikusan rögzített a 
mechanizmus. A felnyitott lőporserpenyőbe fel-
porzó lőport adagoltak, majd a kovaköves kakast 
az acél kerékre zárták. Az elsütő szerkezet kiol-
dása után az acélkerék pörögni kezdett, és szikrát 
csiholt a rászorított kovakőből. Ez a szikra meg-
gyújtotta a serpenyőben lévő lőport, ami a gyújtó-
lyukon át berobbantotta a csőben lévő lőportölte-
tet. Megtörtént a lövés.  

A gyűjtemény korábbi darabja külső kerekes 
mechanizmusú, amire még a régebbi elsütő tech-
nikát, a kanócos szerkezetet is rászerelték a biz-
tonság kedvéért. Ez volt a legkorábbi és legegy-
szerűbb puskalakat szerkezet. Maga a fegyver ne-
héz, nyolcszögletes, csillaghuzagolású vastagfalú 
kovácsolt csővel szerelt. A hozzá tartozó eredeti 
felhúzó kulcsa is megvan. A másik fegyver belső 
kerekes vadászpuska. A lakatszerkezete művészi-
en vésett, rendkívül dekoratív. A lakatlemezén fu-
rulyázó pásztor birkákat legeltet. A kerékborítá-
son növényi minták, a kakason szörnyfej, vagy 
sárkányfej díszlik. A nyugati kardok és fegyverek, 
sisakok, pajzsok vértezetek részletes ismertetésére 
ezen írásban nem térnék ki, de jelezném azok 
rendkívüli értékét és míves megjelenését.  

A Török Birodalom fegyver remekei nyolc vit-
rinben láthatók. Arannyal, ezüsttel cizellált szeif 
és samsír szablyák, szinte mindegyike jelzett, ko-

rán idézetekkel feliratozott. Különösen értékes az 
a vezéri szablya, amin III. Szelim szultánra utaló 
arany feliratú szöveg olvasható. A janicsár puskák 
damaszkolt, cizellált csővel, fém veretes díszes 
ágyazatban sorakoznak. Ezüst markolatú piszto-
lyok, ezüst töltéstartók dicsérik a keleti ötvös mű-
vészetet. A rendkívül díszes cizellált pajzsok kö-
zül kiemelkedik egy perzsa darab, aminek mito-
lógiai jelenetsora kulturális rokonságunkra utal. A 
jelenetsorok között látható a csodaszarvas, a szent 
grál, a paradicsom legendájának folyamata. A 
gyűjteményben látható Kara Musztafa seregeinek 
egyik vezér dobja, ami kiemelt ritkaságnak szá-
mít. A dobot 1683-ban Bécs ostrománál használ-
ták a törökök. Később a dobot hadizsákmányként 
a császári csapatok lefoglalták, majd saját csapa-
taik szolgálatába helyezték. Bizonyíték erre a 
hordszíj verete, amin Bécs védelmének parancs-
noka, Rüdiger tábornok neve szerepel.  
 

 
 

Korán szablya 

 
A magyar díszfegyverek közül kimagaslóan 

értékes darab gróf Zichy Ferenc szablyája. Pen-
géjén a grófi aranycímerrel. Magyar ötvösművé-
szeti remekmű az a szablya, aminek ezüst marko-
latát uralkodóink alakjával díszítették. A markolat 
egyik oldalán Szent István királyunk fejére hozzák 
az angyalok a Szent Koronát. Alatta a hárító rész 
közepén Attila király, míg a markolat felső részén 
Árpád nagyfejedelem alakja pompázik. A túlsó ol-
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dalon Hunyadi Mátyás király domborműve látszik. 
Szintén ezüstveretes, értékes darab az a szablya, 
amit Lazarevics Filippió és Brankovics György 
szerb uralkodók domborművei díszítenek. Az 
ezüstveretes szablyák között több darabot ékkö-
vekkel díszítettek az egykori mesterek. 
 

 
 

Magyar ezüstveretes szablya 

 
Rákóczi Ferenc korát idézik újratemetésének 

1907-évi koszorú- és zászlószalagjai. Ezek közül 
kiemelkedik Rákóczi Ferenc temetkezési zászlaja. 
A fekete selyem brokát lobogót az egyik oldalon 
Boldogasszony anyánk igen szépen festett képe 
díszíti, míg a másik oldalán a Rákóczi címer és a 
Magyar királyság birodalmi címere látszik. Ez a 
nemzeti relikvia kétség kívül a Múzeum legféltet-
tebb kincse. A fegyverek közül nem hiányoznak a 
széles pengéjű rendkívül ritka fringia típusú szab-
lyák sem. Az egyik gróf Beleznay felirattal íródott, 
aki Rákóczi Ferenc ezredese volt. A barokk hu-
szárszablyák között természetesen megtalálható a 
Máriás vagy Madonnás szablyának nevezett típus 
is. A gyűjtemény teljesen komplett huszáröltözéke 
egy törzstiszti változat, alezredesi rangban. A má-
sik eredeti atilla Bartus József nagyváradi huszár 
főhadnagy öltözéke. A sűrű zsinórzat zseniális vé-
dő szerepet töltött be a huszárok öltözékén. A sok 
fémmel erősített zsinórzat akadályozta, felfogta a 
kardvágásokat. Könnyű viselete, praktikus védő 
jellege alapján az egész világ átvette a magyar hu-
szárok öltözékét, hadfelszerelését. A huszárok 

megbecsült fegyvernemei lettek a világ haderő-
inek. A múzeum 1848-as gyűjteménye külön vit-
rinbe mutatja be a huszárok és gyalogosok fegy-
verzetét. Ritka darab Csernus Emánuel, Kossuth 
Lajos egykori pénzügyi államtitkárának töltéstás-
kája. A huszárszablyák között egy széles pengéjű 
csonkon, Máriássy János ezredes családi címere 
és semptei győzelmének dátuma érdemel figyel-
met. A gyalogos szablyák között is vannak egyedi, 
díszes példányok. Igen ritka darabnak számít a 
Jászberényi huszárok egyikének egykori katona 
ládája. Két oldalát ferdére készítették, hogy befér-
jen a szállító szekéroldal falai közé. 
 

 
 

Huszárruha 

 

 
 

Huszárszablya 
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Mezopotámiai szobrok 

 
 

Nimród szobra 
 

A múzeum időszakos kiállításán volt látható a 
„Mezopotámiai ősök nyomában” címmel rendezett 
bemutató. A kiállított cserép szobrok és pecsét-
hengerek Kr. e. 2180-800 közötti időből származ-
nak. A szobrok sumér istenségek, királyok és böl- 
csek alakját formázzák. Látható volt Innana-Istar 
termékenység istennő, An az ég istenének, Ham-
murapi a törvényhozás királyának szobra is. Nim-
ród és Gilgames az Ur város királyának mítoszi 
hősének alakja sem hiányzott. Valamennyi szob-
ron ősi képjel és ékjel írások láthatók. A múzeumi 
installációkon párhuzamok láthatók a folyamközi 

és hazánk földjéből előkerült régészeti leletek kö-
zött. A hasonló régészet, nyelvi azonosságok, jel-
képek felhívják a figyelmet újra Torma Zsófia 
egykori nagyszerű régészünk munkásságának foly-
tatására. 

Jelenleg az Istenek és Fegyverek című idő-
szakos kiállítás van folyamatban. Az egzotikus vi-
lág misztikus keleti istenségeinek szobrai, tárgyi 
emlékei, illetve az adott környezet díszes fegy-
verei jelentik a kiállítás tárgyát. Ismét látható a 
kiállításon két Sumer terrakotta szobor, amely 
Hamurappi és Gudea királyt ábrázolja. 
 

 

 
 

Rákóczi Ferenc temetkezési zászlaja a Rákóczi címerrel és a Magyar királyság birodalmi címerével 
 

(A zászló másik oldala a 99. oldalon látható) 
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Végh Tibor 
 

Az önmozgó 
Újabb bizonyíték arra, hogy a Magyar Szent Korona világmodell 

 
Pár éve az egyik TV-csatornán Egely György, a 
klasszikus fizikatudomány szerint lehetetlen (és 
így a szabadalmi hivatalok által elfogadhatatlan) 
jelenségekkel foglalkozó bátor fizikus bemutatott 
egy videofelvételt, amelyen egy (szíriai vagy liba-
noni?) amatőr feltaláló önmozgó szerkezete volt 
látható működés közben. (Azért nem nevezem 
”Örökmozgónak”, mert az anyag előbb-utóbb el-
kopik.) Megpróbálom ezt a szerkezetet leírni, és  

azt is, amennyit megértettem belőle. Kérem a 
tisztelt Olvasót, szigorúan ellenőrizze a gondolat-
menetemet. 
Ha van egy (függőleges síkban) forgásra képes 
szerkezet, amelynek (függőlegesen megosztott) 
egyik fele folytonosan „nehezebbé” tud válni, 
mint a másik fele, akkor a 2 fél közötti súly-
különbség forgatónyomatékként hat a szerkezetre 
és állandó mozgásban tartja. (Lásd az 1. sz. ábrát.) 

 
A forgatónyomaték nagyságának alakulása kör alakú szerkezetben 

 

 
a, b  =  a forgatónyomaték iránya a kör két felén 

1… 5 = felvett mérési pontok a körön a forgatónyomaték nagyságának grafikonjához 
 

 
 

 egyenletes súlyelosztású      a jobboldal állandóan 
  szerkezet esetén képződő „súlytöbblete” esetén 
  

 

1. sz. ábra 

 
Mi legyen a ”forgásra képes” szerkezet? Ter-

mészetesen kerék, ami tengelyen forog, és a ten-
gely természetesen alá is van támasztva, de ezt az 
állványszerűséget most nem    is ábrázolom. A ke-

réknek természetesen lehetnek küllői, de feltét-
lenül csak páros számban, hogy a (függőlegesen 
megosztott) 2 fél között ne állhasson elő súlykü-
lönbség a kerék bármilyen helyzetében. 
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A keréken karok vannak. Ezek úgy vannak az 
egyik végükön a kerékhez rögzítve, hogy elfordul-
hassanak a kerék síkjával megegyezően. A karok 
2 kerék között is elhelyezhetők. (Lásd a 2. sz. áb- 

rát.) A karok lehetnek sínszerűségek, vagy cső, de 
mindenesetre zárt pályát képezzenek egy golyó 
számára, amely a karok egyik végétől a másikig 
tud gurulni. 
 
 

A kar két határhelyzete 
 

 
 

 

2. sz. ábra 

 
A keréken ütközők vannak, minden kar előtt, 

és után. (Az ”előtt” és ”után” a jobbos forgásirány 
szerint értendő.) A karok előtti ütköző arra szol-
gál, hogy a kart a kör (a kerék) sugarával egyező 
helyzetbe hozza. A karok mögött levő ütköző pedig 
arra szolgál, hogy a kart a kerék sugarára merő-
léges helyzetben tartsa. 

A karok helyzete a forgás során változik. Ezt 
a 3. sz. ábrán 8 karral ábrázolom. (De a szerkezet 
több karral is készülhet, természetesen csakis pá-
ros számban.) Az 1-es kar éppen a forgás felső 
pontján túl jutott, a golyó tehát a kialakuló lejtő 
külső végétől a kar belső (a felfüggesztés felőli) 
végéhez gurul, és ezzel lökést ad a forgáshoz. A 2-
es kar közbülső helyzetben van az l-eshez és 3-
ashoz képest. Ugyanígy a 8-as a 7-eshez és 1-
eshez képest. A 3-as kar éppen túljutott az első 
90°-os helyzeten, ezért függőleges állásból víz-
szintesbe billen. Ezzel az ütközéssel forgásba hoz-
za a kereket, (még nagyobb mértékben, mint az l-
es helyzetben a golyó), és a benne levő golyó a kar 
belső végétől kifelé, a külső végéhez lökődik, ami 
további energiát ad a forgáshoz. Az így messzire 
kinyúlt (3-as) kar nagyobb forgatónyomatékkal 

bír, mint a vele szemben levő 7-es kar. A karok 
előtti ütköző még a 4-es kart is olyan helyzetben 
tartja, hogy kinyúltan nagyobb a forgatónyomaté-
ka, mint a kerék másik oldalán levő 6-os karnak, 
amely függőlegesen lóg, ugyanúgy, mint az 5-ös 
kar legalul. 
 
A karok és a golyók helyzetének sematikus ábrázolása 

a körforgás során 
 

 
 

= a 90o-onkénti fázisok helye a körön 
 

3. sz. ábra 
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Összegezve: a szerkezet megvalósítja azt a – hihe-
tetlennek tűnő – követelményt, hogy a kerék jobb-
oldala állandóan nagyobb forgatónyomatékot ered-
ményező helyzetben van a súlyeloszlás változása 
folytán, mint a baloldala, így külső erő nélkül 
mozgásban tartja a szerkezetet. 

És most térjünk vissza egy pillanatra a Szent 
Korona (általam) korábban tárgyalt eszmei szer-
kezetére, amely, a képek szentjei névünnepének 
az évkörön történt elhelyezése után a Boldog-
asszony-központúság tengelyét alakította ki. (Ősi 
Gyökér 2009/3) Az évkörben ugyanúgy 4 fontos 
pont, helyzet mutatkozik meg, mint a most tárgyalt  

önmozgónál, és a 4 helyzet ugyanúgy egyértelmű-
en szimmetriatengely meglétére utal, és ez a szim-
metriatengely mindkét szerkezetben – a Szent Ko-
ronában is és az önmozgóban is – ugyanolyan 
irányú: a kör jobb felső negyedére mutat, vagyis 
ahol a döntő (...szó szerint a döntő, billenő...) 
mozzanat történik; az, ami mozgásba hozza a szer-
kezetet. 

Mi mást jelenhet ez, mint hogy a Szűz moz-
gatja, élteti a világot, (merthogy az élet = moz-
gás). Merthogy a körnek a Szűz csillagképének 
megfelelő helyén keletkezik az az erő, ami moz-
gatja a szerkezetet. (Lásd a 4. sz. ábrát.)  
 

 
Az „útánállásos” helyzet azonossága és a szimmetriatengely egyezése 

 

 az évkörön és az önmozgón 

 
 

4. sz. ábra 

 
 

Figyeljünk fel arra is, hogy az évkörön 
mindkét 3-személyes kettős ünnepnél (a nyári 
Napfordulónál és az őszi Napéjegyenlőségnél), az 
önmozgónál pedig a felső és a jobboldali fázisban 
u.n. ”utánállásos” a helyzet! Vajon a Szent Koro-
na tervezői-készítői is ismerték az önmozgó titkát, 
vagy épp azért tudták ők is megszerkeszteni azt, 
mert ismerték a Mindenséget mozgató erő jellegét, 
ami a Szt. Koronában is, és az önmozgóban is 
kifejeződik? 
És itt a magyarázata a szvasztika alaki megjele-
nítésének is. (négykarú világmodell) A Szent Ko-
rona és a szvasztika összefüggését az Ősi Gyökér 
2009/4 számában ismertettem. 

A Szt. Korona eszmei rendszerében az év-
körben a baloldalon 5 szent van 5 ünneppel, a 

jobboldalon 11 szent 9 ünneppel, tehát itt is azt a 
bizonyos többletet láthatjuk, ami a forgáshoz 
szükséges! (Lásd az 5. sz. ábrát.) Ugyanakkor a 
csillagászati félévek között egyensúly van (:7+7 
ünnep, 8+8 Szent III. 21.-IX. 23. között). 
Az alcímben azért írtam ”újabb” bizonyítékról, 
mert  
− Molnárfi Tibor az ”A Szt. Korona misz-

tériuma” c. ”A Szt. Korona és a kozmosz” al-
című könyvében (2000) már bemutatta, hogy 
a Szt. Korona méretarányai megegyeznek az 
egyiptomi Nagy Piramis méretaranyaival, 

− Németh Zsolt az ”A magyar Szent Korona” c. 
könyvében (2007) kimutatta, hogy a Szt. 
Korona képeinek mintázata analógiában van 
a részecskefizikai elemekkel, 
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− jómagam pedig már 2002-ben észrevettem, 
hogy a Szt. Korona abroncsa (amelyről a mér-
nökök bebizonyították a szándékos asszi-
metrikusságot – lásd Ferencz Csaba ”Szt. 
István király koronája” c. könyvét ugyancsak  

2002-ből) azért asszimetrikus, mert az Eget, 
az égi kört jelképezi, márpedig a nyári 
Napfordulótól a téliig tartó (”jobboldali”) 
csillagászati    félév három nappal hosszabb, 
mint a másik félév. 
 
 

A jobboldal többlete és a (III. 21.-IX. 23 közötti) csillagászati félévek kiegyensúlyozottsága (:3+4=2+5 ünnep, 
3+5=2+6 Szent) a Szent Korona eszmei rendszerében 

 

 
 

5. sz. ábra 

 
 
Van olyan vélemény is, miszerint a kerék bal-
oldali súlyának felemelése felemészti azt az ener-
giát, amit a jobboldalon a kar billenése és a go-
lyók gurulása előidéz, így a kerék csak meg-
lódulhat, de nem marad forgásban. Lehet. Nem 
baj. (De persze ha pl. 30°-nál valamicskével 
odébb tudja forgatni a lökés a kereket, akkor 12 
kar beállításával a lökések elég sűrűen következ-
nek egymás után ahhoz, hogy a forgás fennmarad-
jon, ha ennek során szakaszosan lelassulások és 
felgyorsulások váltakoznak is. Valamicskével 
több, mint 22,5o lendítés esetén 16 kar… stb.) De 
nem is az igazából a fontos, hogy az ”örökmoz- 
 

gást” az ember az anyagi világban meg tudja-e va-
lósítani, hanem az, hogy ez a felmerült párhuzam 
a figyelmünket a Szent Korona eszmei szerkeze-
tére irányította, és így sikerült a világot mozgató 
szellemi erő működését jobban megértenünk. 
Merthogy ami az anyagi világban nem lehetséges, 
az a szellem világában természetes. Pl. ha van 2 
zsemlém, és az egyiket odaadom valakinek, akkor 
nekem kevesebb marad. De ha 30 diákot meg-
tanítok az 1xl-re, nem csökken az én tudásom, de 
sokan másoké növekszik. Ez a csoda, így működik 
a szellem. 
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Tellói Pecsét 
 

Gyárfás Ágnes 
 

és a Magyarságkutató hallgatók: Pálinkás Éva, Csörnök Szilárdné, Bodor Magdolna, 
Hörcsik Magdolna, Galamb Gabriella, Tóth Mónika, PhS Pitlu János, Tibold Szabina,  

Bubcsó Gábor és Bubcsóné Marika 
 

 
 

638. Tello (Girsu) Iraq. Inscribed in reverse Oh Edinmugi, vizier of the god Shakkan, who assists mother in 
childbirth: Ur-lugal-edina, the physician, is your ser-vant'. Louvre MNB 1350; greyish-brown veined stone; 

6,1x4,5 cm; Delaporte, 1920, T. 98. Period IIIb. 

 
Előző számunkban (37. old.)1 közöltük a Tellói 
jóslat elnevezésű pecséthenger lenyomatának 
ábráját, de nem elemeztük. Arra gondoltunk, hogy 
ismerkedjenek ezzel a fontos, zöld kőre vésett 
dokumentummal, mely a turáni népek sorsának 
előrejelzését tartalmazza, de fényt vet az eredet, a 
származás kérdésére is. 
 Tudjuk, hogy a pecséthengert végiggörgették 
a puha bitumenen, s annyit nyomtak rá, amennyit 
jónak láttak. Most, helyesen a szöveget közöljük 
és egy mágus pateszit, aki a jósigét tolmácsolja. 
 

Ibis redibis nunquam per bella peribis 
A jós mondatok sajátossága 

 
 Ahhoz, hogy a Tellói jóslatot megértsük át 
kellett néznünk a jóslatok stílusát, a jós mondatok 
sajátos mondattanát. 
 Ókori híres jóshelyeket ismerünk, fennma-
radtak nevezetes jósmondatok, melyeket a latin 
tanárok ma is tanítanak, de az ókor előtti időből 

                                                 
1 Ősi Gyökér 2012, 40, 2-4. 

nem maradtak fenn emlékeink. Egy angol szerző 
összegyűjtötte a történeti korok amulettjeit, jósla-
tait, de könyvében a legkorábbi kor anyaga, me-
lyet tárgyalt az Asszír-Babiloni Semita uralom 
ideje volt. Bemutat korai perzsa, arab, föníciai ira-
tokat is.2 A föníciai pecséthengerek rovásbetűsök. 
Ezek közül az egyik magyarul jól olvasható: 
„Eredutu javjaidat Napad (Napod?) adja” (124. 
old.)3 Ez a mondat nem jóslat, nem is babona, ha-
nem inkább szakrális toposz. Az Asszír-Babiloni 
anyag reliktumai Budge könyvében a Nap éves út-
járól szólnak, vagy történeti emlékek, de nem jós-
latok. 
 Az ókori jóshelyekről a görögök révén ismert 
Dodona város tradíciói őriztek emlékeket. Dodona 
Epiruszban feküdt a m o l o t t o k  földjén. Dodo-
nát az ismeretlen eredetű pelazgok alapították. A 
régi neve H e l l ó p i a ,  vagy H a l l ó p i a  volt, 
mivel a papok hangok alapján jósoltak. A város 

                                                 
2 Budge. Wallis E. A. Amulets and Superstitions Dover 
Publ. Inc. New York 
3 Gy Á: Vizek könyve I. köt. MBE Miskolc, 2006. 
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körül ősi tölgyes erdőben a hegy oldalán száz for-
rás fakadt, s még emlékeztek rá a görögök, hogy 
az őslakók „mindenféle jószágban bővelkedtek”.4 
A papok a tölgyfák lombjainak suttogásából jósol-
tak az embereknek. A város pelazg neve a 
h e l l ó  vagy h a l l ó  szóból ered, s így árulko-
dik maguknak a pelazgoknak az eredetéről is. 
 Amikor Ábrahám kijött Ur városából, és Iz-
ráelbe költözött, a jós tölgyekhez közel ütötte fel a 
sátorát és istentiszteletet is e tölgyfák alatt tartott. 
 A szöveges jóslatok jellegzetessége a két- 
vagy többértelműség: elmész, visszajössz, soha 
háborúban nem veszel el. Vagy elmész, soha nem 
jössz vissza, háborúban fogsz elveszni. Az értelem 
azon múlik, melyik mondatrészhez csatolom a 
’nunquam’ soha jelentésű kötőszót. 
 Évekig bizonytalankodtunk a Tellói jóslat ol-
vasatán, s még most, az utolsó órán is láttam a 
hallgatók arcán a kétkedést. Ugyanis a pecséthen-
ger szövege rejtélyes. Összegyűjtöttem a formai 
alapon hasonló képjeleket, s így több értelem lé-
pett elő a szövegből. 
 Először a legdrasztikusabb értelmű mondat 
bontakozott ki: „A forgás tudás, őstudás. Subir 
Orion királyára, a megtisztító szent Vízanyára AN 
Kis városára AN a teremtő csapást mér, a Magos-
ságban életre teremtett Subir népre.”  
(L 565 = HUM zúz, csapást mér) 
 Ez a szöveg azért is valószínű, mert tudjuk, 
hogy a feketefejű babiloniak éppen a pecséthen-
gerek alkotása idején űzték el őket őseik földjéről. 
 Másodszor lehetséges az 5. kartus képjelét 
’gyümölcsöztet’, gyümölcsöt hoz értelemben olvas-
ni (L 565), esetleg összezúzza, hogy sok gyümöl-
csöt teremjen…, mint a diófát, amelyet minden 
évben megcsapkodunk a bő termés reményében. 
Lehet, hogy Kis városára mérnek csapást, mert 
tudjuk, hogy a Babiloniak először Akáldot fog-
lalták el és Kiss városa Akáld város volt. Ezután 
változott a tartomány neve Akádra. Az 1. kartus 

Subir képjele egy KI  ország, föld jellel rö-
videbb és nem véletlenül. Valószínűleg AKÁLD 
már babilóniai és nem Subir tartomány volt ekkor. 
 Harmadszor a SA = izom gyökkel (L 321). 
Ekkor nem kap külön értelmet, hanem K I S  
v á r o s s a  formában kerül a mondatba és a kan-
na, a vízöntés lesz az ige. Ekkor az a jóslat mon-

                                                 
4 Pallas lex. Dodona címszó 

danivalója, hogy Vízözönt bocsájt AN a felsorol-
takra. Kr. e. 2000 után lehetett Vízözön, mert a 
fekete fejűek kivagdosták a fákat, s ezért a rend-
szeres ártéri kiöntés is felduzzadhatott özönvíz 
méretűvé. 
 Lehet az 5. kartus képjele ’átmos’ értelmű is. 
Ez kapcsolódhat a kannához, s így a Vízanya mos-
sa át értelemszerűen a felsoroltakat, s a „Magos-
ban élő Teremtő Subir népét” is, vagyis a turáni 
népek összességét. 
 Minket azért foglalkoztatott mélyebben ez 
utóbbi megfogalmazás, mert a kanna, a Vízanya és 
az átmos szavak összecsengenek, együtt értelmez-
hetők. Azért is, mert téridőben a Vízöntő világ-
hónap felé közeledünk és a Subir-Káld-Akáld ira-
tok kiemelten sokat foglalkoztak a Vízöntővel, 
akárcsak a magyar népmesék. Itt a Vízi Péter és 
Vízi Pálra, meg az Arany nyílvesszőre gondolok 
elsősorban. 
 A jós papok, a hallók a tölgyek közelében él-
tek, azért, hogy a Magosság hangjaival folyamatos 
legyen a kapcsolatuk. Az ősi pelazgok turáni ere-
detűek lehettek, amint azt már több nyugati tudós 
bizonyította. A hang zenei hatást fejt ki, ezért gon-
doljuk, hogy régen, a pelazgok korában énekelve  
vagy ritmikus prózában adták át a hallottakat. 
Azért találunk a Tellói jóslatban ismétléseket, 
mert a ritmus megkövetelte, s az ismétlések fokoz-
zák a szakrális emelkedettséget. 
 A zene az emberiség legősibb művészete. 
Véljük, hogy a h a l l ó jósok, táltosok a zene 
szakralitásának is őrei voltak az évezredek során, 
s nem szolgáltatták ki Isten hangját az állandóan 
lesben álló gonosz vágyainak. A Tellói jóslat is rit-
mikusan olvasható. A szimbolikát a teremtés ket-
tős ágát prózában írtam le, mert magam is, mint 
eleink tömörségre törekedtem, s arra gondoltam, 
hogy a szerelemben fogant teremtésről beszél az 
irodalom, a líra, a népköltészet, csak olvasni kell, 
s azonnal részeseivé válunk a teremtés csodá-
jának. 
 
 
 
 
 Internet 
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 1. 2. 3. 4. 5. 6.  
 MOTTÓ SZIMBÓLUM 
 
 AN AN AMA UR 
 Atya- 
 L 13 L 13 istennő L 38 
     L 237 
 AN forgás 
 GAN 
 SUBIR Kanna L 13 KAS 
 VÍZÖNTŐ   
 L 166 
 L 134 LU-  
 GAL TU  
 L 168 BUR SU 
 PUR L 151 L 7 ZU 
   tiszta 
 LUH  
 él LUCS US 
 MU MOS SUBIR L 211 
    UR  
 Magos  KISS Ra TU 
  VÁ- Re (?) SU 
  GIL ROS  L 7 ZU 
 L 61 L 85 L 321 L 425 L 38 
 L 168 KÁRPÁT SUBIR 

 
 Egy lehetséges olvasat: 
 
1. A Magosságban élő teremtő Subir népét 
 

2. átmossa 
 

3. An teremtő Kis városában és 
 

4. Istenanya Ur városában a Vízöntő tisztító 
kannája 

 

5. O R I O N  Subir lugal: 
 

Mottó  „A forgás tudás. Őstudás. 
 A teremtés folyamatos.” 
Két rúdon álló korsó: 
Kárpát-Subir Kalama, őshaza 
Lugal Geme nagy Urasszony, 
Ki Mada 

 
 

A szimbólumról pár szó 
 
 Kétágú életfa, mellette női és férfi jelképek-
kel. Mondanivalója formailag emlékeztet a temp-
lomi igeolvasás mozzanatára. Ők nem szóltak, ha-
nem szimbólummal vésték a szívünkbe a teremtés 
általuk vélt alapigéjét, mely azt fejezi ki, hogy a  
t e r e m t é s  az ősmagban egyesült két különbö-
ző, de egymáshoz vonzódó minőség lélekteli ta-
lálkozásának eredménye. A mag szervessége érvé-
nyesül az eredményben, ezért a teremtésben min- 
 

den szerves. A női ág kifejezi a Tejút ágas-
bogasságát, a szarvas mivoltot és a termőre fordult 
növényzetet. A másik, a l u , a férfiforma az US, 
ŐS, GIS világát hordozza, a teremtés hímségi erő-
terét. A Tellói pecsét LU formájú ősszimbóluma a 
szerelem motívumát a vágyat is kifejezte. 
 Az élővilág szerves voltát jelképezi a stilizált 
madárfészek, mivel a madár, a madar a teremtés 
őseleme volt. 
 

 A Tellói jóslat kulcsszava a következő képjel: 
  

 E képjel többször előfordul a Labat  
 szótárban. 
 

 
 SA izom 
 

 L 104 
 

 LUH mosni 
 LUCS 
 L 321 
 

 DAMAGU szeretetre méltó 
 jó, kedvelt 
 mint a MAGIRU szó 
 

 L 356 
 

 HUM összezúzni 
 LUM gyümölcsszállító 
 L 565 gyümölcsöztető 
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 L 134 

   
 

L 168 

 Ugyancsak meghatározó a Vízöntő képjele, 
amelynek van GAN = kanna(vizes) jelentése is. 

Ez segített kiválasztani a LUH LUB 
LUCS = (lubickol) (lucsog) mosni 
igét (L 321), mert a szövegnek így van 
értelme. A víz és a mosás együtt a 

Subir népre vonatkozik. Nézzük meg közelebbről 
a Subir képjelet, amely kétszer fordul elő a jós-
latban. A Subir és a Kárpátu szavak olyan föld-
rajzi nevek, amelyek egyben az ott élő népek ne-
vei is. 
 A kárpátu korsók rúdon állnak a rudakkal 
együtt Istennő jelképek. A korsó formavilága min-
dig nőt idéz. A rúd  (L 124) TAB gyökkel meg-
kettőzést, sokasítást, sokszorozást is jelent. Az in-
doeurópai ’enTAßlisment’ együttes, vagyis több 
embert jelentő szóban van nyoma. Itt, a pecsét-
hengeren a két rúd közé írt szöveg szállóige voltát 
jelzi: „A forgás tudás. Őstudás.” A szövegíró kí-
vánja, hogy ez a mottó terjedjen, tudja meg sok 
ember, s ezáltal váljék ismertté, hogy a szerves 
világegyetem működésének lényege, a forgás  
(L 166). 
 A mi szempontunkból az a lényeges, hogy 
mind a Kárpátu, mind a Subir képjel olvasatai kö-
zött szerepel az e d i n  szó. Mivel a Tigris és Euf-
rátesz köze nincs hegyekkel körülvéve, a két 
’haza’ szóban a víz dominál. Vizes edény, tál, me-
dence, amely akár lehet Éden is. 
 A SUBIR szó népnév, mint a KARPATU. A 
vízzel mindkettő kapcsolatos. A KARPATU képje-

le egy vizeskorsó:  jelentése: DUG, LUD, 
KARPATU, EDIN 

A Subir négy országrész, föld, nép 
összekapcsolása a MAG, a MAGARU 
jelével.  
A sokszor előforduló TU, SU, ZU gyök 

 (L 7)  
Mezopotámiát jelenti (L 45),5 SU-BIR 
értelemben (L 7).  
 

A szövegeket befejező USTU szóban ugyancsak az 
L 7 féle TU, SU, ZU gyök szerepel. A TU gyököt 
azért választottam, mert a szó jelentése Ő S -
T U D Á S . Azonban lehetne akár USSU-t vagy 

                                                 
5  SU-BIR/BIL, SUBARTU = Mezopotamé 
   SU-KUr-rU-Ki város Mezopotámiában: SURUPAK Labat, 
René i.m. 

USZU-t is mondani. Kicsit meglepő, de az UCCU 
(utánam), hajrá, előre értelmű szavunk ősállapotát 
olvassuk így ki. A turáni nép soha nem ülepszik 
le, hanem a himnuszok, jóslatok, mesék végén to-
vább lelkesít: itt a vége, fuss el véle! Uccu utá-
nam! 
 A teremtés művét gyakran ábrázolták a Subir-
Kálok, akár a magyar nép. Elég, ha az Altintepei 
szarvasra vagy a Miskolci Kelengyésládára gondo-
lunk. 
 A Tellói jóslat c. szépen metszett pecséthen-
gerén a teremtést bizalmas megfogalmazásban áb-
rázolta. 

A kizöldülő életfán virág is van, ma-
dár is van, amelyet a biológiai lánco-
latot imitáló fallikus szimbólum meg-
érint és életet lehel belé.6 
 A két rúdon álló Kárpát korsó 
közé helyezték a szöveg mottóját, a 
szerves lét lényegét: „a forgás tudás. 
Őstudás! A Vizek népénél”.  
 A két rúd óriási méretű vízjel és 
a jelentése világosan utal a Subir, a 
Kárpát, Kal haza vízben gazdag vol-
tára. A Tulipán Népe táblán is a „vi-

zeken ülő” Kárpát-medencébe irányítják az Ősök 
HUN és MAG népét a Vízözön elől. 
 A Kárpátu és Sabir szó jelentése nemcsak tál, 
pohár, váza, hanem e d i n  is. Az angol olvasat-
ban használták ezt a szót, Edin-a értelemben.7 
Nem erről van szó. Ahol tál, váza, pohár van, ott 
edény is van. Az ’edin’ értelme: víztároló edény. 
Labat René úgy írta a magyar szavakat, ahogy 
tudta. Pl. a jön-megy igét: tu, du, gin gyökkel írta 
le. Csak mi tudjuk, hogy a gin = gyön, gyün. Ha-
sonlóan kiegészítést kíván az e d i n  leírása is 
edényre. 
 Minél többször ejtem ki az edin szót annál in-
kább látom magam előtt a vizekban gazdag, se-
lyemfüves rétet, a lápok őstölgyeseit, az Istenanya 
Szent szarvasaival. Az Éden nem más, mint egy 
hegykoszorúval védett szent kert, a mennyei Isten 
kertjének földi változata. A Kárpátu edény jelen-
tése az Édenre utal. Ede, Edinboró, Edelény, 
                                                 
6 Kisfaludi György mondta, hogy a Magyar Szent Korona 
pártázatán a hegyes elemek világoskékek, fiú az oválisok 
rózsaszínek leány szimbólumok. 
7 „Oh, Edin – mugi…” vagy a végén  
  „Ur – lugal – edina the physician…” Collon i.m. 638. sz. 
ábra 
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Edem (Ádám), Éden szavak mind az ED alap-
gyökre vezethetők vissza.8 
 
 
 Pál-il 
 A pecséthengeren látható férfi lehajtott karja 
fölött is képjel van. Erről mindenki azt gondolná, 
hogy mestersége címerét jelenti, de itt másról van 
szó. A képjel a férfi szívén fekszik. Arról beszél, 
ami a szívében van. 
 

 MUS 
 MAMUS 
 ISTENANYA 
 L 103 
 

 Az Istenanya földi papja, szolgája, szolgála-
tának karbantartója, pabil-palilja, maga az első 
palil a Nyilas Orion (L 295) vagy bármely elhi-
vatott férfi, aki hivatása, belső tudatossága, és 
szíve döntése alapján a Boldogasszonyt szolgálja. 
 A P a l i l  szó birtokviszonyt fejez ki. Azt je-
lenti, hogy az I l o n a  Pálja. Akit a képen látunk 
nem orvos, amint azt a korsók miatt az indo-
európai asszirológusok feltételezték, hanem annál 
több. Az Istenanya szolgája táltospap. 
 A pecséthengert Kr.e. 2192-2004 között vés-
ték. Abban a korszakban, amikor a hódító babi-
loni hatalmat figyelmeztetni kellet az élet „forgan-
dó” voltára. A Tellói jóslatnak világméretű az üze-
nete. Az oktalan uralmi rendszereket változékony-
ságra inti, de az üldözött Subir-Kál népnek a meg-
újulást ígéri, nem hatalomban, hanem lélekben. 
Tudom, hogy ezt olvasva sokan legyintenek, no, 
sokra megyünk vele, gondolják. Igen, valóban 
sokra megyünk vele. Az a dolgunk, hogy a két 
korsó vízzel átmossuk, megújítsuk önmagunkat és 
a világot. Ezt a feladatot időről-időre felújítja szí-
vünkben a Teremtő. Vízi Péter és Vízi Pál mint 
két szerte áradó vízforrás megküzdött a próbatéte-
lekkel, vagyis megvívtak önmagukkal, s aztán el-
indultak, hogy a lélektisztító munkát elvégezzék a 
világban, még nagyapjuk országában is. Nagyap-
juk, az öreg király váltig küzdött ez ellen. Elkép-
zelni sem tudott mást, mint ellenséges bevonulást, 
okkupálást. 
 A turánok fiai mindig, tehát a mai napig tisz-
tában voltak ezzel a megbízatással. Soha nem 
gyarmatosítottak, soha nem alkalmaztak erősza-
                                                 
8 Tibold Szabinával közös gondolatunk 

kot. Ha igen, még az elnyomók helyett is veze-
keltek, mint a „Hideg napok” esetében. 
 A Tellói jóslat tehát szólt az akkori babiloni 
hatalmi rendszerhez, nem fenyegetve, hanem böl-
csen az élet forgandóságára hivatkozva. Üzenetet 
küldött az üldözött, hazájukból kiűzött turáni-
aknak, a Subir-Káld népnek. Az üzenet lényege, 
hogy a tiszta, szent Vízanya „tiszta szívet és szent 
lelket ad nékik” és megőrzi népét. Az Istenanyá-
nak tehát gondja van népe lélektisztaságára, s ak-
kor is vigyáz erre, amikor a gond napjaiban a bá-
nat terhe nyomja szívünket. 
 A gondviselő viszony kölcsönös, mert itt a föl-
dön elhivatott férfiak ápolják a Boldogasszony 
imázsát, s amilyen lent ugyan az van fent is. Ez az 
Orion alapította ősi rend, melynek minden turáni 
férfi tagja volt. A nyelv maga is őrzi az égből eredő 
rend emlékét. A turáni férfiak az Istenanya szelle-
mének ápolását a családban hitelesítik, feleségük 
lelkük, testük fele része. A régi szabir-káldok írá-
sában  ez a képjele, olvasata pedig P Á R , de 
csak a házaspárt írták így, mert az egyébkénti 
p á r  szó jele az Iker csillagképével azonos: . A 
turáni ikerfiakat pedig az ismert kis, kecskecsecs 

képjellel:  
 A Krisztus utáni századokban üldözték az Is-
tenanya tisztelőket. Ennek irodalmát az eretne-
kekről írt munkámban dolgoztam fel (60-75. 
old.).9 
 Az első palil, pabil maga Orion-Nimrud volt. 
A csillagkép három övcsillaga emlékeztet a Há-
rom Királyokra, akik a Kos csillagkép 0o fokán ál-
ló időzónában mentek a Kis Jézus és Édesanyja 
látására Betlehembe. A Három Királyok pabil Pa-
teszik voltak, vagyis Isten földi helyettesei, akik 
Isten helyett a földön ápolták a Boldogasszony 
tiszteletén át a nők tiszteletét és boldogságát. Ezt 
a feladatot gyakorolták december 24-én, amikor 
főpapjuk Orion teljes fényességében delelt az 
égen, s a Világ Világosságát életre hozta édes-
anyja, Szűz Mária. Ez volt a történelemben az 
utolsó pillanat, amikor tisztelet övezte az Isten-
anyát és rangjának, szentségének őreit a p a l i l  
királyokat. 
 Később ugyanis üldözték és menekülésre 
kényszerítették őket. Így menekült az elhagyott 

                                                 
9 Gy Á: Eretnekség a korai középkorban. Ősi Gyökér 2011, 
39, 3. 
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barlangba Thébai Pál vagyis p a l  i l ,  s mások 
is, akiket ma szentként tisztelünk. Egészen Nagy 
Lajos király koráig barlangokban húzták meg ma-
gukat, ahol szaporodtak, nem haltak ki, s megőriz-
ték világnézetüket, és a magyarság sorsának őstit-
kát, a kettős vízsugár lélektisztító erejébe vetett 
hitet, az őseredet tudatát, és a Boldogasszony tisz-
teletet. 
 
 
 Palilok-Pálosok 
 A középkori vallási szokások szerzetesrendbe 
tömörítették őket, amely Nagy Lajos király korá-
ban megszilárdult. Addig barlangokban éltek. 
Fejér Mátyás Jenő könyvéből tudjuk, hogy éltek 
hazánkban barlanglakó, kiemelkedően nagy tudá-
sú táltosok, a nép jótevő orvosai, akik a magyarság 
lelki-testi bajára tudtak orvosságot (195-279. 
old.).10 
 A középkori társadalom valláserkölcsi regulái 
a szerzetes rend feltételeit szabták meg számunk-
ra, ha vállalják a nyilvánosságot. A szerzetesi lét-
forma kialakítását anyagiakkal is elősegítették a 
magyar királyok. Szerte Magyarországon találunk 
Pálos rendház nyomokat. Elsőrendű feladatuk a 
magyar tudat ápolása volt. Ezt más szerzetes rend 
nem is tudta megtenni. A magyar tudat ápolásá-
nak első pontja a Boldogasszony kultikus tisztele-
te. Nagy Lajos király uralkodásának egyik kima-
gasló eredménye volt Tébai Szent Pál testereklyé-
inek megszerzése. Az Érdy kódexben szép magyar 
nyelven leírták a hazahozatal és elhelyezés ese-
ményeit. (73-79. old.).11 A leírásból kitűnik, hogy 
381-ben Konstantinápolyban már volt Szűz Máriá-
nak szentegyháza, mert Emánuel császár itt he-
lyezte el Remete Szent Pál testét. Utána Velen-
cében őrizték a szent csontokat, mígnem 1381-
ben Nagy Lajos király hadisarc gyanánt megkapta 
és Magyarországra hozatta. 
 Ezután indult virágzásnak Remete Szent Pál 
rendje, az egyetlen magyar alapítású szerzetes-
rend itthon és a nagyvilágban. 

                                                 
10 Őshitünk sámánjai. In: - - Középkori magyar inkvizíció. 
Editorical Transsylvania Könyvkiadó v. Buenos Aires. 
1956. 
11 Beszéd Remete Szent Pál testének Magyarországba hoza-
taláról. In: Olvasókönyv. Szerk. Lonkay Antal Budán 1855. 

 A pálosok Szűz Mária anya- és nőtisztelete 
nyilvánul meg a Pálos Passióban, az egyetlen ma-
gyar hősénekben, amely Jézus Urunk életéről szól. 
(61-76. old.)12 
 A Nagy Lajos király korabeli pálosok Remete 
Szent Pált „ősüknek” tekintették, s magukat lé-
lekutódoknak. Regulába nem foglalt feladatuk ki-
rályi léptékű volt, ezért a mindenkori királyi aka-
rattal karöltve tudott érvényesülni. A nagy kirá-
lyok lelki támaszai voltak. Ősi pateszik dolga volt 
hidat rakni Isten és király közé. Ismerhette Páz-
mány Péter is hivatásukat, ezért fűzte össze a ma-
gyarság fennmaradását a pálosok sorsával. II. Jó-
zsef eltörölte a pálos rendet, de nyomokban meg-
maradtak. Az utolsó pálos szerzetes Árva Vince 
atya 2010-ben hunyt el. 
 Pázmány Péter jóslata a magyarság végét je-
lentené? Talán vessük össze a Tellói jóslattal, a 
korai p a l i l o k  üzenetével. 
 Pázmány Péter ismerte a pálosok küldetésé-
nek titkát, s úgy vélte, hogy amíg élnek, addig 
van, aki a magyarságtudatot ápolja, s az Istenanya 
védi az ő népét, mert a pálosok védik a földön az 
Istenanya égi szentségét. Ha kihalnak megszakad 
a kölcsönösség, s ez a vég. 
 Pázmány Péter lelki szeme előrevetített egy 
tragikus képet, amely letargikus és riasztó. 
 A p a l i l o k  azonban visszafelé is ismerték 
a járást és jó magyar módra a kályhától indultak 
el. Ez volt a kezdet, az eredet, a f o r g á s , amely 
őstudás. Az élet nem lineáris síkban zajlik, hanem 
körben jár, s ezen belül is minden, minden forog. 
Amikor a siralmas vég képe borzaszt, az ősanya, a 
Boldogasszony, a Vizek úrnője korsójával átmos-
sa, megtisztítja a lelkeket. Ettől válunk alkalmas-
sá arra, hogy a tisztítás művét tovább folytassuk, 
úgy, mint Vízi Péter és Vízi Pál. A Tellói jóslat 
nem más, mint a hosszú népmese sűrített lényege, 
vagyis a tanulsága. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 132 versszakos hősének Hadnagy Bálint könyvéből. In: 
Pálos Passió. Írták: Bakk Erzsébet - Bakk István – Gyárfás 
Ágnes. MBE. Miskolc, 2011. 
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Babilon összezúzta Agadekit 

 

 
 

516. An original inscription was erased, together with the arms of two of the gods, and the seal was re-inscribed 
Epir-mupi, the strong one: Medu is your servant. BM 89119; greenstone; 2,7x1,7 cm; Collon, 1982a, No. 135; 

Period IIIa Kr.e. 2334-2000. 
 

 
 

1. BABILON HUM  Babilon összezúzta 
2. MU RA AGADEKI  Magos, uras, Agadekit 
3. MA, LU  Asszonyt és férfit 
4. USTU  Őstudás 

 
 Agadeki lerohanása Kr.e. 2334-2000 között 
zajlott le. A „Babilon összezúzta Agadekit” című 
pecséthenger a harci cselekmények egy epizódját 
mutatja be, amely szimbólum értékű. Az őslakos 

pár fegyvertelen, meztelen és a Madát , a ha-
zát védte. A fegyverrel rájuk törő két férfi egyike 

rugdos, kiszúrja a férfi szemét, a másik tépi a nő 
haját és buzogánnyal veri fejbe. A két áldozat ma-
gas testalkatú, magasabb, mint támadóik. Ugyan-
csak feltűnően magas a Tellói jóslat mágusa is. 
Különböző testalkatúak voltak az üldözöttek és az 
üldözők.  
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 Kr.e. 2000-től Agadekit már AKÁD-nak írják 
a Babilonba szivárgott zsidó írástudók, akik aztán 
a Kálok és Subirok hátrahagyott kultúráján ki-
munkálják a Babiloni műveltséget. Az ősi kép-
jelírás gyökeivel kísérelik meg a saját nyelvüket 
írásba foglalni. Ez az a kultúra, ez a nyelv, ame-
lyet Oppert sumirnak nevezett. 
 A Káld-Subir mágus gondolkodásmódja, mint 
a Nap járása: nagy íveket tesz, aztán mindig 
visszatér a kiinduláshoz. Tudták, hogy a Babiloni 
uralomnak is vége szakad egyszer, mint minden 
hatalmi rendszernek, a mágus arra figyelmezteti 
népét, hogy tárja ki szívét a megtisztulás szent-
ségének. 
 Azok a jövőbelátók, akik a 18-19. században 
a magyarság vesztét jósolták. Pl. Herder line-
árisan gondolkodtak. Ez azt jelenti, hogy látták a 
nemzet kifelé sodródását, de nem tudták, hogy a  
 

turáni nép, így a magyar is a Magosság fia, s a 
számára megjósolt szakadékból mindig a Menny-
be jut, mert a Föld forgása miatt körülöttünk min-
denhol Mennyország van. És a Teremtő a forgással 
nemcsak a Világmindenséget tudja megtartani, 
így a Földet is, hanem népét is, akinek ősét a 
maga képére teremtette. USTU. Ez az őstudás. 
 Lehet, hogy azért írták le ezt a több jelentésű 
képjelet13 a korai mágus pateszik, mert minden 
jelentés egyszerre, egy mondaton belül értelmez-
hető. Lehet, hogy a teremtő AN csapást mérhet az 
ő subir népére Orion-Nimrud és Istenanya gyer-
mekeire, az uriakra, kissiekre, akáldokra, de át-
moshatja, megizmosíthatja és gyümölcsözővé te-
heti.  
 A csapásokat már megkaptuk. Rajtunk múlik, 
hogy a többi is beteljesedjék. Úgy legyen. Ustu. 
 
 
 

 
 
 

Õsi Himnusz 
 

(Rovásírás alapján Dr. Bobula Ida nyelvész könyvéből13 
 

Országok országa, 
Törvénytudás népe, 

Napkelet s Nyugat közt 
A világnak fénye, 
Nagy a te nemzeted, 
Nagy a te végzeted, 

Oly messze magasztos, 
Hogy föl sem érheted. 

 
Mint a magas mennyég, 
Szíved mérhetetlen, 
Életed gyökere 

Szent és sérthetetlen, 
Hegyek, árnyas erdők, 
Hős föld büszke népe, 
Ez a Te végzeted 
Ősi öröksége. 

 
Erős, gazdag vár vagy, 
De az örök törvényt, 
Amit Isten rád rótt, 
Vállalnod kell önként, 
Hogy beteljesüljön 
Győzelmes végzeted: 
Úr oltára te vagy, 
Emeld fel a fejed! 

 
                                                 
13 Lásd a 17. oldal jobb oldali oszlopának alján 
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Bakk István-Bakk Erzsébet 
 

P. Árva Vince atya, az egyetlen magyar pálos emlékére 
 

„Hogy mit nem ír, vagy hol nem ír, 

az nem a bizonyítás témája.” 

 

 
    

P. Árva Vince atya az általa felújított 
Nagyasszonyunkról elnevezett Sziklakolostorban 

 

P. Árva Vince atya az 1786-ban, II. Habs-
burg József által eltörölt első magyarországi pálos 
rend visszaállítását szorgalmazta. 
Az ő indokai a következők voltak: Boldog Özséb 
1250-ben, a Pilisben, a szentkereszti kolostorban 
megalapította az első Pálos rendet, amely 1786-ig 
működött és egész Európát behálózta. További 
tény az, hogy 1784-ben megalakult a Lengyel Pá-
los Kongregáció. 1934-ben ugyan betelepedett 
Magyarországra, de teljesen elhallgatva az 1784-
ben történt leválást az „anyatörzsről.” 
P. Árva Vince atya bebizonyította, hogy az 1934-
től, vagyis a “Lengyel Pálosrend” Magyarországra 
való betelepedése óta, sőt már az előkészítő idő-
ben is, mennyi konfliktus és ebből mennyi szomo-
rú emberi sors alakult ki. Befejezésül pedig elő-
terjesztette a végleges és egyedül lehetséges, tar-
tós megoldást. 
Előzményként: a szerzetesrendek 1951-es felosz-
latása idején megismerkedett egy volt teológussal. 
Megbeszélésük tárgya volt az, hogy nem engedik 
“kiveszni” az egyetlen magyar alapítású szerze-
tesrendet. 1953-ban egyszerű fogadalmat tett. 

1956-ban, pedig az örökfogadalmat tette le, így 
lett ő pálos szerzetes. Mert 1956-ban, a forrada-
lom idején kirakták az esztergomi szeminárium-
ból, egy félévet a Budapesti Központi Szeminári-
umban töltött, de visszakérte magát újra Eszter-
gomba. Ekkor történt, hogy a Budapesti Központi 
Szemináriumban tanuló kispapokat is megtizedel-
ték az állami szervek. Végül ő szerencsésen be 
tudta fejezni a tanulmányait Esztergomban.    Pon-
tosan    1959. júniusában pappá szentelték, majd ti-
tokban letette a rendben az örökfogadalmat a fen-
tebb említett teológus kezébe ekkor az ő novícius 
mestere is Arató László pálos atya (P. Botond) 
volt.  
A szünidőket töltötték együtt és a Rend lelkiségé-
vel foglakoztak, rendtörténettel, imádsággal. 
1961-ben felfedezték kis társaságukat és az atyát 
illetve a teológus társát börtönbüntetésre ítélték. 
(Arató Lászlót, Bolváry Pált) Ettől kezdve már a 
pappá szentelt Árva Vince atya egyedül volt kény-
telen tovább vezetni a titkos pálosok kis csoport-
ját. Utólag számom kérni Árva Vince atyától és 
ettől a kis csoporttól, hogy miért nem volt kolos-
tori tapasztalatuk – teljesen abszurd – amikor bár-
mikor rájuk lecsaphatott volna az ÁVÓ, az AVH 
utódja. Ma már azt is tudjuk, 1989-ben újrendfő-
nököt neveztek ki, pont akkor, amikor konszoli-
dálódott a rend élete, olyan vezetőt, akinek nem 
volt szinte semmi köze a magyar pálos szellemi-
séghez. P. Máté atya személyében, aki előtte egy 
kevés ideig karthauzi és egy rövid ideig ciszter 
volt. Neki valóban volt kolostori gyakorlata és 
csak 10 nappal tette le a fogadalmat P. Árva Vin-
ce atya előtt, de semmiféleképpen nem vezette a 
titkos pálosok csoportját 30 éven át. Már többszöri 
kísérlet volt a rend visszaállítására 1864-ben, 
1902-ben, 1918-ban, 1934-ben, 1961-ben és 
1989-ben. 
Tudjuk, 1934 és 1951 között Lengyelországból te-
lepedtek ide pálosok. (A lengyel pálosok felerő-
södésével, 1784-ben a magyar rendtől leválva ön-
állósultak. A leválási folyamatot a lengyel király 
Stanislaw August Poniatowski követelése idézte 
elő, hogy a lengyel rendtartomány 1784-ben a ma-
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gyar anyaországtól és rendfőnökétől különvált. VI. 
Pius pápa pápai rendeletével VI. Pius „Apostoli-
cae Sedis auctoritas” kezdetű brévéjével a lengyel 
rendtartományt leválasztotta a magyar központú 
rendről.)  
További előzményként: Az 1786-ik esztendő rom-
boló villámként csapott le Remete Szent Pál szer-
zetére; II. József ezen évben törölte el a magyar 
szerzetet. Majd II. József 1790. január 26-án 
visszavonta a főként a szerzetesi életet sújtó ren-
delkezéseinek többségét. A későbbi I. Ferenc 
1802-ben, kiadott rendelete értelmében a bencé-
seket, cisztereket, premontreieket visszaállította. 
A császár 1804. március 28-án így ír: A pálosok 
visszaállításáról el kell tekinteni. Ennek oka a pá-
losokat jellemző magyar szellemiség, továbbá a 
Vallásalap nem akarta visszaadni a pálosok va-
gyonát. Még Lipót programja sem kedvezett a ma-
gyar Pálos-rend újragondolásának, a különböző 
kormányzati formák ötvözése, a titkos társasági 
kultúra egyes elemeinek beépítése a politikai gya-
korlatba és a kompromisszumokat kiegészítő poli-
tikai zsarolás miatt. Lipót megkötötte a magyar 
nemességgel az alkut, de egyben olyan titkos tár-
saságot hozott létre, amely más társadalmi erőket 
próbált mozgósítani, mindenekelőtt az elégedetlen 
városi polgárokat és a parasztokat. 
Lipót ezeknek a politikai térből kirekesztett ele-
meknek országgyűlési képviseletet akart biztosí-
tani, hogy sakkban tartsa a nemességet, amely az 
össztársadalmi érdekek képviseletében lépett fel.  

Lipót kamatoztatni akarta a szerb-magyar és 
a magyar-román ellentéteket. Így hozta létre pl. a 
szerb kancelláriát. Ebben a légkörben született a 
Suplex Libellus Valachorum is. 
Már 1845-ben, Szcitovszky János hercegprímás-
nak, a rend konfráterének kezdeményezésére, 
1864-ben négy pálost és két klérust küldött Péli-
szentkeresztre Kneflinski Máté – Częstochowából. 
Szcitovszky János halálával ez a kísérlet is meg-
hiúsult. A Monarchia alatt a pozsonyi országgyű-
lésnél a magyar rendek többször is kérték az 
uralkodót ill. uralkodókat a rend újbóli legalizálá-
sára, de sikertelenül. Ugyancsak sikertelenül vég-
ződött a pálosok 1902-ben történt nagyváradi le-
telepítési kísérlete. 1918-ban Markievicz hívott 
magyar ifjakat a lengyel noviciátusba. Bodó Gel-
lért felszentelt pap pálos szerzetes akart lenni, de 
nem engedték meg, hogy fogadalmat tegyen. Ő és 

Benedek nevű társa hazaérkeznek fogadalom nél-
kül, és jelentkeznek Zichy Gyulánál aki mint ka-
locsai érsek megkezdte a tárgyalásokat a pálosok 
érdekében. Mások is fogadalomtétel nélkül érkez-
tek haza, mert a rend lengyel vezetői nem támo-
gatták a magyar törekvéseket, ezért nem bocsátot-
ták fogadalomra az ott jártakat.  
Így az addigi próbálkozások, hogy magyarokat a 
lengyel noviciátusban neveljenek, sikertelenek 
maradtak. 1934-ben országos ünnepség keretében 
vehették át a Lengyelországból érkező Csensztoc-
hovából /Częstochowa/ lengyel pálos atyák a gel-
lérthegyi Sziklatemplomot.  
Az ünnepélyes beiktatás május 21-én volt, a ház 
perjele P. Raczynski Kajetán novíciusmester lett. 
A pálosok iránt óriási volt az érdeklődés, nagyon 
sok volt a jelentkező, de érdekes módon csak he-
ten öltöztek be. De tudjuk, hogy 1989 után fordu-
latot vett országunkban is a Pálos-rend története, 
örökölve a sajátos múltbéli hagyatékokat. 1950. 
október 7. és december 5. között az országban el 
kellett hagyniuk a szerzetesházakat a rendtagok-
nak. A nagy reményekre, az eredeti magyar Pálos-
rend visszaállítására jogosító kezdeményezést az 
ország eljövendő szomorú sorsa határozta meg. A 
világháború és utána a kommunista diktatúra fél 
évszázada újból megsemmisítette ezeket a remé-
nyeket. A tagok toborzása titokban folytatódik, 
ekkor alakult a „klandesztin” pálosok szervezete, 
Árva Vince atya lett ennek vezetője.  
Az 1980-as években tizenketten maradtak a titkos 
Pálosrend tagjaként. Sajnos ezen társak közül né-
hányat a titkosszolgálat szervezett be és ezek róla 
(P. Árva Vince atyáról) rendszeresen adtak le je-
lentést mint az utóbb kiderült. (Miután Bolváry 
Pál novíciusmestert letartóztatták 1961. február 
7-re virradó éjszaka, P. Árva Vince atya1 ren-
díthetetlenül vitte tovább a „klandesztin”2 pálo-
sok vezetését, amint fentebb említettük. 
 

                                                 
1 Árva Vince (Rimóc 1932. október 14. – Budapest, 2008. 
december 15.) 
2222 A „klandesztin” („földalatti”) szerzetesek közösségét az 
1961-es évtől már egyedül vezeti Árva Vince atya rendfő-
nöki megbízottként egészen 1989-ig. Márianosztrán fordí-
totta magyarra Csonka Ferenccel a Gyöngyösi Gergely kö-
zépkori rendtörténetét. Ő terjesztette fel Rómába a „föld-
alatti” pálosok névsorát. 
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Részlet a jelentésbõl. 

 
Végre Dr. Lékai József bíboros kinevezésével a 
Vince atya helyzete időlegesen megszilárdult. Ő 
1976-ban kerül Márianosztrára az ősi pálos kegy-
helyre. A márianosztrai plébánosként az ősi pálos 
zarándokhelyet, a templomot restauráltatta és ma-
gát az ősi pálos zarándokhellyé, akarta fejlesztet-
ni. Újra indította a Jézus Öt Sebe Társulat kegy-
oltári tiszteletét a márianosztrai kolostorban. Vin-
ce atya Márianosztrán fordította magyarra Gyön-
gyösi Gergely eladdig „rejtőző” középkori rend-
történetét.3 Elindítja a márianosztrai Jézus Öt 
Szent Sebe Társulat Kegyoltári zarándoklatot. 
Itt is szorgalmasan tevékenykedett, felújíttatta a 
kegytemplomot, zarándoklatokat szervezett, lelki-
ségi központtá tette Márianosztrát. 
Lékai bíboros, prímás, esztergomi érsek 1985. de-
cember 16-án kelt 155-6/1985 sz. leiratával kine-
vezi P. Árva Vince atyát posztulátornak. A hivata-
los kánoni eljárás megindítására 1986. január 18-
án került sor az Esztergomi Bazilikában ünnepi 
szentmise keretében, melyet a bíboros, prímás, 
esztergomi érsek úr mutatott be. Az Istenben bol-
dogult Bíboros Főpásztor kérésére a Sacra Cong-
regazione per la dei Sancti, 1514/986. szám alatt, 
1986. ápr. 18-án Palattini bíboros prefektus alá-
írásával jóváhagyta a kanonizációs vizsgálat le-
folytatását. P. Árva Vince atyát még a későbbi 
elöljárói is azzal vádolták, hogy az egyház szem-
pontjából illegitim vezette a rendet. Érdekes vád 
                                                 
3 Gyöngyösi Gergely: I. Remete Szent Pál Remete Testvé-
reinek élete, ford. P. Árva Vince, Csanád Béla, Csonka 
Ferenc. bev. tan. V. Kovács Sándor. Fráter György Alapít-
vány, 1998. 
 

ez, főleg később, amikor már az illető nem él és 
már nem tud védekezni. 
    

 
 

Decretum 
 

A decretum így hangzik: 
 
Én, alulírott, Szent Pál Első Remete rendjének 
rendfőnöke tanúsítom, hogy Árva Vince atya ren-
dünk tagja. Ezt a szerzetest hivatalom tekin- 
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télyénél fogva a jelenlévők számára saját rend-
társamul ismerjük el a CJC 196-209 és a 197. 1 
kánonjogi törvények alapján (…) 1982. augusztus 
22. 
 
Tehát 1982-ben P. J. Płatek generális rendkívüli 
felhatalmazású delegátusi kinevezést adott P. 
Árva Vince atyának. 
 
Idézzük még ide P. Árva Vince atya által írt 
levelet: 
 

„Tisztelt (…)! 
 

Mint már fentebb említettem, a Pálosrend léte 
vagy nem léte kizárólag vallási kérdés, hanem a 
jövő záloga.  (…) Mint azt ma a XX. század utolsó 
éveiben már tudjuk, egy állam vagy nemzet fenn-
maradáshoz nem elegendő csupán a világ fizikai  
síkján való cselekvés, hanem igenis szükséges a 
Lélek működése. Amikor, a sors különös kegye 
folytán személyemben most újjáéledő Ősi Pálos-
rend, az ország vezetői által támogatva működhe-
tett a középkor folyamán, képes volt ezt az erőt a 
haza szolgálatába állítani. Most a millenáris ün-
nepségek idején van lehetőség arra, hogy ez 231 
év után folytatódjon. (…) 

P. Árva Vince az Ősi Pálosrend tagja 
Pilisszántó, 1999. október 31.” 

 

 
 

A márianosztrai Jézus Öt Szent Sebe Társulat 
Kegyoltára 

 
 
 

Tehát Vince atya 1985-ben Lékai László bíboros 
parancsának engedelmeskedve Rómába ment a 
Pápai Magyar Intézetbe, hogy szentté avatási dip-
lomát szerezzen. Így ő lehetett, aki elindította Esz- 

tergomi Boldog Özséb szentté avatási perét. Már 
ekkor voltak ellenzői ennek az ügynek, de Lékai 
bíboros ezeket a problémákat elhárította. 
 

 

    
 



PÁLOSOK 

 27 

    

Azonban a Lékai bíboros halála után megváltozott 
a helyzete Árva Vince atyának. 1988 tavaszán az 
új generális a követező üzenettel lepte meg: „Fo-
gadalmaitok érvénytelenek, mehettek ahová akar-
tok!” A váratlan helyzetet csak azzal sikerült meg-
oldania, hogy azonnal Rómába utazott és a szer-
zetesi kongregáció4 megnyugtatta, hogy rendben 
van minden és erről a generálist is tájékoztatják. 
1989-1994 között a Sziklakolostorban („Magyar 
Szentek Pantheonja”) volt, aminek a helyreállí-
tását szervezte a Rend országos gondnokaként. 
Majd 30 éven vezeti a rendet ennek köszönete-
ként a Pálos-renden kívüli életet, javasolnak szá-
mára. „Büntetésből” Pilisszántón segédlelkész 
lett. Miért is, hiszen ő volt aki 1989-ben a rendet 
újra alapította és elindította Boldog Özséb szentté 
avatási folyamatát posztulátorként. Továbbá arra 
törekedett, hogy a magyar rendre erőltetett lengyel 
vezetést megszüntesse és az Ősi rendet újra ma-
gyar központúvá emelje. Rómába felterjesztette a 
titkos pálosok névsorát, hogy elismerjék szerzetesi 
voltukat. Ezt a Szerzetesi Kongregáció 1989. má-
jus 20-án elismerte.  
 

                                                 
4 Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Tár-
saságainak Kongregációja    (lat. Congregatio pro Institutis Vi-
tae Consecratae et Societatibus Vitae Apostolicae): V. Six-
tus p. 1586. V. 27: alapította. A 17. sz-tól hosszú ideig a 
Megszentelt Élet Intézményeinek    Püspöki Kongregáció ré-
sze volt. X. Pius p. kúriareformja Szerzetesi Kongregáció 
néven ismét önállóvá tette. II. János Pál 1988. VI. 28: 
Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társa-
ságainak Kongregációjának nevezte el. Illetékessége a lat. 
egyházban kiterjed a Megszentelt Élet Intézményeinek és az 
Apostoli Élet Társaságainak Kongregációja    szerzetesren-
dekre, a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli 
Élet Társaságainak Kongregációja    világi intézményekre és 
az Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Tár-
saságainak Kongregációja apostoli élet társaságaira. A 
Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társa-
ságainak Kongregációjárrrra tartoznak mindazok a jogosítvá-
nyok, amelyeket az ilyen intézmények és tagjaik vonatko-
zásában a jog a Szentszékre ruház; a nagyobb elöljárók 
konfliktusainak rendezése, szabályzataik jóváhagyása, mű-
ködésük felügyelete; továbbá foglalkozik a Megszentelt Élet 
Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kong-
regációja a    remeték és a világi harmadrendek problémáival 
is. (Magyar Katolikus Lexikon: A Megszentelt Élet Intéz-
ményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongre-
gációja.) 
 

 
 

A levél elsõ oldala 
 
A levél fordítása:  
 

„Tisztelt Vince atya! 
 

Az egyházközség 1994. február 2-án megkapta az 
ön levelét, amelyben bizonyos problémák megol-
dása érdekében kért segítséget, amellyel a Szent 
Pál Rend magyar tagjainak kellett szembenéz-
niük, s egyben tájékoztat minket a Rendfőnök 
1993 novemberi látogatása során közölt feltételek-
ről, amelyek Önre vonatkoznak. 
1994. február 22-én is kaptunk Öntől egy levelet, 
amelyben további részleteket adott javaslatával 
kapcsolatban, hogy a pápai vendéget ki kell ne-
vezni; végül a dokumentációk is megérkeztek, 
amelyet 1994. április 20-án küldött el nekünk. 
Az Egyházközség alaposan tanulmányozta ezeket 
a dokumentumokat, és még több információt kért 
és kapott ezzel az üggyel kapcsolatban. Először is 
tájékoztatni szeretnénk Önt, milyen döntést hoz-
tunk a Magyarországon élő Szent Pál Rend hely-
zetére vonatkozóan, amellyel szembekerültek, il-
letve arról a határozatunkról, amely az Ön sze-
mélyes állapotát érinti. 
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1. Szent Pál Rend helyzete Magyarországon 
Mióta az Egyházgyülekezet megkapta a magyaror-
szági rend állapotának helyzetéről szóló jelentését 
a zirci apáttól, Dr. Kereces Károlytól, O. Cist. és a 
látogató beszámolóját is látta, amelyet az előző 
rendfőnök, P. Jan Nalakowski végzett, nem hi-
szem, hogy alkalmas lenne egy pápai vendég kül-
dése/felállítása. 
Továbbá megjegyzi, hogy a magyar tartomány 
felállításáról folytattak tárgyalást a rendházban, 
amelyet Czestochowában tartottak ebben az év-
ben, illetve azt is leszögezték, hogy ez a lépés nem 
volt alkalmas a jelenlegi körülmények megoldá-
sára. Az Egyházközség elfogadja ezt a határozatot, 
és nem kívánja felülbírálni azt. 
Szeretnénk azonban, hogy tudd, hogy ez a gyüle-
kezet továbbra is fejleszti a Szent Pál Rendet Ma-
gyarországon. 

 

2. Az Ön egyéni helyzete 
Az Egyházközség tudomásul vette azt a tiltakozó 
levelét, amelyet 1994. április 20-án írt még az 
előző Rendfőnöknek az ajánlások ellenére, mely a 
budapesti Szikla Kápolna látogatása során történt 
1993. november 10-én. 
Tájékoztatni szeretnénk az előző Rendfőnököt ar-
ról, hogy nem hisszük azt, hogy a Látogatás (8. k) 
hírére egy püspököt kellene találnia, aki hajlandó 
elvinni és bátorítani Önt a megjelenés napjáig, 
valójában egy “exclaustratio imposita”, amelyet 
csak a Szentszék (Kan.686.§3) jóváhagyásával le-
het érvényre juttatni komoly indokok ellenében, 
“servata aequitate et caritate”. 
Az Egyházközség felelősségének egyik része azon-
ban az, hogy gondoskodjon a vallási jogok tiszte-
letben tartásáról. A lelki növekedés elősegítése 
még fontosabb a vallási életben, melyben segítsé-
get nyújtanak a Krisztusban elkötelezettek számá-
ra, hogy hűségesek maradjanak a hitükhöz, és ez-
zel teljes egészében támogatják Szent Pál rend-
jének javát, illetve az Egyház érdekét Magyaror-
szágon. Emiatt fejezzük ki mély aggodalmunkat a 
rendvezetőikkel felmerülő, szemmel látható ne-
hézségek miatt, és észrevehetően kulcsfontosságú 
számunkra az Ön lelki épsége valamint a rend bé-
kéje is, pontosabban a köztük levő kapcsolat, me-
lyet rendbe kellene hozni. Ennek következtében 
nem vádolunk senkit sem, sem Önt sem a vezetőit. 
Hisszük, hogy eljön az idő, amikor a múltat ma-
gunk mögött tudhatjuk, és elfelejtjük a kímélet-

lenül kimondott szavakat és az átgondolatlanul el-
követett tetteket. Hitünk szerint csak akkor érhető 
el lelki fejlődés, ha a szeretet maradéktalanul 
helyreáll. 
 
A gyógyulási folyamat elkerülhetetlenül időigé-
nyes, amelyet nem lehet siettetni. Szerintünk az 
lenne a legmegfelelőbb, és egyben buzdítjuk en-
nek elfogadására, hogy a rend vezetőinek minden-
napi gondoskodása alól felmenthessük egy enge-
dély kiadásával. Tudatában vagyunk azzal, hogy a 
magyarországi Egyház szolgálatára felhasználható 
rendkívüli tehetsége, valamint tisztában van Ön is 
azzal, hogy számtalan olyan hely van, különösen 
vidéken, ahol az Egyház apostoli munkáját a pa-
pok és a vallásosság hiánya visszafog. Megvitattuk 
már ezt a kérdést az apostoli nunciussal Magyar-
országon, valamint meghallgattuk az Esztergom-
budapesti érsek tanácsát is. Meg szeretnénk hívni 
Önt egy beszélgetésre az apostoli nunciussal, hogy 
egy megfelelő megoldásra kérjen segítő választ. 
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy egy ilyen küldetés 
semmiképpen nem tekinthető büntetésnek, sem a 
Szent Pál rendtől való elkülönítésnek, amelyhez 
ragaszkodik, és amelyért oly sokat tett már. 
Vallásossága jó hírnévnek örvendene, és megad-
nánk az apostoli nuncius testületével együtt azt az 
engedélyt, mellyel a Szent Pál renden kívül él-
hetne (Kan.665§1), ameddig szükségesnek ítéli. 
Reméljük, és imánkba foglaljuk, hogy ez segít-
ségére legyen Önnek a béke és szeretet növe-
kedésében, és ez által még közelebb kerüljön 
Krisztushoz. 

Őszinte tisztelettel Krisztus Jézusban. 
 
 

 
 

P. Árva Vince atya posztulátori pecsétje 
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Idézet a Szentszékhez intézett, az Ősi Rend 
visszaállítását kérő levelére kapott válaszlevélből: 
 

„Vatikán, 1997. november 7. 
Megszentelt Élet Intézményeinek Kongregá-
ciója 
 

Tisztelendő Atya, 
 
A nagyméltóságú Pápai Nuncius Budapesten 
átadta hivatalunknak az ön f. év október 3-án 
kelt levelét, amelyben ön ismét kéri a Régi 
Pálos Rendbe tett fogadalmának az elismeré-
sét, és így a Boldog Özséb által alapított Régi 
Pálos Rend elismerését.  
 
1996. június 17-én kelt levelünkben már ki-
fejtettük, hogy hivatalunk most nem tartja 
szükségesnek a régi rend visszaállítását. ...” 

 
Szívélyes üdvözlettel az Úrban. 
 
Jesus Torres s. k., CMF   (hivatkozási száma: 
Prot. n. 14192/88) 

 
P. Árva Vince atyának visszatérő panaszai között 
volt, hogy „a közösség tudta nélkül folytatott meg-
beszélések a rendi ügyekben nem csak az új-
korban hanem a rend feloszlatásának körülmé-
nyeit is nagyban elősegítették. Így például Eszter-
házy Pál László5 (1730-1799) (kétszer választott 
generális) sem hívta össze a nagykáptalant a kart-
hauzi jogok elnyerését saját hatáskörben intézte, 
ami előidézte rend megszűnését ezzel is segédke-
zett II. Józsefnek.” Eredeti neve Eszterács aki az 
első ”generális infulatus” lett. Mint kiváló diplo-
mata, igen jó szolgálatot tett Mária Teréziának is. 
(Kisbán Emil p. 240.) A 400 évvel korábbi okle-
vélre hivatkozva minősítették monasztikus rendek 
közé a pálosokat. Még 1393-ban, mint valódi ki-
váltság IX. Bonifác pápa, 1401-ben engedélyezi, 

                                                 
5 Magyar Kurír 1799. II. p. 654.; Katona Stephanus: His-
toria critica regnum Hungirae …XLI. 1792. p. 578.  Továb-
bi kiadások: 1801, 1802. Brüsztle Joseph: Recensio uni-
versi dioecesis … Tomus, Pécs, I. p. 504.; Danielik János-
Ferenczy Jakab: Magyar írók, 1856. Pest, II. p. 72. Meg-
jegyzés: 1746-ben a Pálos-rendbe lépett: Rómába küldte a 
Rend tanulni. 1749-től újra Magyarországra érkezett. A 
rend megszüntetése után Sebastopol püspöke lett. 

hogy a Karthauzi rend (kegyelmeibe) részesüljön 
a pálos rend! A Mare Magnum … kiváltságok a 
karthauziak összes joga és kiváltságát jelentette 
1418-ban komoly előrelépést jelentett a Rendnek. 
(Liber viridis) (BEK 115. számú, Zöld könyv) 
Egyik legfontosabb okirat volt a magyar Pálos-
rend számára. Tartalmazta azt is, hogy nem léphe-
tett át magyar pálos szerzetes csak a még szigo-
rúbb rendbe a karthauziba. A rend megszűnteté-
sének előjátékaként a magyar pálosokat mivel ta-
nítói és gyógyító, lelkipásztori tevékenységet foly-
tatott, nem lehetett megszűntetni, mint monaszti-
kus vagy másképpen kontemplatív rend azért fel-
szólították a vezetőséget lépjenek át a domonkos 
rendbe, a pálosok atyák hivatkoztak a 1393-as ill. 
a Mare Magnumnak nevezett kiváltságaikra, hogy 
pálosok csak a karthauzi rendbe léphetnek át, 
ezért a saját kiváltságukat fordították a rend ellen. 
Természetesen ehhez kellett egy megfelelő rendi 
előjáró, mint Eszterházy, aki a Rend megtöretésé-
ben közrejátszott. A generális kérésére, aki 
Eszterházy Pál László volt, a monasztikus rendek 
– korábban már többször felszólították a páloso-
kat, lépjenek át a domonkos rendbe, mivel ők a 
régi kiváltságra hivatkoztak, vagyis nem léphet-
nek csak a karthauziba akkor tehát legyenek a 
karthauziakkal egyenlők és akkor már megszün-
tethetők közé sorolhatóak. Természetesen a pálo-
sok is, más rendekhez hasonlóan megpróbáltak 
újra talpra állni. Bár Ordódy Károly, mint rend-
vezető, megtett mindent, hogy Eszterházy cseleke-
detének következményei visszavonásra kerülje-
nek, de minden hiába volt. Hiszen tudjuk szinte 
minden rendnek sikerült visszaállítani az eredeti 
állapotot, csak a pálosok nem tudtak újraszerve-
ződni Magyarországon, vagyis feltételezhetjük, 
hogy a habsburgi törekvés mögött igazán a Pálos-
rend megtöretése-felszámolása állt. „II. József 
császár (1780–1790) meggyőződéses híve volt a 
felvilágosodásnak. Bürokratikusan szabályozott 
törvényi előírásai az egyházra, azon belül a szerze-
tesrendekre is érvényesek voltak. A Helytartóta-
nácsnak alárendelve megszervezte az egyházi köz-
igazgatás teljes centralizációját. Az állam felügye-
leti rendszere mindenre kiterjedt. (Meszlényi 
Antal: A jozefinizmus kora Magyarországon. 
(1780-1846) Bp., 1934.) 1784-ben a rendházak 
ellenőrzésének jogkörét kivette a rendfőnök, illet-
ve a tartományfőnök hatásköréből, eltörölte a vizi-
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tációt. Ezt a definitórium joghatóságának meg-
szüntetése követte. 1786. február 7-én kiadott 
rendeletében végül megvonta a pálos rend műkö-
dési engedélyét. (Kisbán Emil: A magyar Pálos-
rend története II. köt. Bp., 1940. 412-413. p.) Rö-
viden vázolni kell az ide vezető út állomásait. 
Mária Terézia (1740–1780) 1770. október 17-én 
elrendelte a szerzetesrendek tagjainak összeírását. 
Az utasítás rendelkezett arról, hogy a szerzetesi 
fogadalomtételre csak a 24. életévüket betöltött 
személyek engedhetők. Három év múlva eltörölték 
a jezsuita rendet, D’Alembert fogalmazásával él-
ve: az Apostoli Szék gránátosait. II. József 1781-
ben megtiltotta a szerzetesrendeknek, hogy Rómá-
ban tartózkodó generálisaikkal kapcsolatot tartsa-
nak. Ezzel párhuzamosan a megyéspüspökök 
fennhatósága alá helyezte őket. A császár 1782. 
január 26-án feloszlatta a kontemplatív szerzetes-
rendeket. Ennek estek áldozatul a kamalduli re-
meték. 1783. november 26-án megszüntette a tri-
nitáriusokat. A kármeliták felszámolására 1784-
ben került sor. 1785. február 22-én bezárták az 
ágostonos remeték három magyarországi monos-
torát. A császár egyházpolitikájának igazi kárval-
lottja a pálos rend lett. Az 1786. november 14-én 
kiadott pátens a bencés kongregáció végét jelen-
tette. Erre a sorsra jutott 1787-ben a premontrei 
kanonokrend jászói és leleszi prépostsága. Nem 
tudta eltörölni a ciszterciek zirci apátságát, mert 
az a heinrichaui (Poroszország) apátság tulajdona 
volt. Jelentős veszteségeket szenvedett el a do-
monkos rend és a búcsújáróhelyeitől megfosztott 
ferences rend. (Karácsonyi János: Magyarország 
egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. 
[Reprint.] Bp., 1985.) II. József 1782 és 1789 kö-
zött 359 kolostort szüntetett meg birodalmában. A 
Magyar Királyság területén ez 140 kolostort érin-
tett. (Meszlényi. 1934. 28. p.)” 
A szerzetesrendek belső önállóságát sértő jogi in-
tézkedések természetszerűleg vezettek a rendi élet 
válságához. Ordódy Károly (1778–1786) az utolsó 
pálos rendfőnök, 1785. augusztus 28-ra hívta 
össze a nagykáptalant. „Prekrit Pál horvát provin-
ciális éles hangú válaszlevélben jelezte, hogy nem 
kívánnak részt venni a választáson. Kifejtette, 
hogy pénzt nem küldenek a generálisnak, s utalt a 
megszüntetett definitóriumra. Álláspontja szerint, 
ha betiltották a fontos tisztségeket, akkor a rend-
főnökire sincs szükség. Arbesser Alajos osztrák 

provinciális a tartomány szegénységére hivatkozva 
jelezte távolmaradásukat. Kérdésessé tette a gene-
rális funkciójának létjogosultságát, mivel az a csá-
szár rendeletének értelmében tényleges hatalom-
mal nem bírt. A sváb és az isztriai provinciális 
anyagi nehézségekkel magyarázták távolmaradá-
sukat. (Császár Elemér: A Pálos-rend feloszlatása. 
In: Századok, 1901. 310-331.) Ordódy ezt a hoz-
záállást nem tudta méltányolni. 1785. július 4-én 
panaszos felterjesztést küldött az uralkodóhoz.” A 
beadványban nem csak személyes sértettsége 
okán, hiszen a rend jövője forgott kockán és a 
visszaminősítés megszűntetését szorgalmazta. 
1785. augusztus 20-án a Helytartótanácshoz for-
dult a generálist megillető járandóságok ügyében. 
(Kisbán: 1940. 416.) „A császár Szentmartonyi 
Tamás pálos rendfőnöki titkár személyében ide-
ális partnert talált céljai megvalósításához. II. Jó-
zsef kérésére Szentmartonyi leírta a rend helyze-
tét. Külön hangsúlyt fektetett a problémákra, 
létező rendellenességekre. (Császár: 1901. 316-
319. p.) Ez is szolgálta a pálos rend eltörlésére 
irányuló törekvéseket. Legalább annyira, mint az 
Eszterházy „remeklése” hiszen boldogtalan emlé-
kű XIV. Kelemen pápa (1769–1774) 1770-ben, 
kelt bullájában a monasztikus rendek közé sorolta 
a pálos rendet arra hivatkozva, hogy az már 1418-
ban részesült a karthauzi rend valamennyi privilé-
giumában és a rendet elhagyni akarók csak a 
karthauzi rendbe kérhették fölvételüket „A Szent-
szék a lengyel rendtartományt már korábban ki-
vette a magyar generális joghatósága alól, a rend 
ennek köszönheti fennmaradását. A lengyel kolos-
torokban megmaradhattak a pálosok, mivel azok a 
Habsburg Birodalom területén kívül estek. Mária-
völgyből átkerült a rendi irányítás Częstochowába, 
ami lehetővé tette a rendi folytonosság fenntar-
tását. Innen indultak később azok a kísérletek, 
amelyek a rend újbóli magyarországi meggyöke-
reztetésére irányultak. (Török József - Legaza 
László -Szacsvay Péter Pálosok. Bp., 1996. p. 32.) 
Az első kezdeményezésre már 1790-ben sor ke-
rült. II. Lipót király (1790–1792) megbízta az or-
szággyűlést az eltörölt rendek ügyeinek tárgyalá-
sával és a helyzet tisztázásával. A sátoraljaújhelyi 
kolostor egykori pálosai a megye követeit kérték, 
hogy ügyüket képviseljék. Sajnos nem jártak ered-
ménnyel.” Szerepet játszott ebben az is, hogy a 
Vallásalap (Religionsfond) már nem akarta visz-
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szaadni a rend lefoglalt hatalmas vagyonát. A 
helyzetet I. Ferenc király (1792–1835) 1802-ben 
kiadott rendelete újfent rögzítette. 1804. március 
28-án a király kimondta, hogy a „pálosok vissza-
állításától el kell tekinteni”. (Hermann Egyed:  

Kísérletek a pálosok visszaállítására a 18. század 
fordulóján. In: Theologia, 1935. 1. sz. 63-67. p.) 
A magyar folytonosság 1845-ben, akkor, amikor 
Kristóffy Gáspár az utolsó magyar származású pá-
los meghalt, veszni látszott.”6 

 

 
 

A szerzetesrend feloszlatásának végrehajtása 
 
A noviciátussal már a két világháború között is 
problémák voltak. 1934 és 1951 között a Pálos-
rendbe Magyarországon mintegy 600-an jelent-
keztek, de mindig csak annyit tartottak meg, hogy 
az önálló magyar tartomány ne jöhessen létre. Volt 
olyan eset, hogy egy hét alatt 70 teológust küldtek 
el alkalmatlanság címen. Szinte hihetetlen, hogy 
600 jelentkezőből kevesebb, mint 5% volt alkal-
mas. Például Dr. Szabó László, akit P. Mihály 
azért tett ki a rendből, mert a tiltás ellenére a rend 
történetével foglakozott, sőt a kommunista rend-
szer is meghurcolta.” 6 
P. Árva Vince atyát ide idézve: „folyó év szeptem-
ber 14-én kelt levelére az alábbi okok miatt csak 
most áll módomban válaszolni. Október 2-án de. 
fél 10-kor roham-mentők szállítottak kórházba 
erős szívrohammal. Gyógykezelésem nov. közepén 
ért véget. További orvosi felügyelet alatt és gyógy-
szer alkalmazása alatt állok. (…) 
Ezután természetesen, hogy igen meglepett a leve-
lének tartalma, mely most meg vissza akarnak 
kényszeríteni oda ahonnan minden áron ki akar-
                                                 
6 Kárpáti Zoltán Endre: A pálos rend visszatelepítésére tett 
kísérletek, In: Egyháztörténeti Szemle, 11. évfolyam 4. szám 
A. D. MMX. 
 

tak tenni! Nem kívánok kemény bírálatot mon-
dani, de annyit kénytelen vagyok, hogy ez egész 
egy nagy csalafintaság! Valószínű azoknak a kí-
vánságára készült, akik eltávolításomat kikény-
szeríttették! (…) Amit közölni kívánok a követ-
kező: Fogadalmaimat nem a csensztochovai Pálos-
rendbe tettem le!! Így a fogadalmam erejénél fog-
va nem ennek a Pálosrendnek vagyok a tagja!!!  
Jogi oldalról nézve [error invicibilis] talán az egy-
ház történelmében egyedüli, de nem egyetlen 
esete fordult elő! Pilisszántó, 1998. december. 
17-én.” 
„Valóban én a fogadalmamat nem a Lengyel 
Pálosrendbe tettem, hanem az Ősi Boldog Özséb 
alapította Pálosrendbe. Amikor fogadalmat tettem 
error invicibilis állt elő. Az error invicibilis hatása 
alatt tett actus érvényes az egyházjog szerint! Ezt 
a felismerést őszinte szívvel meg kell köszönnöm 
a (…) és mind azoknak akik ellenünk cseleked-
tek, mert ha nem zaklatnak engem, soha nem jöt-
tem volna rá az IGAZSÁGRA!”  
 
Elmondhatatlan nagy fájdalmakat élt meg P. Árva 
Vince atya: „E felismerés után ismét a Kongregá-
cióhoz fordultam, az úgynevezett error invicibisre 
(legyőzhetetlen tévedés) hivatkozva bizonyítottam, 
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hogy az én fogadalmaim az Ősi Boldog Özséb 
alapította Pálosrenbe érvényesek és nem a Len-
gyelekébe. Kértem ennek elismerését és az ősi 
Pálosrend ujjászervezését. (…) de elismerték, a 
második kérésemre azt válaszolták: nem alkalmas 
az idő. (…) Sőt, (…) úgy tapasztalom, hogy sajtó 
tilalmat rendelt el ellenem (…)” 
„Először csesztochowa nem akarta a Szikla kolos-
tor átvételét engedélyezni. „Ezek után Dr. Paskai 
László bíborossal úgy egyeztem meg, hogy az Esz-
tergomi Főegyházmegye részére veszem át a bu-
dapesti Sziklatemplomot és a kolostort, az átvételi 
szerződésbe bevétettem, hogy „a Főegyházmegye 
alkalmas időben átadja a Pálos Rendnek”! Má-
sodszor pedig át is adták alkalmas időben a rend 
700 éves ünnepén 2008. december 3-án – akkor 
amikor P. Árva Vince atya éppen már haldoklott a 
Baleseti Kórházban a Csíksomlyón elszenvedett 
balesetének következtében – a Lengyel Kongregá-
ciónak. (sic!) 
Nézzük tehát a további tényeket: A szerzetesrend 
megalapítója B. Özséb Esztergomban született, 
maga is pap, később pedig esztergomi kanonok 
lett. A barlang mellett a Szent Kereszt tiszteletére 
templomot és épületet is emelt. László püspök 
1252-ben megerősítette „Szt. Pál remetéinek” 
rendjét és Özséb lett a rendfőnökük. A IV. late-
ráni zsinat hirdette ki, hogy az új rendek alapítása 
a szt. szék … etc.” Özséb első priori provinciális, 
néhány testvér kíséretében elindult Rómába és 
Szent Ágoston szabályainak engedélyezését kérte. 
IV. Orbán ült Szent Péter székén, a szent atya 
előtti ügyének megnyerésére Tamást (a későbbi 
aquinói szent) a kor legnagyobb egyházi tudósát 
kérte segítségül. Aquinói Szent Tamás közben-
járására fogadta a pápa és Pál veszprémi püspö-
köt, őt szólította fel az ügyben a véleményadásra 
és a szabályok kidolgozására. A veszprémi püspök 
1263-ban kelt levele szerint Szent Ágoston sza-
bályát kövessék. Ezután 17 évig kormányozta 
Özséb a mindinkább fejlődő kolostort és 1270. ja-
nuár 20-án az általa alapított szentkereszti kolos-
torban, társainak szívszakasztó zokogásai között 
halt meg. „Özséb atya úgy élt, mint szent, mert 
minden földi szenvedélyt s ármányt száműzve ke-
beléből, életét csak Istennek, imádkozásnak ke-
gyes téteményének szentelé, s példánnyá lőn ki-
rálynak és minden hívőknek!”    

A rend generális perjelei: 1250: B. Özséb, 1270: 
I. Benedek, 1290: I. István, 1300: Lőrinc, 1325: 
II. István, 1330: I. Miklós, 1336: I. Péter, 1341: 
I. Miklós másodszor, 1345: I. Péter másodszor, 
1353: II. Miklós, 1362: Tristianus, 1367: II. Pé-
ter, 1369: Tristianus másodszor, 1371: I. András, 
1376: III. Péter, 1377: I. Tamás, 1381: III. Mik-
lós, 1387: ?, 1393: Etei I. György, 1396: ?, 1403: 
Etei I. György másodszor, 1410: László, 1412: 
Etei I. György harmadszor, 1418: IV. Péter, 1426: 
Lukács, 1431: I. Ferenc, 1434: II. Benedek, 
1441: Márton, 1444: Bereck, 1448: III. István, 
1452: Fúró IV. István, 1456: Vince, 1459: II. 
András, 1460: I. János, 1464: III. András, 1468: 
V. Péter, 1472: I. Gergely, 1476: Szombathelyi II. 
Tamás, 1480: I. Gergely másodszor, 1482: Sze-
génded Bálint, 1484: Szombathelyi II. Tamás, 
1488: Zalánkeméni VI. Péter, 1492: III. Bene-
dek, 1496: Zalánkeméni VI. Péter másodszor, 
1500: Bódog IV. Miklós, 1504: Lórándházi V. Ist-
ván,7 1508: Balaszentmiklósi II. Gergely, 1512: 
Lórándházi V. István másodszor, 1514: Domon-
kos, 1516: Zalánkeméni II. János, 1520: Gyö-
ngyösi III. Gergely, 1522: III. János, 1524: Zalán-
keméni II. János másodszor, 1528: (III.?) János 
(másodszor?), 1532: Hadnagy II. Bálint, 1537: 
Pesti Gáspár, 1540: Imre, 1546: Ferenc, 1548: 
Egri V. Gergely, 1552: Imre, 1556: Hatay III. Ta-
más, 1560: II. György, 1563: VII. Péter, 1569: 
Mihály, 1571: VIII. Péter, 1576: Ternavai István, 
1593: Bratulics Simon, 1611: Zaicz János, 1628: 
Biel Rudolf, 1632: Gruskovich Márton, 1640: 
Stassewszky Miklós, 1644: Borkovics Márton, 
1651: Ivanovics Pál, 1653: Borkovics Márton 
másodszor, 1663: Ivanovics Pál másodszor, 1669: 
›Kéry János, 1675: Benkovich Ágoston, 1681: 
Bébery Gergely, 1687: Mihalski Rafael, 1690: 
Barilovich Lajos, 1695: Mallechich Gáspár, 
1702: Esterházy Imre, 1709: Barilovich Lajos 
másodszor, 1714: Kristolovecz János, 1721: 
Koczbialovicz Krizosztom, 1727: Demsich István, 
1733: Koczbialovicz Krizosztom másodszor, 1739: 
›Musar András, 1745: Ordódy István, 1750: Ittin-
ger Mátyás, 1754: Rósa Ferenc, 1769: Esterházy 
László Pál, (először)8 1760: Löderer György, 

                                                 
7 Lórándházi V. István  [Bakk] 
81770: Esterházy László Pál generális perjel kérésére a ~at 
a →  monasztikus rendek közé sorolta, hivatkozva IX. Bo-
nifác p. (ur. 1389-1404) 1401. évi privilégiumára, amely a 
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1763: Tomasich Gellért, 1769: Esterházy László 
Pál, (másodszor) 1778: Ordódy Károly, 1785: 
Gindl Gáspár. – A pesti (egyetemi) templom alap-
kövét 1715. V. 14: Bakay Imre prior tette le (déli 
kerti szárny). 1720. V. 22: kápolnát kezdtek épí-
teni Jézus Öt Szent Sebe tiszteletére, 1721. I. 1: 
áldotta meg a prior, V. 3: Jézus öt Szent Sebe Tár-
sulatot alapítottak. 1722: Mayr Ágoston prior alatt 
fejezték be a déli szárnyat: a földszinten az ebéd-
lőt, az emeleten megfelelő cellákat. 
 

Pálosok imája a Szent õrzõangyalokhoz: 
 

„Isten angyala Szent őrzőangyalom!  
Reád bízott engem az égi irgalom, 

Világíts, őrizz, vezérelj és kormányozz e napon. 
Amen.” 

 
A Pálosok így üdvözlik a legméltóságosabb 

Oltáriszentséget: 
 

„Dicsőítessék és áldassék a legméltóságosabb 
Oltáriszentség most és mindörökké. 

Amen.” 
 

                                                                               
karthauziak összes kiváltságában részesítette őket. Megjegy-
zés: „Közben a pálosok újabb, utolsó kiváltságban részesül-
tek. A jezsuiták feloszlatása miatt boldogtalan emlékű XIV. 
Kelemen pápa (1769–1774) 1770-ben kelt bullájában a 
monasztikus rendek közé sorolta a pálos rendet arra hivat-
kozva, hogy az már 1418-ban részesült a karthauzi rend va-
lamennyi privilégiumában és a rendet elhagyni akarók csak 
a karthauzi rendbe kérhették fölvételüket. Hiteles följegyzé-
sek szerint a Pálos-rend generálisai, illetve priorjai és Má-
riavölgy plébánosai a következők voltak: Emericus I. 1542, 
Franciscus II. 1544-51, Gregorius 1551, Emericus II. 1553, 
Thomas III. Hatai 1556, Gregorius II. Cseresnyei 1560, 
Michael 1565, Petrus 1570, Stefanus Ternavay 1576, Simon 
Bratulich 1593-1611, Joannes IV. Zaicz 1611-28, Rudolp-
hus Bjell 1628-29, Martinus Gruskovich 1632-36, Nicolaus 
V. Satossovski 1640-44, Martinus III. Borkovich 1644-51, 
Paulis I. Ivanovich 1651-72, Joannes V. C. Kéry 1669-85, 
Agusztinusz Benkovich 1685-1702, Gregorius Ribéri 1681-
1686, Raphael Mihalski Polonus Joannes III. 1687-89, 
Ludovicus Barilovich 1690-1712, Casparus Matlevich 
1710-12, Emericus C. Esterházy 1712, Joannes Krisztolo-
vecz 1714-32, Chrisastomus Korbialovecz Polonus 1721, 
Stephanus Demich 1727-43, Andreas Musár 1739, Step-
hanus II. Ordódy 1743-48, Matheus I. Ittinger 1751-53, 
Franciscus III. Rózsa 1754-60, Gregorius Lodorer 1760-61, 
Gerardus Tomasich 1763-69, Paulus II. Eszterházy 1769, 
Carolus Ordódy 1788. A rend feloszlatása után: Rajchett 
Mihály 1777-1792-ig a pálosok rendjéből. Miller Mihály 
1792-1802-ig.” 

535 éven keresztül töretlenül működő magyar 
Pálos-rend visszaállításának komoly intézkedése a 
Dr. Lékai László bíboros, esztergomi érsek a Rend 
eltörlésének 200-dik évfordulóján elindította újra 
Mindszenty József herceg-prímás, esztergomi ér-
sek mint elődjének akaratából is származó B. 
Özséb szentté avatási hivatalos kánoni eljárását. 
P. Árva Vince atya a magyar pálos szellemiségnek 
megfelelően, 2008. február 8-án kelt levelében 
kérelemmel fordult Németh László SVD, a Magyar 
Püspöki Konferencia titkárához, melyben felvá-
zolta, hogy a posztulátori feladatot a felsorolt tar-
talommal elvégezte, eleget téve a dr. Lékai László 
esztergomi érsek felkérésének, egyben jelezte az 
aktori szerepet betöltő bíboros úr elhunytára te-
kintettel szükséges, hogy aktorként Rómában 
megfelelő képviselője legyen az ügynek és a püs-
pöki konferenciát tartotta megfelelőnek erre a fel-
adatra. A magyar Pálos-rend alapítójának, Özséb 
kanonok oltárra emeléséhez a szükséges anyagot 
22 éves munkával összegyűjtötte Dr. Lékai László 
néhai bíboros, prímás, esztergomi érsek úr által 
reá ruházott posztulátori feladatát teljesítette. 
 

 
 

Lékai László atya P. Árva Vince atya támogatója 
 

    
 

P. Árva Vince atya (balra) (jobbra) Bakk István a cikk 
egyik szerzõje 
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„Sajnos az elmúlt évben a Magyar Püspöki Kar 
nem ismerte fel Boldog Özséb szenttéavatásának 
jelentőségét és az azt követő lehetőségeket. 
Ezt a szenttéavatást nagy nemzeti ügynek kell fel-
fogni, és keresztülvinni. Így komoly eredményeket 
hozna egész népünk számára! Egy pápai bréve ki-
adása megoldaná a magyarság számára oly fontos, 
az ősi magyar pálos rend kérdését. Ámen” (Rész-
let P. Árva Vince atya beszédéből.) „Az egyház 
tehát egy alvó Óriás, amit fel kell ébreszteni.”9 
A magyar eszmélés, a jobbat érdemlő magyar tár-
sadalom felébresztésének elengedhetetlen kelléke 
kellene, hogy legyen a nemzetközileg ismert, ma-
gyar alapítású szerzetesrend magyar központúvá 
tétele, leválasztva a mesterségesen ráerőltetett  
lengyel vezetésről. A magyarságnak fontos, hogy a  

hit meggyengülésének általános folyamatában a 
magyar kereszténység megerősödjék, öntudatunk 
felerősödjön. 
 

 
 

A volt magyar pálos templom, Róma 
(St. S. Rotondo Roma) 10 

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

 
 

Bakk István 
 

Sipos Antal az 1934-ben "visszatelepült" pálosok elsõ halottja 
 

 
 

Sipos Antal 1913-1939. 
 

9Ő volt az első halott! 1913-ban született és 
1930-ban halt meg hisz ily fiatal volt még. Élt 27 
évet. A fiatal szervezete még sokáig ellen tudott 
állni a gyilkos kórnak, amely három éve őrölte 
egészségét. 
Talán azért szólította Isten őt magához, hogy párt-
fogónk legyen, hogy az ő szenvedéseit ajánlotta fel 
a magyar rendért, hogy most ebben a nehéz órá-
inkban segítsen rajtunk. 

                                                 
9 Prof. Dr. Békefy Lajos PhD 

Sipos Antal József Elemér Erdőtelken született 
1913. december 12-én tisztességes és egyszerű 
földműves családból.10 

                                                 
10 A Santo Stefano Rotondohoz megjegyzés: V. Miklós pápa 
bizonyítja, hogy az örök városban a Mons Coeliuson lévő 
Szent István egyházát nem kis költséggel helyreállította és 
abba Szent Pál remete-rendjét helyezte be, hogy az isteni 
tisztelet benne állandóan viruljon. Az egyház és a maguk 
fenntartására nekik adományozza a Casale Jubileum nevű 
prédiumot, amely az örök városnak Isola nevű részén fek-
szik és nekik adományozza az egyik nagy házat a Híd 
közelében, a Contrata Sancte Marie de Postenula-ban és e 
nagy háznak a szomszédságában 3 más házat ugyanabban az 
utcában a hozzájuk tartozó kertekkel és más tartozékokkal; 
adja pedig mindezeket a nevezett egyháznak és általa 
Capus-i egri egyházmegyei Lőrinc fiának: Bálint testvérnek, 
(Kaposi Bálint (Lőrinc f.) pápai penitentiarius) az ő minor 
penitentiariusának mint olyan javakat, amelyeket ő szerzett 
a pápai kamara részére, amelyekbe tehát szabadon vezettet-
hetik be magukat. Ha ellenben bármilyen címen, akár pápai 
engedély címén is ezeket el akarnák adni, a tulajdonjog 
azonnal a Szent Péter apostol bazilikájára száll. Végül azt az 
adományt, amellyel egyrészt a Via Latan lévõ, a Bold. 
Szûzrõl elnevezett társas káptalan, másrészt a Szt. Ciriacus 
mártírról, meg a Szt. Miklós hitvallóról elnevezett társas 
egyház engedte át az új telepítésnek minden jogát, jöve-
delmét és évjáradékát, amely õket az elõbbiekbõl megillette. 
(DL 14870. 1454. július 12.) Pálos szerzetesrend, a római 
egyház (Szent István) Casale Jubileum prédium.) 
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Erdőssy Gyula esperes, aki a plébánosa volt a 
fiúnak így írt róla: „mint elemi iskolás fiú napról-
napra abban lelte legnagyobb boldogságát, ha a 
templomban ministrálhatott.” „Bár nagy kedvet 
érzett a tanulás iránt, atyja nem akarta közép-
iskolába küldeni. De végre Péczeli Imre admi-
nisztrátor úr gyakori sürgetésére és a fiú állandó 
könyörgésére, Egerbe vitte apja a gimnáziumba.” 
Itt okos és szorgalmas jó tanulónak mutatkozott.  

Érettségije után hite szerint nyomban az 
egyetlen magyar eredetű Pálos-rendbe jelentke-
zett noviciátusra. Már a lengyelországi Lesnába 
tanult 1933 nyarán. Ott is úgy megállta a helyét, 
és olyan példásan viselkedett, hogy a generális 
egy alkalommal azt írta a szüleinek: „Boldogok az 
olyan szülők, kik ilyen fiút neveltek!” 
„Ami akkor még Lengyelországban volt.” (R. I. 
P.) Már nagyon készülődött haza és abban a tudat-
ban volt ő is, hogy a magyar Pálos-rend tagja lett.  

Amikor azonban 1934. május 12-én a lengyel 
noviciátusból a magyar atyák hazatérhettek ő is 
örökfogadalmat tett le a magyar Pálos-rendbe a 
budapesti Sziklatemplomban 1934. szeptember 
13-án. Innen azonnal Pécsre rendelték elöljárói a 
teológia megkezdésére, ám a még nagyon nedves 
épületben annyira megfázott, hogy az első évét 
sem tudta befejezni. 
 

 
 

A pécsi földalatti sírkamra (Dörre Tivadar rajza) 
 
Folyamatosan betegeskedett és betegsége egyre 
komolyabb lett: csonttuberkulózis. 

1936-ban Mátraházára került szanatóriumba. 
Itt találkozott Tormay Cécilével, az írónővel. Aki 
éppen a regényén dolgozott: A fehér baráton, me-
lyet már tudjuk nem tudott befejezni Tormay 

Cécilia11. Az írónő néhány történelmi részletre a 
rend belső életére vonatkozólag kérte Sipos Antal 
felvilágosításait. A regény egyik rokonszenves pá-
los fráter alakját róla mintázta meg ezzel örök em-
léket állított neki. 
 1938. június végén Budapestre szállították, 
de akkor már gipszágyon volt. Teste tele nyílt se-
bekkel, melyeket a fájdalmas kezelés sem tudott 
begyógyítani. Hősies türelemmel viselte el a bor-
zasztó szenvedéseket. A rend társaival az ő beteg-
ágyánál pattant ki "A fehér barát" című lap elin-
dítása. Együtt tervezgették és határozták el a régi 
álmuk valóra váltását. A gipszágyon mozdulni is 
alig bírt és mégis maga szerkesztette meg a gyűj-
tőívet és ennek elküldésével nagyon sok előfizetőt 
szerzett betegtársai között is. A szerénysége és a 
szelídsége miatt nagyon szerették. Az állandó de-
rültsége és a humora, amely a kedves hangú leve-
leiben megcsillant a betegségének előrehaladtával 
mintha megfogyatkozott volna. De nem volt cso-
dálható, hiszen a szakadatlan láz és a gyilkos 
csont betegsége felőrölte az egészségét. Kimond-
hatatlanul vágyott vissza a rendes szerzetesi 
életbe… 

Hazaszállították falujába január elején, hogy 
talán otthon ismét erőre kapjon, mert a kórházban 
csak rosszabbodott az állapota. De alig pár nap 
múlva meghalt. 
Január 12-én az utolsó kenet szentségét adta fel 
plébánosa, és másnap kora reggel a szent útra-
valót magához véve és magyar Pálos-rendért 
ajánlva imáit és szenvedéseit a feszületet megcsó-
kolva, csöndes halállal visszaadta fiatal lelkét 
Jézusnak, akit annyira szeretett. 
 Fiatalon és egészségesen indult el Erdő-
telekről és Remete Szent Pál napján, január 15-én 
volt a temetése Erdőtelken. Nagy tömeg kísérte a 
koporsóját.  
Keresztfáján a felírat élt 27 évet. Másnap január 
16-án a Sziklatemplomban P. Gyéressy Ágoston 
rendtársa mondta érte a gyászmisét. Megjelent A 
fehér barát c. folyóirat 1. évf. 1. sz. 1938. decem-
beri számában Tormay Cécile: A fehér barát című 
munkája. 

                                                 
11 Megjegyzés: Gyéressy Ágoston: Boldog Özséb élete c. 
művében: „A Méltóságos és Főtisztelendő Esztergomi Bol-
dog Özsébet akik a királyi családdal rokonságával hozzák 
kapcsolatban Tormay Cécile írónőre hivatkozik. 
 



MAGYAR KUTATÓK 

 36 

 
Kéri Edit 

 

KISZELY ISTVÁN - MINT PETÕFI KUTATÓ 

 
Meghalt a nagytehetségű antropológus, Ki-

szely István. Én – sok felületes kritikusával szem-
ben – „munka” közben, azaz ásatás alatt láttam 
dolgozni két hétig egy szibériai temetőben, két 
amerikai és egy burját kollégájával együtt. 28 
csontvázat „ástunk ki”, főleg orosz történelem-
tanárok vállalták, és a „Petrovics száműzöttet” 
Petőfinek tartó burjátiai néprajzprofesszor, Eli-
aszov unokája is ásott. A négy szakember hatá-
rozta meg és azonosította a csontvázakat együtt. 
Forgatták és vizsgálták a koponyákat: hány éves, 
férfi-e vagy nő, európai vagy mongolid és melyik 
égtáj felé néz a koporsó fejrésze. (Ebből vallásra 
lehetett következtetni.) Soha nem vették fel a 
medence-csontot, minden adatot a koponyából 
állapítottak meg és rögzítette írásban a két régész, 
Varga Béla és Szabó Géza, ahogy Kiszely diktálta 
az antropológiai adatokat. A koporsókról és a sír-
ban talált tárgyakról külön régészeti jegyzőkönyv 
készült. Én mindent megkérdeztem, kíváncsiskod-
tam, jegyzeteltem – hisz azért mentem a Népszava 
külső munkatársaként. (Persze 1988-89-ben a bu-
kovinai székely író, Tamás Menyért volt a főszer-
kesztő, Kósa Csaba történelmi regényíró és Kiss 
Dénes költő pedig a kultúrrovatot vezették, s más-
fél év alatt 10 cikket hoztak le tőlem szibériai ku-
tatásaimról, mondván: „Ha csak 1% esély is van 
rá, hogy Petőfit kivitték, mindent fel kell kutatni, 
s közöljük!”) Pista mindenre készségesen vála-
szolt, szinte tanított bennünket: „Felesleges a me-
dencét vizsgálni, a koponya 80%-os biztonsággal 
válaszol a csontváz nemére vonatkozóan. Főleg ez, 
nézd itt, a fül mögött, a lefelé ívelő „csecsnyúl-
vány” a legfontosabb, azonnal elárulja a nemet. 
Ez a férfiaknál erőteljesebb, nagyobb, hosszabb. 
Utána az állcsont szögletét nézzük, mert az a fér-
fiaknál szögletesebb.” És még mutatott egy-két 
jellegzetességet, pl. a szemöldökcsontot és hátul a 
koponyán egy dudorosabb részt, egy mongol férfi 
koponyáján. 

És honnan tudjátok, hogy hány éves? – kér-
deztem. „A középen lévő varratok összenövése, 
hátra felé való csontozódása mutatja. A magyar 
nyelv csodálatosan fejezi ki: »Benőtt a feje lágya« 

– azaz gyerekből felnőtt lett. A szögmérő fokai 
szerint van egy táblázatunk, mely az összenövés 
pontjánál mutatja a kort, 5 éven belüli különbség 
biztonságával, pl.: 20-25 éves, 65-70 éves, stb.” – 
magyarázta okítóan. 

Kiszely mindent megbeszélt angolul, tolmács 
nélkül legtöbbször Latimer-rel és Simpson-nal, a 
két fiatal clevelandi tanársegéddel, akik azóta ne-
ves vezető professzorok lettek – természetesen la-
tinul nevezve meg a csontokat. „Femur” - comb-
csont, „processus mastoideus” - csecsnyúlvány, – 
írogattam szorgalmasan kockás füzetembe. 

A puding próbája a megevése, mondja az an-
gol közmondás. Az antropológus próbája az ásatás, 
a csontváz-azonosítás. Nem a raktárakban lévő 
csontvázakról írt tanulmányok az alapvető adatok: 
kor, nem és fajta meghatározás tudatában, klima-
tizált szobában, íróasztalnál. Kint, a terepen, fagy-
ban vagy forróságban, sáros földből kivéve meg-
állapítani: ki volt valamikor az az ember, ez az 
antropológus munkája, „és nem is kevés”. 

A burját antropológus, Burajev huszonéves, 
fiatal volt, ő csak figyelt és bólogatott az orosz-
tolmács mellett. De egy dologról ő tudott többet: a 
sámánrítusú temetésről és koporsóról. Kiszely az 
elején jósolva magyarázta: „Az első nap még sem-
mit sem találunk, mélyre kell ásni. Majd a máso-
dik nap jönnek elő szépen egymás után a csont-
vázak.” Furcsa volt hallani a „szépen jönnek elő a 
csontvázak” kifejezést, de hát neki az volt az 
öröm, a tudomány szépsége. Első nap a négy ant-
ropológus nem is igen járkált a sírásók közt, ha-
nem megbeszélést tartottak a két „keresett sze-
mély” adatairól: a német származású orosz dekab-
rista (decemberi) lázadó tengerésztiszt, M. Küc-
helbecker és Petőfi Sándor ismert méreteit, ada-
tait egyeztették. Mert a régi öregek szerint „Petro-
vics” és Küchelbecker a zsidó temető kerítése 
mellett a mezőn lettek eltemetve, kívül – a többi 
rabbal, és pap nélkül eltemetett öngyilkossal 
együtt. Én mindig az ásást néztem. Figyeltem azt 
a helyet, ahol az áprilisi első expedícióban Vino-
kur bácsi, a 74 éves barguzini születésű zsidó 
mérnök kérésemre megmutatta, hol látta, a kerí-
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tésre belülről könyökölve, 10 éves korában a 
száműzött „vengerszkij Petrovics” sírját – és ott 
rögtön beszúrtam egy botot. (Másfél méterrel mel-
lette jött elő Petőfi!) 

Így az első nap is ott lebzseltem a sírásóknál, 
amikor alig 50 cm-re a félszín alatt egy ovális vé-
gű koporsóba koppant bele az ásó, benne mongo-
lid koponya. Szaladtam a közelben lévő burját 
antropológushoz, gyorsan megnézve a szótáram-
ban a koporsó szót: „Burajev! Igyi szuda! oval! 
Oval grob!” – Ő összecsapta a két kezét: „Edita! 
számániszt! számániszt!” – tehát sámánista vallá-
súé az ovális koporsó. Éjjel, titokban temethették, 
a tiltott rítusú szertartás miatt, és a fagyos földben 
nem bírtak mélyebbre ásni, ő meg majdnem orra 
bukott, úgy rohant a sírásók közt a szenzációs le-
let miatt. Ebben specialista volt – egyébként fé-
lénken, nagymegtiszteltetéssel nézett három ruti-
nos külföldi kollégájára. 

De a két, kb. 33-34 éves amerikai arcát is fi-
gyeltem az ásatáson: nagy tisztelettel hallgatták az 
57 éves magyar rutinos kollégájuk szavait. És volt 
egy dolog, amit ott tanultak meg Kiszelytől, lát-
szott a csodálkozásukon, kérdéseiken. Pista mu-
tatta a TBC jeleit a Petőfi-csontvázon: szúette-
szerű kis lukak a bordákon és az ízületeknél. A 25 
éves ásatási múlt, a több ezer csontváz adataiból 
kialakult rutin, amit szerzett, az rengeteg betegség 
nyomait is összegezte, s ez a hatalmas rutin sugár-
zott végig belőle. Latimerék még nem találkoztak 
TBC-s maradványokkal. Magamban ezt mond-
tam: Pista a főnök! Pedig Latimer akkor már a 
clevelandi Természettudományi Múzeum Antropo-
lógiai Osztályának vezetője volt, és az USA legna-
gyobb, 3 ezer csontvázat tartalmazó gyűjtemé-
nyének a fő őre volt – köztük a 3 1/2 millió éves 
Lucy koponyájáé. 

A lőcsei Geönczeöl Gvulának, akinek, szlo-
vák állampolgár létére Clevelandban üzeme van; 
és Morvai Ferencnek is üzlettársa volt, amikor 
megtudta Morvaitól, hogy kérésemre elvállalta a 
szibériai expedíció finanszírozását – három ameri-
kai egyetem szakemberei ajánlották Latimert és 
munkatársát antropológusként. (Előtte négy mil-
liomosnak írtam: Soros, Spéter Erzsébet, Rubik 
Ernő és Béres József, de csak Morvai vállalta el.) 
Geönczeöl – aki intenzíven foglalkozott magyar ős-
történettel, és sokat tudott Kiszely ásatásairól is – 
ajánlotta őt Morvainak. Magyarázta neki a jó nevű 

antropológusok részvételének fontosságát, mesélt 
Kiszely Capeting-dinasztia és budavári nádor-
kripta azonosításáról, nemzetközi nevéről. Ezt 
Geönczeöl később leírta a Demokrata 2001/26-os 
számában. Clevelandban összehozta Morvait Lati-
merékkel – Budapesten pedig megadta neki Ki-
szely címét. Neki köszönhetjük e három szakem-
ber szibériai munkáját! 

Később Latimer egy 40 oldalas tanulmányt írt 
a Petőfi-csontvázról, s elküldte Morvainak és Ki-
szelynek is, és a múzeumuk szaklapjában is le-
írta: a 150 éve eltűnt költőt, Petőfit találtuk meg! 

Fél évvel az ásatás után, 1990. januárjában 
Moszkvában egy közös orosz-magyar „csontváz-
vizsgálat” volt, amely mind hátsó irányításában – 
hogy próbálják ráfogni, hogy nő –, mind részletei-
ben botrányos KGB-BM akció volt –, most csak a 
Kiszely elleni támadásról számolok be. 

A moszkvai Akadémia fő antropológusa, A.V. 
Alexejev professzor, a rá is nehezedő KGB-nyo-
más ellenére kifakadt, látva a magyar akadémiai 
orvos-csontbrigád görög dráma-kórusként zúgó 
Kiszely-ócsárlását, a Gyorskocsi utcai rendőror-
vost, Szabó Árpádot, az 56-os hamis boncolási 
jegyzőkönyveket aláíró Harsánvi László törvény-
széki orvosszakértőt, és a szegedi egyetemi kari 
párttitkár-antropológust, Farkas Gyulát: „Ez már 
nem csontváz-vita, hanem Kiszely-vita! Én nagyra 
tartom a tudását, jó szakembernek tartom. Megvan 
németre fordított könyve a longobárdokról (Alexe-
jev járt a hamburgi egyetemre is), melyet értékes-
nek tartok. A csontvázról vitatkozzunk, ne őróla!” 
Erről Nehéz Mihály, a szverdlovszki egyetemen 
végzett orosz tolmácsunk számolt be utána. Az 
ügyben még az is érdekes, hogy Alexejev egy 
könyve megjelent a Gondolat Kiadónál 1977-ben: 
Az emberi rasszok földrajza címen, s ennek fele-
lős szerkesztője az antropológus (Kiszelyné) 
Hankó Ildikó volt, s a könyvet „szakmailag elle-
nőrizte” Kiszely István! Akkor még egyikük sem 
álmodta, hogy 12 év múlva Petőfi-ügyben össze-
kerülnek – Moszkvában. A vita előtt is érdekes do-
log történt: Alexejev a laboratóriumból átment a 
szomszédos szobába – s nem lehet tudni, miért –, 
kissé nyitva hagyta az ajtót – és telefonált a fele-
ségének. Straub Imre dr., az oroszul jól beszélő 
orvos tagunk és tolmácsunk, Nehéz Mihály közel 
húzódtak a nyíláshoz, és ezt hallották: „Édesem, 
későn megyek haza! Most kezdődik a vizsgálat. 
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Előttem fekszenek a nagy költő csontjai.” – Aztán 
mégis teljesítette a KGB-parancsot: egy „döntet-
len” leírást adtak: lehet férfi, lehet nő is... 

Én nemsokára – egy magyar TV-közvetítés 
után – németül írtam Alexejev professzornak a 
moszkvai Akadémiára – (gépelt másolata megvan) 
–, melyben kérdőre vontam. Láttam a magyar 
TV1-en a moszkvai labor-interjúját és a koponyát 
kézben tartva, állandóan takarta hüvelykujjával a 
fül mögötti erőteljesen férfias csecsnyúlványt, a 
processus mastoideust! Miért takarta el, profesz-
szor úr? Fájt Petőfinek a füle? Vagy túl férfias volt 
az eltakart csont? és önöknek – parancsra – női 
csontvázat kellett jelenteni? A Glásznoszty még 
nem jutott el az Ön laborjába? Egyébként két oro-
szul tudó tagunk hallotta, amint feleségének tele-
fonálta: „Előttem fekszenek a nagy költő csont-
jai!” Alexejev professzor válaszul elküldte laká-
somra az Akadémia borítékjában az ő általa és 
Harsányi által leírt 2 1/2 oldalas, pecsétes orosz 
nyelvű zavaros, kevert csontvázleírást – kommen-
tár és levél nélkül! De ezzel jelezte számomra, 
hogy a levelet megkapta. És: nem tagadta a nagy 
jelentőségű telefont! 
 

 
 
Alexejev moszkvai antropológus így jelezte: Megkapta 

Kéri ledorongoló levelét! 

 
Ez azért fontos, mert a barguzini ásatás után 

kezdődött el Kiszely szakmai ócsárlása, gusztusta-
lan támadása, addigi nemzetközi szaktekintélyé-
nek tudatos lerombolása. 

És mi, az expedíció és előtte a kutatás részt-
vevői mindvégig azt éreztük, hogy az Akadémia 
„csípőből tüzel” ellenünk, s a kutatás ellen, sem-
mi kíváncsiság nincs bennük – pedig ez a tudo-
mány fő rúgója –, tudományos, higgadt vitára vagy  
 

elemzésre nem hajlandó. Megütköztetett bennün-
ket, hogy a volt akadémiai elnök, Szentágothai 
János agykutató orvos, és az 1990-ben megvá-
lasztott történész-elnök, Kosáry Domokos, az 
egész kutatásról és csontvázról szinte gusztustala-
nul gúnyolva beszéltek, írtak és sokszor lila fejjel 
kiabálva szidtak bennünket, és eszük ágában sem 
volt eljönni egy közös konferenciára, pl. 1991 de-
cemberében az Agro Hotelbe – ahová meghívtuk 
az összes szaktekintélyt. Akkor az USA-ból direkt 
e célból utazott ide 4 szakember-genetikus, tör-
vényszéki orvos szakértő stb. – akik foglalkoztak a 
már Amerikába kivitt csontvázzal –, hogy meg-
győzzék a Magyar Tudományos Akadémiát az 
édesanya csontjából veendő mintadarab DNS-lánc 
összehasonlító eljárás fontosságáról. Egy egyete-
mistát, egy segédtitkárt nem küldött az Akadémia! 

Végvári lózsef nyugalmazott rendőr-őrnagy, 
volt III/3-as tartótiszt, aki igyekszik az AVH és 
utódszervei működését és bűneit feltárni – nemrég 
nekem és barguzini társamnak, a Szabad Földnél 
dolgozó újságírónak, Borzák Tibornak is elmondta 
a következőket, amit mindketten leírtunk, ő a lap-
jában, én olvasói levélként a Demokrata június 
végi és júliusi számában, két részben: Az Aka-
démia élére 1990-ig a vezetőségbe 15 SzT, azaz 
szigorúan titkos tisztet építettek be, tudósi és BM 
kettős fizetéssel. (Nekem rögtön eszembe jutott 
egyes elnökök kiabálása, a szinte rendőrtiszti ma-
gatartásuk.) Beszélgetésünkkor idéztem Végvári-
nak 2001-es – általam rögzített – TV-nyilatkoza-
tát: A levéltárakban a kutatás a III/3-as tisztek el-
lenőrzésével működtek, a kulturális minisztériu-
mon keresztül. Ha egy iratot nem akartak engedni 
kutatni, ez lett a válasz: Nem aktuális a kutatása. 
Ő akkor említette a bécsi iratot, 1849-ből, mely-
ben megegyezett Ferenc József Miklós cárral, 
hogy a foglyokat elvihetik Szibériába, és Kamcsat-
kába. (Én ezt hamarosan megrendeltem, s meg-
kaptam Bécsből, és lefordítottam, megjelentettem 
a Magyar Nemzetben)(2002. aug. 31.). 

Hát így működött 1990 előtt az Akadémia, a 
levéltár és a minisztériumok. Egyre világosabb 
lett számunkra, hogy a KGB és a BM politikai 
osztálya nem akarja elismerni a titkosított császári 
paktumot, s a kb. 3000 magyar hadifogoly, köz-
tük esetleg Petőfi elhurcolását Szibériába. Több 
tucat I. világháborús fogoly találkozott a Bajkál-tó 
környékén 80-90 éves, ’48-as erdélyi magyarok-



MAGYAR KUTATÓK 

 39 

kal – ez Hermann Róbert történész szerint csak 
„mese-mese-meskete”, s a kutatókat leszélhámo-
sozta az Echo-tv-ben! De legjobban Kiszely szak-
tudását célozták meg, nagykalapáccsal, ő sínylette 
meg legjobban szakmailag az embertelen táma-
dást, amelyet Kosáry halála óta Kovács László 
régész – irányít – aki Moszkvában doktorált –, stí-
lusa még alpáribb, mint a néhai Szentágothai-
Kosáry tudóspárosnak. Szerintem az esetet vala-
mikor politológusok fogják elemezni. 

Fekete Sándor újságíró az első héten még 
zsidó férfinak írta augusztusban a csontvázat az 
Esti Hírlapban, de hamar kitalálták, a kissé széle-
sebb medencecsont miatt, hogy nő volt. Egy okos 
KGB-s ötlete lehetett, mert ezzel örökre lehetet-
lenné tehetik a kutatást. Pesti partnereik gusz-
tustalan rajzokkal, cikkekkel indították el az ak-
ciót a közvélemény befolyásolására. Pedig a fér-
fiméret határán belül volt! A csontvázat a drága 
burjátiai miniszterelnök-helyettes, Nyikolaj 
Krucskov segítségével átpakolta Kiszely egy női 
kisebb, comb csonthosszúságú bőröndbe, amelyet 
Morvainé Buzás Mónika kézipoggyászként vitt át 
az USA-ba férjével. Ott is megtalálta a titkosszol-
gálat hamar a kapcsolatokat, s a laboratóriumi 
vizsgálatnál az apró csontmintát kicserélték nőire. 
Ez már könnyebb, de hatalmasabb bűnügy! Köz-
ben folyt Kiszely állandó „szakmai tönkretétele”, 
sokszor kiröhögése: „Haha, azonnal felismerte,  
1 perc alatt, a homlokáról! Micsoda zseni!” 

Igen, szinte azonnal felismerte. Pedig egyál-
talán nem hitt benne, előtte nem kutatta. Ezért 
volt számára katarzis-szerű látvány a számára „is-
merős” koponya, a lesöprés után Kiszely nagyon 
készült Petőfi testi tulajdonságaiból – a hitetlen-
sége ellenére –, komoly antropológushoz méltó 
módon. A dagerrotípiát tanulmányozta legjobban, 
s legjobb festőket, Barabás Miklóst stb. Vigyázni 
kellett az esetleges idealizálásokra. Az Irodalmi 
Múzeumban lemérték indulás előtt Latimerékkel 
Petőfi összes méretét attiláján: váll, mell, kar, 
derék. Megkérte Straub Imre orvos barátját, aki-
nek óriási Petőfi-könyvtára volt, hogy írja össze a 
kortársak – Jókai, újságírók, iskolatársak, orvo-
sok, barátok – leírásait testéről. Imre, aki egyesü-
letünk tagja lett, s a moszkvai és ulan-udei csont-
vizsgálatokon is részt vett – több mint 18 testi je-
gyet, tulajdonságot tartalmazó korabeli leírást 
gyűjtött össze, és írt le, olyat is, melyet az iroda-

lom nem ismert addig (pl. testmagaságáról). Bal-
kezes volt, sovány, hosszú nyakú, egyik lábára 
sántított hegyre fel (ezt Dienes András konkrétan 
a bal lábára írta), bal szemfoga óriási, kiálló, 
agyar-szerű, démoni volt, fekete hullámos hajú, 
stb. Konkrét forrásokkal együtt írta le – s ez ma-
gyarul, angolul, oroszul fontos lista volt kint –, az 
összes adat stimmelt is! Utólag, szeptemberben, 
sikerült is kiharcolnom a Magyar Hírlapnál, hogy 
lejöjjön a szerény orvos nagyszerű gyűjtése, cikke. 
Kiszely ásatás előtt nyilatkozott a sajtónak, mi-
lyennek várja a koponyát a dagerrotípia után: 
„Magas, hátrafelé ívelő, domború homlok, graci-
lis, lefelé keskenyedő arc, kiálló pofacsont, orrtő 
benyomva, a szemgödrök mélyek, a bal felső 
szemfog erősen kiáll.” Ez megjelent előtte, s a 
jelentésben mindezt leírták a koponyáról! Na, 
ennyit Kiszely „rossz” szaktudásáról! 

Pedig hitetlenkedve indult Szibériába, maga 
az ásatás izgatta csak. Ferihegyen, indulásunkkor, 
ezt kérdeztem tőle: „Remélem, a temetésre hoztál 
valami sötét nyári öltönyt és fekete cipőt, nemcsak 
ezt a farmert és Adidas-cipőt? Mert én fekete 
lakkcipőt és fekete selyemruhát hoztam magam-
mal, a temetésre!” (Abban is voltam, amíg füstölt 
az ulan-udei grúz pópa – orosz akkor még nem 
volt található, 1989-ben). Pista nagyot nevetett: 
„Ugyan, édesem, tudom, mit fogok találni: orosz 
és mongol koponyákat. De engem minden ásatás 
érdekel és izgat. Azért megyek. De temetés?” Ő 
bizony farmerben és tornacipőben, az antropoló-
gusok terepjáró öltözékében állt meghatottan Pe-
tőfi sírja mellett. Munkaruhában. De ez a munka 
világszenzáció volt: Petőfi felismerése. Egyikünk 
se ismerte fel, csak azt mondtuk: Tátott szájú, de 
ronda! Mit akar ezzel Pista? Hej, de sokszor kér-
tem én is bocsánatot a koponya sokat szenvedett 
tulajdonosától, a farkasok és kutyák dala írójától, 
aki rabszíjon tartott kutyaként halt meg a farkas-
ordító hidegben! De azért megkérdeztem a rep-
téren: „De ha mégis ott lenne, és megtalálnánk, 
mennyi idő alatt ismernéd fel?” Elkomolyodva, de 
azonnal válaszolt: „Három perc alatt. Ez a mester-
ségem.” 

És valóban – ahogy elmesélte –, ahogy lesö-
pörte a homlokot, már szívdobogást kapott – ez 
volt a 7. lelet, ilyen homlok egy se volt eddig. To-
vább söpört a kis ecsettel: „Gracilis arc, de erős 
pofacsont, orrtő benyomva, keskenyedő arci, itt a 
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hatalmas bal felső szemfog… Atyaisten! ez Pető-
fi!” – mondta magában. Három perc se volt, kirö-
högő uraim. Aki tudja, milyet keres, és pontosan 
azt látja, az ha szakember, ilyen hamar tudja, mint 
ő. De kár volt nyilatkoznia, mert rajta kívül alig 
van magyar antropológus, aki rengetegszer ásott, s 
a laikusoknak könnyű beadni, hogy „Kiszely szél-
hámos, dicsekvő, fogalma sincs a szakmáról, le-
het, hogy lepénzelte Morvai.” (Pénzt aztán egyi-
künk se kapott, a költségeket fizette, munkadíjat 
csak a sírásók kaptak, rubelben.) Ő akkor átadta a 
munkát a sírban (létrával) Latimernek: Légy óva-
tos! – és begyalogolt a műszeres táskájáért a kb. 
400 m-re lévő kis szállodába. Addig nem érde-
kelte a táskája. De most már tudta, hogy milyen 
fontos minden méret! És hogy az eddigi kutatók, 
az egri újságíró, Pécsi Pista és orosztanár mun-
katársa, Zahemszky László, a salgótarjáni Csarik 
Csaba, és Kéri Edit is jó nyomon lehettek, meg az 
orosz és ukrán kutatók, s Vinokur bácsi is ott 
mutatta. Úristen, hát ide hurcolták? Pár óra múlva 
már ki is merte nekünk mondani: Megtaláltuk 
Petőfit! Addig mindenkit nagyon fair módon a 
jobb oldalára vitt, hogy ne lássuk a fogat! Hiába, 
mi tehetségtelen antropológusok voltunk. Ők fel-
vették a koponyát: Csecsnyúlvány: férfi. Varra-
tok, fogak: 30-35 közti, rossz fogú, skorbutos. Áll-
kapocs szögletes, férfias. 166 cm magas. Régi 
sírtáblán: Meghalt 1856-ban. (Tehát33 évesen.) 

És elkezdődött a hosszadalmas, részletes, 
minden csontjára kiterjedő vizsgálat. Végül aláír-
ták: 30-35 közti férfi. A sok egyező adat alapján 
Petőfi. 

De előtte jó pár órával is nagy azonosítás tör-
tént. Felvettek egy rossz fogú, hosszúkás arcú ko-
ponyát. Kiszely diktálja: Nordid, északi típus (a 
germánok nordidok, és Küchelbecker német volt), 
60 év körüli (a dekabrista 61 volt), orra és egyik 
térde eltörve (a tengerész egy viharban ilyen töré-
seket szenvedett, irodalma van), felül nincs foga, 
a többi is rossz (az európaiaké mind, a C-vitamin-
hiány miatt, a bennszülöttek mind fenyőteát isz-
nak télen), mellette egy kb. 3-4 éves kislány, ko-
porsóban, a száműzött kislányát mellé temették, 
1887-es sírkert-fotó mutatja); 6-7 perc alatt azo-
nosították az évtizedek óta keresett dekabrista 
sírját, akinek távol, találomra emeltek egy sír-
emléket. Festményéről is volt fotó, hasonlított rá, 
a zsidó temető kerítése közelében, a rabsírok közt 

volt: „Ez Küchelbecker!” – mondta Kiszely. Ezt a 
tényt és megállapítást a KGB nemhogy nem fo-
gadta el, hanem egész Burjátia szenzációja lett. 

Másnap a fővárosból, Ulan Udeból a kultusz-
miniszter kis külön géppel landolt a temető köze-
lében (kb. 3-400 km-ről) két régésszel és egy 
festőművésszel, aki azonnal rajzolni kezdte a ko-
ponyát, hokedlira téve, ő kis sámlin ülve, mert 
tudta, hogy nem sokáig lesz a felszínen, napok 
múlva nagy temetés! és visszatemetik a híres 
száműzött koponyáját. Érdekes epizód volt, lát-
tam, hogy Kiszelyt zavarja valami, és keresgél a 
földön. A felső fogsor hiánya miatt rövidebb lett az 
arc, talált egy kb. 1 centis kék üvegdarabkát (pá-
linkásüveg volt?), és betette felső nagymetszőnek: 
„Zub!” fog! – mondta. „Szpasziva!” – köszönte a 
művész. A miniszter pedig hosszan rázta a kezét 
az ásott árkok mellett, köszönte Kiszelynek a 
nagyszerű azonosítást. A temetés után át fogják 
helyezni a dísz-síremléket! Megoldotta Kiszely a 
városka nagy problémáját! 

Pár nap múlva Ulan Udéból odarepült az 
egész elit, híres színésznő szavalt, a grúz pópa 
énekelt, füstölt (előtte leszedte a gyerekek fejéről 
a sapkát), beszélt a párttitkár, piros bársonypárnát 
tettek az evangélikus tiszt koponyája alá – s 
visszatemették. A pópa Petőfi üressé vált sírját is 
megáldotta – én könnyeztem. Szerintem a kultusz-
miniszter kitüntetést is akart adni Kiszelynek tör-
ténelmi jelentőségű azonosításáért, de ez a közbe-
jött Petőfi-csontváz elleni KGB-akció miatt elma-
radt. De lehet, hogy még egyszer posztumusz ki-
tüntetést fog kapni Pista a burjátoktól... 

Hogyan lett Kiszely István antropológus? Elő-
ször szerzetes akart lenni, és a Bencéseknél 1950-
ben letett érettségije után Pannonhalmán végezte 
el a r. kat. teológiát 1955-ben, és Márk néven tett 
szerzetesi esküt. De tanár is szeretett volna lenni, 
biológiát tanítani. 

1955-ben beiratkozott az ELTE biológia-ké-
mia szakára. 1956-ban, mint a legtöbb egyetemis-
ta, a forradalmárok oldalára állt, és mivel tudott 
autót vezetni, végig beteg– és gyógyszer–, élelmi-
szeradomány-szállítást végzett, főleg orvostanhall-
gató barátaival a kórházakba. Láttam a II. sz. Se-
bészeti Klinika pecsétes, akkori igazolását, hogy a 
szállítmányt átvette Kiszely Márktól (szerzetesi 
nevét használta). Nemcsak a mentőautót vezette, 
sebesülteket is vitt az ölében, két orvostanhallgató 
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barátjával, Jankó Bélával és Margescu Sándorral 
együtt. Jankó lett a SOTE forradalmi bizottságá-
nak ifjúsági elnöke. Egyszer a Nagykörút és Ba-
ross u. sarkán „egy szovjet páncélosból kiszálló 
katona a parancsnoka utasítására (mindhármó-
jukat) a falhoz állította. Ekkor Jankó Béla oroszul 
figyelmeztette a tisztet, hogy a genfi egyezmény 
szerint háborús bűnt követ el, ha a sebesülteket 
mentő, hordágyas mentőalakulat tagjait agyon-
löveti. A tiszt úgy meglepődött, hogy visszaren-
delte a katonákat, és így ők hárman megmene-
kültek!” – számol be Dr. Fürstner László akkori 
orvostanhallgató az esetről a Heti Magyarország 
1993. január 8-i számában. Pista ezt „halálra íté-
lés”-nek szokta mesélni. Pontos kifejezése: „Sta-
táriális. kivégzési parancs”. Akkor Jankó bátor-
sága megmentette az életét. Még sok – főleg antro-
pológiai – feladat várt rá. De az egyetemről kirúg-
ták 56-os „tevékenységéért”. De sikerült 1958 
őszén a biológia-földrajz szakra bejutnia Kiszely 
István néven.) Egyre jobban érdekelte az ember-
tan, az antropológia. Itt, a biológia szakon ismer-
kedett meg későbbi feleségével, Hankó Ildikóval, 
aki szintén antropológus akart lenni. Az Ember-
tani Tanszéken a világhírű antropológustól, Bar-
tucz Lajostól tanultak, aki Semmelweis koponyá-
ján tanította s magyarázta az ember anatómiai, 
felépítését, a különböző csontokat; a férfi és női 
koponya közti különbséget. Az Embertani Intézet-
ben is dolgoztak már, Ildikó demonstrátor, azaz 
előkészítő lett, Kiszely a SOTE anatómiai osztá-
lyán kapott feladatot. 1963-ban diplomáztak 
mindketten, Pista biológia-földrajz, Ildikó 
biológia-kémia szakon. Bartucz Lajos nem szeret-
te a női antropológusokat, nem bírják a terepet, 
szülnek, szoptatnak, az ásatás nem állhat le. Ki-
szelyt helyezte el diploma után az MTA Régészeti 
Intézetébe antropológusnak Gerevich László 
régész-igazgató mellé. Ettől kezdve 1990-ig, a 
barguzini „sajnálatos események”-ig ő volt a fő-
antropológus, minden magyarországi ásatás – ős-
kori, honfoglalás-kori, középkori vagy más korbeli 
ásatás – szak-résztvevője, 27 éven át. 1990-ben 
kirúgták! Dolgozott a mohácsi csatatár tömegsír-
jainak feltárásánál Pap Lászlóval, a Dunakanyar-
ban, Szentendrénél, ahol longobárd koponyákat 
azonosított Fettich Nándor régésszel. Ástak az Al-
földön, temetőket – s mindig ő volt a hivatalos 
antropológus a Régészeti Intézet munkatársaként. 

Közben publikált: Sírok, csontok, emberek és A 
longobárd ember című első munkáival már nem-
zetközi nevet szerzett magának. Könyveit lefor-
dították angolra, németre. 
 
Külföldi és hazai híresebb történelmi személyek 
azonosításai: 
 
1. A budavári nádori család kriptájában lévők 

agnoszkálása 
2. A Kerepesi úti temető Batthvány Lajos kripta 

halottjainak vizsgálata, miután megbolygatta a 
cigány-rablás – ebben Ildikó is részt vett, mint 
antropológus. 

3. A babenbergi uralkodócsalád (kihalt 1246-
ban) tagjai azonosításában is részt vett. 

4. A pilisszentkereszti apátság kriptájában megta-
lálta Gertrudis királynő koponyáját. 

5. A franciaországi Senlis-ben, a kápolna krip-
tájában azonosította egy Capeting-királyné 
csontvázát – Cziffra György zongoraművész fel-
kérésére, aki megvette a középkori híres kápol-
nát, igen rossz állapotban, romos autótároló 
volt, ma koncertterem. 

6. Az olaszországi Viterboban, a középkori püs-
pökség sírjaiban azonosítani tudta árpád-házi 
Szent Erzsébet koponyájának egy részét. 

7. A szibériai Barguzinban azonosította Mihail 
Küchelbecker és Petőfi Sándor csontvázát 
1989-ben. 
 
A 80-as évek végén – még Barguzin előtt – 

elment Soros Györgyhöz, akinek már évek óta 
irodája volt Budán –, hogy támogassa útját Kőrösi 
Csoma befejezetlen, tervezett útvonalán. Válasz: 
Mi közöm nekem a maguk őstörténetéhez? 

A rendszerváltáskor Nagy Imre családja meg-
hívta a miniszterelnök azonosítási eljárásához, de 
mások megakadályozták. 

Kétszer járt Ázsiában az ujguroknál, másod-
szor Cey-Bert Róbert anyagi támogatásával, ahol 
ásni nem tudott, de népzenei és népművészeti 
gyűjtésekkel tért haza (jól zongorázott, kottázott). 

Fél éve Drexler Gábor, aki 1989-ben a Kül-
kapcsolatok Intézete vezetője volt, s nem rosszin-
dulatúan viszonyult az expedíciónkhoz, telefonbe-
szélgetésünkkor ezt mondta Kiszelyről: „Nekem 
feltűnt 89-ben, hogy maguk még meg sem jöttek 
Barguzinból, és máris mindenki támadott, meg-
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hallgatás nélkül. Mért bántják annyira Kiszelyt? 
Van hat antropológusunk? De abból csak egy ásott 
állandóan, egynek volt rutinja és eredményei: 
Kiszelynek. Jó antropológusnak tartom.” – Kosá-
ryéknak is úgy kellett volna gondolkodni! 

Közben áttért erősen – sok kutatással – a ma-
gyar őstörténetre. Én csak mint antropológusról 
tudtam írni, ezt a munkáját alaposan megismer-
tem. 
 

Kiszely antropológiai könyvei: 
A föld népei I-V. k. 
Sírok, csontok, emberek 
A longobárd ember 
A magyarság embertana 
A nádori kripta 
Meghalt Szibériában 
Mégis Petőfi 

 

Történeti könyvei: 
A magyarok eredete és ősi kultúrája 
A magyarság őstörténete 
A magyar ember 
Szokatlan szokások 
Eleink lakomái 
Előkészületben: A magyarok őstitkai 

 

Két rangos nemzetközi antropológiai díjat kapott: 
Rudolf Martin-díj (Oxford) 
Albert Einstein-díj bronz fokozat (USA). 
Számtalan publikációja és antropológiai elő-

adása volt, főleg Európában. Magyar egyetemeken 
tanított őstörténetet. 

Le kell írjak egy dolgot. Halála előtt egy hó-
nappal beszéltem vele. 

„Edit, most azt fogom megírni, hogy mit csi-
nált velem az ÁVH 1961-ben három hónapon át, a 
Pusztaszeri út egy villája pincéjében. Ütöttek-
vertek, huszonévesen kiverték a fogaimat, azóta 
műfogaim vannak. A végén azzal fenyegettek, 
hogy menyasszonyomat, Ildikót és a nővéremet a 
Gulágra viszik.” Sajnos, nem kérdeztem meg, 
hogy ki volt a „kihallgató tiszt”. De Ungváry 
Krisztián nekikezdhetne azoknak a felkutatásához 
is, akik gumibottal dolgoztak! Az embertelen, ke-
gyetlen verőlegények névsorát szeretnénk már lát-
ni! Szegvári Katit 2 éves gyereke megölésével, 
Darvas Ivánt bátyja, Attila felakasztásával ijeszt-
gették. Vagy Ungváry ezeket nem akarja feltárni? 

Pistának nehéz élete volt. De szorgalmas, 
nagytehetségű, tartalmas kutatóélete volt. Sok 

nagyszerű agnoszkálásával nemzetközi nevet szer-
zett magának. Haláláig állította, hogy Barguzin-
ban Petőfit találtuk meg! 

Én akkor – Vinokur bácsi botja, tehát a felté-
telezett Petőfi-sír körül – leszedtem a vadvirágo-
kat és leszárítva őrzöm 23 éve. Egy szálat most 
Pista urnája mellé tett Ildikó: 

 

„Petőfi sírjáról. Barguzin, 1989. július 17.” 
 
Kedvenc Gandhi-idézetét – amelyet nekem is 

többször elmondott – gyászjelentésébe tette a csa-
lád: 

 

„Először nem vesznek rólad tudomást.  
Aztán kinevetnek. 
Aztán harcolnak ellened. 
Aztán: győzöl.” 

 

Remélem, az utolsó sor – halálod után ugyan – de 
be fog következni! 
 

Ezt kívánja harcostársad,  
Kéri Edit 
 

Forrásmű: (Kapu, XXV. 2012/11-12. sz. 
 

 
 

Borzák Tibor emblematikus barguzini fotója a régi 

temetõ 7. számú sírjából származó koponya elsõ 

szakértõi, helyszíni vizsgálatáról. 

A képen balról jobbra Clyde Simpson clevelandi 

matematikus antropológus; Alekszej Burajev 

szentpétervári (burját) antropológus; dr. Kiszely 

István antropológus (kezét a koponyán tartva); Bruce 

Latimer, a Clevelandi Természettudományi Múzeum 

antropológusa. (Internet) 
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Túróczi Péter 
 

A XXI. század költõi 
 
 

Majd két évszázad telt el azóta, hogy utószor írtam nektek, 
Azóta, azt mondják, Oroszhonban is eltemettek. 

Én nem tudom, hogy mi az igazság, de szerintem nem is fontos, 
Mert igaz nem tud lenni, ki túl precíz és pontos... 

 
Ha lennének még költők ebben a ti századotokban, 

Azt hiszem, lecsapnák tollaikat felháborodottan, 
Talán néhányan sírva is fakadnának, 

Mert már bizony nincs semmi foganatja e világban munkánknak... 
 

Sajnos látom, hogy mind, aki manapság a líra húrjain játszik, 
Annak régi lánglelkem görögtüze szívében elhamvadni látszik, 

Nincs semmi élet abban, amit írnak, öncélú, így értheted, 
„Nincs rád szüksége a világnak, S azért a szent fát félretedd.” 

 
Ha még élnének ama poéták, kik lángoszlopként elöl 

Vezetik a népet, s ha akár a világ összedől, 
Elviszik őket a Kánaán hőn áhított földjére, 

Sosem hagyták volna, hogy az ország rálépjen az ösvényre, 
 

Az ösvényre, ami, máshová nem, csak a pokolba vezet, 
(Habár látjuk, hogy Kánaán földje sem épp szent hírnevet szerez, 
Kegyetlen háborút folytat, tej és méz helyett ott is csak vér folyik), 

Hát itt már tényleg senki nem gondolkodik?! 
 

Divatos a régi fogalmak új köntösbe bújtatása, 
A globalizáció nem más, mint egy ország bukása, 

A leigázás és e között a különbség csak az, 
Hogy az előbbit nem propagálja millió falragasz... 

 
Azt mondom, a Magyaroknak jobb lenne kőnek lenni, mint embernek, 

A kőnek nem fáj, ha rúgják, a kövek nap, mint nap felkelnek, 
Ők kiállnak magukért, s habár úgy tűnik semmit sem tesznek, 

Mégis mióta világ a világ, mindig voltak, s mindig lesznek... 
 

Ó Magyarok, bárcsak kövek lennétek, 
A kövek egymással békében megférnek, 

S nem kell tartaniuk a vén Herder átkától, 
Magyarok ébredjetek butaságtok ópiátos álmából! 

 
Tegyétek össze a kezeteket, bízzatok Isten irgalmában, 

Hátha akkor nem váltok kőből homokká a világ útjának porában, 
Fogjatok végre össze, és olyanok kezébe tegyétek a hatalmat, 

Akik virágkort, s nem végső pusztulást akarnak... 
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L. Kecskés András 
 

Háromkirályok - Szentháromság 
 

A középkori zenekutatók előtt nem ismeretlen 
Hartwik győri püspök főpapi szertartáskönyve, 
Agenda Pontificalis-a (1100 k.), a zágrábi könyv-
tár MR 165. jelzetű misszáléja, más néven „Mis-
sale antiquissimum”. A régi pergameneken kotta-
fejekkel/neumákkal fennmaradt egy három - 
király - játék, melyet Karsai Géza és Szigeti Kili-
án közöl egy 14. és egy 15. századi négyvonalas 
rendszerben fennmaradt dallam alapján. A ma-
gyar nép emlékezete is számos vízkeresztjátékot 
örökített ránk. A vallásos misztériumjáték kulcs-
szereplője a betlehemi szentcsalád és a keleti vi-
lág legkiválóbb lelki vezetői, mágusai.* 
 

 
 

Betlehemet/templom-makettet hordozók, 
kõdombormû a pilisborosjenõi kálvária templomból 

a 13. századból 
 
A dömösi katolikus templomban /Esztergom me-
gye/ van egy Maulbertsch-oltárkép, melyen Szent 
István a Boldogasszony Máriának, az átszellemült 
anyának /anyagnak/mater-matéria/ felajánlja Ma-
gyarországot: Legyen az ország védelmezője, segí-
tője. Patrona Hungariae. Az oltárkép szerint, a se-
gítségkérés magasztos pillanatában a csecsemő 
anyja ölében ül. Az ókorból számos hasonló ábrá-
zolás ismert az ősi anyajogú társadalmak művé-
szetében. Az anya és gyermeke életük végéig 
összetartoznak, ezért Máriával együtt az ország 
Jézusé is. Madonna. Minthogy a Szentháromság 
rokonságát Máriánál nem kell magyaráznunk, et-
től kezdve a magyarok nem csupán Mária, hanem 
az Istengyermek, s ezáltal a Szentháromság véd-
nöksége alatt állnak. 

Szent István ország-felajánlása a madonna 
motívummal együtt (a szűz karján a gyermekkel) 
hasonló a vízkereszti hódolók mozdulatsorához, 
mely szinte a katakombás századoktól kezdve is-
mert. Az istváni felajánlás jelképeként az isteni 
családon és a felajánló személyén kívül egy or-
szágalma áll a művészi alkotások középpontjában. 
István király ajándéka párhuzamba állítható a há-
rom szent-királyok egyik aranyos ajándékával.  

Újabb kutatások eredményei arra irányítják 
figyelmünket, hogy a mágus főpapok – mint kép-
zelt személyek – neveik után fényhordozó, átadó 
istenekkel, s talán Nimród, Hunor és Magor ma-
gyar ősatyákkal állhatnak kapcsolatban. Közeleb-
bi párhuzamok keresésekor feldereng Árpád-házi 
szentjeink közül István - Imre - László alakja. Az 
ajándékozás ókori szokásaként a „keleti” orszá-
gokból jött zarándokok, a mágus – főpapok ill. 
alkirályok Máriának és a főkirályi Istengyermek-
nek – a Bibliai szöveg sorrendjében – aranyat, 
tömjént és mirhát hoztak. Az ajándékokban töb-
bek között az új-régi, a keresztény, az Egy Istent 
dicsőítő vallás szertartásainak fontosabb kellékeit 
véljük fölfedezni. 

Káldy György bibliafordítása (1626) egy XX. 
század elejei kiadásának függelékében, az ajándé-
kok jelképeinek lehetséges jelentésére a követke-
ző megoldások találhatók: 
− arany a földi hatalmat jelezte, 
− tömjénnel az Isten fiát dicsérték (tömjénezték), 
− a mirha az ember halandóságára figyelmezte-

tett, ui. a halotti balzsam jelentékeny része 
mirhából állott. 

Az egyszerű és világos magyarázatok igazságát 
megtartva, azt kissé kibővítve, a témát tovább 
gondolva, a következő sajátosságokra jutottunk a 
mágusok hovatartozását és az ajándékok tulajdon-
ságát felfedezendő: 
 

A MÁGUSOK EREDETÉRŐL 
 

A bölcsek háromnál többen is lehettek, hi-
szen a három személyre csupán az ajándékok szá-
mából következtethetünk, melynek kapcsán oly 
felvetés is lehetséges, hogy csupán egy, igen 
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nagyhatalmú papkirályról, azaz egy mágusról szól 
a biblia, de fejedelmi többesben. 

A keleti ábrázolások ui. 2, 3, 4, 6, 8 vagy 12 
bölcsről tesznek bizonyságot. Ezt erősítendő más 
megoldásokra is gondolhatunk: a magyar szám-
rendszer HáRoM/ja /uRaM/ is utalhat az egységre. 
Három a magyar iGaZ/ság /iGe/ – közmondás. Te-
hát az egy igazság az három lehet. Ezt őrzi a 
„három a tánc”, egy tánccsokorra való hazai uta-
lásunk a gyakorlatban. A „bölcsek”, a bibliai szö-
veg többes szám használata miatt, legkevesebb 
ketten lehettek. Nevük ismeretlen. A hagyomány 
csupán az 5. századtól tud róluk. 

A művészi igényességgel felrakott ravennai 
mozaik alakjai fölött még a nevük is látható latin 
nyelven. Magyarul és sorrendben: Gáspár, Meny-
hért, Boldizsár. Az Újszövetségi Szentírásban csu-
pán Máténál találjuk a jelenetet, /Máté 2, 1-11/ 
nevek nélkül. Már a Bibliai Lexikon írói felhívják 
a figyelmet, hogy a kelta /?/ Beda Venerabilis 
/673-735/ tudós egyházatya szerint három föld-
rész: Európa, Ázsia és Afrika papkirály-mágusa-
iról lehet szó, de nem taglalja részletesen a böl-
csek közelebbi: faji, nemzetiségi eredetét. A két-
ezer év előtti táltos papok származásáról a követ-
kezőket tehetjük hozzá: 

 
1. G Á S P Á R  
Néphagyományunkban az első király neve Gáspár. 
Más európai nyelveken: Gaspar, Kaspar stb. alak-
jai ismertek. Felbontva a sumér Gas/sz-PaR jelen-
téséből csupán párat említünk: parázsló égi tűz, 
Napisten, annak Fényes hollója stb., melyből a 
PaR/PíR = sugárzó, fénylő ragyogó. 

 
2. M E N Y H É R T  
A Menyhért egyik külhoni alakjának tudjuk a 
„meleg” jelentésű Mel/chiort, melyet a magyar 
hagyomány Menyhértnek nevez. Ennek sumér je-
lentése = égi, meleg, tűz. LoB/ogó láng. Sumér 
jelentése Mel-ki-úr = Földet és világot melegítő, 
fénnyel elárasztó tűz, tehát a Nap és Tűzisten pap-
ja kinek neve sumérül: ZaMaR/u = magát penge-
tős hangszerrel kísérő áldozó pap. Magyarán: rig-
must mondó és kiáltó. Regös. Egy korábbi tanul-
mányunkban a Kárpát-medencei SZaMáR nevű 
ősi áldozóhelyeink s a ZaMaR/u rokonságát bizo-
nyítottuk.* 

3. B O L D I Z S Á R  Baltazár-Balthasar 
Lehetetlen nem észre venni benne a Baál-t, 

az ókori istenség/ek nevét. A sumér, mint ősturáni 
nyelv segítségünkre siet:  
Bal-ta-sar = szár/mazás, sar/jú, származás, szár-
maztatás, nemzés, a kezdet, a teremtés szeretkező 
Baálja, világmindenség BaL/tása, az ég, a fényes 
világ, fénylő fényesség, ragyogással ragyogó, az 
eső királyi szeretkező stb. és még folytathatnók a 
sort. * 
Mindezek ismeretében kijelenthető: mindhárom 
máguspapi személy napisteni, énekmondó-regölő 
tulajdonságokkal rendelkezett. 

 
A R A N Y  

Az aRaNY ajándékozásánál egy pillanatra 
meg kell állnunk, hogy a magyar hagyományokat 
szem előtt tartva, azt tüzetesebben megvizsgálhas-
suk. A kevés szentírási történet mellett a nép-
életből merített részletek segítségünkre lehetnek. 
Egy hindu számára pl. az arany életet ad. A ma-
gyar gondolkodás jelzi az élet és az arany össze-
függését: „Arany élete van.” Jól megy valaki sora, 
azaz jól él..., életének értelme van stb.* 

Egy pogány isten anyagi jelképe, egy arany-
ból alkotott borjú körül táncolnak a zsidók, Mó-
zes, a lelki népvezér nem kis bosszúságára, hiszen 
ő kőbevésett, emberi léptékkel örök, Isteni paran-
csolatokat, ajánlatokat hoz tarsolyában népének a 
szent hegyről. Mindez az emberi lét két minőségé-
nek: az anyagnak és a szellemnek nem mindig 
súrlódásmentes, örök együttlétét tömöríti már a 
bibliai történetek kezdetén. 

Az aranyos jelzővel a magyar néphagyomány 
– az emelkedett, ünnepélyes lelkiség okán – csak 
az adventi rorátét, és a karácsonyi éjféli misét 
illeti: arannyas mise, arangyos mise stb. Az arany 
jelző kissé kifordított változata a csángóknál: an-
gyalos mise. Ez esetben mind az „arany”(!), mind 
az „angyal” a szellemi világ felé vezet bennün-
ket.* 

A következő szokás néprajzos körökben is-
mert. Bereg vármegyében a Szilveszter és Újév éj-
jelén, az éjfélkor hangtalanul merített víz, az 
aRaNYoS VíZ vagy aranyvíz, vízkeresztre borrá, 
azaz varázsitallá változik. Gondoljunk csak a to-
kaji és más jobb /mézes/ fehérborok „aranyló” 
színére. Erdélyben és Kelet-Magyarország egyéb 
vidékein ugyancsak ezen ünnepkör, újév hajnalán 
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merített vízben megmosdó fiatal leányok hite azt 
sugallja: „ha megmosdok benne, egész évben 
egészséges és szép leszek”. Mi más lenne ez, ha 
nem az „élet vize” – sumérul KuRuNNu, mely 
KoRoNa legtöbbször aranyból készült, kivéve a 
halottit és a hétköznapit. 

A ravennai mozaik három papkirálya perzsa – 
szaszanida öltözékük, papi palástjuk és szkíta fej-
fedőjük után ítélve és a szentírás szerint ők a 
„napkeleti bölcsek”, akik készséges, a gyaloglás-
ban nem rest, ókori zarándokok; ajándékozó kedv-
vel, előre dőlő, hódoló testtartású TuDóS/ok 
(Tá’ToS/ok ). Különösen izgalmas számunkra a 
KeR/ek a KoRoNá/ra emlékeztető /talán?/ kagyló-
szerű – tálacskában tündöklő, aranyos folyadék. A 
látvány után, bor vagy arany, nem eldönthető. Ta-
lán ez nem is olyan fontos. Akár a KoRoNa ala-
kúra öntött aranytömböt – melyet csak a királyvíz 
oldhat –, akár a vízkereszti aranyvizet, a sumer 
KuRuNNu/t illetve az aranyszínű bort visz az első 
mágus, a jelenet megismétlődik majd másfélezer  

esztendővel később nálunk, Magyarországon. Pap-
királyunk, az apostoli Szent István király mutatja 
be ugyanazt a hódoló mozdulatsort záró, a 
koronát-országot felajánló áldozatot, melyet a má-
gusok egykor bemutattak a gyermek Jézus és az 
Istenszülő Mária előtt: az élet aranyvizét, az ara-
nyat vagy a borrá változott aranyos vagy arany-
vizet megjelenítő Szent Koronát, a KuRuNNu/t.  

Néphagyományunk e varázslatos szokással 
Jézus első csodáját ismétli, melyet az utolsó va-
csora világmegváltó csodája, a bor - vér átváltozá-
sa követ a kenyérrel együtt. 
Megdöbbentő, de az arany reszelékét gyógyszer-
ként még a közelmúltban is alkalmazták. 
Szent István országunk éltetője, ápolója, mely 
ápoló szavunk a szeretet gyógyító erejét jelzi; a 
csókkal (rég.: apol) is összefügg! Az „istápja” jel-
ző a Szent Istvánnal kapcsolatos énekeken kívül 
nem sűrűn fordul elő bő népi hagyatékunkban, 
csupán a Háromkirályok-énekben. Magyar Nép-
zene Tára II. Jeles napok. 47. éneke: 
 

HÁROM KIRÁLYOK NAPJÁN III. 
Vitka 

 
 

 Háromkirályok napján 
 Országunk egy „istápját” 

 Dicsérjük énekekkel, 
 Vigadozó versekkel: 

Refrén: Szép jel és szép csillag, 
 //: Szép napunk támad. :// 

 
 Hol mágusok királya? * 
 Mert megjelent csillaga, 
 Betlehemben találják, 
 Kis Jézust körül állják. 

Refrén: Szép jel… stb. 
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 Királyok ajándékát: 
 Aranyt, tömjént és mirhát. 
 Viszünk mi is Urunknak, 
 Ártatlan Jézusunknak. 

Refrén:  Szép jel … stb. 
 Szép napunk támadt, 
 Szép napunk támadt. 

 
Máshol: Szép kelet/fény/ szép nap és szép csillag támad. 
Köztudott, hogy csillagnak csak a „saját fényű” égitesteket nevezik. 

    *  Eredetileg: Hol van zsidók királya? 

 
T Ö M J É N  

A tömjén drága, arábiai áru. A neki készített 
PaR/ázson fellobbanva majd elolvadva kellemes 
illatú füstölő, szellemidéző és ördögűző anyagként 
volt ismert, melynek nem csupán füstje van, de 
LoB/ogó lángja is. A gót-német szóhasználatban a 
LoB = dícséret, LoB / Gesang = Istent dicsérő, 
zsoltáros himnusz. A magyar „lángra LOB/ban” és 
a „LoB/bot vet” is ehhez tartozik a LoB/ogóval 
együtt, mely valamely emberi szellemi alkotás élő 
LoB/ogó fáklyájának JeL/képes JeL/ző „örömtü-
zét” is JeL/enti.  

 
M I R H A  

Dél-Arábiából hozták Jézus idejében drága 
ajándékként. A vízben ma is szegény Szentföldön 
az előkelők a test illatosítására használták. 
Mirhával  tudatják a szülővé vált Máriával, hogy 
minden emberi test, mint anyag, egyszer felbom-
lik, s idővel szükség lesz a holttest bebalzsamozá-
sára, mely ez időben mirha és áloé keveréke le-
hetett. Jézus kereszthalálakor ez megtörtént, hi-
szen a végtisztesség végrehajtása az asszonyok fel-
adata volt. Borhoz keverve kábító hatású, mely a 
szellemre és a lélekre hat. A betegek kenetét kell 
még említenünk, hiszen a szentelt olajjal meg-
kent, a szentségkiszolgálóval együtt, a Szentlélek 
segítségét kéri a betegség elviseléséhez vagy a 
másvilágra költöző kellő „lelki megtisztulásához”. 

Az ajándékok tulajdonságáról és céljáról még 
számos, egymástól eltérő elmélet lehetséges: 

Az Aranyat, a földi hatalmat Jézus lábbal ta-
posta a „mindenedet eladd, amid van s oszd ki a 
szegények között” mondásával egy időben, mely 
ellentmond a tömör és súlyos kereskedelmi fém és 
ékszeranyag Jézus és anyja elfogadta ajándéknak. 

Továbbá, a három KeLeTi vagy KáLD/eai művelt-
ségű mágus-pap pl. nem azért ajánlotta fel a 
tömjént a mirhával együtt, hogy eloszlassák a bar-
lang-istálló szegényes bűzét, hanem azért, mert 
érezték, hogy az ősi istenkeresési útjaik során az 
elavult áldozati szerekre Jézus születése után már 
nem lesz többé szükségük. Mégis: stafétabotként 
az új vallás szertartásaihoz felajánlották azokat a 
Világ Világosságának, az akkori újnak. Megúju-
lásra. Maguk, énük feladásával, az egy Istent védő 
és dicsőítő illatos anyagokkal együtt, alázatos 
készséggel siettek beleolvadni, az új és végső hit 
áramába s ezáltal Jézus tőlük, a bölcsektől kapta 
meg az akkor ismert civilizált nemzetek vezetőitől 
földi, főkirályi beiktatását. Nem más ez, mint a 
hagyományok, az ókori szellemi fényerők 
egymásba-kapaszkodása, akik a „FőFéNY” erősí-
tésére összefogtak. 

 

VőFéNY szavunk egyik lehetséges eredete itt 
keresendő! Isten egyik fő parancsa: Szaporodjatok 
és sokasodjatok! Az egybekelendők egyesítésé-
nek, a népi lakodalom szertartásaink legfőbb szer-
vezője évszázadok óta a VőFéNY, az Isten alkalmi 
földi helytartója, máguspapja, aki az oldás és kö-
tés földi tanúja. Amint a Mennyben, úgy a Földön 
is. A VőFéNY más, népnyelvi alakjai – feledve az 
ősi jelentést – mára már más-más alakot öltöttek: 
vőfély, vőfél, palócosan vőfé stb. 
Egy kuruckori lakodalmas énekünk a főfény má-
guspapi tulajdonságait emeli ki: „ A VőFéNY/ek 
józanak, gyorsak és igazmondók.”* 

 

Az ókorból eredő ünnepi szokás volt a sze-
gények támogatása, megajándékozása, lábaik 
megmosása, őket megvendégelve velük egy asztal-
nál étkezni. Valószínű, hogy Máté evangélista e 
szociális ünnep emlékére iktatta be evangéli- 
 



MAGYAR ZENE 

 48 

umába a Napkeleti bölcsek látogatását. A régi ha-
gyomány fényét még egy rendkívüli égi tünemény 
is emelte, a három bolygó: a Jupiter, Szaturnusz, 
Merkúr együttállása, mely méltó volt az új vallás-
indító „rangjához”. Az EGY és az EGÉSZ regé-
nyéből a legszebb az eGy – éGi – iGe –nek, az 
éGés szógyökeinek azonossága. Jézus születésekor  
i.e. 7-ben július 29-én hajnalban – tartja az egyik 
újabb kutatás.* 
 

 
ISTEN BÁRÁNYA 

A SZENTHÁROMSÁG KÖTELÉKÉBEN 
 

 
 

aGNi az Isten báránya 
 

Karácsony misztikus háttereként nem vélet-
len a barlang, a jászol, a barmok, az állatok, bárá-
nyok emlegetése. A jászol a „teremtett állatok” 
etető vályúja (a bölcső alakját is ez határozta 
meg), benne a majdani Krisztus teste és szelleme, 
amely már születésétől fogva az emberiséget táp-
láló eledelnek mutatja magát. A XVI. századi met-
szeteken az istállóban a hatalmat jelképező ló még 
nem található, de napi terheket cipelő szamár 
igen. Pl. Szamár a jeruzsálemi bevonulás egyik 
fontos szereplője, a sumer áldozó, énekes főpapok, 
a ZaMaR/uk nevét hordozó állat. A BáR/ányság, a 
körforgásos melegedésükkel összefüggő életbe- 
 

maradást jelképezi. Egy több ezer éves védikus 
rajz a kétfejű aGNi istenséget ábrázolja bárány-
koson ülve, de három személy lábát és kezét sej-
tetve. Az egy közös testből kinövő, két beszélő fej: 
az Atya és az Ige = Szentlélek jelképei. A bárány-
kos, mint teherhordó, Krisztust jelzi. Agni a védi-
kus tűzisten, a keresztény Szentháromság egyik 
legkorábbi ábrázolása. Miért e föltételezés? 

A kos nyakát körülölelő három vonalnak lát-
szó, talán 3-as lánc-nyakörvet többen a hun lel-
kiség jelenlétének tekinthetjük.  
A birka hátán utazók kezeiben irattekercsek 
(szentírás v. talán isteni törvények) és figyelem-
felkeltő, zajkeltő eszközök láthatók; miközben egy 
semleges, negyedik kéz egy szépen csengő keleti 
hangszert, egy az ókorban közkedvelt csörgőt/sist-
rumot szólaltat meg. 

Ő Jézus, a jelző, a „csengős bárány”, a pász-
tor helyettese. Csengetéssel figyelmeztet: rövid 
földi életünk helyes útjaira s az elkerülhetetlen 
földi halálunk után az örök életre. Hiszen az 
etruszk-latin aGN/us bárányt jelent. Agnus Dei = 
„Isten báránya, ki elveszi s ezzel enyhíti a világ 
bűneit”. A Föld és az Ég között, a szellem meg-
testesüléseként, mint nagykövet, szakadatlan in-
gázik: iNGa = aGNi; 
Ő a nagy békéltető, aki az anyag és a szellem kö-
zött, a sziszifuszi, az ember feletti teljesítményt 
szabad akaratából „váll”-alta. A végtelen szeretet 
megnyilvánulásaként az ógörög Atlaszhoz hasonló-
an, kozmikus terhet cipel a vállán, a hátán a világ 
végezetéig. Ezért, Ő az örök Áldozati Bárány. Be-
lőle merítünk erőt, mikor áldozáskor / vagy a jel-
képes úrvacsora alkalmával testét és vérét kenyér 
s bor színében magunkhoz vesszük. Áldozat, a mi 
üdvösségünkért csak úgy, mint az ógörög hagyo-
mányban Prometheus, ki az ember javát akarva a 
tüzet ellopta, s ezért örök büntetés lett „jutalma”. 
A Kőmíves Kelemenné c. népballadánk is ember-
áldozatról ad hírt „magas Déva várának” építésé-
nél. A mesterek fárasztó nappali munkáját „dele-
jes délidőben”, a délutánit a Nap „esthajnala” 
idején a sötét erők tövig lerombolják. Csak ember-
áldozattal lehetett mindezt megakadályozni; egy 
ókori szokás hagyományának maradékaként. 
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RÉSZLET A KÕMÍVES KELEMENNÉ BALLADÁJÁBÓL 
 

Tizënkét kőmives 
Összetanakodék, 
Magas Déva várát 
Hogy fëlépítenék. 

 

 
 

Szentegyházasfalu. Udvarhely vm. Erdély. Gy: Lajtha László, 1940. 

 
Nem véletlen a Kelemen név választása, mi-

vel az a ballada történésébe szervesen illeszkedik. 
Kelemen az etruszk-latin „Clementia”, a kegyes-
ség és megbocsátás istennője nevéből származik. 
Balladánk a földöntúli erők megbocsátásának, en-
gesztelődésének szükségességére hívja fel a ha-
landók figyelmét. A három királyok szándékában 
s a célzott ajándékaiban e hagyomány részben 
benne van. 

Mindazonáltal aGNi a védikus hagyományok 
tüzes istene: égi láng. Kevés eltéréssel ugyancsak 
az etruszk-latinból eredeztethető a szóban levő két 
mássalhangzójának egyezése okán: aGNi = 
iGNi/s = a tűz és a magyar éGNi ige. 
Mindehhez érdemes tudni, hogy Szanszkrit – páh-
li szójegyzék szerint: 
Az ősi védikus kor Kr. e: 1000-ig, a védikus új 
kor Kr.e: 600-ig tartott. 
Véda = a Brahmin vallás szakrális szövegeinek 
gyűjteménye. 
Védaná = érzés, érzet, az érzékelés minősítése. 
Rig = emlék, régi rege. * 

Jézus kinyilatkoztató beszédeivel szinte tűzbe 
hozta hallgatóit, akik érte nem csupán a tűzbe 
mentek. A Mester halála után a hamu alatt izzott a 
szellemi PaR/ázs. A hitvalló tanítványainak tíz-
ezrei maguk áldozták fel magukat a római arénák 
vadállatai révén. A PaR/ázs, a szanszkrit 
PR/us=égni, lángolni, a BáR/ány szavunkban is 
megtalálható. Így fér össze a BiR/ka, a BaR/ika a 
PaR/ázzsal, a PiR/ítással és a PíR/ral, a PiR/ka-

dattal, az emberiség hajnalával. Gondolataink fo-
nalát még az is erősíti, hogy a védákban aGNi/t, a 
tűz istenét VéRVöR/ösre festették. Az isteni bárá-
nyon ülőket egy jelzésszerű lánc köti össze, jelez-
ve szoros együvé tartozásukat. 
Így érhető tetten az éG, az iGe és az éG/és rokoni 
volta. 

Lakatos Demeternek, /† 1977/ a csángók köl-
tőjének pár sora rámutat az éGi szellem éGő láng-
jának egységére:… Nem felejtem el szohoszem 
Apómat… elig, hogy az ű tize maszt belim ig. 
(Nem felejtem soha sem apámat… elég, hogy az ő 
tüze most belém ég.) Emlékezzünk még a pün-
kösdi Szentlélek-jelenés lángnyelveire!  

Boldizsár sötétebb bőrére a vízkeresztjátékok 
egyik-másik éneke is utal. A Krisztusi tűz testet-
lelket megperzselő hatásáról szól, mely az első 
kottához tartozó szövegünk egy kiemelt része Bol-
dizsár szájából így hangzik: Ki vagyok? Mi va-
gyok? Én Boldizsár király vagyok. Messzi fődrü 
gyüttem, de azt meg ne csodájják, hogy így meg-
feketödtem, mer én Krisztus Urunk tüzében, kívü 
is, belü is feketére égtem. 

Belső tűz a lelket, a külső Isten teremtmé-
nyét, az egykor istenként tisztelt Nap fénye pirítja, 
hiszen az emberre, mint lelkes anyagra, egy idő-
ben mindkettő hat. Minthogy a tömjén, de legin-
kább a mirha Arábia legdélebbi részén nő s Af-
rikában szinte a vele kissé délebbi földszéles-
ségen fekvő, rokon növényzetű etióp terület omo-
völgyi emberei /kb. 15 millió/ a magyarral harma- 
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dában rokon omo-ro nyelvet beszélik. Ennek okán 
Boldizsár mágusunk szűkebb pátriáját itt kell 
keresnünk, s feltételeznünk! 
József Attila, a magyar őstudás hagyományaiba  

beavatott költő, a következő versrészletével bizo-
nyítja jól-értesültségét: „Én vagyok a Boldizsár, 
aki szerecsen király”. 
 

 
NAPKELETRÛ BÖLCSEK GYÜNNEK, VEZÉRCSILLAGOT KERESNEK… 

 

 
 

A védikus aGNi, a többszemélyű tűzisten ke-
zében törvény-tekercset látunk. Ezt a törvény-
csomagot parancsoló pálcaként tartja egyik keze. 
Jézus is törvényülő. Balkezével suhint, jelez,  
 

égnek-földnek, hogy mind az égiek, mind a földi 
élőlények / az emberekkel együtt boldog, együtt 
rezgésbe, „egy húron pendülve”, örök dicsőítő 
énekbe kezdhessenek. 
 

 
CANTICUM TRIUM PUERORUM 

 

BENEDICITE OMNIA OPERA DOMINI DOMINO, &c. 
 

 

 

Kájoni János: Cantionale Catholicum. 1676. 
Teremtett állatok, minden alkotmányok, Istennek szép munkái. 
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Jézus, az Isten báránya, „ki elveszi a világ 
bűneit”, kezében fogva tartja az anyagot, a bűn 
egyik forrását, magát a gonoszt, az a/LM/át = (la-
tin) MaL/us, s hogy az el ne szabadulhasson, azt 
légmentesen aranyhéjba, a szellem fényességével 
zárja. Erről szól egy, a középkorban igen kedvelt 
paradicsomjátékunk töredéke: a kisded Fényfi  
 

baljában aranyalmát, jobb kezében arany veszőt 
tart, a részben szellemi eredetű törvény, a földi 
hatalom birtokosaként. A szellemi aranyfüsttel 
futtatott aLMa Földünk jelképe lett, hiszen a belső 
tüzet csupán egy vékony földkéreg választja el az  
anyagi és szellemi élet színterétől. 
 

FELJÖTT IMMÁR AZ A CSILLAG, KELJENEK FÖL, KIK ALUSZNAK! 

 
 

A fák, füvek lengedeznek, / Az  angyalok énekelnek. 
Paradicsom kiskertjében / Piros ponyva leterítve, 
Azon felül ring a bölcső, / Abban nyugszik a Teremtő. 
Jobb kezében arany alma, / Bal kezében arany vessző, 
Amikor azt megzúdítja, / Zúg az erdő, zeng a mező.  
Sosem láttam oly termő fát, / Mint Krisztusnak keresztfáját, 
Piros vérrel virágozik, / Szentlélekkel illatozik. 

 
Minthogy az isteni gyermek magában hor-

dozta az anyagi és a szellemi világot, Isten-ember 
lett. Így vált Jézus néphagyományunkban egyben 
az anyag, a földgolyó /pokol/tüzének s a szellem  
 

aranyfüst-vékonyságú, fénylő védőburkának jelké-
pévé; aranyalmává. 
Ezért énekeljük karácsonytájban az új élet szüle-
tésén örvendve: 
 

A KIS JÉZUS ARANYALMA 

 
 
ZÁRSZÓ 
Visszatérve a mágusok ajándékára, idézzük föl a 
Jézusi szeretet-vallás főbb szertartásaihoz használt 
anyagokat, melyekből kiderül, hogy számos, a há-
rom mágus ajándékaival nagyfokú rokonságot 
mutat: 

Az arany az élet-vizét tartó aranyos kehelyre 
és a sok fényt és emberi munkát igénylő, az isteni 
ital, az aranyló bor és Jézus keresztfás, drága vé-
rének rokonságára utal. A víz, a keresztséghez, a 

fehér bor, az átváltoztatáshoz nélkülözhetetlen 
szertartási kellék. 
A sámán a szája nyálával, folyadékával leköpi, 
mintegy védetté teszi a kiszemelt személyt vagy 
tárgyat. A leköpött személy ill. tárgy ezentúl már a 
ő „befolyása”, varázslata alatt áll. Az emberiség 
legrégebbi rítusait őrző katolikus vallásban 
ugyanígy, a szentelt vízzel /folyadékkal/ hintenek 
személyeket, állatokat s tárgyakat, az Isten lelké-
nek „eláradását” láthatóvá és érezhetővé téve. A 
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homlok, a szellem helyének vízzel leöntése a 
keresztségben nyer méltó alkalmazást. A baptis-
ták vízbe merítkezése, az egész testet szentelt víz-
zel körülvevő keresztségi rítusa arra utal, hogy az 
ember egész anyagi részét védi a szentlélek ereje, 
a test és a lélek egységeként. 
A földek szárazsága idején gyakran elhangzó 
szólás-mondás: A májusi eső aranyat ér. 
Ismert az esőért könyörgő imák elterjedése, a ha-
tárjáráskor a növendék termények vízzel szente-
lése. 
Fontos tudni, hogy Krisztus első csodájával a vi-
zet borrá változtatta. Földi küldetése csúcsának 
előestéjén, az utolsó vacsorán pedig – vértelen ál-
dozatként – a fehér bort változtatta vérévé úgy, 
hogy a bor színe és annak íze megmaradt. 
Eucharistia. 

A tömjén, a könnyedén olvadó parafin - 
viaszként a gonosz elleni közdelemnek egyik esz-
köze, mellyel a levegőt fertőtlenítik a megszentelt 
anyag füstjével; minden oldaláról védve az oltárt. 
A füst egyben az emberiség Istenkeresésének, 
őskori és ókori termény- és állatáldozataira utal. A 
jótékony láng füstje fölfelé száll, de legalább is 
körbe ölel, a kainoké – az örök isteni törvénnyel 
ellenkezőké – lefelé gomolyog. A meleg füst, a 
szellem jelképeként könnyebb a levegőnél, de 
nincs hamu nélkül, mely a „Porból vagy és porrá 
leszel” tényre emlékeztet minden év hamvazó-
szerdáján. A tömjén az isteni szent védelem és 
megszentelés fontos szertartási kelléke. 
Örökmécses jelzi templomainkban az oltáriszent-
séget, a kenyérré vált Krisztus jelenlétét. Gyer-
tyák égetésének napi szokása igen elterjedt a kat. 
templomokban. A nagyobb ünnepeket gyertya-
lánggal üdvözöljük. A katolikusok a húsvétot egy 
különösen nagy és vastag gyertya meggyújtásával 
jelzik. Torokbántalmak ellen Balázs – azaz 
VaRáZS – áldást osztanak villásgyertyával, „két 
tűz között”. 

A mirha jó illata a régente légneműnek gon-
dolt Szentlélek felidézése, mely a bérmálás /szen-
telt krizma/ hitmegerősítő szertartásában csúcso-
sodik ki. A szentelt olajos homlokkenés az emberi 
értelem, szellem megerősítése a szentlélek által. A 
szentelt olaj, szinte „Olaj a tűzre”, a szentlélek 
segítségül hívása idején. Mint tisztálkodási folya-
dék a lelki tisztálkodáshoz is köze van: bűnbocsá-

nat. Borral vegyítve izgalmas, „tudatmódosító” 
ital. 
Krisztus testének a húsvéti sziklasírba helyezése 
előtt használták a szent asszonyok. Összefüggést 
látunk még a „betegek kenete” ill. régi nevén az 
„utolsó kenet” bűnbocsátás – szentségével, és a 
pünkösdkor tapasztalt Szentlélek tűz – láng jelen-
ségével, mely utóbbi történet egyben az apostolok 
iGe/hirdetésének a kezdete.  

Ezúton mondunk köszönetET Farkasinszky 
Tibor professzor úrnak, aki a témára felhívta fi-
gyelmünket és A háromkirályok vagy mágusok ősi 
magyar párhuzamai c. egyetemi segédkönyve ada-
taival munkánkat irányította, segítette. 
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Szalay Zoltán 
 

Magyar lélek a népzene és a nyelv tükrében 
(Részletek egy hosszabb tanulmányából) 

 
„A magyar népdal … az egész magyar lélek tükre.  
… a magyar dal a magyar nyelvvel egyidős.” 

/Kodály Zoltán/ 
 
Pentatónia és hétfokúság 
 

A mottóul választott idézet mellé kívánkozik Ko-
dálynak az a megállapítása is, miszerint az ötfokú 
(pentaton) dallamok képezik a magyar nemzet 
legősibb zenéjét.  
Eléggé elterjedt az a téves elképzelés, hogy a pen-
tatónia hiányos hétfokú hangsor. Ezért sokan úgy 
jellemzik a pentatóniát, mint egy olyan hang-
rendszert, amelyből hiányzik a fá és a ti hang. A 
félhang nélküli pentatónia tehát do, re, mi, szó és 
lá hangokból áll.  
A magyar népzenében a pentaton dallamok álta-
lában lá végűek (lá hangon zárnak), ami ezt a 
hangsort teljesen szimmetrikussá teszi: lá, dó, ré, 
mi, szó. 
 

 
A pentaton hangsor 

 

Ezek a hangok ismétlődhetnek oktávval fennebb 
vagy lennebb, így a tiszta pentaton magyar dalla-
mokban általában a következő sor lelhető fel: szó, 
lá, dó, re, mi, szó, lá. 
A pentaton hangsornak a dallamban kirajzolódó 
vázán, a pillérhangokon kívül, melyet tiszta ötfo-
kúságnak (tiszta pentatóniának) nevezünk, gyak-
ran megjelennek a hézagokat kitöltő ún. pien han-
gok (kínai szó). A pien hangok által az ötfokú 
hangrendszer kiegészülhet hat-, hét-, nyolc- vagy 
kilencfokúvá. 
 

 
A pentaton hangsor, kiegészítve a pien hangokkal 

 

A probléma azzal az elképzeléssel, hogy a penta-
tónia a hétfokú (diatonikus) hangrendszernek a 
része, vagy egy korábbi fejlődési fázisa, ott van, 
hogy a magyar népzenében nem vezet egyenes út 

a pentatóniától a hétfokúság felé (és másutt sem). 
Ez azt jelenti, hogy a hétfokú magyar népdalok 
nem a pentaton dallamokból alakultak ki. Utób-
biakban szinte mindig felfedezhető a dallam öt-
fokú váza, ahol a pentaton sor hangjainak meg-
határozó szerepük van. A pien hangok pedig leg-
többször másodrangú szerepet töltenek be.  
 
A pentatónia és a hétfokú hangrendszer közötti 
különbség könnyebben megérthető a zongora bil-
lentyűit szemlélve. A fehér billentyűk a hétfokú 
rendszert teszik ki, a fekete billentyűk pedig a 
pentaton hangsort. 
 

 
 

A hétfokú és a pentaton hangsor a zongora billentyûin 

 
A zongora segítségével könnyebben megérthetjük 
azt is, hogy a két rendszer tulajdonképpen kiegé-
szíti egymást: 7 + 5 = 12. Valószínűleg sokan 
tudják, hogy a tizenkettő az egésznek, a teljesség-
nek a száma. 12 a csillagjegyek, a hónapok, az 
órák száma, 12 = egy tucat, tehát maga az egysé-
ges egész. A zenében tulajdonképpen arról van 
szó, hogy a hétfokú rendszer alkotja az egyik felét, 
az ötfokú pedig a másik felét a teljes egésznek. 
A pentatónia és a hétfokú hangsorok között tehát 
nincs közvetlen rokonság. Ugyanúgy, mint ahogy a 
kétféle hangrendszert használó népek között 
sincs.  
„A pentatónia egyik ősi forrásvidéke vlsz. a tör-
ténelem előtti Közép- és Kelet-Ázsia (Tibet és az 
ősi Kína); onnan sugárzott szét egyrészt Hátsó- és 
Elő-India, Indonézia, Melanézia és Mikronézia, 
valamint Nyugat-Polinézia felé, másrészt Kelet- és 
Közép-Európába, őrzője t.k. a magyar népzene ré-
gi rétege. Másik kisugárzási területe a Földközi-
tenger vidéke: maradványai megtalálhatók a ber-
ber zenében, a dél-olasz és szardíniai népzené-
ben, a kelta népcsoportok dalaiban. Elterjedt a ~ 
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az afrikai ültetvényesek (t.k. a bantuk) és a föld-
műves indiánok között is. Az, hogy a ~ eljutott 
különböző fokon álló vadász- és pásztornépekhez 
is (pl. a lappokhoz, türk törzsekhez és mongolok-
hoz, közép-kaliforniai gyűjtögetőkhöz és közép-
ausztráliai kezdetleges vadásznépekhez), bizonyá-
ra a kulturális érintkezés közvetítésével létrejött 
másodlagos elterjedésre vezethető vissza.”  
/Brockhaus Riemann: Zenei Lexikon III., Zene-
műkiadó, Budapest, 1985, 97. old./ 

 
A génkutatás eredményei 
 

Egyik írásában dr. Árkay László beszámol a 
montreáli McGill Egyetem kiváló professzorának, 
Wilder Penfieldnek és munkacsoportjának a kuta-
tásairól. A génkutatások érdekes módon bizonyos 
földrajzi területeket emelnek ki, mint a génállo-
mány szempontjából rokon népek lakóhelyeit. 
Ezek a foltok „egészen misztikusan” azonosak 
azokkal a területekkel, ahol a pentatónia megta-
lálható Földünkön. Árkay továbbá Baráth Tibor 
professzorral való telefonbeszélgetését idézi: „Ek-
kor ezeket mondta nekem Tíbor: ... ő nem ismeri a 
népdalokat, nem zenész. Van neki egy világtér-
képe, amelyen feltüntette, hol találtak az őskortól 
kezdve, akármilyen ős magyar vagy bármilyen 
más nyelven olvasható, megfejthető feliratokat. De 
bevallja nem érti, mert a Föld öt helyén vannak 
teljesen szétszóródva. Erre elkezdtem hegyezni a 
fülemet. »Melyik öt helyen?« kérdeztem. »Hát – 
mondta T'ibor, 

1. Magyarországon és Közép Ázsia Ural  
 környékén, de nem a szláv területeken, 
2. A Távol-Keleten Kínában és Japánban, 
3. Közép Afrikában, 
4. Az amerikai indián vidékeken és 
5. Skóciában. 

Ezek a foltok hajszálra azonosak a pentatonikus 
zene 5 nagy foltjával és a Penfield Bizottság féle 
vércsoport-foltokkal! Ez három egymástól teljesen 
külön irányból, a népzenekutatás, a népcsoport-
kutatás és az ősrégészet teréről származó bizo-
nyítékok adatait hozza egy nevezőre!” 
/http://www.velmokata.eoldal.hu/cikkek/e-mailen-
erkezett/magyargen (megtekintve 2010. augusztus 
27-én)/ 
(Valójában inkább hat „foltról” kellene beszélni: 
a Kárpát-medencéről, Közép-Ázsiáról /az itt élő 
rokon népek lakta vidékekről/, a Távol Keletről, 

Közép Afrikáról, az amerikai indián vidékekről és 
Európa kelta származású népeinek területeiről. 
Habár a pentatónia elsődleges elterjedési területei 
között a Zenei Lexikon más népeket is megemlít, 
Árkay beszámolójában – a génkutatás és az ősré-
gészet szemszögéből – ezekről nem esik szó.) 

 
Egy tanulmány az interneten a legújabb DNS-
kutatásokról (2011. augusztus 9.) 
 

„Az emberi DNS, csupán 10%-át használja fehér-
je előállításra. Csupán e kis része képezi a nyuga-
ton ismert és népszerűsített kutatások tárgyát. A 
fennmaradt 90%, ballaszt-anyagnak van nyilvá-
nítva, melynek semmilyen jelentősége nincsen. 
Ennek ellenére, az orosz kutatók meg vannak győ-
ződve arról, hogy a természet egyáltalán nem pa-
zarló, ezért nyelvészekkel és genetikusokkal kar-
öltve elhatározták, hogy felfedezik az emberi DNS 
fennmaradt részének valódi szerepét. … Ennek 
megfelelően, az emberi DNS, nemcsak testünk 
felépítéséért felelős, hanem információ raktárként 
és kommunikációs csatornaként is szolgál. Az 
orosz nyelvészek felfedezték, hogy az egész gene-
tikai kód, főképp a nyugaton fölöslegesnek ítélt 
90%, az emberi nyelvek szabályai szerint műkö-
dik. … felfedezték, hogy a DNS alkaloid/alkáli 
molekuláira, az emberi nyelvekben használt 
nyelvtani szabályok érvényesek. Más szóval: az 
emberi nyelvek, nem véletlenszerűen, hanem a 
DNS eredményeként jelentek meg.” 
/http://kataklizma.info/2010/08/09/a-dns-t-a-
szavak-befolyasoljak – megtekintve 2010. IX. 15-
én)/ 

 
Anyanyelvünk titkai 
 

Varga Csaba a nyelv alapján jellemzi a magyarság 
lelki tulajdonságait, és arra a következtetésre jut, 
hogy a magyar ember számára az egységes egész a 
legfontosabb. Mindig az egésztől közelít a részle-
tek felé. Ezzel szemben az indoeurópai népek szá-
mára, ugyancsak a nyelv vizsgálata alapján, a 
részletek fontosabbak. Ezekből indulnak ki, és 
próbálják összerakni az egységes egészet. A 
nyelvben ez a következőképpen nyilvánul meg: 
mi, amikor megnevezzük magunkat, előbb a csa-
ládnevünket mondjuk el, s csak aztán a kereszt-
nevünket. Hogyha a helység is része a nevünknek, 
akkor legelőször a legnagyobb környezetet nevez-
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zük meg, és ezután közelítünk fokozatosan a leg-
kisebb egység felé, akik mi magunk vagyunk. Pl.: 
Kőrösi Csoma Sándor. Az indoeurópai nyelvekben 
ez pont fordítva van, tehát saját magukból indul-
nak ki, és úgy tágítják a kört egészen a legna-
gyobb környezetig. 
Ugyanakkor a dátumot is hasonlóképpen közelíti 
meg a magyar. Előbb a legnagyobb keretet nevezi 
meg: az évet, aztán a hónapot, és lassanként kö-
zelít a mai nap felé. Az indoeurópai népek pont 
fordítva teszik ezt: a mai napból indulnak ki, ami 
legközelebb van hozzánk, és utána tágítják a kört 
a teljesség felé.1 
 
A következő ábrán a két ellentétes szemléletet 
mutatom be: a magyar ember belehelyezi magát az 
egységes egészbe. A teljesség részeként éli meg  
saját életét (lásd a jobb oldalt). Ezzel szemben az  
 

indoeurópai népek (a nyelv elemzése alapján) ki-
emelik magukat az egységes egészből. Önálló, ki-
sebb egységként élik meg létüket, függetlenül a 
teljességtől (lásd a bal oldalt). 
 

 
 
Kodály Zoltán is ugyanígy látja ezt. A szolmizálás 
kapcsán a következőket mondja: „Globálisan kell 
olvasni. Egész szót, majd többet, egy egész mon-
datot átfogni egy pillantással. Az egészből indulni 
a részletek felé. Egészében, egy darabban érezzük 
meg, mielőtt hozzákezdünk hangos eléneklésé-
hez.” /Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat. Beve-
zető a magyar népzenébe, Editio Musica, Buda-
pest, 1943, 61. old./ 
 

A szekularizált és a szakrális világszemlélet közötti fő különbségek 
 

Agócs József természet- és rendszerszemléletének rövid összefoglalása    
 

Világszemlélet 
 

Domináns tényező 
 

A szemlélet 
 

A fogalomrendszer 
 

Az elsajátítható tudás 
 

A módszer 
 
 
 
 
 

Az egyén 
 

A közősség képviselője 
 
 

A vezetés 
 
 
 

A valódi cél 
 
 
 
 

A stratégia 
 

Az értékrend alapja 
 

Az értékmérés eszköze 
 

A tervezés időtartama 
 

A létforrásokat 

 

Szekularizált 
 

az anyag 
 

analitikus 
 

formális, elvont 
 

az Egész töredékei 
 

válaszkereső 
szétszed + átalakít 
törvénykereső 
 
legyőző-meggyőző 
 

korrumpálható 
 

ellenőrizhetetlen, 
vissza nem hívható 
 

politikai alapra épül 
önjelölt, kijelölt 
specialista 
 

egyéni érdek 
pillanatnyi jólét 
siker 
 
 

ellenségkereső 
 

egyenlő jogok 
 

pénz 
 

5-10 év (max. 100) 
 

föléli (megsemmisíti) 

 

Szakrális 
 

a szellem 
 

szintetizáló 
 

funkcionális, konkrét 
 

az EGYséges egész 
 

kérdésfelvető 
megfigyel + összerak 
létfeltételeket kereső 
veszélyelhárító 
meggyőződő 
 

megvesztegethetetlen 
 

ellenőrizhető, 
visszahívható 
 

tudásra épülő 
képzett, karizmatikus 
sokoldalú („polihisztor”) 
 

közösségi érdek 
tartós létezés 
a rászorultak segítése, 
mások szolgálata 
 

munkatárskereső 
 

különböző kötelességek 
 

közösségi hasznosság 
 

néhány millió év 
 

újratermeli (megőrzi) 
 

 

1 Ezeket a tényeket Dr. Pap Gábor professzor már több, mint 30 éve tanítja 
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A szekularizált világnézet az indoeurópai népek 
lelki sajátosságait, a szakrális világnézet pedig a 
magyar lélek jellemzőit sorakoztatja fel. Jelöljük 
egyelőre a két végletet konvencionálisan egy „–”, 
illetve egy „+” jellel! Ne mondjuk egyikre sem, 
hogy jó vagy rossz. Csupán annyit jegyezzünk 
meg, hogy két pólust képviselnek. 
 

 
 

Párhuzamot vonva a pentaton hangrendszer és az 
előbb említett nyelvi sajátosságok között azt 
mondhatjuk, hogy a pentatónia az, amelyik befo-
gad, elfogad. Nyitott az idegen elemek befoga-
dására (ld.: pien hangok). Azt a lelket mintázza, 
mely a teljesség részeként éli életét. A teljesség 
pedig sok apró kis részből áll. Ezért befogadja az 
idegen elemeket anélkül, hogy a pentaton jellege 
megváltozna. A hétfokú, diatonikus hangrendsze-
rek viszont zártak. Ezekben a népdalokban na-
gyon ritkán fordul elő, hogy a rendszertől idegen 
hangok jelenjenek meg. Azt a lelket képviselik, 
mely kiemeli magát az egységes egészből, leg-
többször képtelen elfogadni, befogadni a mássá-
got, a tőle idegen mentalitást, világnézetet. A hét-
fokú dallamok többnyire az indoeurópai népek ze-
néjére jellemzők, továbbá a sémi és az arab népe-
kére. 
A különböző népcsoportok pentaton dalait hallgat-
va feltűnik, hogy jellegükben egészen más hangu-
latot tükröznek. A magyarhoz legközelebb a közép 
ázsiai rokon népek dalai állnak. Talán az ujgur 
dallamok is ide közelítenek. 
 
A pentaton hangsor közelebb áll a természethez, 
mint a hétfokú sorok. Az ötfokú dallamokra jel-
lemző hangközök frekvenciakülönbségeinek szám-
arányai nagyon közeliek az aranymetszés arányai-
hoz. Az emberi fül felépítésében lévő belső csiga 
tulajdonképpen aranymetszés-csiga. Ezért a felfe-
dezésért egy tudós Nobel-díjat is kapott. /Föltéte-
lezem, hogy Békésy Györgyről van szó./ 

 
A nyelvi rendszerek milyen térképet követnek a 
földgolyón? 
 

A ragozó nyelvek nyelvtana jóval többet foglal-
kozik az alaktannal, mint a mondattannal. A rago-
zó nyelveket beszélő népcsoportok egy jó része – 

Árkay László szavaival élve – „egészen misztiku-
san azonos” egyrészt a pentatóniát használó né-
pekkel, másrészt a génkutatások és az ősrégészet 
eredményeiből kirajzolódó kapcsolatban álló 
etnikumokkal. 
Az említett hat folt közül öt megtalálható a ragozó 
nyelvek térképén is: a Kárpát-medence a magyar 
nyelvvel, Közép Ázsia az altáji nyelvek egy ré-
szével, a Távol Kelet a japánnal, Közép Afrika a 
bantu nyelvekkel, valamint az amerikai indiánok 
a majával és a kecsua nyelvvel. Habár a kelta 
nyelvek közül egyik sem agglutináló, vannak 
olyan elképzelések, hogy a baszkok is kelta szár-
mazású nép. Az ő nyelvük pedig ugyancsak rago-
zó, nyelvtana és mondatszerkesztése szem-
pontjából rendkívül hasonlít a magyarra. 
Simon Péter elmondja, hogy a kanadai dakota és 
oglala indiánok nyelve is ragozó, sőt, ennél sokkal 
több kapcsolódási pontra mutat rá az indiánok és 
a magyar nép között. A Duna-tv által pár éve su-
gárzott dokumentumfilm az ujgurokkal létező 
ugyanilyen rokonságra hívta fel a figyelmet (Kína 
észak-nyugati részén). 
Íme, négy különböző kutatási terület eredményei 
hozzák egy nevezőre az említett hat földrajzi te-
rület népcsoportjait. Annak a valószínűsége, hogy 
ez véletlen legyen, szinte egyenlő a nullával. Igaz, 
hogy a pentatónia megtalálható más népcsopor-
toknál is (Hátsó- és Elő-Indiában, Indonéziában, 
Melanéziában és Mikronéziában, valamint 
Nyugat-Polinéziában), továbbá Indiában, Indoné-
ziában és Polinéziában is találunk ragozó nyel-
veket, azonban ezek a földrajzi területek nem 
jelennek meg Árkay László beszámolójában. Le-
het, hogy a génkutatások és az ősrégészet szem-
pontjából ezek a „foltok” nem mutatnak rokonsá-
got a többivel. 
 
 
(2. rész) 
 

Juhász Zoltán kutatásai a magyar népzenéről 
 

Juhász és munkatársai számítógépes programmal 
vizsgálták meg bizonyos népek dallamait. Kb. hu-
szonöt nép több mint harmincezer dalát vették 
megfigyelés alá. Az egész anyagot kivetítették egy 
kétdimenziós koordinátarendszerre, ahol a bizo-
nyos népek sajátos dallamtípusai különböző he-
lyeken sűrűsödtek össze. Így megmutatkozott, 
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hogy mely népcsoportok népzenéjében van átfe-
dés.  
Juhász két nagy rendszert különít el egymástól: a 
„keletit”, illetve a „nyugatit”, melyeket zenei ős-
nyelveknek nevez. A keleti és a nyugati népdal-
típusok térképe nemigen fedi egymást. „A magyar 
népzene központi helyzetben van Eurázsia zenei 
térképén.” A megvizsgált zenekultúrák közül 
„csak a magyarról mondható el, hogy egyszerre 
leghívebb őrzője mind a »keleti«, mind a »nyu-
gati« zenei ősnyelv valaha feltehetően közös típu-
sainak.” /Juhász Zoltán: A zene ősnyelve, Fríg 
kiadó, Pilisszentiván, 2006., 181. old/ 
 
Mit jelent ez? A magyar lélek annyira nyitott, 
hogy valamikor a népzene fejlődése során befo-
gadta azokat az elemeket, melyek az ún. nyugati 
rendszerhez tartoznak. És nem csak befogadta, 
hanem magáévá is tette. Olyannyira, hogy azok a 
népdaltípusok, melyek a nyugati rendszer sajátos-
ságait tükrözik, beágyazódtak a magyar népzene 
egészébe, és komoly változatcsoportokat alakí-
tottak ki. 
A két pólus, a két mentalitás valahol kapcsolatban 
áll egymással. Ezeket pontosan a magyar lélek 
kapcsolja össze. Hiszen, az ősi pentaton népdala-
ink tanúsága szerint is, a magyar lélek az, mely 
elfogad, befogad, mert a teljes egész részeként 
szemléli saját magát. Elfogadja, sőt, befogadja 
azokat az idegen elemeket is, amelyek ellenté-
tesek a saját lelki beállítottságával. 
 

 
 
Mit rejteget még a magyar lélek? 
 

Egyes nyelvkutatók szerint a valamikori egység-
tudat emléke is megtalálható nyelvünkben.  
Pl. a páros testrészeink, vagy öltözködési darab-
jaink egyikét mindig félként nevezzük meg: fél-
lábú, félszemű, félcipő, fél zokni stb. Ha mind-
kettő forog szóban, akkor egyes számot haszná-
lunk: hol a cipőm?, fáj a lábam stb. Az indo-
európai nyelvek némelyikében ezek a testrészek, 
szervek, ruhadarabok többes számban használa-
tosak. Vannak olyanok is közöttük, melyeknek  
 

nincs is egyes száma (például a román pantaloni – 
nadrág, ochelari – szemüveg stb.). Talán a nyelv-
tani nemek hiánya is a valamikori egységtudat 
emléke nyelvünkben.  
A magyar nyelv „emlékszik” még arra, hogy kettő 
együtt képez egy teljes egészet, hogy egyetlen lé-
lek vált ketté a duálissá alakuló teremtés során 
(ld. lennebb az Ádám és Éva szimbólumról 
mondottakat). A feleségem is csupán csak egyik 
felem (én magam vagyok a másik fél), ketten 
együtt vagyunk teljesek, egységes egészek. 
Egy rövid szójáték által könnyen megérthetjük, 
mennyire pontosan őrzi nyelvünk az egységtu-
datot. Tudsz-e még egységben gondolkodni? Vagy 
csak kétségben? Mert ha kétségeid, kételyeid 
vannak, akkor megbomlik az egyensúly, és oda az 
egészséged. S ha elveszted az egészségedet, akkor 
félsz. S a félelem nem jó tanácsadó: hatására 
kétségbe esel. Ha nem értesz egyet felebarátod-
dal, ha kétségbe vonod az ő álláspontját, mentali-
tását, az ő egységét, akkor hiányzik belőled az 
együttérzés. De ha egyetértésben élsz mindenki-
vel, akkor megmarad az egyensúlyod és egész-
ségnek örvendesz. 
Egy filmben az öreg indián arra buzdította az 
unokáját, hogy el kell menni egy bizonyos indián 
össztalálkozóra. Az unoka nem akart menni, és 
mind azt próbálta magyarázni, hogy mit szeretnék 
„ÉN” (angolul). A nagyapa egyszer csak megszó-
lal, és azt mondja az unokájának: „a mi (indián) 
nyelvünkben nem is létezik az a szó, hogy ÉN. 
Csak az a szó létezik, hogy MI.” Ez is azt a men-
talitást tükrözi, melyben az egyén az egész része. 
Az egész sokkal fontosabb, mint a rész. A közös-
ség sokkal fontosabb, mint az egyén. Gondoljunk 
csak vissza az indiánregényekre, melyeket fiatal 
korunkban olvastunk: első személy helyett az in-
dián harmadik személyben beszél magáról. Nem 
létezik az „egyes szám első személy”! 
Népdalainkban is megpróbáltam utánakeresni a 
valamikori egységtudat maradványának. Esetleg 
abban a sajátosságban találunk rá, mely szerint a 
magyar népdalok szövege nem kötődik szorosan a 
dallamhoz. Sok olyan népdalunk van, melyet 
egyaránt énekelnek szomorú vagy tragikus szöveg-
gel, illetve akár semleges, akár, éppen ellentétes 
lelki töltetű, vidám szöveggel is. Egy széki népdal 
szövege egyértelműen egy tragédiát, egy tragikus 
sorsot jelenít meg: 
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Nékem is volt édesanyám, de már nincs, 
Mer’ elvitte a szegedi nagy árvíz. 
Három hete, hogy a vizet halászom, 
Könnyeimtől még a vizet se látom. 

 
Kihalásztam édesanyám kendőjét, 
Négy sarkába rávarratom a nevét, 
Közepibe fekete gyászt varratok, 
Hogy én édesanya nélkül maradok. 

 
Ugyanehhez a dallamhoz Felcsíkon egy egészen 
más jellegű szöveg kapcsolódik: egy katonabú-
csúztató szöveg, amely hangulatában is, lelki töl-
tete szempontjából is teljesen elüt az előzőtől: 
 

Októbernek, októbernek elsején, 
Nem süt a nap Csíkkarcfalva mezején. 
Elbúcsúzom a madártól, s az ágtól, 
S azután a csíkkarcfalvi lányoktól. 
 
Az Isten is katonának teremtett, 
Az a jámbor pap is annak keresztelt. 
Az is leszek, míg a világ világ lesz, 
Míg az égen egy ragyogó csillag lesz. 

 
Mégis ugyanarra a dallamra éneklik mind a ket-
tőt. Föltételezem, hogy a magyar népdal ilyen-
formán fölötte áll a duális lelkiállapotoknak. 
Hermész Triszmegisztosz több ezer évvel ezelőtt 
Egyiptomban azt tanította, hogy „Ami fenn van, 
ugyanaz, mint ami lenn van, és ami lenn van, 
ugyanaz, mint ami fenn van, így érted meg az egy 
varázslatát. … És ahogy minden dolog az egyből 
származik, az egyetlen gondolatból, a természet-
ben minden dolog átvitellel az egyből keletke-
zett.” (Hamvas Béla fordítása.)  
Ez a mély igazság, ez a tiszta egységtudat a ma-
gyar népzenében is nyomon követhető. Az alábbi 
népdal két részének dallamvonala jól követhetően 
azonos. Csupán annyi a különbség, hogy a má-
sodik dallamrész lennebb van pár hanggal, ponto-
sabban egy tiszta kvinttel (Hej, Dunáról fúj a 
szél): 
 

 
Kvintváltás 

a „Hej, Dunáról fúj a szél...” kezdetû népdalban 

Nem véletlen, hogy relatívan a következőképpen 
szolmizáljuk: r r d l, r r d    r r d l, r r d    r l,  sz, l, 
l, l  /   r r d l, r r d    r r d l, r r d    r l,  sz, l, l, l. 
Így még jobban kitűnik, hogy a két dallamrész 
teljesen azonos. A hermészi gondolat, tanítás, egy-
értelműen benne van: „Ami fenn van, ugyanaz, 
mint ami lenn van, és ami lenn van, ugyanaz, mint 
ami fenn van.” Ezt a jelenséget kvintváltásnak 
vagy kvintismétlésnek nevezzük a magyar népze-
nekutatásban használatos szakkifejezéssel.  
 
Egy budapesti barátom írta volt nekem: „Mikola 
Istvánnak mondta egy magánkihallgatáson II. Já-
nos Pál. »Csak ti magyarok tudjátok megvédeni a 
kereszténységet Európában.«” … A pápa bizo-
nyosan tisztában volt azzal, hogy mit is jelent a 
magyar lélek. Valószínűleg azért mondta ezeket, 
mert Európa közepén főleg a magyar nép az, 
amely még valamennyire megtartotta ezt a men-
talitást. 
Ugyanezt sugallja Pio atya magyarokról szóló jós-
lata: „Magyarország egy olyan kalitka, amelyből 
egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. 
Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában 
páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a ma-
gyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd 
az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagy-
hatalmú őrangyala mint a magyaroknak, és bizony 
helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát 
országukra.” 

 
A magyarság vajon milyen mértékben képviseli 
ma ezt a lelkiséget? 
 

Ma gyakran találkozunk a másik pólust megje-
lenítő mentalitással: amelyik magának való, ma-
gának kapar, én-központú, önző, „leuraló” és má-
sokkal nem törődik. Be kell ismernünk, hogy a 
magyar lélek változóban van. Ezt híven tükrözi a 
népi hagyományok változása is. Például a régi 
stílusú dallamok közül, melyeket Bartók Béla, 
Kodály Zoltán, Lajtha László és munkatársaik 
gyűjtöttek ezelőtt száz évvel a Csíki és Gyergyói 
Medencében, egy évszázad elteltével Felcsíkon 
nem sokkal többet találtam, mint 10-15-öt. Na-
gyon megnőtt azonban a mindennapi repertoárban 
a félnépi dallamok, a népies műdalok, a nóták, a 
hallgatók száma. Ezeket nagy előszeretettel ének-
lik manapság. Mindennek ellenére a Csíkmada-
rasi gyűjtésemből, melyben 412 különálló dallam 
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található (változatokkal együtt több mint 550), az 
derül ki, hogy a népzene talán lassabban változik, 
mint a mentalitás, mint az emberek egymáshoz 
való viszonyulása. 

 
Az anyagi világ duális 
 

Jó és rossz, szép és rút, jobb és bal, fent és lent, 
kint és bent, fehér és fekete, férfi és nő, menny és 
pokol – megannyi duális pár, mely anyagi vilá-
gunkban megnyilvánul. Még a Paradicsomban, 
Ádám és Éva két külön lélekké válik: egy lélekből 
lesz kettő. Ebben látszik igazán, hogy a kettévált 
lélek valamikor egy volt. Valamikor az egységből 
indult, és az anyagi valóság felé közeledve, vala-
hol félúton kettévált. Így született meg a dualitás. 
Nem hiszem, hogy az életünk túlságosan érdekes 
lenne, ha csak az egyik pólus lenne jelen. Nem 
igazán lenne sem változás, sem fejlődés. 
A dualitásban tehát nem föltétlenül a jót vagy a 
rosszat (az elítélendőt és az elfogadni valót) kell 
keresni. Az elektromos áramnak is, a mágneses 
jelenségeknek is van egy pozitív és egy negatív 
pólusa. Egyik hiányában azonban a másik nem 
működik. A dualitáson alapuló földi élet sem mű-
ködne valamelyik pólus hiányában. Minden nép-
nek megvan a saját feladata, küldetése a földi 
életben – függetlenül attól, hogy a már bemutatott 
két ellentétes lelki beállítottság melyikét képvise-
li. Fontos azonban, hogy a két mentalitás, a két 
lelki beállítottság számarányában kiegyenlítődjék. 
A kettő között maradjon meg az egyensúly. Ma-
napság azonban ez az egyensúly megbomlott:  
 

 
 

Az üzlet és a reklámok világa, a politika vagy akár 
szűkebb környezetünk tele van hazugsággal, csa-
lással, törtetéssel, kirekesztéssel, önzéssel stb. Ez 
egyértelműen a „–” jellel jelölt pólust erősíti. 

 
Ki végzi jól a feladatát? 
 

A kérdés csak az, hogy ha mindkét pólusnak meg-
van a maga szerepe és fontossága a rendszerben, 
és ha mindkettő elengedhetetlenül szükséges ah-
hoz, hogy ez a rendszer jól működjön, akkor kinek 

köszönhető, ha az egyensúly felbomlik? Annak a 
pólusnak, aki jól végzi a felvállalt feladatát, vagy 
éppen ellenkezőleg, annak, aki nem végzi jól? 
Ezen érdemes elgondolkodni! Mert nem az a 
probléma, hogy valaki jól teljesíti a küldetését. Ő 
tulajdonképpen az ellensúly, az ellenzék, ha úgy 
tetszik. És ugye elfogadjuk, hogy Évára is szükség 
van ahhoz, hogy a fejlődés folyamatos legyen? 
Nem zárhatjuk ki az Éva-szimbólumot a földi élet-
ből, mert akkor igazából nem is földi élet lenne, 
és nem dualitás, hanem paradicsomi élet, egység-
ben, dualitás nélkül. Azonban mi ide születtünk 
az anyagi valóságba, és az anyagi valóság közepet-
te duális világban élünk, mely föltételezi mindkét 
pólus jelenlétét. Hogyha felborult az egyensúly, 
akkor valamelyik pólus nem végzi jól a dolgát. 
A Nyirkai jóslat igen árnyaltan és meggyőzően írja 
le ezt a fonák, egyensúlyából kifordult világot. 
Most a 2000-es évek második felétől számítva 
még tíz-tizenkét esztendőt megjelenítő részletet 
idézek.2 
 
A magyarság jelenéről szólnak a következő sorok: 
 
„Már mindent elkótyavetyéltek. 
 

Csak alantas szolgálatok maradnak, égbekiáltó 
árulások. 
Lesznek, kik alattomos ellenséggel fújnak egy 
követ. 
 

Nemes lovag-ősök fehér liliomán tipródik a 
nemzet. 
A csősz tolvaj, a bakter rabló, a bíró cinkos. 
A különb nem viszi sokra, mert irigylik. 
Ki-ki rántja lefelé a másikat – az országot együtt. 
Lenézett népek mögött kullog a magyar!” 
 

/Megjelent: Máthé Imre: Yotengrit. A rábaközi 
tudók (sámánok) szellemi hagyatéka. II., Püski, 
Budapest, 2006., 199-200. old./ 
 
Az egyensúly úgy borulhatott fel, hogy egy ideje 
(véleményem szerint kb. 4-5 évszázada) a „+” 
jellel szimbolizált pólus nem végzi rendesen a 
feladatát. Nem tud érvényt szerezni magának a 
magyar lelkiség. De nem csak a másságot nem 
tudjuk ma már elfogadni. A lelkünk mélyéről jövő 
belső hangot is elnyomjuk. Teljes mértékben 
                                                 
2 A Nyirkai jóslatot leközöltük az Ősi Gyökér XXXIV évf.  
4. számában 
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egyetértek Pap Gáborral, aki a következőket 
mondta Székelykeresztúron egy zarándoklat, egy 
szimbolikus keresztútjárás alkalmával: 
 
„Félünk a belső hangot megszólaltatni, félünk at-
tól, hogy megszólal és mi meg fogjuk hallani. 
Ezért pótoljuk különböző kívülről jövő zajokkal. 
Tehát bekapcsoljuk a rádiót, bekapcsoljuk a tele-
víziót, valami mindig bőg körülöttük, hol magneto-
fon, hol egyéb, s ezért nem tud ez a hang belülről 
megszólalni. Pedig csak ez tudja hitelesen meg-
mondani, hogy mi a mi utunk, és hogyha a leg-
sötétebb is a világ körülöttünk, akkor is fényt tud 
jelezni; és ha nem figyelünk oda, akkor bizony el 
tudunk keseredni, és ez a keserűség, ez bizony 
nagyon rossz tanácsadó. … Tehát nem siránkozni 
kell, hanem azon töprengeni, hogy tudunk a leg-
több jót adni ilyen helyzetben is a világnak.” 

Javaslat a felbomlott egyensúly orvoslására 
 

Érdekes módon, itt újból a nyelv jön segítségünk-
re: a magyar nyelvben olyan szépen hangzik az, 
hogy lelkiismeret. A mi feladatunk az lenne, hogy 
hagyjuk az ellentétes pólust, végezze csak a maga 
felvállalt küldetését annak rendje és módja sze-
rint. Mi pedig, a lelkiismeret útján, találjunk visz-
sza saját lelkünkhöz. Minél többen visszatalálunk, 
annál hamarabb helyreáll az egyensúly. 
A megoldás talán egy moldvai énekes imádságban 
rejlik, melynek a harmadik szakaszára különös-
képpen fel szeretném hívni a figyelmet. Egy es-
ténként elénekelt imáról van szó. Az a személy 
vagy csoport, aki ezt használja, minden este visz-
szatekint az eltelt napjára, és kéri a Jóistent, hogy 
áldja meg őt az önmagával való szembenézés ere-
jével, én úgy gondolom, hogy ez egyfajta megoldás 
lehetne. 

 
A fényes Nap immá(r) lenyugodatt, 
A Főd szintén sötétbe maradatt, 
Nappali fény éjjelre változott, 
Fáradtaknak nyugodalmat hozott. 

 

Minden állat megy nyugodalomra, 
Az Istentűl kirendelt alomra, 
De én Uram úgy megyek ágyamba, 
Mintha mennék gyászos koporsómba. 

 

Vessünk számot hát, édes Istenem, 
Hogy lelkemet ne kelljen féltenem, 
Hogy lehessen bátrabban szólanom, 
Mikor meg kell előtted állanom. 

 

Napkelettűl egész napnyugatig, 
Szent nevedbe’ bíztam én fáradtig, 
De megbocsáss, mert szívemből szánom, 
Könnyek miatt szemembe’ nincs álom. 

 

Ne szólíts meg Uram készületlen, 
Ne szólíts meg Uram készületlen, 
Vezess ingem az enyhítő kútra, 
S úgy bocsáss el ingem e nagy útra. 

 
Ha esténként csak negyed órát, húsz percet szá-
nunk arra, hogy visszatekintsünk az eltelt na-
punkra és vonjunk mérleget, hogy aznap melyik 
pólust szolgáltuk, már elindultunk az egyensúly 
helyreállításának útján.  
Ha az elvárás, el nem fogadás, elutasítás, vissza-
utasítás, kizárás, ítélkezés, leuralás, vagy esetleg 
a hazugság, és a csalás volt a jellemző a napi te-

vékenységünkre, akkor nem vitás, hogy melyik 
pólust szolgáltuk.  
Azonban ha az elfogadás, befogadás, figyelmes-
ség, jóindulat, emberség, odafigyelés, törődés, 
együttérzés, vagy esetleg a megbocsátás is megje-
lenik aznap az életünkben, akkor elmondhatjuk, 
hogy kezd ébredezni bennünk a magyar lélek! 
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Marossy Ágnes 
 

Kádár Kata (ballada elemzés) 
 

A mese spirituális felfedező út, és ennél fogva 
a legéletszerűbb, mivel úgy tárja fel az em-
beri életet, ahogy lelkünk látja, érzi vagy ér-
leli magában. (Molnár Éva) 

 
A ballada tragédia dalban elbeszélve. Gyak-

ran tartalmaz lírai, epikai, és drámai elemeket. 
Olykor-olykor vagy az egyik, vagy a másik válik 
benne uralkodóvá. A magyar népballadákra álta-
lában a tragikus hangvétel jellemző. Nagy szerep-
hez jutnak benne a párbeszédek, az ellentétek, az 
ismétlések, a szakaszok refrén jellegű zárásai, bi-
zonyos részek ismételgetései mely a hangulat fo-
kozását, drámaiságát hangsúlyozza. Szerkezetileg 
zárt, csak a leglényegesebbet közli. Szűkszavú-
ságával, az események hézagainak a pótlását a 
hallgatóra bízza. A hősöknek alig található külső 
megjelenítése, ha van az is egyetlen vonás. A bal-
ladák drámaisága a konfliktusokra, az elkerülhe-
tetlen, végletes fordulatokra mutat. 
Tárgyuk szerint, akárcsak a népdalok vagy a nép-
mesék, a népballadák is igen változatosak. 
Az egyik legismertebb magyar népballada, a 
Kádár Kata. 
 

Egy gazdag nemesasszony megtiltja fiának, 
hogy a jobbágyleányt vegye feleségül, ezért a le-
gény a szolgájával útnak indul. A kedvesétől kap 
egy kendőt. Ha ennek a színe megváltozik, tudni 
fogja, hogy baj történt vele. Egy idő után észre-
veszi, hogy a kendő megvörösödött. Ekkor egy 
molnárembertől megtudja, hogy merre kell men-
nie. A feneketlen tóban leli meg kedvesét. Egy-
másra találva vízinövénnyé változva, összeölel-
kezve emelkedtek ki a vízből, minek következ-
tében meglátta őket a nemesasszony, aki szétvá-
lasztotta a szerelmespárt. Külön sírba temette 
őket, de ők újra egymásra találtak. Ezt látva az 
anya leszakította és megtaposta a virágokat. Fia, a 
koporsóból átkozta el őt. 

 
Az egymástól elválasztott, halálukban egy-

másra talált szerelmesek témája olyannyira általá-
nos a népköltészetben, hogy balladai megfogalma-
zása más hazai balladában is megtalálható. 

A Kádár Kata szaggatott, nyugtalan versfor-mája, 
a történés, cselekményépítés, a tér és idő, 
csapongó viszonyában mutatkozik meg. A leírás és 
párbeszéd váltakozása, ami a balladák egyik jel-
lemzője, erre a műre is érvényes. Hőseit nevükön 
nevezi. A Kádár Kata annyiban közösségi mű, 
hogy a tragikus történetben vagyoni (társadalmi) 
ellentétet találunk, ami az egész tragédia háttere. 
Az igazi ok mégis a történés szintjén van: Gyulai 
Márton már-már gyáva, fiúi engedelmessége és 
Gyulainé anyai keménysége. Ha Gyulai Márton 
kiáll szerelme mellett, akkor nincs dráma, nincs 
tragédia. Ha Kádár Katát mai szemmel nézzük, 
akkor egy régi rendszer áldozatát látjuk, hiszen a 
mai kor lázadó fiatalsága nem tűri a szülői be-
avatkozást. Elképzelhetetlen, hogy a mai Gyulainé 
beleszólhatna fia életébe. 

A ballada távoli rokonságot mutat Shakes-
peare Rómeó és Júliájával. Bár itt a szerelmeseket 
nem a vagyoni-társadalmi különbségek választják 
el egymástól, hanem a családi viszály, ám a tra-
gikus vég ugyanúgy elkerülhetetlen. A Rómeó és 
Júlia és a Kádár Kata előterében az egyéni sorsok 
állnak, a közösségi előítélet csak a hátteret je-
lenti. 
 

Formailag vizsgálva a művet észrevesszük, 
hogy a Kádár Katában a párbeszédek uralkodnak. 
Az első szakasz Gyulai Márton és Gyulainé össze-
ütközése. Ebben bomlik ki az ellentét oka anya és 
fia között (társadalmi különbség és a konfliktus). 
Az első rész az anya ítéletével zárul: 
 

„Elmehetsz hát, édös fiam, 
Gyula Márton! 

Kitagadlak, nem vagy fiam, 
Sem eccör, sem máccor.” 

 
A hangulat fokozódik, a feszültség egyre nő, ami a 
megszólításban nagyon jól látszódik („Anyám, 
anyám, édös anyám!”) Itt az édös jelző ébreszti fel 
ezt az érzést, amit a következő sor továbbvisz 
(„Gyulainé édös anyám!”). De ugyanakkor ebben 
a kifejezésben érződik egy tisztelet, ami a fiúban 
van az anyja iránt, amiből fakad egyfajta függés is. 
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A fiú függ az anyjától és ez feszültséget teremt, 
bejelentése mégis már-már száraz, tárgyilagos: 
 

„Én elvöszöm Kádár Katát, 
Jobbágyunknak szép leányát.” 

 
Tömény információ. Nincs fölösleges szó. 
Itt tudjuk meg Kádár Kata társadalmi helyzetét és 
itt hangzik el az egyetlen külső jelzője, a „szép” 
szó. 
Az anyától érkező válasz tömör, elutasító: 
 

„Nem öngedöm, édös fiam, 
Gyula Márton! 

Hanem vödd el nagy uraknak  
Szép leányát.” 

 
Az „édös” szó újból megjelenik, de itt teljesen 
más minőségben. Szinte feltesszük magunkban a 
kérdést: valóban kedves-e neki a fia? hiszen nem 
az érzelmekkel törődik, hanem a ranggal, „nagy 
uraknak” szép leányával, akik nem biztos, hogy 
valóban szépek. 
 
A következő szakaszban folytatódik az anya-
gyerek kapcsolat feszültsége. Az első egységet 
záró versszak után található a népballadára jel-
lemző első kihagyás. Gyula Márton már nem az 
anyjához szól, hanem a „kedvesebb inasom”-hoz, 
ám abban, amit mond, érezhető az indulata: 
„Húzd elé hintómot, fogd bé lovaimot!” 
 
Ezt azért fontos megfigyelni, mert a teremtő be-
fogadói képzelet itt van először jelen a balla-
dában. Ez azt jelenti, hogy a népballada (népköl-
tészet) nemcsak a balladamondó szellemi fejlett-
ségét és rátermettségét teszi próbára, hanem a be-
fogadóét, a hallgatóét is. Az elbeszélő irodalom 
művelői és hallgatói nem azonosak az olcsó pony-
varegények olvasóival, a mindent drasztikus ke-
gyetlenséggel bemutató akciófilmek gyártóival és 
nézőivel. Ha úgy tetszik, tudatuk (tudatunk) vala-
ha magasabb rendű volt, mint a mai átlagemberé, 
és az igényüket kiszolgáló könyvkiadóké, média-
szakembereké. 
 
Gyula Márton következő két sora egyszerre fejez 
ki távolodást az anyától és választóvonalat a máso-
dik egységtől. A feszültséget még jobban fokozza, 
hogy még nem mondja ki, hogy miért fogatta be a 

lovakat? Az idővel való szabad játék érzékelhető a 
sorokban: 
 

„Lovakat béfogták, útnak indultanak, 
Egy keszkenyőt adott neki Kádár Kata:” 

 
A történés pontos időrendjét nem érzékeljük. Zak-
latott, mint a szerelmesek lelkiállapota. 
 

„Mikor e’ szénibe vörösre változik, 
Akkor életöm is, tudd meg, megváltozik.” 

 
A fehérből vörösre változó kendőszín (vér) motí-
vuma ősi, balladáink egy részében éppúgy megta-
lálható, mint népmeséinkben, ám míg a mese 
törvényei szerint minden jóra fordul, a balladában 
nem. A fehér szín a magyar népköltészet színszim-
bolikájában minden esetben a megtisztulást, az 
ártatlanságot és a szüzességet jelzi. Alkalmas az 
ártó erők távol tartására. Így a kendő alkalmassá 
vált egyfajta védő és jelző szerep betöltésére. 
Az események a második („Inasom, inasom...” 
kezdetű) egységben felgyorsulnak, mind képi for-
májukban, mind tartalmukban nyugtalanítóak, hi-
szen a kendő színe vörösre változik. 
A leíró-, monológ-jellegű szöveg (Gyula Mártoné) 
késleltető kitérője („A főd az istené, a ló az 
eböké”) ismét a feszültséget fokozza, ugyanakkor 
tökéletesen kifejezi az indulatot, lelkiállapotot. A 
történés népmesei, és ez különösen felfokozott a 
disznópásztorral való találkozásban, a „Nálunk jó 
ujság van, de neköd rossz vagyon”-nal. 
Gyula Márton kérése látszólag higgadt az első 
sorban („Jó pásztor, mútasd meg, hol vagyon az a 
tó), de a folytatás rosszat sejtető: „Aranyim mind 
tiéd, a lovam s a hintó.” 
Gyula Márton tehát mindarról lemond, ami az 
anyagi élethez köti. 
 
A ballada harmadik egysége („El is mönének 
ők...”) objektív hangú leírás, mely Kádár Kata 
megrázó megszólításával erős érzelmi hatást vált-
hat ki a hallgatóból. A nagyon rövid – mind job-
ban felgyorsuló – harmadik egység végét, Gyula 
Márton öngyilkosságát áttételesen fogalmazza meg 
a ballada: 
 

„A tóba’ megszólalt Kádár Kata neki, 
Hézzája béugrék hamar Gyula Márton.” 
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Különös súlya van itt a „hamar” szónak, mely 
már-már a meggondolatlanságot, vagy inkább az 
őrületig fokozódó indulatot jelzi. A negyedik egy-
ségben az objektív hang az uralkodó. Történést 
közöl, mesél el a balladamondó: 
 

Édösanyja vízi búvárokot kűdött, 
Megkapták méghalva, ésszeölelközve; 

 
Ëgyiköt temették ótár elejibe, 

Másikot temették ótár háta mögi. 
 

A kettőből kinőtt két kápónavirág, 
Az ótár tetejin ësszekapcsolódtak, 

 
Az anyjok odamönt, le is szakasztotta, 

A kápónavirág hézza így szólala: 
 
A kezdő „Édösanyja” olyan, mintha fájdalmat fe-
jezne ki, ám a történés ennek ellenkezője: az anya 
holtukban is olyan kegyetlen a szerelmesekhez, 
mint életükben volt. Bár Kádár Katát is a temp-
lomba temetteti, de az oltárral különválasztja  
 

őket. Hogy kit hová, az pontosan nem derül ki, 
ezért gondolhatjuk, hogy a korabeli szokásrend-
nek megfelelően. Fiát az oltár elé, Kádár Katát 
mögé –, és végleg kegyetlen, amikor „Az anyjok 
odamönt, le is szakasztotta” a belőlük nőtt és 
összekapcsolódott kápolnavirágot. 
 
A ballada utolsó egységében visszatér a kezdő 
versforma. Itt mondja ki Gyula Márton, amit anyja 
kitagadó szavai után mondania kellett volna: 
 

„Átkozott légy, átkozott légy 
Édös anyám, Gyulainé! 
Éltömben rossz vótál, 
Most is meggyilkótál.” 

 
A ballada, mint műfaj, tökéletesen alkalmas arra, 
hogy az általa ábrázolt személyes problémafel-
vetést párhuzamosan kivetítsük a társadalomra, a 
közösségre is. A család, a baráti kör felelőssége, 
az egyén vállalása, választási szabadsága, az erő-
szak, a birtoklási vágy, a kegyetlenség, a közöm-
bösség, mind-mind jelen van a műben. 

 
 
 

Kádár Kata 
 

Anyám, anyám, édösanyám! 
Gyulainé édösanyám! 

Én elvöszöm Kádár Katát, 
Jobbágyunknak szép lëányát. – 

 
Nem öngedöm, édös fiam, 

Gyula Márton! 
Hanem vödd el nagy uraknak 

Szép lëányát. – 
 

Nem këll neköm nagy uraknak 
Szép lëánya, 

Csak këll neköm Kádár Kata, 
Jobbágyunknak szép lánya. – 

 
Elmehetsz hát, édös fiam, 

Gyula Márton! 
Kitagadlak, nem vagy fiam, 
Sem ëgyször, sem máccor. – 
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Inasom, inasom, kedvesebb inasom, 

Húzd elé hintómot, fogd bé lovaimot! – 
 

Lovakot béfogták, útnak indútanak, 
Ëgy keszkenyőt adott neki Kádár Kata: 

Mikor e szénibe vörösre vátozik, 
Akkor életöm is, tudd mëg, mëgvátozik. – 

 
Mönyön Gyula Márton högyekön, vőgyekön, 

Egyször vátozást lát a cifra keszkenyőn. 
 

Inasom, inasom, kedvesebb inasom! 
A főd az Istené, a ló az eböké. 

Forduljunk, mett* vörös szén* már a keszkenyő, 
Kádár Katának is immán* rég vége lött. – 

 
A falu véginél vót a disznyópásztor: 

Hallod-ë, jó pásztor! mi újság nállatok? – 
 

Nállunk jó újság van, de neköd rossz vagyon, 
Mett Kádár Katának immár vége vagyon, 

A te édösanyád őtöt elvitette, 
Feneketlen tóba belé is vettette. – 

 
Jó pásztor, mútasd mëg, hol vagyon az a tó, 

Arannyim mind tiéd, a lovam s a hintó. – 
 

El is mönének ők a tónak széjire: 
Kádár Kata lelköm, szólj ëgyet, itt vagy-ë? – 

 
A tóba megszólalt Kádár Kata neki, 

Hëzzája béugrék hamar Gyula Márton. 
 

Édösanyja vízi búvárokot kűdött, 
Megkapták mëghalva, ësszeölelközve; 

Ëgyiköt temették ótár elejibe, 
Másikot temették ótár háta mögi. 

 
A kettőből kinőtt két kápónavirág, 
Az ótár tetejin ësszekapcsolódtak, 

Az anyjok odamönt, le is szakasztotta, 
A kápónavirág hëzza így szólala: 

 
Átkozott légy, átkozott légy, 

Édösanyám, Gyulainé! 
Éltömbe rossz vótál, 

Most is mëggyilkótál. – 
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Dr. Máté Bálint 
 

LAJTABÁNSÁG 
 

BEVEZETÕ 
 

Soha nem volt még a Kárpát-Medencében, de 
még Európában sem olyan államalakulat, mely 
ilyen rövid ideig létezett volna, és soha nem volt 
még olyan állam, melyről évtizedek múlva is 
ennyit beszéltek volna! 

Ezen írás Hősökről szól, olyan emberekről, 
akik közül sokaknak nevét sem tudjuk, de olyan 
tények szólnak mellettük, mint a Velencei Szer-
ződés illetve annak következménye a soproni nép-
szavazás. 

Nehéz ma már elképzelni olyan egységes 
gondolatot, amely a XX. század első felében e 
Haza állampolgárait jellemezte. A Hazaszeretet, 
amely nem csak hangzatos szavakból áll és az iga-
zi magyarok részére csak a Kárpát-Medence terü-
letére összpontosul olyan hőfokon nyilvánult meg 
e keresztény emberek körében, hogy felhagytak 
napi munkájukkal a megélhetést biztosító háttér-
rel és harcba szálltak a clemanceau-i döntés meg-
akadályozásáért! 

Érdekes: valamennyien keresztények voltak. 
Mindamellett persze kihangsúlyozandó, hogy va-
lamennyi igaz Hazafi – kivéve talán az ’56-os ese-
ményeket – a keresztény igaz magyarokból tevő-
dik össze az igaz Hazafiak köre. Azok, akiknek a 
kolhozideológia a jövőkép, nos azoknak minden 
ami keresztényi: üldözendő. 

Ezt átélték szüleink a Rákosi, Gerő, Kádár-
korszakban, amikor Péter Gábor féle alakok dön-
töttek a Haza ügyében. 

Persze az már elmúlt, s a mai ifjú kommu-
nista nemzedék nem is sejti mire szavaznak, vagy 
miről beszélnek, amikor piros szegfűt és vörös 
csillagot követelnek vissza. Szerencsére akadnak 
még oktatási intézmények ahol a történelmi igaz-
ság a mérvadó. 

E körben kell megemlíteni a Miskolci Böl-
csész Egyesületet, és a Népfőiskolai kezdeménye-
zéseket. 

Ezen intézmények a logika segítségével ”rá-
vezetik” hallgatóikat a megfelelő útra, s képzett 
tanárok segítségével adják közre a valóságot.  
 

 

LAJTABÁNSÁG 
 

 
 

Ma már alig él a köztudatban – a történelem-
könyvek lapjairól pedig egyszerűen: hiányzik – ez 
a sajátos államalakulat, amely roppant nagy je-
lentőséggel bírt és történelmi nagyságát, ha más-
sal nem is, de azzal fejezték ki áttételesen persze: 
hogy egy igaz magyar városnak a ”CIVITAS FI-

DELISSIMA” azaz a ”Hűség Városa” címet ado-
mányozták. Ez a város: Sopron. 

Persze ehhez a címhez sok harcnak kellett le-
folynia, sok képletes és valóságos csatát kellett 
megvívni úgy a csatamezőkön, mind pedig a tár-
gyalóasztalok mögött egy nemzetközi megállapo-
dás keretében. 
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Messzire kell visszamenni az időben e tények 
megvilágításához egészen az első világháború be-
fejezéséig. A nagybetűs történelem még ma sem 
olvasható a könyvek lapjain, s mint a morzsákat 
úgy kell összeszedni azokat a ma már elfelejtett 
eseményeket, amelyek kapcsán nagyon-nagy biz-
tonsággal deríthető ki az igazság!  
 

 
 

Lajtabánság. Van olyan ember sajnos nagyon 
sok, aki e kifejezést – államalakulatot nem is is-
meri, pedig az elmúlt év október 3-án múlt 90 éve 
ezen állam kikiáltásának! Felsőőr /Oberwart/ a 
település neve, ahol kikiáltották. Vitéz Tótprónai 
és Blatniczai Prónay Pál Magyar Királyi alezredes 
volt, aki szabadcsapatai élén bevonult oda és a 
mai Burgenland tartomány e jelentős városkájá-
ban eleget tett hazafias kötelezettségének. 

Egyébként a Kádári időkben – pontosan 
1967-ben – egy film is készült ezen dolgokról, a 
baj csak két dologban mutatkozott meg: 
1. Hiányzott a történelmi hűség, s ha őszinte 
akarok lenni: a jelmezek kivételével abszolúte 
nem volt történelemhű, bár az akkori kor olyan 
kiváló színésze kapta a főszerepet mint: Tomanek 
Nándor! 
2. A másik gond a címmel volt: Imposztorok. 
Magyarul: galád módon cselekvő alávaló em-
berek. 

Nos a kádári kor ”igyekezett” minden törté-
nelmi filmet – amely a történelemkönyvekben is 
szerepelt – elkészíteni, csak a látásmód volt más. 

Így aztán azok az alkotások mind a felejthető kate-
góriába tartoznak, kivételt képeznek talán a Jókai 
illetve Mikszáth adaptációk. 
 

- - - 
 

Ott tartottunk, hogy a vesztes oldalon vettünk 
részt a háborúban. Nem állhattunk máshová, hi-
szen egy államalakulatot képeztünk Ausztriával és 
így ”győzött” a német gondolat. Sarajevóban ha 
nem ölte volna meg egy tüdőbeteg ember – 
Gavrillo Princip – azt a magyargyűlölő Ferenc 
Ferdinándot, akkor is keresett volna a Monarchia 
okot a háborúra Szerbia ellen. Ezen gondolatokkal 
foglalkozik máskülönben Báró Eöttevényi Olivér-
nek az 1929-ben megjelent könyve is! Ferenc 
Ferdinánd gyűlölte a magyarokat, s ezt olyan ap-
róságokkal is tetézte, hogy egész életében nem ta-
nult meg magyarul! Pedig még nagybátyja a kissé 
kótyagos elméjű Ferenc József is tudott néhány 
szót szép nyelvünkön. Igaz a monda szerint az 
évekig tartó latin tanulásából is csak egy mondat 
maradt meg benne élete – pedig 86 évig élt – vé-
géig s ez a mondat a Viribus Unitis. Nem is mon-
dat, hanem mindössze: Egyesült Erővel. A Flotta 
zászlóshajója is kezdetben e nevet viselte. 

A háborút tehát a csatatereken elveszítettük, 
de a tengerünkön az Adrián nem! Ott a Hadi-
lobogót nem érte szégyen, s Horthy mint a Flotta-
parancsnok – 1918. november 1-től altengernagy 
– erre élete végéig jogosan volt büszke! 

Megfáradt és enervált csapatok járták az or-
szágot, szabálytalan alakzatokban néhol rabolva-
fosztogatva próbált a szétszéledt – de nem vert! – 
sereg hazajutni. Sokan egészen a Szibériai terü-
letről jöttek haza. 

Sajnos rossz, hazaáruló gondolatokkal telítve 
jöttek sokan. Oroszországban bolsevik uralom 
volt, s e boszorkányjel égisze alatt – az ötágú csil-
lag a boszorkányság jele – tértek vissza ottho-
naikba. 

Talán ez vezette odáig a ”vörös grófot” Ká-
rolyi Mihályt, hogy forradalmat szítson az amúgy 
is legyengült gazdaságilag megromlott országban. 

Képzelje el a Kedves Olvasó, hogy igaz még 
csak pár ezren, de már itt voltak a Hazában a 
komcsik akkor, mikor oláhok dúlták fel pest leg-
szebb részeit, a csehek megszállták a mai Szlová-
kia területét és az osztrákok is bevonultak még 
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Sopronba is! A Délvidéken megjelentek a szerbek 
és az ANTANT segítségével egészen Szegedig ala-
kították ki a demarkációs vonalat. Mindenfajta 
színes bőrű katonák masíroztak nap-mint nap a 
Fogadalmi Templom előtt! 

Kilátástalan helyzet volt. Pesten komcsik, az 
ország megszállva. 
 
 

MÉG MINDIG EGY ELÕTÖRTÉNET 
 

Előjöttek a bolsevikok és kikövetelték ma-
guknak a Hatalmat. Kun Béla, Garbai Sándor –
egy félig analfabéta munkás –, és a dolgozni nem 
szerető cselédség előjött és megcsinálta a Tanács-
köztársaságnak nevezett, de soha egyik állam által 
el nem ismert államalakulatot. Keretlegények – 
verőemberek – járták az országot vonaton 
Szamuely Tibor, Cserny Jóska és bandája és úgy-
nevezett ”rendet” teremtettek. Halálra vertek em-
bereket, felakasztottak sokakat, vagy megnyomorí-
tottak. Először mutatta meg igazi arcát a munkás-
hatalom! 
 
 

A KORMÁNY 
 

Az, hogy nem volt rend bizonyítja a tény, 
hogy volt még – igaz szétszóródva – de rengeteg 
katona a Honban, s ezeknek – mintha nem lett 
volna vége a háborúnak – gondolataik támadtak... 
Ezen gondolatok egyike volt – s ehhez az 
ANTANT segítségére sietett szegény magyaroknak 
– Bécsben illetve Aradon egy Kormány egy önálló 
Magyar Kormány létrehozása. Először nem is kor-
mány, hanem csak Anti Bolsevista Comite néven 
szerepeltek a történelem lapjain, illetve magában 
a történelmi eseményekben. Később Károlyi gróf 
– nem a Mihály! – összefogta ezen gondolatok hir-
detőit és Aradon már mint Kormány szerepeltek. 
A Fővezér később Hadügyminiszter Horthy volt. 
Ez a vén tengeri medve, aki roppant nagy politikai 
pályát futott be, s aki kiváló sportember volt – lo-
vaglás, vadászat, vitorlázás terén – s akinek poli-
tikai háttere is rendelkezésre állt, hiszen 1912-
ben ő vezényelte az angol, francia, magyar hajó-
hadat a Boszporusznál. Összefoglalva a Flottatün-
tetés parancsnoka volt. A aki a Saida nevű gőzös 
parancsnokaként távol-keleti útja során királyok-

kal rádzsákkal érintkezett nem beszélve azon ap-
róságról, hogy mint több nyelven beszélő tenge-
résztiszt 1909-1914 között Ferenc József egyik 
szárnysegédje volt – neki tábornok –, aki ismerte 
a hadviselést és a politikai életet egyaránt! Nem 
irodakatona volt, hiszen az 1867-es Otrantói győ-
zelem legalább akkora nevet szerzett neki, mint a 
Lissa szigete mellett 1867-ben győztes elődjének 
William Tegethofnak. Mellesleg ez utóbbinak a 
szobra még mindig megcsodálható Bécsben annak 
ellenére, hogy dán származású volt mégis Ferenc 
József Flottájában szolgált! 
 

 
 

I. Ferenc József 
 

Nos Horthy tehát Fővezér, majd pedig Had-
ügyminiszter lett, s így gyakorlatilag a maradék 
haderőt ő fogta össze, illetve önkéntesek segít-
ségével két-háromezer főből álló kisebb hadsere-
get szervezett. Fegyver nem volt elegendő viszont 
Szegeden voltak fegyverraktárak... melyekből – 
megint csak elsősorban a franciák elnéző magatar-
tása segített – lehetett rekvirálni. 

Szeged tehát Bécs és Arad után a másik, de 
ez már valós központ volt a Nemzeti Hadsereg – 
magukat így nevezték – felállításához! 

 
 

SZERVEZKEDÉSEK VIDÉKEN 
 

Közben azért a vidék is szerveződött! A Bács-
Kiskun megyei öreg Héjjas kúrián Héjjas Iván 
tartalékos főhadnagy és a környékbeli parasztok, 
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cselédek – mind katonaviselt emberek – megelé-
gelték a románok fosztogatásait és önszerveződő – 
irreguláris – alapon csapatokat szerveztek. Magu-
kat Rongyos Gárdának – nem tévesztendő össze 
Komját Aladár versében megnevezett rongyos gár-
dával – nevezték, és 2010-ben még mindig név 
nélkül/!/ jelent meg róluk egy könyv, melyben 
összefoglalva olvashatóak cselekedeteik! Talán a 
sok fegyverrekvirálás mellett az a legnagyobb 
fegyvertény, melyet 1920-ban elkövettek, hogy 
Erdélyből hazaterelték – igaz nagyon véres harcok 
árán – az Állami Ménest. A románok ugyanis ak-
kor is azt gondolták, bármit megtehetnek Ha-
zánkkal, hiszen a vesztes oldalon fejeztük be a 
háborút. Így aztán ne maradjon nekünk semmi. 

Két jelentős személy ezidáig Horthy mellett – 
Prónay Pál, illetve Héjjas Iván – akiknek a főcí-
memben szereplő Lajtabánság megalapításában 
oroszlán részük volt, de Kárpátalja megszállásá-
nak előkészítésében is 1940-ben! 
 

 
 
 

Héjjas Iván fõhadnagy 
(A Rongyos Gárda vezére) 

 
 
 

 

 
Prónay Pál és Ostenburg-Moravek Gyula 

 
1963-ban megjelent egy könyv melyet Prónay 

Pál Naplójából ollózott össze a szerkesztő és el-
rettentő példának szánta a jövő nemzedék szá-
mára. Nos, ennek a könyvnek a címe: A határban 
a halál kaszál, fejezetek Prónay Pál naplójából. 

E sorok írója mintegy negyedszázada a zsidó 
származású jogász kollégájától kapta kölcsön a 
könyvet, majd igazán tulajdonosává ezen eszten-
dőben sikerült lennie. Személyes vélemény: egy 
korhű igazi hazafi cselekedetei vannak felsorolva 
és csodálkozom, – bár Gróf Pálffy-Daun Aimével 
kötött házasságából gyermekük nem született Pró-
nayéknak, – hogy a leszármazottak oldalági ro-
konok miért nem tiltakoztak illetve tiltakoznak 
Prónay jelenleg is negatív személyként történő be-
állításán!! 

Ludovika Akadémiát végzett harcedzett 
Kecskeméti huszártiszt volt, aki nem sajnálta vé-

rét ontani a Hazáért, s a háború után is megmu-
tatkoztak kiváló harci és szervezői képességei 
ezen katonának. Horthy saját maga kérte fel a 
tiszti különítmények megszervezésére, illetve fel-
szereléssel történő ellátás biztosítására. Szegeden 
laktanyát szerzett a bevonuló tiszteknek, fegy-
verrel, munícióval látta el őket, illetve közremű-
ködött diplomáciai úton abban is, hogy az 
ANTANT engedélyezze a vörös terror után a Duna 
mentén egészen a Dunántúl középső részéig tör-
ténő előrenyomulásukat! 

Fáradhatatlan katona volt, akinek még arra is 
volt gondja, hogy személyes testőrséget állítson fel 
Horthy mellé, s erre a posztra a ma még mindig 
szintén negatív színben feltüntetett royalista gon-
dolkodású csendőrőrnagyot Ostenburg-Moravek 
Gyulát tette. 

Később Ostenburgnak a királypuccsok idején 
még nagyon jelentős szerepe lesz, és kitűnik ezen 
nyalka férfiból a hazafi, és nagy jelentőséggel bír 
még Horthynak a Pestre történő bevonulásakor, 
továbbá a Kormányzóválasztáskor! 
/:Van még egy irodalmi emlékem, amely csak 
annyiban tartozik a tárgyhoz, hogy az első világ-
háborúról szól egy romantikus keretbe foglalva és 
1938-ban egy falumbeli – rudabányai református 
lelkész írta. A címe: Miskolctól Prágáig. Azóta 
sem adták ki újra, mert úgymond irredenta. Igen, 
mint Somogyvári Gyula művei, melyek most ismét 
olvashatóak.:/ 
 

 
 

Ostenburg-Moravek Gyula (balról a második) 

 
Horthy igazán színre lép! 

 

Még mindig vegyes a történészek Horthy 
megítélése! Király nélküli királyság kormányzója 
volt csaknem negyedszázadig. Kétségkívül igaz 
egy tábornoki rangig eljutó, élete delén járó sze-
mély, akinek a hazaszeretet mindennél fontosabb. 
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Az első hívó szóra csatasorba áll és megvalósítja 
elképzeléseit, ha bármilyen akadályt gördítenek 
elé. Ilyen személy volt a későbbi Kormányzó. 
 

 
 

Vitéz Nagybányai Horthy Miklós Altengernagy 

 
Cselekedetei Őt igazolták, a hálás utókor pe-

dig 1993-as kenderesi újratemetésén nem semmi-
ért képviselte magát olyan nagy számban.  

Horthy tehát hajlott a hívó szóra és otthagyva 
civil életét, ismét magára öltötte tengerészi öltöze-
tét és Aradra majd pedig a Kormányt követve Sze-
gedre ment. Már akkor érezte: szükség van rá, 
hogy legalább egy része megmaradjon e Hazának, 
mivel martalócok veszik körül, s mindenki sze-
retne egy részt magának, mint a rablók a koncból. 

Fenekedtek a háborúban hősnek cseppet sem 
nevezhető csehek Északról, Keletről a hasonló, de 
még inkább kétszínű politikát folytató románok, 
és a világ lustáinak bármikor kikiáltható szerbek 
Délről. 

Na persze az osztrák ”sógorok” sem voltak 
alábbvalók, hiszen Sopront már németül hívták 
Ödenburg volt a neve, és igényt tartottak a Fertő-
tó környékére – sajnos ez utóbbit meg is kapták, 
de még most sem tud senki észszerű magyarázatot 
adni arra: miért? – és persze annak is új nevet 
adtak bár németül semmi értelme nincsen a 
Neusidler see névnek, talán a tó mellett található 
egykori magyar falu Nezsider ihlette meg e nép-
séget!? 

Horthy tehát beköltözik kíséretével a Tisza-
Szállóba és naponta 12-14 órát tárgyal, szervez, 
intézkedik s egyáltalán: készül a jövőre. Sötét, de 

legalábbis körvonalazatlan még ez a jövő! Félelem 
az országban vörös terror után románok a Honban, 
akik mellesleg az új határokat – maguk részéről – 
a Tisza vonaláig képzelik el. Évtizedekkel később 
e valós történelemmel nem rendelkező és még 
saját e r e d e t i  nyelvét is a rómaiaknak behó-
dolva elfelejtő népség ugyanezen gondolatokkal 
jött elő...!!! 

A katonák közben Szegedre menekülnek, hi-
szen ott látják a jövőt a jövő Magyarországát! Ez-
rével vannak immáron, s az indulási parancsra 
várnak a Fővezértől. A parancs azonban késik, s 
ezért a franciák enyhén szólva is kétszínű maga-
tartása az ok! 

Nehéz felfogniuk egy pár dolgot: 
1. A háborúnak vége 
2. Ez nem az ő országuk 
3. Önálló államot kell létrehozni, s ebben ők 

akadályozó szerepet töltenek be! 
 
A ”Tigris” becenévre hallgató Clemanceau 

megtalálta párját Masaryk cseh politikus szemé-
lyében és mindketten adják a megfontolt politi-
kust. Az idő pedig sürget, hiszen a Svájcba mene-
kült IV. Károly király szeretne visszatérni az or-
szágba és elfoglalni a trónt. Ez hallatlan csele-
kedet, de aminek viszont alapja rengeteg dezinfor-
máció! Gyorsan ”megalakult” a Kisantantnak ne-
vezett operettfigurákból alakult cseh-román-
délszláv szövetség és azonnal tiltakozott a király 
visszatérése ellen, egyben fenyegetve Horthyt, 
hogy megszállják a maradék Hazát! 
 

 
 

IV. Károly (Ferenc József utódja) 
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Horthy viszont jól informált és több nyelven 
beszélő katona – még nem politikus – aki renge-
teg türelemmel rendelkezik és még annál is többet 
”kilincsel”. Minden cselekedete csak a Honért 
van, és végül eléri célját, zöld utat kap a nemzeti 
Hadsereg és elindulnak. 

A Fővezér repülővel megy utánuk később, 
hiszen a Hadsereg létszáma útközben is hiába 
gyarapodik, csak gyalog indulnak el. Így is na-
ponta 40-50 kilométert tesznek meg. Igaz az is, 
hogy rekvirálnak lovakat, de mégsem elég gyors 
az előrenyomulás. Ekkor lépnek színre Héjjas em-
berei, akik már vannak vagy ötvenen és jobb be-
látásra kényszerítik a románokat, mint felesleges 
embereket e Honban. Magyarul átkergetik őket a 
Tiszán, később pedig úgy a politikai döntéseknek 
mind pedig saját gyávaságuknak megfelelően hoz-
závetőlegesen a mai határok mögé vonulnak visz-
sza. Először persze megbüntetik szegény székelye-
ket, akik ugye mindig is magyar érzelmekkel bír- 

tak történelmünk során, hiszen magyarok még ma 
is. Csak – sajnos – idegen állam polgárai! 

Héjjasék tehát biztosítják az utat és a Had-
sereg eljut egészen Dunaföldvárig. Horthy repülőn 
Siófokra megy és a meglepetés erejével csapnak 
le emberei a renitens csőcselékre, akik gondolatai 
a kommunista sületlenségekkel vannak megfer-
tőzve. 

A legkeményebb eszközök bevetése is enge-
délyezve a van, s Prónay él is a lehetőséggel. Ek-
kor már Észak-Nyugaton feltűnik a segítség Lehár 
Antal – a híres zeneszerző fivére – ezredes szemé-
lyében. Ő haláláig királypárti maradt, s elő is se-
gítette IV. Károly 1920. március végi első vissza-
térését, s az ő katonái biztosították a dénesfai 
birtokon történő landolását a királyi pár gépének. 

Ostenburg háromszáz csendőrrel megszállja 
Sopront és környékét, ami azt jelenti: a mai Vas 
valamint Győr-Moson-Sopron megye letette vok-
sát, s a Nyugat-Dunántúlt nem engedi osztrák kéz-
be jutni. 

 

 
 

Lajtabánság térképe 
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Kis kitérõ: 
 
 Az ország, amely átvészelt egy háborút majd 
két forradalmat mindezt hat év alatt, még meg-
nyomorítva is igazát keresi, s a harcot nem adja 
fel! A magyar katona, a magyar szellem, a magyar 
ember ilyen. Talán azért is van annyi nemzeti és 
nemzetközi olyan ember, akinek találmánya, tudá-
sa, kitartása elősegítette a világot, és előrelépések 
történtek az élet valamennyi területén! 
 Kevés olyan jelentős dolog van a világon 
melynek megvalósításához, ha csak morzsányival 
is, de magyar ember ne járult volna hozzá! A zene, 
a művészetek és a tudomány, valamint az ipar 
területeire gondolok! 
 Visszatérve tehát Horthy 1920-ban egy bizo-
nyos féle pálforduláson esett át. Érezte az erőt, 
amely képessé teszi a Haza jövőképének kialakí-
tásához, de harci cselekményekbe nem bocsátko-
zott idegen hatalmak hadseregeivel! Engedte a 
Kisantant létrehozását – bár túl sok beleszólása 
nem lett volna a megalapításba – de nem engedte 
a Királyt a visszatérni a trónra. Emlékirataiban 
erről azt nyilatkozza: korainak tartotta a vissza-
térést. Lehet neki volt igaza. 
 Mégis tesz lépéseket – igaz csak a Nyugat-
Dunántúlon – Sigrayt kinevezi kormánybiztosnak, 
megfelelő katonai háttér a már említett Lehár és 
Ostenburg csapatok jelenléte! 
 Ekkor azonban baj történik: a hűséges alatt-
való Prónay érzi, hogy jelenlétére Horthy környe-
zetében nincsen nagy szükség, s mivel egyébként 
is királypárti – így meglátogatja előbb törzs-
karával később engedélyt kérve: különítménye-
seivel Soproni barátját Ostenburgot. Szabadcsapa-
tokat szerveznek, akiknek élére a jóval korábban 
már említett: Héjjas Iván áll. 
 Mindezt persze megelőzi a Magyar Történe-
lem Gyásznapja. A háborúkban egyáltalán nem 
vitézkedő franciák holmi Masaryk-féle figurákra 
hallgatva összekovácsolják nekünk Trianont. 
1920. június 4. Szégyen a magyarságra nézve, de 
szégyellje magát az, aki olyan botorságokat állít, 
hogy a Ronyva hajózható... Gondolom papírhajó-
val, amit gyerekek hajtogatnak. Persze ezt Ma-
sarykék állították és még egyéb blődségeket. 
 Apponyi gróf több nyelven is érvelt, de sem-
mi értelme nem volt, hiszen a végkifejlet ismert, 
de az már kevésbé, hogy mindez jó előre elő volt 

készítve. Mindegy volt tehát mi magyarok mit nyi-
latkozunk, az országot a martalócok szétszedték, s 
bár megvalósult az ”egységes Európa” már soha 
többé nem lesz Nagy-Magyarország!!! 
 Ez volt egy további ok, indíték, lökés, inspi-
ráció bárminek nevezhetjük, hogy a Rongyos Gár-
da elindította harcosait Északnyugatra. Legalább 
a Dunántúlnak ez a szeglete ne vesszen el! 
 

 
 

Vitéz Tótprónai és 

Blatniczai Prónay Pál 

”A Lajtabán” 
 

 

 
 
 

 
 

LAJTABÁNSÁG LÉTREJÖTTE 
 

 A szabadcsapatok elsősorban alföldi katona-
viselt parasztemberek, akik között nagyon-nagy 
tekintélye van Héjjas Ivánnak. Ő egyébként az 
akkor még gyerekcipőben járó gerillaharcmodort 
fejlesztette tovább. A szkipetárok földjén az albán 
szabadcsapatoknál harcolt 1912-ben és továbbfej-
lesztette a hirtelen rajtaütésszerű támadásokat, a 
kisebb 15-20 főből álló gyorsmozgású ugyanakkor 
roppant hatékony alegységek-rajok meglepetés-
szerű harcmodorát. Képes volt arra, hogy bármi-
kor megtévessze az osztrákokat, hátuk mögé vo-
nulva szemből és hátulról egyszerre támadott meg 
jelentős létszámfölényben levő katonaságot és 
kényszerítette őket vissza a Lajtán túli terüle-
tekre! 
 Igen a Lajta volt az ősi határ – ha úgy tetszik 
ezeréves határ – melyet az osztrákok átlépve meg-
szállták egészen Sopronbánfalváig, illetve a déleb-
bi részen Felsőőrig. Már akkor magukénak vallot-
ták azon területet melyről a későbbiekben a Ve-
lencei Egyezmény illetve ennek hatására népsza-
vazás döntött. 
 Állandósult a harc a magyar irreguláris és az 
osztrák reguláris hadsereg között. Folyamatosan 
behatoltak Héjjas emberei azon területekre me-
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lyek már Ausztriához tartoztak, de a Gárda még 
magyarnak tartott. Volt eset, amikor vonaton fel-
fegyverkezve – pisztoly, puska, géppuska, aknave-
tő és kézigránátok – mentek egészen Bruck-ig a 
rongyosok, és ott magaslati pontokat szálltak meg! 
A háttérben már nem volt ott Sigray kormány-
biztos, mert időközben leváltották, de Ostenburg 
emberei még igen. Törvényen kívül voltak ezen 
szabadcsapatok, akiket maga az 1920. március 1-
én megválasztott Horthy Kormányzó is egy ideig 
elnézően szemlélt, de 1920 nyarára, ha úgy tetszik 
számára is csak nyűg volt mindez. Az osztrák ha-
tóságok állandóan tiltakoztak a harcok illetve a 
behatolások miatt, és nehezen lehetett lecsendesí-
teni őket. 
 Kezdett kibontakozni egy nemzetközi konflik-
tus, ugyanakkor viszont a Haza két megyéje nem 
engedett a 48-ból. Pedig még Lehár ezredest is 
leváltották, aki a menekülést választotta a Hon-
ból. 
 A Király most már jobban tájékozódva figyel-
te az eseményeket és várt mindeközben a meg-
felelő pillanatra. A mai Burgenland Tartomány 
nagy részét magyar szabadcsapatok felügyelték és 
Ostenburg csendőrei pedig nem engedték be a 
mai Győr-Moson-Sopron és Vas megyék területére 
a már legitim Kormány embereit. 
 Európa nagyhatalmai mindeközben figyeltek 
s készültek legalább diplomáciai úton beavatkoz-
ni. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság vezetője az 
angol Clark tábornok – a Hídépítő unokája – szo-
rosan tartotta a kapcsolatot a Kormányzóval, de 
másik oldalon Prónay mögött még ott állt a le-
váltott Sigray kormánybiztos... 
 Prónay és létrejött külön kis Kormánya dön-
tött: önálló államalakulat létrehozása! Elszakadás 
a hazától, amely nem ismeri el harcaikat, eredmé-
nyeiket, s amely ha úgy tetszik nemkívánatos sze-
mélyeknek nyilvánítja Őket. 
 Meg kell és meg is lehet érteni az alezredest, 
hiszen ő elsősorban a Királyra esküdött fel s nem 
Horthyra. A soproni eskütételen sok magyar 
csendőr nem tette le az esküt, hiszen a Király még 
élt és Magyarország államformája továbbra is ki-
rályság Monarchia volt! 
 Érdekes helyzet, melyben mint egy sakkpar-
tiban patthelyzet alakult ki. Mindkét oldalon ma-
gyarok, mindkét oldal a Haza felemelkedését 
akarja, de más-más eszközökkel! 

 Prónay tehát lépett. Önálló államot hozott 
létre melynek neve: Lajtabánság volt, s amelyet 
1920. október 3.-án Felsőőrön kiáltottak ki pont-
ban déli 12 órakor. Sírás, üdvrivalgás volt a ha-
táron túlra szorult hazánkfiai között és a búr-
kalapot viselő Népfelkelő-Rongyosok között. Ko-
rai volt az öröm. 

 
 

A Lajtabánság 
emlékérem 
(Prónay Pál 
Arcképével) 

 

  
 Mindenki tudja, hogy egy állam akkor jön lét-
re, ha más államok elismerik önálló államalaku-
latként. Nos, ez Lajtabánság tekintetében is így 
volt, hiszen hiányzott a nemzetközi elismerés. Még 
az Anyaországi elismerés is mellőzésre került! 
Prónay az általa saját pénzen veretett – és ma a 
numizmatikusok körében nagy népszerűségnek 
örvendő és nagy értéket képviselő – Lajtabánság 
emlékérmet Horthynak is felajánlotta személyesen 
járva a Várban, de a Kormányzó ezt elutasította 
mondván: nem jogosult rá... 
 Érdekes egy politikus megnyilvánulás akkor, 
amikor MÁST vártak el tőle. Nem elismerést, de 
talán mégis valami hasonlót. 
 Nem tudni, hogy a Kormányzói Kabinetiroda 
Vezetője Keresztes-Fischer vagy az angolok eset-
leg az olaszok kezdeményezték-e de mindenesetre 
a történet érdekes végkifejlethez jutott. A Szövet-
séges Ellenőrző Bizottság vezetője javasolta a ve-
lencei tárgyalásokat, melyre hamarosan sor került 
és döntöttek megint a nagyhatalmak ismét a fe-
jünk fölött, de mégis Horthy rábólintásával. Per-
sze csak azután bólintott a Kormányzó is, miután 
1920. október végén ismét megjelent az országban 
IV. Károly Király, pontosan Mindszent előtt és 
most már katonaság jelenlétében! 
 Szégyenfolt magyar-magyar ellen Budaőrsnél 
harcolt és a jó harci morállal, de rossz fegyver-
zettel ellátott Népfelkelő-Rongyosok veszítettek. 
 Ez volt a pont az i betűre! A Királyt előbb 
Tihanyba az Apátságba szállították, majd hajón 
illetve tengeralattjárón Madeira szigetére ahol há-
rom év múlva elhunyt. Egyes feltételezések sze-
rint megmérgezték a hivatalos verzió: spanyol-
nátha. 
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 Ezután jött a híres velencei Egyezmény, 
amely kimondta, hogy Sopron és környéke nép-
szavazással döntse el Ausztriához, vagy Magyar-
országhoz szeretne csatlakozni. Az eredményt 
mindenki ismeri. Azóta Sopron a ”Hűség Városa”. 
Méltán! 
 Még egy érdekesség: 2010. október 3-án 
megemlékeztek igaz magyarok Felsőőrön Lajta-
bánság kikiáltásának 90-ik évfordulójáról. Más-
nap a kis emlékművet megrongálták valakik... 
 E kis dolgozatot ajánlom a történelem igaz so-
rait megismerni vágyó magyar embereknek, a 
Miskolci Bölcsész Egyesületnek és nem utolsó 
sorban Prof. Dr. Eva-Maria Barki Asszonynak! 
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Földy Ferenc 
 

Az elmúlás és a gyász pszichológiája* 
 

Az elmúlás, az élet megszűnése világnézettől 
függetlenül gondolkodásra készteti az embereket. 
Aki még nem élte át, nem is sejti, milyen végleg 
elbúcsúzni attól, akit szeretünk. Aki átélte, az 
tudja, hogy nagyon nehéz annak, aki itt marad, de 
annak is nehéz, aki elmegy.∗ 

A pszichológia egyik ága, a tanatológia a hal-
doklással, a halállal és a gyásszal összefüggő lelki 
megnyilvánulásokat kutatja. Kiterjed ez egyrészt a 
haldokló segítésére, az emberhez méltó halál elfo-
gadására, másrészt a hátramaradottak bánatának, 
fájdalmának enyhítésére, pszichés lehetőségeire. 

Ami a haldokló felkészítését illeti, vannak 
pszichológiai módszerek, melyek a haldokló istá-
polását, gondozását jelentik, az élet lezárásában 
nyújtanak segítséget. Ezek a törekvések alapjában 
véve nem újkeletűek, hiszen minden kultúrában 
ősidők óta ismertek olyan rítusok, amelyek halál-
ba kísérik a haldoklót és vigasztalják az élőket. 

Kérdezhetjük ezután, nehéz ma meghalni? 
Emberhez méltó módon igen, de élni is nehéz. 
Olyan világban élünk, amelyben a képmutatás, az 
alakoskodás gyakorta sokkal hasznosabbnak bizo-
nyul, mint az őszinteség, az elkötelezettség és a 
szorgalmas munka. Megállapíthatjuk, hogy ma ne-
hezebb meghalni, mint korábban. Régebben a ha-
lál kultúrája is más volt. Emberi, családi, közös-
ségi eseményként történt. Ma a haldoklót gyakran 
családjától távol, kórházi osztályokon paravánok 
mögött, sokszor magára hagyva engedik meghalni. 
Otthon is többen magányosan várják az utolsó órá-
ikat. Orvosilag ki lehet mondani a halál beálltát 
akkor is, amikor még a szív dobog, az ember még 
lélegzik, de az agyműködés teljes hiánya, az agy-
halál jelzi a visszafordíthatatlan állapotot. 

Megfigyeléseken alapszik, hogy a halál be-
állta előtt az emberi szervezet kissé felerősödik, 
ilyenkor jobban érzik magukat a betegek. 
 A haldoklók a haláluk előtt    öt stádiumon 
mennek keresztül. Ezek a stádiumok, fázisok a 
következők: az elutasítás, a düh, az alkudozás, a 
depresszió és a belenyugvás. Elisabeth Kübler-

                                                 
∗ 2013 A Hit éve. Ez alkalomból tesszük közzé ezt az írást 

Ross svájci származású amerikai tanatológus azt 
mondja, hogy a betegekkel minden stádiumban a 
megfelelő pszichológiai szükségletet kielégítve 
kell foglalkozni. 

Amikor a beteg megtudja, hogy gyógyíthatat-
lan a betegsége, akkor egyszerűen nem hiszi el. 
„Ez nem lehet igaz! Elcserélték a leleteim!” – 
mondja. Ez az    elutasítás az első időszak, még nem 
készült fel arra, hogy szembenézzen a betegségé-
vel. Ebben az időszakban akkor segítünk neki a 
legtöbbet, ha bátorítjuk őt, de figyelmeztetjük fi-
noman a realitásokra. Egyszerűen legyünk mel-
lette, szóban, hallgatásban, fizikailag. 

Amikor a beteg szembesül azzal, hogy álla-
pota súlyos, rendszerint megváltozik a viselke-
dése:    dühössé, vádaskodóvá válik. „Miért pont 
velem történik mindez?” Ez a második időszak, 
ami nagyon nehéz a betegnek és a környezetének 
egyaránt. Rendkívül fontos, hogy sokat beszéljen, 
meséljen. Ha mellette állunk és tükrözzük állapo-
tát, rendkívüli segítségére lehetünk abban, hogy 
kimondja a kimondhatatlant. Ebben a fázisban az 
agyonragozott biztató szó felesleges. Az extrover-
tált, nyitott emberek jobb helyzetben vannak, 
könnyebben megnyílnak, és mesélnek fájdalmaik-
ról. Az introvertáltak, zárkózottak esetén olykor 
elég, ha csak mellette ülünk szótlanul. Nehéz 
együtt lenni azzal, aki dühös, vádaskodik és kri-
tizál. Ezzel azt üzeni a beteg, hogy ne hagyjuk ma-
gára érzéseivel, mert nem tud ezekkel egyedül 
megbirkózni. Úgy tudunk segítségére lenni, ha 
hagyjuk, hogy felszínre törjön a dühe, a keserű-
sége. Így fogadjuk el őt. 

A harmadik fázisban a teljes tagadás és a 
külvilág vádolása után a beteg figyelme fokoza-
tosan önmagára terelődik. Alkudozni kezd: „Mától 
nem cigizek, több zöldséget eszem, kocogni kez-
dek...”, megváltozik a magatartása is. Az agresz-
szív, dühös, követelőző beteg készségessé válik az 
együttműködésre. Ebben az időszakban erős kész-
tetést érez arra, hogy végiggondolja egész életét, 
múltját. Fontos, hogy erről beszélhessen is. Ezzel 
a szorongását csökkenti. Akkor nyújtunk neki ér-
tékes segítséget, ha figyelmesen meghallgatjuk, 
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rámutatunk élete jó cselekedeteire, felemlegetjük 
emberi értékeit. 

Amikor a beteg szembesül azzal, hogy nincs 
tovább, nem maradt remény a gyógyulásra, végte-
len szomorúságot érez, befelé fordul, eljut a    dep-
resszióig.    Ez a negyedik szakasz az igazi mély-
pont. Ebben az időszakban a beteget fárasztják az 
ismerősök látogatásai. Csökken az igénye a be-
szélgetésekre, nagyokat hallgat. Már csak közeli 
hozzátartozóinak csendes jelenlétét, gondoskodá-
sát igényli. Gondolatait egyre jobban leköti a „ti-
tok”, amelyet a halál rejteget. 

Az ötödik fázis a belenyugvás időszaka. A be-
teg egyre többet gondol közeledő halálára. Alig 
eszik, keveset beszél, távolodik az élettől. Ebben 
az időszakban a szavak helyett a metakommuniká-
cióé a főszerep, csendesen legyünk jelen, simo-
gassuk, fogjuk a kezét, törölgessük meg a hom-
lokát. A legtöbb ember ebben az időszakban már 
megbékélt a halál gondolatával, felkészülten várja 
azt. Még egyszer újraéli életének szakaszait, le-
pereg előtte élete. Ez már a közeli halál egyik 
jele. 

Ne feledjük el, hogy a súlyos beteg is képes 
szeretni, és érzi, ha szeretik. A beteg ember szinte 
mindent elveszít: uralmát a teste felett, ambícióit, 
függetlenségét, személyiségét, jövőképét, sokszor 
még a méltóságát is. A haldokló viselkedése a ha-
lálhoz vezető úton hasonlít ahhoz, ahogyan éle-
tében viselkedett. A haldoklónak szüksége van ar-
ra a bizonyosságra, hogy nem hagyják magára. Bár 
a halál olyan esemény, amit mindenki egyedül él 
meg a legteljesebb lelki magányában. 

Minden család számára nagyon nehéz fel-
adatot jelent a szeretett családtag elvesztése. A 
gyász tulajdonképpen a veszteség által kiváltott 
reakció. Freud is a veszteséget hangsúlyozza a 
gyásszal kapcsolatban, ami alapvetően intrapszic-
hés folyamat. Mindenkinek egyénileg kell átmen-
ni ezen a változáson, másrészt viszont fontos, hogy 
a gyászreakciókat a hozzátartozók együtt, közösen 
éljék meg. 
 A gyász folyamatában is öt szakaszt külön-
böztetünk meg. Ezek a következők: tagadás, érze-
lemnélküliség, szorongás és düh, bűntudat és 
megkönnyebbülés. A gyász normál krízis állapot,    
ez a megnevezés arra utal, hogy mindannyiunk 
életében előfordul nagy megpróbáltatást jelentő 
esemény. A krízis során a család többféleképpen 

nyújthat segítséget a családtagok számára. Ez at-
tól függ, hogy milyen a családban a kommuni-
káció, éreznek-e felelősséget egymás iránt. 

Az első fázisban előfordulhat, hogy a gyászoló 
nem fogadja el hozzátartozójának elvesztését. Ez a    
tagadás. Freud azt mondja, ha elhúzódik a taga-
dási fázis, nem internalizálódik a veszteség érzé-
se, és ez patológiássá is válhat. Ez a kóros állapot 
a gyászolót megakadályozhatja mindennapi fel-
adatainak ellátásában. 

A második fázisra az érzelem nélküliség jel-
lemző. A gyászoló védekezik az érzelmek ellen, 
ebben az esetben időre van szűkség a gyász fel-
dolgozásához. Miután felszabadulnak az érzelmek, 
nyilvánvalóvá teszi, hogy elfogadta, ami történt. 

A harmadik szakaszban erősen keveredik a 
szorongás és a düh, a harag és a bánat. Teljes az 
érzelmi zűrzavar. Megnyilvánulhat ez sírásban, 
zokogásban, elzárkózik a társaságtól, levertség jel-
lemző erre az időszakra. Gyakori a halálfélelem, 
mert az elvesztett személy halála a saját élete el-
múlásával is szembesíti a gyászolót. Mély dep-
resszió jelentkezhet ebben a szakaszban, előfor-
dulhatnak suicid, öngyilkossági gondolatok is. 

A negyedik szakaszra a bűntudat jellemző. A 
gyászoló gyakran folytat saját megnyugtatására 
képzeletbeli beszélgetést az elhunyttal. 

Az ötödik szakasz a megkönnyebbülés idősza-
ka. Az elhunyt emléke beágyazódik a gyászoló 
személyiségébe. Megmaradnak a vele kapcsolatos 
érzések, élmények, gondolatok. Átveheti az érték-
rendjét, szerepét, képessé válik új kapcsolatok ki-
alakítására. Ez a gyógyulási szakasz, de itt is le-
hetnek fájdalmas időszakok, különösen az évfor-
dulók és a családi ünnepek alkalmával. 

Az említett szakaszok egészen tisztán nem 
különíthetők el, gyakran összemosódnak. Előfor-
dul, hogy a gyászoló egyedül marad bánatával, 
eltemeti halottját, de nem éli meg a gyászt. A fel 
nem dolgozott érzések később különböző formá-
ban nyilvánulhatnak meg, kialakulhatnak szoma-
tikus betegségek, pszichoszomatikus tünetképző-
dések. Akár több évig is eltarthat a fájdalom hor-
dozása a feldolgozatlan gyász miatt. Segíti a gyá-
szolót, ha a veszteséget képes együtt megélni, 
megosztani családjával, barátaival. 

Dr. Polcz Alaine Magyarország első tanatoló-
gusa szerint: „Napjaink kultúrája a hallgatás falát 
emelte a halál és a gyász köré.” Éppen ezért 
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többet kell erről beszélni, információt, ismeretet 
szerezni e témában. Ma már sok könyv jelent meg 
pl. a halál közeli élményekről, a klinikai halálból 
visszajöttek tapasztalatainak elbeszéléséből. 
Mindannyian állítják, hogy már nem félnek a ha-
láltól, és sokkal tudatosabban élnek. Érzik, hogy 
milyen nagy ajándék az élet. Haláluk pedig azért 
lesz félelem nélküli, mert életük értelmes betel-
jesedését látják benne. Isten kezébe bizalommal 
helyezik sorsukat. Az Úr számára fontos az ember 
boldogsága. Szent Iréneusz már a II. században 
ezt így fogalmazta meg: „Az ember boldogsága az 
Isten dicsősége”. Aki örömét megtalálja Isten-
ben, nem fél a haláltól, és nem tölti el bizonyta-
lanság a túlvilág kérdésében. Ezt erősíti meg a 
Biblia János evangéliumának 3. fejezetének 16. 
versében: 

„Mert úgy szerette Isten e világot, 
hogy az ő egyszülött Fiát adta, 
hogy valaki hiszen ő benne, 
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 

Keresztyén pszichológusként vallom, hogy a 
Jóisten a Szentírás által megerősíti hitünket a túl-
világ létezésében, és ezáltal nem félünk a haláltól 
és az életünkben előforduló gyász feldolgozásától. 
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Molnár Imola: Mikor? 
 

Van egy kérdés, ami elég rég óta foglalkoztat, 
és így hangzik: Mikor szeretik az embert igazán? 

Az biztos, hogy akkor érezzük, hogy szeretve 
vagyunk, amikor körbezsonganak és figyelmesek 
velünk, és elmondják, megmutatják, hogy fonto-
sak vagyunk, megnyugtatnak, hogy jól áll a zöld 
(pedig igazából nem is) és nevetnek a vicceinken 
(holott már ezerszer hallották). Elfogadják a 
„szakvéleményünket” (pedig nem igazán értünk a 
szóban forgó dologhoz), nem zavarnak, mert látha-
tóan fáradtak vagyunk, dédelgetnek (pedig igazá-
ból rohanniuk kellene), megnézik velünk a ked-
venc filmünket (titokban pedig felét átszunnyad-
ják, és amikor a végén áradozunk, hogy milyen 
szép volt az a rész amikor… akkor mosolyogva 
bólogatnak, hogy valóban szép volt). És sorolhat-
nánk tovább. Ilyenkor látható a szeretet, mely fe-
lénk irányul. 

Azonban van az a fajta szeretet, amit nem lát 
az ember, érezni is csak nagyon ritkán érez. Ez a 
„távoli” szeretet, az, amely nem bókol és nem is 
tapasztalható nap mint nap. A távoli szeretet ak-
kor mutatkozik meg, amikor olyasvalaki tesz vala-

mit, akitől nem is igazán számítottál rá. Csak 
megteszi, és ha ámuló szemedből nyilvánvalóan 
kiolvasható a kérdés: miért tette? Csak annyit fe-
lel: érted. Addig nem hitted, hogy a szeretet sze-
mernyi szikrája is van benne irántad, de akkor, 
abban a pillanatban megtapasztalod… Szerencsés 
az, aki legalább egyszer szembesül ezzel. Mert le-
het, hogy ez az igazán tiszta szeretet, ami nem is-
meretségre, tiszteletre, nem „jópofizásra” és nem 
genetikára épül, hanem tiszta érzésre, szándékra 
és talán általad meg sem sejtett alapra. 

Istené is távoli szeretet, Ő sem rokonod, nem 
is bókol, egy kávé mellett sem beszélgetsz el Vele, 
mégis milyen tiszta a szeretete, és soha nem 
mondja: „azért teszem mert…”, sőt nem is mond 
semmit, mégis tudod, hogy érted tette… 

Az embert akkor szeretik igazán, ha azokban 
a váratlan pillanatokban tárják fel előtte a szere-
tetet, amelyekből csak kevés jut, de amelyek talán 
örökre meghatározzák véleményét, érzéseit, gon-
dolatait és örökre bevésik emlékeink kincses bár-
sonyerszényébe AZOKAT a pillanatokat, amikor a 
legerősebben érezte: szeretve van.         (Internet) 
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 gyémántdiplomás okleveles mérnök, 
 a MBE alapító tagja 
  

  (1924-2012) 
 

 
 
1959-ben ismertem meg, amikor műszaki rajzo-
lóként a főnökömet tisztelhettem benne. Egyedül 
rajzoltam a keze alatt és később vázlat-skiccelő 
munkatársként is kimehettem a terepekre. Mély-
építési munkákkal foglalkozott, s munka közben 
jól megfigyelhettem a munkamódszerét. Könnyed 
volt, elegáns, de rendkívül precíz. Ezt szerettem 
és így jól megvoltunk együtt munkatársi kapcso-
latban. 

Amikor a Miskolci Bölcsész Egyesület meg-
alakult azonnal meghívtuk és az első perctől fogva 
elnökségi tagja volt a közösségünknek. Óriási tá-
maszt jelentett, mert a reális látásmódja mindig 
karbantartotta az intézmény működését, kritikája, 
megjegyzései pedig figyelemreméltó, előremutató 
értékűek voltak. Igényeltük és vártuk a vélemé-
nyét. 

Az egyesületben sokat dolgozott. Komolyan 
vette elnökségi tagságát és minden építészeti, 
földhivatali stb. munka területén eljárt, megma-
gyarázta, miről van szó és mindent pontosan le-
dokumentált. 

Budapesten született 1924. dec. 23-án, de 
Visegrádon nőtt fel. A Rákócianeumban érettségi-
zett. A kitűnő középiskola nevelése szó szerint 
meglátszott rajta, mert igazi gentleman volt. Már 
otthon tanult németül és végül az évek során kitű-
nő stílusban és anyanyelvi szinten beszélt néme-
tül. Ezért meghívtuk a német szakosokhoz nyelv-
gyakorlat órákra és a hallgatóktól tudom, mennyi-
re szerették és sokra tartották ezeket a studiu- 
 

mokat. A testvére Eszterág Albert német szakos 
tanár volt és haláláig tanított egyesületünk német 
szakán. Eisner Gábort, a Rudolf fiát úgy megtaní-
totta németül, hogy az otthoni nyelvtanulás alap-
ján tudta letenni a középfokú nyelvvizsgát. Német 
klubot szerveztek és vígan beszélgettek a miskolci 
német tanárokkal és német származású polgárok-
kal. Szerette a társaságot és meg is tudta szer-
vezni. 

A német tudása erősödött a háború alatt, ami-
kor az oroszok közeledtek és már körül zárták 
Budapestet, akkor a budapesti Műegyetem diák-
jait két részre osztották. Egyik fele a diákságnak a 
védőkhöz csatlakozott. A fiatalabbakat kivitték 
Németországba. Itt Boroszlón /Breslau, Wroclaw/ 
táborban éltek és ott folytatták az oktatást. Amint 
a vonat kihúzott Budapestről, összezárt az orosz 
haderő a város körül. A műegyetemisták közül na-
gyon sokan meghaltak a budai vár védelmében. 
Palasnik Mária történész egy vastag könyvben 
megírta ezt az eseménysorozatot. Nem láttam a 
művet, de Eisner Rudolf meg volt vele elégedve, 
akkor biztos, hogy jó munka volt. 

Nehéz elhinni. hogy nincs közöttünk, s na-
gyon fáj a hiánya. Talán kicsit enyhít a fájdal-
munkon, hogy a fia Gábor mellettünk maradt és 
mind tudásban, mind jellemben, mind segítő-
készségben híven követi édesapja nyomdokait. 
20l2. október 3-én hunyt el. Nagy szeretettel 
őrizzük emlékét. 

(Szerk.) 
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 PRO MEMORIAM 
  

 Hegedûs Loránt 
  

 Nagy embertõl és igaz magyartól búcsúzunk 
 
         (1930-2013) 
 

 
 83-ik esztendejében eltávozott közülünk Dr. 
Hegedűs Loránt lelkipásztor, teológus, író, a 
Duna-melléki Református Egyházkerület nyugal-
mazott püspöke (aki 1930-11-11-én született Haj-
dúnánáson, és 2013-01-26-án halt meg Buda-
pesten).    
 Polihisztori felkészültségű, prófétai hevületű, 
küldetéses igehirdető volt; szerteágazó tudomá-
nyos, közéleti, egyházkormányzói tevékenysége jól 
ismert idehaza és külföldön egyaránt. Előadásait, 
írásait átszőtte a haza és a nemzet sorsa iránti ag-
gódó felelősségérzet; így bátran szólt az abortusz, 
az egyke, az öngyilkosság, az alkoholizmus, a ho-
moszexualitás, a szektásodás és egyéb káros, ön-
pusztító jelenségek ellen. Tisztán látta a társa-
dalom elkorcsosulását, a politikai hatalmak mohó 
törtetését, az istentelen, materiális önzés hiábava-
lóságát, az egyszerű nép fölvilágosításának és föl-
emelésének elkerülhetetlenségét. Teológusként, 
önálló gondolkodóként is méltó megújítója Szász 
Károly, Baksay Sándor és Ravasz László öröksé-
gének (utóbbinak tanítványaként is). Hazai és 
külhoni felsőoktatási intézmények állandó és 
megbecsült előadója volt. Professzori, ill. pedagó-
giai tevékenységét is a belső igényesség jelle-
mezte. Magasra ívelő pályáját számos magyarul és 
világnyelveken (pl. németül, angolul) írt könyv, 
valamint több száz tanulmány és cikk doku-
mentálja. Következetesen képviselte a református 
egyház megtisztulásának és megerősödésének 
szükségességét, így a kommunista zsarnokság 
alatt papi tisztséget betöltők átvilágításának kér-
désében is határozottan állást foglalt. Fontosnak 
tartotta az egyházi iskolák visszaszerzését és új-
raindítását, oroszlánrészt vállalt a Károli Gáspár 
Református Egyetem megalapításában. Tudo-

mányos elismertsége ellenére könyvei és cikkei 
évtizedekig nem jelenhettek meg, s később is csak 
nehézkesen, valamint doktorátusának megszerzé-
sét sem engedélyezték sokáig. 
 Hegedűs Loránt az érettségi után, 1949-től 
54-ig, a fővárosi Református Teológiai Akadémián 
végezte el felsőfokú tanulmányait. Utána Bicskén, 
majd a pesti Kálvin téri gyülekezetben volt segéd-
lelkész. Innen, az 1956-os forradalom idején vál-
lalt aktív szerepe miatt, vidékre száműzték (ál-
landó fenyegetettségben, sanyarú viszonyok közt 
élt, s időnként fizikai munkákra is rákényszerült, 
hogy családját eltarthassa); ezért Nagykőrösön, 
Monoron, Komlón és Alsónémediben folytatta hi-
vatását. 1963-tól két évtizeden át Hidas település 
bukovinai székely gyülekezetének, majd 1983-96 
közt (miután külföldi nyomásra visszahelyezték 
Pestre) a Szabadság téri egyházközségnek volt a 
lelki gondozója és pásztora. 1991-97 között a Ma-
gyarországi Református Egyház Zsinatának lel-
készi elnöki tisztét töltötte be, míg 1991 és 2002 
között a Duna-melléki Egyházkerület elsöprő 
többséggel (84 %), kétszer is megválasztotta püs-
pökének. 1996-tól 2004-ig a Kálvin téri reformá-
tus egyházközségben szolgálta az Urat és ember-
társait, vagyis visszatért oda, ahol elkezdte viszon-
tagságos útját. Végül nyugdíjba ment, előzőleg 
azonban megakadályozták püspöki tevékenységé-
nek folytatását. 1999-től 2003-ig a Károli Gáspár 
Református Egyetemen tanított. Ezzel párhuzamo-
san számos előadást és igehirdetést tartott a hatá-
ron túli, elszakított magyarság körében, valamint 
az emigrációban, pl. Torontóban, Bázelben, New 
Yorkban, Los Angelesben, Párizsban, Londonban, 
Sydneyben stb. Kiemelkedő eredményei közé tar-
tozik az 1991-es (1938 óta az első!) budapesti 
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Magyar Református Világtalálkozó megszervezése 
és lebonyolítása; majd 1992-ben, az ökumeniz-
mus jegyében, püspök-elnöksége alatt került sor 
II. János Pál debreceni látogatására, amikor a pá-
pa megkoszorúzta a mártír gályarabok emlékmű-
vét, és istentiszteleten vett részt a Nagytemp-
lomban. Megemlítem még, hogy élete alkonyán, 
magánemberként, a Magyarok Világszövetsége út-
törő céljainak megvalósításába is intenzíven be-
kapcsolódott. 
 A dolgok mélyére nézve észrevehetjük, hogy 
„megbízhatatlan fekete bárány” volt Ő, mind egy-
házának „hivatalosai”, mind pedig a mindenkori 
hatalom szemében. Előfordult, hogy nyíltan gán-
csolták, üldözték, s ha „eretnekként”meg is tűrték 
a soraikban, sohasem támogatták igazán. Hívei, 
tisztelői ragaszkodásán túl ritkán kapott kitün-
tetést, elismerést érdemeiért és áldozatos tevé-
kenységéért (az államtól tudtommal soha!). Hadd 
említsek meg most néhányat ezek közül: 1991-
ben a Magyar Reformátusok Világszövetségének 
tiszteletbeli elnökévé választották; 1996-ban 
Bocskai-díjat kapott; 1998-ban a MIÉP-hez köt-
hető Magyar Út Körök mozgalom tiszteletbeli 
elnöke lett; 2003-tól a Károli Gáspár Református 
Egyetem tiszteletbeli professzora; 2004-től (nyug-
díjba vonulása után) a Szabadság téri Hazatérés 
Temploma egyházközsége örökös lelkipásztorává 
választotta, ahol fia mellett mindvégig odaadó 
szolgálatokat végzett. Hagyatékában nyilván szá-
mos kiadatlan, értékes írás maradt. Megjelent teo-
lógiai művei, irodalmi monográfiái, nemzetstra-
tégiai kötetei közül néhány ismertebb cím: „Az 
istenkérdés szempontjai” (doktori disszertáció, 
1979, Basel), „Harc a magyar igazságért”, „Test-
vérek, menjünk bátran!”, „A transzcendencia fo-
galma”, „Jézus és Európa”, „Isten szuverenitása s 
az ember felelőssége”, „Isten kezében a történe-
lem”, „Nyitás a végtelenre”, „Apokalipszisből 
megmentő emlékezés”, „A költő-vátesz Ady I-
IV:” (utolsó, 2000 oldalas, lenyűgöző elemzése) 
stb. 
 Vallásfelekezettől függetlenül, Hegedűs Lo-
ránt a nemzet lelkiismerete és szakrális tanítója 
volt. Egy rendíthetetlen, őrt álló Bástya, aki teljes 
energiájával, már-már megszállottan védte népün-
ket, anyanyelvünket, ősi kultúránkat, hagyomá-
nyainkat s keresztény (keresztyén) hitünket. A ki- 

irtásra szánt magyar életért sikoltott, a züllés, a 
romlás korszakában s a halál kegyetlen biro-
dalmában. Jó 15 éve személyesen is ismerem Őt. 
Ritkán találkoztunk csak, egy-egy kézszorításra, 
néhány gondolatunk kicserélésére, de ezek a föl-
emelő pillanatok mindmáig élénken visszhangza-
nak bennem. Volt szerencsém néhányszor meg-
hallgatni nemzetvédő szónoklatait, irodalomtör-
ténészi előadásait, templomi prédikációit is. 
Egyik meghatározó élményem vele kapcsolatban 
Rakovszky József költő sírkőavatása a pilisi te-
metőben, ahol Ő végezte a papi szolgálatot, én pe-
dig a kortárs alkotók nevében búcsúztam az el-
hunyttól. Felejthetetlen találkozásunk volt a fő-
városi Hősök terén tartott tüntetésen, ahol mind-
ketten beszédet mondtunk, amiket a közönség ki-
törő tapsokkal honorált. Nyíltan fölvállalt radiká-
lis közéletisége jegyében, 4-5 alkalommal emlé-
kezetes előadásaival is megtisztelte az általam 
rendezett Szittya Világtalálkozókat, legutóbb 
2012-ben, „Isten mindent megtesz értünk, de 
semmit helyettünk” címmel. Büszke vagyok rá, 
hogy sűrű elfoglaltságai dacára figyelemmel kí-
sérte, s nagyra tartotta írói-költői munkásságomat 
és a magyarság érdekében kifejtett építő csele-
kedeteimet. Szívből örülök, hogy a barátja lehet-
tem. Az utóbbi években súlyos betegségek kí-
nozták, gyakran kórházi kezelésekre szorult, ami 
szinte előrevetítette a közelgő szomorú véget. Ha-
lálhíre mégis megdöbbentett, s hiánya fájdalom-
mal tölt el. Röstellem, de van egy adósságom is 
vele szemben. Megkért ugyanis, hogy írjam meg a 
véleményemet, benyomásaimat Adyról szóló négy-
kötetes, monumentális enciklopédiájával kapcso-
latban (akkor még csak kettővel készült el). Saj-
nos erre mostanáig nem keríthettem sort, s félek, 
ha valaha módom nyílik rá, már mindenképpen 
elkésem vele, s legföljebb egy mennybéli könyvtár 
asztalánál olvashatja mondataimat. 
 Egy nagyszerű, fáklyaként világító életpálya 
jutalmául áldja meg, és ölelje magához a jóságos, 
mindenható Isten! 
 
Hegedűs Loránt temetése 2013. február 16-án 
(szombaton) 13 órakor volt a Fiumei úti sír-
kertben. 
 

Siklósi András 
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 Az életrajzból kimaradt Dr. Hegedűs Loránt-
nak a MBE-hez fűződő kapcsolata. A püspök pro-
fesszor megalakulása óta támogatta intézmé-
nyünket. Dr. Horváth Barna esperes professzor 
tervei alapján kezdeményezte a Ráday utcai re-
formátus teológiának egyetemmé válását, s a 
MBE-t, mint bölcsészkart kívánta az egyházi in-
tézményben honosítani. A holland protestánsok 
ezt a kezdeményezést jelentős anyagi erővel támo-
gatták Szabó Dániel közreműködésének eredmé-
nyeként. Dr. Hegedűs Loránt meg is alapította a 
Károli Gáspár Református Egyetemet, az egyesü-
let bevonása nélkül ugyan, de ez mitsem von le 
abból az érdemből, hogy e g y e t e m a l a p í t ó  
tudósi és szervezői érdemeit méltatnunk kell. Az 
egyesület professzorait hívta meg az oktatói gár-
dába és a szenior rektorjelöltünket, a kamarazene 
ének-zene szakunk tanszékvezetőjét Dr. Ujfalussy 
József zenetudóst kérte fel a református egyetem 
rektori pozíciójának betöltésére. 
 Hegedűs Loránt a magyar protestánsok Páz-
mány Pétere. Nélküle szegényebb lenne a magyar 
felsőoktatás egy jelentős intézménnyel. 
 1993-2010-ig oktatott a MBE-ben Bibliais-
meretet, egyháztörténetet, költészettant. Többször  

tartott évnyitó beszédet, s megtisztelte ünnepsége-
inket gyönyörű szónoklataival. 
 1999-ben díszdoktorrá avattuk. Az esemény-
re összegyűlt É-K Magyarország református egy-
házainak papsága és vezetősége. A díszdoktornak 
járó aranygyűrűt és oklevelet Pálné Dr. Conty P. 
Magdolna filozófiatörténész, Dr. Horváth Barna és 
Dr. Szathmári Sándor református professzoraink 
adták át. Hampó József: Homage à Hegedűs Lo-
ránt c. trombitaduóját Aranyosi György trombita-
művésszel adták elő, s utána díszkötésben átadták 
a zeneművet. Hegedűs Loránt püspök Úr az ün-
nepség előtt istentiszteletet tartott a Vasgyári Re-
formátus Templomban, mely zsúfolásig megtelt és 
lelkesen énekelte a Fel barátim drága Jézus zász-
laja alatt kezdetű záróéneket. Az Ő díszdoktor 
avatása a város és a tájék reformátusságának is 
ünnepnapja volt. 
 Mi valamennyien megismertük szellemének 
gazdagságát, emberi nagyságát. A könyvei anyagát 
a megírás folyamatában adta elő, s figyelembe 
vette a hallgatók reagálását. Olyan európai jelen-
ség volt, aki magán hordozta a magyar református 
papok egyszerűségét, s lelkének emelkedettsége 
élő fáklyaként világított. 

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

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

(Szerk) 
 

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

 

 

Pásztorok és halászok – Kunkovács László kiállítása 
 

 
 

Kunkovács László 
 

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

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

Magáról és küldetéséről a következőket 
vallja: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Siklósi András 
 
 
 
 

   
 

  
  

Kunkovács László fotói 
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„Emberek aranyban” – szkíta kiállítás Budapesten 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Siklósi András 

 

  
 

 
 

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

 
 

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

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

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

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

kek, bennetek lakozik az erő, hogy meggyengít-
sétek    az ő szorítását a világon, imáitok által. 
Hamarosan meg fognak ölni más világi vezetőket, 
és szegény Szent Helytartómat, XVI. Benedek pá-
pát el fogják űzni a római Szentszékből. Leányom, 
tavaly beszéltem neked a Vatikán folyosóin belüli 
összeesküvésről. Egy tervet találtak ki titokban, 
2011. március 17-én, mely Szent Helytartóm el-
pusztítására irányul,    és ez a terv meg fog való-
sulni, mert ez meg volt jövendölve. Terjeszd most 
Szent Szavamat (Üzenetemet) a világ minden 
szegletében, és szervezd meg, hogy Üzeneteim 
nyomtatott verzióját lehetőség szerint minél több 
országban terjesszék. Folyamatos vezetés alatt 
állsz, így azt kell tenned, ami a legjobb. Imában 
kérj engem, hogy küldjek neked segítséget, és 
meg fogod kapni. Jézusotok” 
 
4.) Szűz Mária: Imádkozzatok XVI. Benedek pá-
páért, akit az a veszély fenyeget, hogy száműzik 
Rómából (2012. március 20.) 
 
„Gyermekem, csend van, mint a vihar előtt, mivel 
a Katolikus Egyház hamarosan válságba kerül 
majd. Hívom valamennyi gyermekemet az egész 
világon, hogy imádkozzatok XVI. Benedek pápá-
ért, akit az a veszély fenyeget, hogy száműzik Ró-
mából. Őt, a Katolikus Egyház legszentebb Hely-
tartóját a Vatikánon belül sok helyen gyűlölik. 
Több mint egy éve terveznek egy gonosz össze-
esküvést, amely hamarosan az egész világon lát-
ható lesz. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkoz-
zatok Isten valamennyi, a Katolikus Egyházban 
levő szent szolgájáért, akiket üldözni fognak az 
Egyházon belüli nagy szakadás miatt, amely rövi-
desen bekövetkezik. Az egész világ tanúja lesz a 
nagy egyházszakadásnak, de nem lesz látható 
azonnal, hogy ez a helyzet. A hamis pápa arra vár, 
hogy felfedje magát a világnak.    Gyermekek, ne 
hagyjátok magatokat megtéveszteni, mert ő nem 
Istentől való lesz. (…) Hatalmas felelősség hárul 
majd mindazokra a szent papokra, püspökökre és 
bíborosokra, akik nagyon-nagyon szeretik Fiamat. 
Nekik nagy bátorságra és lelkierőre lesz szüksé-
gük ahhoz, hogy elvezessék a lelkeket az Új Para-
dicsomba. Ezen szent szolgák által tett minden 
erőfeszítést – hogy felkészítsék a lelkeket drága, 
szeretett Fiam második eljövetelére – ellenezni 
fogja a másik, sötét oldal. Arra kérem valamennyi 
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gyermekemet, hogy imádkozzatok a szükséges 
erőért, mivel az Antikrisztus és az ő társa, a hamis 
próféta, az érdeklődés középpontjába fog kerülni. 
Imákat kell kérnetek tőlem, az Üdvösség Anyjától, 
melyek biztosítják majd a Katolikus Egyház meg-
menekülését, és Fiam igaz szavának megmen-
tését. Fiam ígéretének igazságát, hogy nagy dicső-
ségben visszatér, meg fogják hamisítani. Ti, drága 
gyermekeim, egy sor hazugságot fogtok kapni, 
amelyeket illetően azt várják majd el tőletek, hogy 
tiszteljétek és fogadjátok el azokat Fiam szent ne-
vében. (…) Menjetek gyermekek, és imádkozza-
tok az Egyház megújulásáért, és azon felszentelt 
szolgák biztonságáért, akik hitükért fognak szen-
vedni a hamis próféta uralma alatt. Mária, az Üd-
vösség Anyja” 
 
5.) Lehet, hogy a következő pápát a Katolikus 
Egyház tagjai fogják megválasztani, de ő lesz a 
hamis próféta    (2012. április 12.) 
 
„Drága leányom, sok ember még mindig elutasít 
engem a világban, és ennek köze van a közvéle-
ményhez. Oly nagy sötétség ereszkedett le Isten 
valamennyi gyermekére, hogy csak nagyon keve-
seknek van meg a bátorsága ahhoz, hogy nyilvá-
nosan hirdessék Szavam (Üzenetem). A hívők fél-
nek a szóbeli gyalázkodástól, sértegetéstől, és a 
rosszindulatú gúnyolódástól, amit el kellene visel-
niük, ha nyíltan beszélnének Szent Szavamról 
(Üzenetemről). Még a buzgó követőknek sincs 
meg a bátorságuk, hogy felálljanak és harcoljanak 
az országaikban bevezetett gonosz törvények el-
len, amelyek ellenszegülnek Atyám szavainak. A 
papok zavarban vannak attól, ha látják őket, hogy 
kiállnak tanításaim igazsága mellett, mert félnek, 
hogy kiközösítik őket.    Most ők még lehetetlenebb-
nek találják, mint valaha, hogy hangjukat hallas-
sák, a miatt a szégyen miatt, amit el kell viselniük 
néhány rendbéli társuk gonosz bűneinek követ-
keztében. Amikor néhány bátor, felszentelt szolga 
úgy dönt, hogy feláll és megvédi tanításaim igaz-
ságát, akkor ők rettenetesen szenvednek. Azzal 
vádolják őket, hogy hiányzik belőlük a tolerancia, 
az együttérzés, a szeretet és az emberi jogok tisz-
teletben tartása. Ti látjátok, gyermekek, hogy ta-
nításaim igazságát, mely az Én felszentelt szol-
gáim által kerül közlésre, úgy kezelik, mintha ha-
zugság lenne. Ehelyett a hazugságok kerülnek be-

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

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

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

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

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

Siklósi András 
 
 

 
 

 
 

XVI. Benedek pápa (Internet) 
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Benkő László 
Honfoglalás trilógia 

 

„… ne feledd, magyar vagy.” 
regény a Honfoglalásról    

 
Benkő László Honfoglalás trilógiájáról írok 
könyvismertető-ajánlást, bár ez a trilógia szerin-
tem tulajdonképpen négy kötetből áll, hiszen a 
sorozat negyedik kötete, amely már a kalandozá-
sok korában játszódik, szorosan követi időben, és 
történetben a megelőző három kötetet. 
A sorozat kötetei: Táltosidők, Idegen tüzek, és A 
megszerzett föld, melyeket a Családi Könyvkiadó 
adott ki. A negyedik kötet a Viharlovasok: A táltos 
fia, amely már a Lazi Kiadó gondozásában jelent 
meg. 
 

 
 
Az ázsiai sztyeppéről elindulva követhetjük végig 
az ősmagyarok vándorlását a Kárpát-medencében 
történt letelepedésig, majd a kalandozások kor-
szakát „élhetjük át”, amikor őseink elindulnak 
Nyugat-Európába, de hazatérve meghódítják a 
Dunántúlt, vagyis Pannóniát. 
 
Könyvismertetőmben – szokásomhoz híven – tar-
talom helyett szubjektív véleményemet, benyomá-
saimat, gondolataimat osztom meg az érdeklődők-
kel, amellyel természetesen vitatkozni is lehet. 
 
Az írót, be kell vallanom, nem ismertem addig, 
amíg ez a történelmi regényciklusa a kezembe 
nem került. 

Most azért már kicsivel többet tudok Benkő Lász-
lóról, mint amennyit könyvei fülszövegében, és  
internetes honlapján elárult magáról: 
 
Szombathelyen született, Katonai Főiskolát vég-
zett, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán 
szerzett diplomát, és a történelmi regény műfaja 
áll hozzá legközelebb (hozzám is). Röviden ennyit 
az íróról. 
 
A sorozat könyveit így hirdeti a kiadó: 
 
„Az utóbbi évtizedek legjobb történelmi regény-
folyama.” 
 
Erre figyeltem fel – mert ez nem kevés állítás –, 
no meg arra, hogy a magyarság őstörténetéről 
szóló színvonalas regény nagyon ritka. 
 
Egy idézet Benkő Lászlótól, regényéről: 
 
„Nem akarok könyveimmel oktatni, pusztán azt 
szeretném, ha jól szórakozna, aki valamelyiket fel-
lapozza. S ha mellette úgy érzi, hogy mindaz, amit 
leírtam, megragadta a fantáziáját… Nos, akkor 
akár egyetlen olvasónak is érdemes volt megírni a 
könyvet.” 
 
Bizony érdemes volt! Nagyon is érdemes. Egy 
olyan regényfolyamot olvashat az érdeklődő, 
amely büszkén, nemzeti önérzettel telve, kalan-
dosan és érdekesen meséli el népünk vándorlását 
a pusztában, és betelepülését az új hazába. 
 
Tulajdonképpen olyan a történet, mintha család-
regény lenne, hiszen az ifjú Beke mogyeri vitéz 
életének alakulását követhetjük végig, majd pedig 
a további kötetek Beke leszármazottainak életét 
mesélik el. (Egyébként a magyarok magukat 
mindég, mindenütt magyar-nak, mogyer-nek, 
mogyeri-nek nevezték, és középkori latin elneve-
zés volt a hungarus, Magyarország neve pedig 
Hungária). 
Ezzel együtt kibontakozik előttünk a keletről, be-
senyők által szorongatott mogyeri nomád nép éle-
te; a vándorlásban, Álmos vezértől Árpád vezérig, 
sőt a negyedik kötetben Árpád haláláig, 850-től a 
900-as évekig, az első kalandozó hadjáratokig, és 
az első életre-halálra szóló honvédő csatáig. 
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Elfogadott általános elmélet szerint őseink a Ká-
ma folyó mellett éltek, és nomád állattenyész-
téssel foglalkoztak.  
535-ben, az indonéziai szigetvilágban egy tűz-
hányó kitörése katasztrofális következményekkel 
járt, és ez hamarosan a sztyeppei nomádok életét 
is befolyásolta. 
Erről az eseményről Epheszoszi János püspök, és 
Prokopiusz bizánci történész leírását ismerjük, 
mely szerint 18 hónapig sötét volt az ég, nem sü-
tött a nap. (David Keys, a The Independent arc-
heológusa, kutatásai alapján arra a következte-
tésre jutott, hogy ez a vulkán nem más, mint a 
Szunda szorosban található híres-hírhedt Kraka-
tau, és ennek egy korai kitörése okozta ezt a kör-
nyezeti katasztrófát.) 
 
Ennek az eseménynek a hatására indult meg a 
sztyeppei nomádok vándorlása. Először a Meótisz 
(Fekete-tenger) partjára. Levédiában úgy 300 évig 
élhettek a magyar törzsek. A IX. század elején in-
dult el egy újabb népmozgás, és a besenyők elől 
vonultak tovább őseink az Etelközbe. Itt is eltelt 
kb. 80 év, és 895-ben megkezdődött a bevonulás 
a Kárpát-medencébe. 
A regény nagyon érdekesen ötvözi a kettős hon-
foglalás (sőt talán inkább hármas honfoglalás) és 
az egylépcsős honfoglalás elméletét. Számomra 
különösen az érdekes, hogy feloldja az ellentmon-
dást, amely egyébként is csupán látszólagos 
ellentmondás. 
 
A kettős honfoglalás elmélet László Gyula ré-
gészprofesszor nevéhez fűződik, és azt fejti ki, 
hogy Árpád magyarjai 895-896-ban, a Kárpát-
medencében már zömében magyar lakosságot ta-
láltak, akik avarok voltak, és akik 552 körül 
özönlöttek be ide. Fénykorukat pedig Baján kagán 
idején, úgy 670 körül élték. (568-tól a Kárpát-
medence kizárólagos urai már az avarok voltak.) 
Ez volt az un. griffes-indás kultúra, és ezt követte 
a második honfoglalás (avagy a harmadik), Árpád 
népének bejövetele a Kárpát-medencébe. 
 
A másik elmélet szerint Árpád népe Szvatopluk 
fejedelem és fiainak ritkán lakott szláv birodalmát 
találta a Kárpát-medencében, szórvány avar la-
kossággal keverve. 
Hol itt az ellentmondás? Szerencsére Benkő Lász-
ló sem talált ellentmondást, „csak” érdekes ka-

landokat, bár László Gyula professzor elméletét 
mind a mai napig nem fogadták el teljes mérték-
ben a tudós történészek. (Ők tudják milyen ok-
ból!?) 
 
Pedig a kettős, ill. hármas honfoglalás elmélete 
nem új keletű elmélet. Nagy Géza történész már 
1896-ban kifejtette azon elméletét, hogy a Kárpát-
medencében megtelepedő avaroknak kultúrájuk, 
életmódjuk, testalkatuk nagy vonalakban azonos, 
vagy nagyon hasonló volt a 895-896-ban betele-
pedő magyarokéval. Az avarok nem voltak magya-
rok. De Belső-Ázsiából indultak, éppen úgy, mint 
őseink, és sok mindenben hasonló kultúrát képvi-
seltek. 
 
(Első honfoglalóknak pedig természetesen Attila 
király hunjait tekinthetjük. Attila 406 körül szüle-
tett az ázsiai sztyeppén, és 453-ban halt meg. Mű-
velt, tanult uralkodója volt a hunoknak Isten Osto-
ra, aki pl. Rómában nevelkedett. Róla most nem 
írok többet, hiszen a Honfoglalás tetralógia nem 
Attiláról szól.) 
 
A regényciklus negyedik kötete a kalandozások 
korában játszódik. 
Magyar őseink szinte a honfoglalást követő első 
évektől már indítottak nyugatra és délre csapato-
kat. (Az első hadjárat 899-ben volt.) Nekem ez is 
azt bizonyítja – ellentétben a nyugati krónikaírók-
kal –, hogy a magyarok nem hordaként özönlötték 
el a Kárpát-medencét, hanem nagyon is rendezett 
és megtervezett módon telepedtek le. 
 
862 és 970 között a magyarok legalább 47 hadjá-
ratot indítottak – már Etelközből is. Írásos emlé-
kek csak nyugatiak maradtak fent, amely írások 
értelemszerűen ellenségnek, pusztító förgetegnek, 
hatalmas csapásnak írják le a kalandozó magya-
rokat. 
 
A kalandozó hadjáratok céljáról mai napig is 
folynak még találgatások. 
Felderítés? Az ellenséges terület dúlása, hogy ne 
alakulhasson ki olyan erős nyugati államhatalom, 
amely megakadályozhatná a Kárpát-medencében 
letelepedett magyarok végleges megtelepedését, 
megerősödését? Vagy egyszerűen zsákmány-
szerzés? 
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Ma már árnyaltabb a megítélés a történettudo-
mányban, és nem csupán zsákmányszerző hadjá-
ratnak tartják az eseményeket. Bár abban a kor-
ban szokás volt a legyőzött területek kifosztása. 
(Nagy Károly avar hadjárata után társzekerek tu-
catjai vitték az avar kincseket Nyugat-Európába, 
a „kényes” nyugati történetírók mégsem titulálják 
zsákmányszerző hadjáratnak Nagy Károly hadjá-
ratát.) 
 
„Igen, barátom – fordul felé a táltos, és büszkén 
felemeli a gyertyafényben fénylő, zsírmaszatos ar-
cát. – Ha a dákokra vagy a gepidák népére gon-
dolsz, igazad van. Valóban sikerrel szabadí-
tottátok meg tőlük a ti művelt világotokat. Az 
avart, ti vangarnak vagy varhunnak mondjátok, és 
irtottátok, akik nem vették föl a ti hiteteket. Tu-
dom, hogy néhány avar vezér áttért, de a szeme-
tekben mégsem lettek testvérré. Némely népek-
nek írmagjuk sem maradt miattatok, és ezt ter-
vezitek velünk is.” 
 
Az biztos, hogy a kalandozó utakon nem vett részt 
a teljes magyar haderő, legfeljebb úgy 5 ezernyi 
lovas, akik sokszor több ezer kilométert is meg-
tettek. Ez a tény a hadjáratokat irányító magyar 
vezetők magas szintű katonai-hadvezéri képessé-
gét bizonyítja. Kétségtelen tény az is, hogy ezek-
nek a hadjáratoknak a sikere bizonyítja, hogy a 
magyar hadművészet jelentős fölényben volt a 
nyugatival szemben. Vagy legalábbis annyira más, 
fortélyos harcmodort képviseltek, hogy azért is tu-
dott olyan eredményes lenni. (Az 5 ezernyi lovast 
természetesen háromszor, négyszer esetleg ötször 
annyi tartalék ló is kísérte.) 
Benkő László könyveiben számomra egyébként 
éppen az a nagyszerű, hogy nem olcsó magyarko-
dással ír népünk őstörténetéről, hanem nemzeti 
büszkeséggel telve. 
Nagyon nagy szüksége volt már a magyar iroda-
lomnak egy olyan mai műre, amely büszkévé tesz 
bennünket magyarságunkra, történelmi múl-
tunkra. 
Lehet, hogy nem pontosan úgy történtek az ese-
mények, ahogyan azt a szerző leírja, de kit érde-
kel? Csak az érdekel, hogy nagyon érdekes, 
kalandos és önérzetes a regény, amelyből – hiába 
írja azt Benkő László, hogy nem akart tanítani – 
nagyon is sokat lehet tanulni. 

Olyan regény ez, amelyet én szívem szerint min-
den magyar gyermek, kötelező olvasmányává ten-
nék. 
A négy kötet közül – bevallom – nekem a negye-
dik tetszett legjobban. Éppen ezért, ebből „csu-
pán” gondolatokat idézek.  
Hitem szerint érteni fogják, hogy miért nagyszerű 
ez a mű, és miért ajánlom elolvasásra minden ma-
gyar embernek, felnőttnek, gyermeknek egyaránt. 
 

 
 

„Nagy a távolság, amit meg kell tennünk nyereg-
ben. Nincs még egy hadsereg, amelyik képes len-
ne annyit vonulni, mint a mienk, és olyan sebe-
sen, ha a bolgárokat nem számítom. Ha valame-
lyik lovat pihentetni kell, menet közben lódul át a 
magyar a váltólova nyergébe.  
Ha meg a nyugodalom ráfér már mindre, hát a 
vitéz nem átall gyalogolni egy keveset, hogy pi-
hentesse a lova gerincét, lazítson a hasi heve-
deren. De megállás akkor sincs, mert a feladat az 
első, s a feladat mindig a győzelem.” 
 
„Elébb-utóbb minden ellenségünk elismerte, hogy 
a magyarnál, ha harcról van szó, vasfegyelem 
uralkodik.” 
 
Az első hadjáratok egyikében, Berengár csapatai 
elleni támadás leírása a Brenta folyónál: 
 
„…aztán jön a fésű! 
Amilyen ártalmatlan e szó, olyannyira rettentő, 
amit végbevinni képes… és akkor Bökény sípje-
lére a négy tized egymás mögött vonalba fejlődve, 
egyszerre támadott. Az első sor futtában lőtt ki há-
rom vesszőt, ami ugyancsak meglepte a lombar-
dokat, és megbontotta a mindeddig magabiztos so- 
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rukat. A sípjelre a lovak szinte a hátsójukra ültek, 
helyben fordultak, és mint a fésű fogai között, 
átrobogott rajtuk a második tized, aztán a har-
madik, és a negyedik. 
Bökény négyszer parancsolta ugyanezt a táma-
dást… 
A lombardok menekültek.” 
 
„A magyarok vágtató soraiban sípok vijjognak, 
akár a sólymok harci kiáltása. Az a lombard, aki 
sebesültként az életéért könyörög, vagy magát ha-
lottnak tettetve hever a széttaposott, vérmaszatos 
fűben, iszonyodva tapasztalta meg, hogy parancs-
nokai bizony hazudtak neki. Mert a magyar sereg 
se nem söpredék, se nem gyáva gyülevész. Sokkal 
inkább a sípok és bőrkürtök jeleire azonnal s egy 
emberként mozduló, rettentő gépezet.” 
 
„Nem volt olyan szabad magyar, aki ne tudott 
volna fegyverrel bánni, aki ne ismerte volna a 
harci jeleket, szabályokat, és ha fél karja volt is, 
megmarkolta a lándzsát, a szablyát.” 
 
A kötetekben nagyon sok érdekes és vidám leírást 
olvashatunk az ősi magyar hitvilág, és népélet 
különlegességeiről is. 
 
„Nem sok külhoni tudta, hogy a küszöb alatt is 
laknak,” (nem emberek, természetesen, hanem az 
ősök szellemei) „és ha ráhág, az a legdurvább sér-
tésnek számít, amit a ház ura leginkább alapos 
veréssel, vagy korbáccsal torol meg. Ahogy a ru-
hára pattanó szikrát is csak lerázhatja, hozzá nem 
érhet, rá nem csaphat, hiszen nem más az, mint 
viharos jókedvében táncoló szellemős, aki kissé 
sokat szippantott a tűzbe löttyentett bor illatából, 
ezért keverte össze a jurta füstlyukát a vendég 
kaftánjával.” 
 
Amikor sokszoros túlerővel 907-ben a nyugatiak 
megtámadják hazánkat – mert akkor már a mi ha-
zánk a Kárpát-medence –, hogy egyszer s minden-
korra eltöröljék a föld színéről is a mogyeri népet, 
a pozsonyi csatáról a frankok ellen így szól a re-
gény: 
 
„Hinni kell a győzelemben minden magyar vitéz-
nek, minden bőnek és ínnek, szabadnak és szol-
gának, férfinak és nőnek. Ha nem teszik, elvész az 
erő, ami a törzsszövetséget ma még egyben tartja.”  

„Te tudod leginkább Táltosfia, hogy a mi győzel-
meink sosem a sokaságon múltak, hanem a forté-
lyon, a meglepetésen, a váratlan fordulatokon. Et-
től vagyunk mások, nem csak azért, mert könnyű-
ek a lovaink, és nincs gyalogságunk, … nekem is 
kevésnek tűnik ez a szám… Ennyi van, ezzel kell 
megvívni ezt a háborút, márpedig meg kell, mert a 
honunk nem veszhet.” 
 
„Kömlőd táltos, míg élt, azt óbégatta: meglássá-
tok, a magyarok dicső tettei kivesznek majd a ké-
sői korok emlékezetéből, csak a rossz marad, mert 
köröttünk sok az ellenség.” 
 
„A táltosnak volt egy vesszőparipája: ha valaki 
vette a bátorságot, és meglátogatta őt a nyírfaligeti 
sátrában, mindig úgy köszönt el a látogatótól, hogy 
ne feledd, magyar vagy.” 
 

 
 
Benkő Lászlónak 2012. november elején jelent 
meg újabb regényfolyama a magyar történelemből. 
(Ezúttal a Tatárjárás korába kalauzolja el ol-
vasóit.) 
Ebből az alkalomból, novemberben az érdeklődő 
olvasók személyesen is találkozhattak Benkő 
Lászlóval a Városi Könyvtárban, író-olvasó talál-
kozón. Ekkor meggyőződhettek arról is, hogy 
Benkő László nem csak jól ír, de előadónak is ki-
váló, érdekes és szórakoztató, hatalmas tudással. 
 
Benkő László új műve 2013-ban, az Ünnepi 
Könyvhétre – június első hete – jelenik meg, 
amely a Viharlovasok folytatása lesz, A vér törvé-
nye címen.  
 
Részemről nagyon várom az új kötetet! 
 

Tircsné dr Propper Valéria 
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Farkasinszky Tibor 
 

A Miska-kancsó I-II. 
 

Rövid tájékoztató a kötetek tartalmáról 

 
A Miska-kancsó I. kötete, Ősi istenség- és vi-

lágjelképünk címmel sokoldalúan bemutatja, 
hogy: 

A „talpán/alján álló [s italt is tartalmazó] 
kancsó az istenség és világmindenség férfi oldalá-
nak jelképe, azon belül Dumuzi-Abzu-Góg-Miska, 
Az Isten szimbóluma [a karima világos Uroborosz-
Tejút-fénysávja, a fejjel felfelé álló férfi szimbólu-
mú kígyók, az ital s egyebek jelképisége alapján]. 

Italöntéskor azonban az álló kancsó férfi jel-
képei a megdöntött kancsónál női szimbólumokká 
válnak: így a kancsó az Uroborosz csillagzatát is 
képviselve a megtermékenyítő hímséget szülő női-
ség, anyaság jelképévé; az istenséget szülő isten- 

nőiség, Dumuzi-Abzu-Góg-Miskát, Az Istent fo-
lyamatosan szülő Innin-Tiamat-Magóg-Madijar-
Mátka, Az Istennő; a Világmindenség férfi oldalát 
[édesvizet, fényt, erőt-energiát] létrehozó s fenn-
tartó anyai-anyagi oldala szimbólumává válik. 

A Miska-kancsó II. kötete, Ősi istentiszteleti 
szertartási edényünk címmel felidézi az ősi szer-
tartás 7 szakaszát, fő mozzanatát az odatartozó is-
meretekkel, italöntéses termékenységvarázsló 
szertartással, énekekkel, mondókákkal, imákkal. 

Ezek között különös figyelmet érdemel az ősi 
vallás sumer közlekedési nyelvén (mihez hasonló 
volt nálunk még nem régen a latin egyházi nyelv) 
gyermekmondókák, dalrefrének, sőt csatakiáltás 
formájában is megőrzött 9, az ősi istenséget dicső-
ítő ima(részlet) magyarra fordított szöveggel. 

Mindkét kötet tartalma illeszkedik az ősi is-
ten- és világszemléleti bölcselet rendszerébe, s 
összhangban van a magyar hagyományokkal, fel-
újítja s meg is erősíti azokat. 
 

 
TARTALOMJEGYZÉK 

 
A MISKA-KANCSÓ I. Ősi istenség- és világjelképünk 
I. A Miska-kancsó ősi istenség- és világjelképünk 
 1. A kancsó eredete 

A. Hazai és irodalmi előzmények 
B. Közel-keleti és régészeti előzmények 

a) Kígyós ábrázolások 
 b) Arcos edények 

C. Dumuzi isten kígyó jelképiségéről 
D. Áttekintés az ősi istenségünk csillagjelképeiről 

1. sz. tábla. Áttekintés az ősi istenségünk csillagjelképeiről 
E. A hitregei ősszüleink azonosítása 
F. Az ősi istenség(ünk)jelképei a Miska-kancsón 
G. A „nagy ká” elnevezésről 

2. Dumuzi isten főbb beszélő névváltozatai 
3. Dumuzi isten csillag és más jelképei 
4. Dumuzi-Abzu-Góg kétféle hármassága 
5. Innin istennő néhány beszélő névváltozata 
6. Innin istennő csillag és más jelképei 
7.  A sárkány fogalmának illeszkedése az ősi bölcseleti rendszer sémájába 

2. sz. tábla. A 7-, vagy 9-fejű sárkány csillagzatai és illeszkedésük az ősi bölcseleti rendszer 
sémájába 

8. Ka/Innin-Tiamat-Magóg kétféle hármassága 
9. Innin és Dumuzi további párhuzamai a magyar hagyományban 

 10. A Miska-kancsó a magyar hitregei ősszülők jelképe is 
 11. Férfi-női együttes istenségnevek a hagyományunkban 
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 12. Az Uroborosz az ősi istenség(ünk) csillagzat-jelképe 
  A. Az Uroborosz név jelentése és ábrázolásai 
    a) Névjelentés és illeszkedés az ősi bölcselet rendszerébe 

3. sz. tábla. Az Uroborosz istenség-jelképeinek illeszkedése az ősi isten- és világszemléleti 
bölcselet rendszerébe 

b) Az Uroborosz ábrázolásai jelképei 
B. Az állatövi csillagképek eredeti szemlélete és asztrológiai értelmezésük szerepe: figyelem-

elterelés az Uroboroszról 
C. Tájékozódás az égen és a kézujjak megfeleltetése az istenség-jelképű csillagzatoknak 
D. Az istenség-jelképű kéz-(tenyér- és ujj-)tartások 

 4. sz. tábla. Az ősi bölcseleti rendszer sémája - istenjelképei és csillagképei a Tejút mentén –  
 mindaz a nagyszentmiklósi magyar kincs 2. sz. korsóján 

E. Miska, Mátka, Dámka 
F. A „Győztes fejedelem” többféle jelképisége és üzenete 

a) Az ősi férfi-női istenségünk jelképe a Tejút mentén az Orion-Lepus/Anšuka csillagzat, 
műalkotáson a 2. sz. korsó „Győztes fejedelem” elnevezésű ábrája 

b) Az ősi férfi-női istenség a Nap és a „Győztes fejedelem” jelképében 
c) A „Győztes fejedelem” általános jelképiségének kétféle értelmezése és üzenete 

ca) Az ősi vallás és bölcselet újaknál magasabbrendűségének és végső győzelmének 
hirdetése 
cb) Az ősi vallás és a haza, nép védelmezése 

d) Konkrét fejedelem, Mu(a)ger magyar király 
    
II. Jézus és az ősi vallás kapcsolata 
 1. Jézus és Dumuzi legalább 23 párhuzama 
Betét: A párducbőrös kacagányról 
Betét: A karácsonyról 
Betét: A „lúd gágog” és Góg, Magóg 
Betét: Példabeszéd a halakról 

2. A Jézus név változatainak jelentése 
A. Jézus nevéhez hasonló istennevek a Babyloni Pantheonban 
B. Jézus nevéhez hasonló hangzású nevek jelentése 
 a) I-e-...kezdetű névváltozatok 

 b) I-eš/es-...és hasonló kezdetű névváltozatok 
    5. sz. tábla. Kilences sumer istenségek 

 c) I-es/ez-...kezdetű névváltozatok 
C. Jézus kicsúfolásának módja a tanításának lényegét érintette és alátámasztja a névjelentések 

értelmezését 
D. Keresztelő János mint az ősi vallás tisztító és feleskető papja Jézus rokona és sorstársa 

 
III. A Miska-kancsó elkészítésének fölelevenített módja, díszítése 

1. A nőiség jelzései a Miska-kancsón 
A. A kancsó edénye és kiöntő nyílása 
B. Vízszintes és más kígyójellegű jelképek 
C. A kancsó mellénye/mentéje és növényi díszei 
D. A kancsó füle (fogantyúja) 

2. A férfiúság jelzései a Miska-kancsón 
A. Az ing és növényi díszei 
B. A gombok 
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C. A kígyók függőleges helyzetben 
D. A férfi arc, fej 
E. A kalapkarima világos, vagy „csillagoktól” csillogó sávja 

Irodalomjegyzék 
1-29. sz. képmellékletek 
 

Farkasinszky Tibor két kötetes könyvének első kötete még nyomdában van. A második kötet a 
szerzőnél (06/13/88-94-96) és a MBE-ben kapható. Könyvbemutatót 2013. május 25-én 1100-kor 
Budapesten a Békemisszió székházában tartunk (Bajza u. 9.). 

Szeretettel várjuk kedves olvasóinkat! 
 
 

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

 
 

Somos Zsuzsanna 
 

Magyar szentek és hősök  
a régmúltból 

 

 
 

A könyv borítója 

 
 

Somos Zsuzsanna „Magyar szentek és hősök a 
régmúltból” történelmi útikönyve hiánypótló jel-
legű. A mindennapjainkból hiányzó példaképek-
ről, nemzetközileg ismert és tisztelt magyar szen-
tekről és személyiségekről ír, életüket, jelentő-
ségüket történelmi közegbe helyezi, ismerteti nap-
jaikra gyakorolt hatásukat. Megismerhetjük Skó- 
 

ciai Szent Margitot, az Árpád-házi királylányt, 
Árpád-házi Szent Erzsébetet, aki francia nagy-
anyja révén nagy tiszteletnek örvend Francia-
országban, továbbá fókuszba kerül régi történel-
münk elfeledett alakja, Magyarországi Klemencia 
francia királyné, Károly Róbert testvére. Bemu-
tatja Teleki Blanka és Nagy Imre Párizsban fel-
lelhető sírját, valamint a Bois de Boulogne egyik 
parkjában lévő Antall József-emléktáblát. Leírja a 
Napoleon győzelmét hirdető Diadalíven a győri 
csatára utaló Raab és a Pécsi Francia Emlékmű 
kapcsolatát, jelentőségét. A párizsi Szabadkő-
műves Múzeumban rálelt Kossuth Lajos szabad-
kőműves pátensére. Taglalja Orbán Balázs talál-
kozását Victor Hugo-val és ennek hatását a nagy 
székely életművére. Elkalauzolja az olvasót II. 
Rákóczi Ferenc szívét rejtő Yerres-beli kolostor 
helyszínére és a lourdesi emlékhely magyar vonat-
kozású helyeire. Bemutatja Irán legnagyobb lélek-
számú nemzetiségét, Bíborban született Konstan-
tin császár által a magyarokkal azonosnak mon-
dott türköket. Taglalja Kőrösi Csoma Sándor élet-
útját, úti célját, jelentőségét, 
A közelebbi múltból napjainkig máig tartó kiha-
tással bíró I. és II. világháború nevezetes ese-
ményeit, megpróbáltatásait, veszteségeit és követ-
kezményéit tárgyalja, hogy ne feledhessünk! 
Az Appendix részben a magyar nyelvvel és nép-
zenével kapcsolatos érdekességeket találhat az 
olvasó. 
Kiadó: Kairosz. A könyv ára: 3200.- Ft 
Megrendelhető: 1134 Budapest, Apály u. 2/b. 

 
(Szerk.) 
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Tóth Sándor 
 

Királysírok a Tarna mentén 
Eger 2ol2. 

 

 
 

A könyv borítója 
 
Úgy olvastam PhS Tóth Sándor könyvét, mint ti-
zenéves koromban a Sziriát oszlopai című Vár-
konyi Nándor művet. Jegyzeteltem, cédulákat rak-
tam közbe, mindig kerestem valakit, akinek idéz-
hettem belőle vagy megoszthattam hajdani emlé-
keinket, amikor a szerző elvitte a Magyarság-
tudomány szakosokat a Tarna menti kurgánok 
”országába” szakmai kirándulásra. A Tarna folyó 
mentét átölelő lapály olyan, mint egy ovális tál, a 
szélét dombok veszik körül. A dombok füve, nö-
vényzete, még a fenyőfák is más színűek, mint a 
lapály flórája vagy a dombok közötti rét selyme. 
Maga a látvány is elragadó. Az a csend, ami ott fo-
gadja az odalátogatót, nem evilági, hanem temetői, 
túlvilági, mennyei. Sokan keresik a magyar király-
sírokat, a szerző is együtt gondolkodott a tárgy-
körben előtte járó PhS Hankó Ildikóval, aki ha-
talmas, szép munkát szentelt a magyar király-
sírok felkutatására és eredményeit könyvben adta 
ki. Szarkofágok, sírok, ravatalok akadnak a törté-
nelmi emlékezetű templomainkban, de holttestre 
alig-alig lehet rábukkanni, ha találnak is csonto-
kat, azonosíthatatlan a régmúlt királyaink földi 
maradványaival. Itt, a Tarna mentén hatalmas te-
metői kurgánsírok között megjelenik a magyarság 

1000 előtti ősi múltjának régészeti bizonyság-
tétele. Ez a hely szent föld, a magyar Királyok 
Völgye. 

A hely történelmet írt, amelyet PhS Tóth Sán-
dor könyvbe foglalt. Végre, világossá tette az l000 
előtti történelmet, azt a homályos képet, amelyet 
hol a rómaiakról, hol a görögökről, hol Nagy Ká-
rolyról, hol a ”kóborló hun hordákról” esetleg az 
avar várakról és kincsekről emlegettek, de egysé-
ges történelmi szemléletet nem tudtak kialakítani. 
PhS Tóth Sándor fejezetet szentelt a Kárpát-
medence történetének, sorba állítva a fejedelme-
ket, azokat, akiket valószínűleg itt temettek el. 

Forrásai a könyv megírásához a régészeti 
feltáró munka, a magyar és környező népek le-
gendái, a krónikák, amelyeket elemzett és nem 
vetette el közléseit, mint a ”parasztok csacska be-
szédeit”. Az országban emlegetett több Attila és 
Árpád halom múltjával foglalkozott, igyekezve 
azokat a hiedelmek zűrzavarából kiemelni. 

A könyv feldolgozza a jelentősebb hun lelő-
helyeket. Bemutatja az ordosi hun aranykoronát, s 

innen indítja el azt a történetírói munkát, amely a 
közép-európai hun történelemről szól. Bemutatja a 
törteli hun üstöt, s az Arany Virágnak nevezett va-
rázstükröt. Ez a kis, misztikus tárgy szépsége mel-
lett azért is felkeltette a kutatók érdeklődését, 
mert beazonosíthatatlan, mi lehetett a funkciója. 
A hun sírok jellegzetessége a tükör, ezt a hagyo-
mányt őrizte meg a magyar juhászság szakrális 
tükröseiben. A hun fegyverek díszesek, s mind-
egyiken felfedezhető a vérvörös gránát és a 
gyöngy. Az ékköveket eredeti formájukban helyez-
ték el és a rekeszeket hozzáidomították, 

Keszthely-gátidomb kőfejtőjében talált sír 
padmalyos elrendezésű. Bakay Kornél professzor-
tól tudjuk, hogy ez a fajta temetkezési mód ősi, 
turáni szokást örökített meg, s szerte Eurázsiában 
a padmalyos temetkezés mutatott rá őseink jelen-
létére. Hasonlót találtak Szekszárdon is. A vi-
szonylag csekély számú hun sír mintegy beveze-
tője a későbbi magyar temetkezési szokásoknak, 
mivel őseink ugyanígy temetkeztek, mint a hunok. 

A Tárnok völgyében azonban nem sírokat ta-
lálunk elsősorban, hanem föld piramisokat, vagyis 
kurgánokat. „A magyar régészet különösképpen 
adós a tervszerű kurgánkutatások feltárásában,” 
írta a szerző. Kivételt képeznek a római kori ha-
lomsírok, amelyeket K. Palágyi Szilvia és Nagy 
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Levente feldolgozott. Az ország északi részén nem 
is kerestek kurgánokat. „A Tarna menti kurgánok 
általam tett ismertetése még a szakembereket is  
meglepte. Nem is gondolták, hogy itt északon, a 
hegyek között is állnak sírhalmok. Monumen-
talitásuk pedig egyszerűen sokkolóan hatott...” 
(5l. old.) Teret szentelt a Pós-vári kurgánnak és 
hasonló emlékhelyeknek. Pós-vár Bükkszéktől É-
Ny-ra fekszik és a szibériai kurgánok fejedelmi 
méreteire emlékeztet. Gyűrű veszi körül. Az ivádi 
kurgánnál táltos sziklák, a tűztorony alatt áldó 
barlang található és ugyancsak bálványok fogad-
ják az embert a siroki vár előtt, a Tarna-völgye 
kapujában. 

PhS Tóth Sándor foglalkozott Attila nagy-
király fővárosával, megvizsgálva az osztrák Bad 
Deutsch Altenburg úgynevezett Pogány kapuval 
jelzett emlékhelyét. Teret szentelt az Attila ger- 

jesztette hagyományoknak, beleértve a művészet-
történeti emlékeket is. 

A szerző saját gyűjtése anyagával múzeumot 
rendezett be Egerben a vár tövében. Múzeumában 
régi magyar fegyverek és ruhák, s egyéb nemzeti 
ereklyék találhatók. Most például az év folyamán 
(20l3) bemutatta Rákóczi Ferenc zászlaját, 
amellyel koporsója volt letakarva, amikor haza-
hozták hamvait Rodostóból. Ő volt az, aki első-
ként és egyedülállóan kiállítást rendezett mezopo-
támiai apró szobrokból, szakrális műtárgyakból, 
leletekből, cseréptáblára írott szövegekből, drága-
kő pecséthengerekből. Lelkén viseli az egész ma-
gyar ősmúlt ügyét, s jelleme, emelkedett karak-
tere, mélyreható szaktudása lassan a nemzeti múlt 
kutatásának vezéralakjai közé emeli nevét. 

 
(Szerk.) 

 
 
 
 
 

 
 

Rákóczi Ferenc temetkezési zászlaja Boldogasszony anyánk igen szépen festett képével 
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MISKOLCI BÖLCSÉSZ EGYESÜLET ARCULATA 
 alapítási év 1989 
 

 

 

 
A MBE 1989-ben alakult azzal a céllal, hogy meghonosítsa Miskolcon a Miskolci Egyetem 
egyik karaként a bölcsészképzést és Magyarországon feléledjen: a magyarságközpontú 
szemléletmód a felsőoktatásban. 
 Németh Miklós akkori miniszterelnök az országgyűlési képviselők beadványára nem 
fogadta el azt, hogy a Miskolci Egyetemen kar létesüljön, mert erre az államnak akkor 
„nem volt több milliárdos anyagi fedezete”, hanem ha az igény ilyen erős, írta a mi-
niszterelnök „létesüljön magánegyetem, működjön állami épületegyüttesben, állami tá-
mogatás nélkül”. 
 Németh Miklós engedélye alapján működtünk, s 1400 hallgatót képeztünk 12 sza-
kon, öt egyetemi karon, mindaddig, míg 1992-ben miniszteri rendelkezésre a hallgató-
inkat átcsoportosították a Miskolci Egyetemre, első, másod, harmadévre vették fel őket, 
tehát beszámították a nálunk megkezdett éveket. 
 A magyarságközpontú szemléletet azonban nem valósították meg, tehát továbbra is 
igény mutatkozott az egyesületi képzésre, a színvonalas tanári kar és a szellemiség okán. 
Sok nehézség árán sikerült fennmaradni és jelenleg, mint  
 

felsőfokú felnőttképző intézmény 
 
működik az egyesület és a következő ágazatokban folytat felnőttképzést, vagyis csak, 
kizárólag minimum egy diplomával rendelkezők számára ad lehetőséget a beiratkozásra. 
 
 

A felnőttképzési regisztráció az alábbi alapismeretekre és tudományokra terjed ki 
 

Európa ismeret 

Magyarság ismeret 

Magyarságtudomány (Oktatói, pedagógiai képesítéssel) 

Pszichológia (Oktatói, nevelői képesítéssel) 

Művészettörténet (Oktatói, nevelői képesítéssel)  

Andragógia legújabb kutatási módszerei (Oktatói, pedagógiai képesítéssel) 

Előzetes képzésszint felmérése, képzési tanácsadás 

Lélekgyógyászat, alternatív pszichológiai tanácsadó képzés 

Selfness képzés (Oktatói, pedagógiai képesítéssel) 

Selfness speciális tréner (Oktatói, pedagógiai képesítéssel) 

Magyarságtudomány internetes képzés 

Angol nyelv (Oktatói, pedagógiai képesítéssel) 

Kamarazenészek művészképzése 

Népzeneismeret (Oktatói, pedagógiai képesítéssel) 

Főhivatású könyvtáros (Oktatói, pedagógiai képesítéssel) 
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Egyéb kulturális tevékenység 
 
Könyvkiadás 
 

Ősi Gyökér c. folyóirat szerkesztése és kiadása 
 

Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis c. gyűjteményes sorozat ki-
adása 

 

Bölcsészgaléria működtetése a magyar képzőművészet érdekében 
 

Adventi Hangverseny évente a hallgatók közreműködésével 
 

Miskolci Passió. Nagypénteken mutatjuk be egy népi imádság szövegére összeállított 
Passiójátékunkat Hampó József gyűjtésében és megzenésítésében 

 

Magyar Őskutatási Fórum. Mindig augusztus első hetében zajlik le a kirándulással is 
egybekötött egy hetes konferencia-sorozat, a magyar ősmúlt, nyelv, kultúra és mű-
vészet ápolása céljából. 

 
 
Külföldi kapcsolatok 
 
A Kárpát-medence területén belül minden ország (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Hor-
vátország, Szlavónia, Ausztria) oktatási intézményeivel és társadalmi szervezeteivel foly-
tatunk folyamatos kapcsolatrendszert: kihelyezett tagozatok, előadássorozatok, illetve le-
hetőséget adunk arra, hogy a határon túli magyar szervezetek, tehetséges emberek be-
mutatkozhassanak az anyaországban. 
 
Ibrahim Uzun Rodostó (Törökország) volt polgármestere révén betekintést nyertünk a 
törökországi régészeti munkálatok menetébe, s másolatban megkaptuk a feltárások leltá-
rozott anyagát. 
 
Sánta Harkály Gyermekrajz-verseny határon innen és határón túl 
 
Özdemir Cemalettin Nürnbergben (Németország) élő török múzeumtulajdonos a rokon né-
pek ruháit gyűjti, de magyar népi és nemesi viselet nem volt a gyűjteményében. Ezt a 
hiányt pótoltuk és lehetőséget adtunk a bemutatásukra. Ezáltal az összes rokon népnél 
kialakítottunk egy-egy kapcsolati gócot és meghívásukra előadásokat tartunk, muzsiká-
lunk és együttmuzsikálunk velük. 
 
Kőrösi Csoma Sándor Buddhista Centrummal kapcsolatot létesítettünk tanári karunk 
kölcsönös szerepeltetésére az őskutatás eredményeinek reprezentációjára 
 
KUSAN NATIONAL UNIVERSITY társegyetem 1994- óta 
 
BOURGAS FREE UNIVERSITY (Bulgária) társegyetem 2005 óta 
 
A magyarországi KOPT EGYHÁZZAL 2012-ben felvettük a kapcsolatot. Lotfi Aida ma-
gyarul beszélő kopt hívő hölgy a kapcsolatfenntartónk. Egy hallgatónkat meghívták 
Egyiptomba a székházukba kopt nyelvet tanulni és a kultúrát tanulmányozni. 
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MAGYARSÁGKUTATÓ NAPOK 
2013-2014 

 

A sorozat védnöke D r .  K r i z a  Á k o s  o r v o s , Miskolc város polgármestere 
 
 
 
 A Miskolci Bölcsész Egyesület Magyarságkutató Napokat szervez tanárai, végzett, je-
lenlegi és leendő hallgatói valamint az érdeklődő közönség számára. Szeretnénk, ha meg-
ismernék egymást a magyarságkutatók és felismernék azt a hatalmas, nemzetmegtartó 
erőt, amelyet a kutatások eredményei jelentenek a hazánknak. 
 Minden előadáson lesz egy vezérelőadó. Aki rövidebb kiselőadást szeretne tartani, te-
lefonon vagy e-mailban jelentkezzen, természetesen levelet is szívesen olvasunk. Az elő-
adások után kerekasztal konferencia jelleggel megvitatjuk a témát. Beállítjuk a lap-topot 
is skype-ra és a távolabb lakó vagy külföldön élő barátaink szavát így fogjuk meg-
hallgatni. 

 
Meghívott előadók 
 
Rónai Lászlóné közgazdász, vállalkozó, Biblia kutató 
 

Dr. Balogh Sándor (USA) a keresztény szellemiség kutatója 
 

Dr. Bakay Kornél történész professzor a MBE tiszteletbeli, örökös tagja és díszdoktora, 
régészet tudósa 
 

Dr. Borbola János egyiptológus íráskutató, tudós, a MBE tiszteletbeli örökös tagja és 
díszdoktora 
 

PhS Tóth Sándor történetkutató, régiséggyűjtő múzeumtulajdonos 
 

DR. Horváth István orvoskutató, feltaláló, rovásírás-történész, nagydoktor, a Magyar 
Tudományos Akadémia Orvostudományi Kutató Intézetének volt igazgatója 
 

Dr. Fekete György építőművész a Magyar Művészeti Akadémia elnöke 
 

Dr. Molnár V. József magyar néplélek-kutató tudós a MBE tiszteletbeli örökös tagja és 
díszdoktora 
 

Dr. Kovács Sándor 
 

Gondos Béla szakíró, fotóművész, magyarságkutató 
 

Dr. Czeglédi Katalin nyelvész - kandidátus, a MBE nyelvészeti tanszékének örökös 
vezetője 
 

DR. Kriza Ildikó néprajztudós, nagydoktor, a MTA Néprajzi Intézetének volt igazgatója 
 

DR. Prokop Mária művészettörténész, egyetemi tanár, nagydoktor 
 

Dr. PhS Farkasinszky Tibor közgazdász, magyarságkutató, a MBE Közel-keleti műhelyé-
nek tiszteletbeli örökös tagja 
 

PhS Pitlu János magyar nyelv- és bölcseletkutató 
 

Dr. Záhonyi András mérnök, angol nyelvtanár, újságíró, közel-keleti tudománytörténész. 
 

PhS Rostás László építőművész, Miskolc város főépítésze, a népi vallásosság kutatója 
 

PhS Bakk István és PhS Bakk Erzsébet magyar család- és Pálos rend kutatók 
 

Dr. Szőnyi Magda pszichológus a jelkép diagnosztika terápia kutatója 
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Az első előadás Miskolcon a MBE székházában (Vár u. 9. villamossal a Diósgyőri 
Városközpontnál kell leszállni, kocsival a Tokaji Ferenc utcán át közelíthető meg) 2013. 
május 17-én pénteken. 1030-kor 
 

PhS Tóth Sándor történetkutató, régiséggyûjtõ múzeumtulajdonos 
Magyar fejedelmek temetkezései a Mátra és a Bükk alján található kurgánokban 

 
Szeretettel várjuk jelentkezéseiket, kiselőadásra, valamely különleges műtárgy bemuta-
tására, régi írások, várromok fotóról vagy kisfilmről való megismertetésére. 
 
Részvételi díj mindenki száméra l000,-Ft az Alma Mater támogatására 
 
Kávét, pogit, vajas kenyeret készítünk és a Kiszely tanár úr emlékére vörösborral 
koccintunk. 
 

 

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

 
A második előadás Budapesten a Békemisszió székházában (Bajza u. 54.) 2013. május 
25-én szombaton. 1030-kor 
 

Dr. PhS Farkasinszky Tibor 
Miska-kancsó mint õsi istentiszteleti szertartási edény 

 
Várjuk a hozzászólásokat, s egyéb műtárgyról szóló előadásaikat, és gondolatébresztő 
megjegyzéseiket. 
 
Részvételi díj l000,- Ft az Alma Mater támogatására 
 
Ide is elhozzuk a szokásos kis uzsonnánkat kedves barátaink szíves látására. Az áldo-
mást a szerző ajánlotta fel a vendégek tiszteletére. 
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A „MAGYAR BETEG”ÉS GYÓGYÍTÁSA 
 

10 alkalomból álló továbbképzõ sorozat a MBE-ben végzett pszichológusoknak 
A 2013-14-es tanévben 

 
Azelőtt a mesében volt szegény ember és gazdag ember, de egyetlen társadalomtudo-

mány sem emelte szakmai szókincsébe ezeket a jelzőket. Mára nagy gyorsasággal belé-
pett a magyarság a mesevilágba, s a gazdagok mércéje alapján immár tudományosan és 
hivatalosan is szegényre és gazdagra oszlott a társadalom. A magyar ember keresheti a 
helyét a lesüllyedő középosztályból a mélyszegények rendjéig, hogy hová is sorolja be ma-
gát kis pénzével, nagy szívével. 

A mai magyarság lelkét, érzelmeit és ösztönvilágát kettősség motiválja. A hajdankor 
szépsége, dicsősége, méltósága s az utolsó ötszáz év sorozatos veszteségélménye. Mivel ez 
utóbbi a frissebb, ez a mérvadó. A lélekgyógyász Magyarországon, betegein át a nemzetet 
gyógyítja. Itt az általános lélektan ismérveit ki kell egészíteni a magyarság lélektudomá-
nyával, amely társadalomlélektani és történeti ismereteket is igényel. Mára a társadalom 
finoman rétegeződött. Új rétegek, rétegcsoportok formálódtak, a közelmúlt osztályai fel-
bomlottak, majd ugyanúgy összeálltak, s a vezetőosztály a pénz és a hatalom „elitje” apá-
ról fiúra, nagyapáról unokára száll. A műveltség, mivel nem termel profitot értékét vesz-
tette, ezért a hajdan tudásuk révén megbecsült emberek a társadalmi lét mély szegény-
ségébe süppedtek. 

A MBE végzős hallgatóit szeretné a jelenkori „magyar beteg” megismerésére (diag-
nosztika) és a gyógyítás lehetséges módozataira oktatni. A gyógyítás pszichológusoknak 
szól, de a gyógyulás a nemzet egészét érinti. Ezért kell együtt gondolkodnunk és együtt-
működnünk. PhS szinten 10 alkalomra osztva szerveztünk továbbképző tanfolyamot. 
Délelőtt előadások, délután tréning, szeminárium, terápiás gyakorlat. 

A képzés az iskolánkban lesz. 3534 Miskolc, Vár u. 9. szám alatt (a Diósgyőri 
Evangélikus Templom kertjében található). Kocsival a Tokaji Ferenc utcán közelíthető 
meg. Villamossal: Diósgyőr Városközpont megálló. 

 
Előadók: 
 
Dr. Szögedi Dalma pszichológus a MBE tanára 
 

Dr. Fekete György építő művész, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke 
 

Szilvásyné Dr. Mazurek Magdolna gyógypedagógus, pszichológus, a MBE tanára 
 

Dr. Bogár László közgazdász, a Károli Gáspár Ref. Egyetem docense 
 

Hermanné Hegyközi Gabriella vállalkozó, pszichológus 
 

Dr. Valikovics Attila neurológus, Osztályvezető Főorvos a BAZ Megyei Kórházban 
 

PhS Rostás László építőművész, Miskolc Város Főépítésze 
 

Dr. Gógl Györgyi pszichológus, a MBE tanára 
 

DR. Horváth István professzor, feltaláló, a MTA Orvosi Kutatóintézetének volt 
igazgatója 
 

Dr. Gyárfás Ágnes tanár, könyvtáros, magyar bölcseletkutató 
 

Dr. Szőnyi Magda pszichológus, szimbolika kutató 
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Tréningek, terápiák, szemináriumok: 
 

Dr. Szögedi Dalma, Dr. Tunkli László, Kósa György, Szilvásyné Dr. Mazurek 
Magdolna, Szilvásy Bence, Dr. Szőnyi Magdolna, PhS Dobrovitz Anna 

 
Képzési napok:   2013. IV.19, V.3, V.17, V.31, VI.7, VI. 28, 

IX.13, IX.27, X.4, X.18. 
 

Az előadások:  930-tól   1230-ig 
 

Tréning, szeminárium, terápia:  1330-tól 1600 óráig tartanak. 
 

Tandíj: 100.000 Ft 
 

Jelentkezés:  április 15-ig 
Levélben:   3509 Miskolc, Pf. 819 Miskolci Bölcsész Egyesület 
Telefonon:   06/46/331-981, 06/46/322-339 (elnök) és 06/20/530-9140 
E-mail:   mbe1@chello.hu 

 
 

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

HOGYAN TUDJA TÁMOGATNI EGYESÜLETÜNKET 
 
Amennyiben támogatni szeretné a Miskolci Bölcsész Egyesület magyarságközpontú mun-
kásságát, a következő támogatási vagy együttműködési lehetőségekben gondolkodhat. 
 
 
Magánszemélyek 
 
Felajánlhatják adójuk l%-át 
 

Ösztöndíjat tűzhetnek ki egy társadalmilag fontos vagy tudományos célú kutatáshoz. A 
kutatás célját is megjelölheti a felajánló. Teljesen egyéni ötletét is elfogadjuk. 

 

Valamilyen konkrét célra felajánlhat összeget. Pl. kifizeti a villanyszámlát vagy hozzájárul 
az egyesületi számítógépes dolláros projectjeinek használatához, stb. 

 
 
Cégek 
 
Kijelölhetnek olyan ösztöndíjat, amely a cég profiljához tartozó kutatásokat finanszírozza 
 

Felajánlhatnak szakmai gyakorlathoz lehetőséget 
 

Felajánlhatják a cég profitadójának 20%-át 
 

Szakmai rendezvényeket támogathatnak, Pl. az aug. 4-én kezdődő Magyar Őskutatási Fó-
rumot, vagy a Magyarságtudományi Napokat, vagy a Magyar beteg című lélektu-
dományos előadás-sorozatot stb. (Részletesen lásd Honlapunkon) 

 

Infrastruktúránk fejlesztéséhez szaklaboratórium kiépítése 
 

A cég alkalmazottjai számára a felnőttképzésben való részvétel megszervezése 
 

Közös programajánlat 
 
 
Szeretettel kérjük segítségét, szíves közreműködését! 
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Köszönetnyilvánítás 
 
Köszönjük nagylelkű adományát 
 
Dr. Zubor Lídia fogorvos 
a Kőbányai Kőrösi Csoma Sándor emléknapok alapítója 15.000.-Ft 
 

Horváthné Szathmáry Király Hanna  
a Platthy Ida díj alapítója, a magyarság küldöldi zászlóvivője 5.000.-Ft 
 

„Virág” 
egy volt hallgató 100.000.- Ft 
 

Molnár Judit  
felvildéki pszichológus 20.000.- Ft 
 

Galamb Gabriella  
felvidéki magyarságkutató sok jó házi méz és szalonna adományozója 

 
 

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

A Miskolci Bölcsész Egyesület 
 

HARMADIK MAGYARSÁGTUDOMÁNYI NAPJÁT 
 

2013. szeptemberben tartja  
 

az egyesület székházában Miskolc, Vár u. 9. sz. alatt, az evangélikus templomkertben 
(autóval a Tokaji Ferenc utca felől, villamossal a Diósgyőri Városközponttól) 

 
 

Célunk, hogy egymás kutatásait figyelemmel kísérhessük, elismerésünkkel, érdek-
lődésünkkel pályatársainkat lélekben erősítsük, munkája további folytatására ins-
piráljuk. 
 

Dr. BORBOLA JÁNOS 
egyiptológus 

 
Heted-hét országon innen és túl címmel tart elõadást 

 
 

A hetes szám törvényét a Moszkvai Tekercsekből olvasta el. Az egyiptomi építők 
ennek ismeretében a Tangens és Cotangens tétel nélkül, számtani és geometriai is-
meretekkel tudták a piramis építésekor nélkülözhetetlen precizitást biztosítani. Strabon 
és Hérodotosz mellet egy született egyiptomi művelt pap írt a piramisok építéséről az ú.n. 
Moszkvai Tekercseken, de mivel ez egyiptomi írású volt, a tudomány számára ismeretlen 
maradt. 

Most Borbola János tolmácsolásában ismerhetjük meg a tudományos módszertant és 
óriásit léphetünk előre az őskutatásban. 

 
Részvételi díj 1.000,-Ft, mellyel a nehéz helyzetben lévő Alma Matert támogatják. 
 
Szeretettel várjuk! 

(Gyárfás Ágnes) 
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Tibold Szabina 
 

…Ha a halál árnyékában járnék is… 
 

„Isten Igazság, 
s ami nem igaz, 
nem Tőle származik” 

 
 
 

 
Álmot láttam – 
Fekete tó tükrében 
   csodáltam 
Arcomat, fehérlőt; 
 
Telihold fényében 
Ezüst kör, 
Homlokom közepén 
Apró, éjkék sarlója 
Egy tetovált újholdnak, 
Mutatja 
Sorsom fonalát – 
 
Istennők papnője 
voltam, 
vagyok, 
leszek, 
Amíg csak létezem 
Az Időtlenség 
Végtelen örvényében 

 
 
 
 
Ősvizek mélyéből 
Szemlélem az eget 
S felhők ködén át 
Megpillantom 
E Mennyek Asszonyának 
Hűvös, 
Indigó-fátyolát… 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Most egy picit abbahagytam itt a könyvecske 
írást, mert a Fényről írtam Neked valamit, amit 
már rég megígértem. Azt előbb megkapod, mint 
ezt. 
  Amíg a „Fény-karnációról” írtam Neked, va-
lahogy új perspektívába vetültek a gondolataim. 
  Érdekes, hogy amikor írunk valamiről, még 
ha másokhoz intézzük a gondolatainkat is, való-
jában magunknak írunk, magunkat tanítjuk az 
összefoglalt gondolatokkal. Inkább reflekciók 
ezek a firkálmányok itt e lapokon, mert másnak 
igazán nem nevezhetők. Sötétben elkattintott 
„lélek-fényképek”, néha talán csak a negatívok 
átvilágítva, 
 
 
 

Hangokat hallok  
 az éjszakában 
 
„Jer velem!” 
Hová? 
   kérdem, 
A magányba? 
 
Hisz itt velem, 
Bár minden árva, 
A Csend ölel lüktetőn 
    Magába, 
S a szívem halk, 
Lusta dobbanással 
Kérdéseimre 
Választ nyer… 
 

 
 
 Szeretném Neked úgy „prózában” elmondani 
a gyermektelenségem fájdalmát, az életem üressé-
gét és értelmetlenségét, de nem tudom. Talán 
azért, mert valóban megfejthetetlen, vagy azért, 
mert a sebe olyan mély, hogy boncolgatása elvi-
selhetetlen szenvedést okoz. – A versekben fel-
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merülő bújtatott kis ösvények mindig valamilyen 
tisztítóhelyhez vezetnek, vagy vezetik a lelkemet. 
Bár magyarázattal nem szolgálnak, de a tükrük-
ben mégis fel-felcsillannak valóságom sziporkái. 
Amikor az írásaidat olvasom, csodálatba ejt a 
humanitásod. Mindig kifelé sugárzol, az emberek 
felé nyújtod a szereteted, a tudásod és emelsz fel 
minket egy magasabb szférába, szédületes földhöz 
ragadottságunk ellenére is. Ezen gondolkodván a 
saját dolgaimra is egy picit rávilágítottam, ami 
nem szokásom, de most felvetült bennem a befelé 
forduló valóságuk. Teljes ellentétben a Tieddel, 
nem a világnak szólnak, hanem ismeretlen lélek-
labirintusokban hallgatják az echókat. Ez átvilá-
gította az értéküket számomra és semmivé kárhoz-
tatta őket. 
Nem tudom, meg tudom-e még valaha ebben az 
életben nyitni a szívemet, mert érzem, hogy az 
életemet elzártan és rutinszerűen élve nem a ki-
teljesüléshez, hanem a széthulláshoz irányítom. 
Intellektuálisan felfogható, érzelmileg le nem ve-
zethető helyen megakadtam. Biztosan van egy 
kulcs, ami a zárkámat megnyitná, csak nem em-
lékszem hová rejtettem el… 
 
 
 
Álom surran 
a sötétben, 
meg-meg áll 
És ha éppen 
Kedve cseppen, 
Cillagrajokon ugrál 
 
Álom lépked 
  Holdsugáron, 
Tépelődik 
Kire szálljon? 
 
Csecsemőnek 
hozzon szivárványt, 
  vagy 
Haldoklónak 
  Fénysugárt? 
Álom, felhőcskén 
  ücsörög, 
Egy kis forrás 
  ott csörög 
Vén klastrom 
rozzant lábánál 

Álom leszáll 
  a forrásra, 
belésuttog a habokba, 
S üzenetét fürgén viszik 
szép Magyar folyókba 
 
Azok partján házikókba 
Álom reményét 
  csobbantja 
Alvó lelküket mosogatja, 
Hogy arcukat  
a Napkelte 
mosolyra fakassza; 
Magyar Lélek ébred – 
 
 
 
„Úgy mondták nekünk még gyermekkorunkban, 
hogy az emberek, amikor járnak a földön, ott-
hagyják a lehelletüket bármerre mennek is. 
Így, ahol élünk, ahol járunk, a Földanya azon a 
helyen emlékszik ránk, soha nem felejt el; amikor 
visszatérünk ezekre a helyekre, tudjuk, hogy azok, 
akik ott éltek előttünk, valamilyen formában még 
most is ott vannak, s mi részesülünk őseink 
lehelletében.” 
 

Rima, Santa C. Pueblo 
 
 Az előző idézetet a Native American Wisdon 
c. könyvben találtam, s csodálatba ejtett. A buj-
dosó nóták jutottak eszembe, s az, hogy gyermek-
koromban milyen mélyen érintettek, mintha elő-
vetítették volna a sorsomat. 
A trianoni gyalázat, a hazától eltépett területek 
fájdalma új értelmet nyert számomra ebben a 
”primitív” törzsi bölcsességben. 
Ahol az őseink jártak ott lelkük/lehelletük bizto-
sítja folytatólagosságunkat. Gondolom idegen föl-
dön az én folytatóságom megszakadt. 
Talán Ignác mondta egyszer régen, hogy a Ma-
gyarnak a legnehezebb beilleszkedni idegen hon-
ba. Se a nyelv, se az étel, se a kultúra nem talál 
harmonikus egységre abban, akit magyar földön 
neveltek. (Ignác1 a mai napig is csak magyarul 
beszél és kizárólag magyar kaját eszik.) 
 

                                                

1 Táltos lelkű nagy tanító 
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„Ember megtanulja, amit Tudni kell…” 
 
Én megtanultam azt, hogy nyugalmat nem lehet 
találni az Élet mellőzésével. 
 

 
 
 

 Kérlek, 
  kérlek! 
Tisztítsd ki a fejemet, 
Gondolataimról 
  a pókhálót leszedd! 
Agyamon porban hever  
  a fájdalom, 
 Fújd el, 
 fújd el, 
  nyomot se hagyjon! 
Árny-szárnyakon 
Álmaim előlebegnek, 
Titoklátó szememről 
leplet emelnek; 
Megpillantom a jövő 
   szőttesét, 
Aranyfényű, könnymosta 
Szemfedő leplét – 

 
 
„Isten soha nem kér többet tőlünk, 
mint amire képesek vagyunk.” 
 

 
 

Tudom, 
Mint túlérett gyümölcs 
Függök ágaidon 
 
Súlyomat elviselned 
nehéz – 
 
Érzem, 
Remegnek gyenge karjaid 
De lerázni nem tudsz 
Szegény 
 
Se magvakat nem hullatok, 
Pici hajtást nem sarjasztok, 
Az élettől távolodom 
Felhők felé botladozom – 
 
Se szárnyam, 
Se vágyam, 
Se Szerelmes társam, 
 
Jöjjön a szél! 
 
Fújjon le ágadról 
Könnyebbülj meg végre, 
 
S szabaduljak fel én 
 
 
 
Az álom 
Valósággá válik, 
Majd elkezdi 
Újraálmodni önmagát – 
 
 
 
Kiálltam  
A Hold udvarára 
 
Fejemre került  
Ezüst fátyla 
 
Láthatatlanná tett, 
 
Fényében elrejtett, 
 
Lelkem fájdalmára 
Gyógyírt kerített – 
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Nem tudom hol vagyok, 
Mi lett velem – 
Merre bujkál veszetten 
A lelkem? 
 
Ki vagyok? 
 
Ha újraszülettem, 
Miért bújdokol, 
S barangol a lelkem? 
 
Hol vagyok? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
„Az anyádnak meg van a saját Felső Énje, 
s az nem Te vagy!” 
 

Dr. Christiane Northrup 
 

 
 
 

Drága Édesanyám! 
 
 Nagyon sokat tudnék fejtegetni, lefetyelni az 
elmúlt fekete évről, s az azt követő nyárról, amikor 
is a karjaidban, a gondozásodban és szeretetedben 
nem csak magamhoz tértem, de valóságosan újjá-
születtem. 
 Még nem vagyok erős, s az alkotásból is csak 
egy homályos vágy maradt, de vágy, ami életjel, 
még ha homályos is. 
Úgy érzem, hogy amit tettél értem olyan hatalmas, 
hogy köszönő szavakkal ki sem lehet fejezni a sú-
lyát. 
 Amint vizsgáltam az itteni valóságomat, rá 
kell jönnöm cseppenként, hogy egy befejezetlen 
alkotás, amibe rengeteg időt, energiát, szeretetet, 
odaadást és kreativitást áldoztam, s mivel még él 
és lélegzik, akárcsak én, szüksége van az ápo-
lásomra, mint nekem arra, hogy újra virulni lás-

sam. Ha ezt valaki megérti, az Te vagy Édes-
anyám. Te aki annyiunkba lelket lehelsz, önzet-
lenül, mint az Ősanya. 
Mivel tudom megköszönni, amit értem tettél, s 
amilyen nemes nyugalommal fogadtad a dön-
tésemet (hiszen pontosan tudom, hogy mit gon-
doltál és érezhettél), mint hogy visszatáplálom Be-
léd azt, amit elvettem, a szeretetemmel; s remél-
hetőleg az alkotásaimmal; ha képes leszek erőt és 
inspirációt találni hozzá. 
Úgy érzem magam, mint egy kirabolt templom. 
Nem baj, hatalmas az Isten házának kupolája, be-
szórva nappal, holddal, csillagokkal, hátha jut az 
én kis üres templomomba is egy kis világító fény-
sugár belőlük. 
Szép volt a nyár, még ha bábként szemléltem is. 
Lakat alatt őrzöm az esti sétáinkat Edelényben. 
Köszönöm! 
 
 
 

Szeretnék festeni. 
Szeretném, ha a múlt 
nyomasztása végre 
felszállna a lelkemről. 
 
„Holló látja, 
szárnyaira kapja, 
s a világok közötti 
ködbe elhussantja!” 
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SIKLÓSI ANDRÁS VERSEI 
 

 

Egy marék hazai föld 
(Totth Jenőnek Ausztráliába) 

 
Szikkadt gyomrában 

hősök és senkiháziak alusznak 
Ez a föld konok és kemény 
szűkszavú mégis beszédes 

Ez a föld remények vágyak temetője 
arcát szelek és gépek vésik 
Ez a föld végtelen nyugodt 
mégis gyorsan változik 

Ez a föld ősi kincseket rejt 
ez a föld óriásokat termett 

Ez a föld a halál s a föltámadás kapuja 
Ez a föld a jövő földje 

hihetetlenül gazdag és nemes 
Ez a föld könnytől meg vértől ázott 
harcok szaggatták sikolyok tépték 
Ez a föld papok királyok földje volt 

zsarnokok hódítók taposták 
de csak parasztok küszködtek érte 

 
Elhagyni sohase tudnám 

valami mindig visszahúz ide 
Ez a föld apám és anyám 
ez a föld legszebb szeretőm 
ez a föld házam és hazám 
Levetem magam a földre 

belemarkolok szívemhez szorítom 
Illata átjárja minden porcikámat 

nedve a véremben kering 
Ez a föld a tulajdon testem 

sorsa a sorsom 
Ez a föld én vagyok 

 
Különös eső 

 
Zokog zokog az ég 
nyög és jajgat az űr 
Könny hullik a 
villámfényes éjbe 

s minden cseppje egy forró csillag 
Esik szakad patakzik a könny 

mintha egy szerelmes 
elszökött párját siratná 

 

Végzetes éjszaka 
 

Különös sötét éjszaka 
furcsa titokzatos éj 

Csillagtalan égen bujdosik a hold 
gondterhelten nyög a szél 

Villámok kaszabolják a horizontot 
rémülten vonyítanak a kutyák 
Vad rettegés száll a Tisza fölött 
borzong a fű vacognak a fák 

Sehol egy ember 
sehol egy iránytű 

a végtelen éjszakában 
 

Riadt vagyok 
Fölkapom fejem 

megállok és beleszimatolok a levegőbe 
Csontomba mar 

leteper a halálos szél 
Őrült vigyorral körbetáncolnak bűneim 
A borzalmas látomásoktól ölni tudnék 

Sorsok toppannak elém 
talán az enyém is közöttük van 

fekete tüzükben tán az én gyászom is ott ég 

 
Félek 

 
Távoli temetők jönnek 
Szeretnék menekülni 

de testembe csimpaszkodnak a holtak 
Baljós kereszteket látok 

latrok és krisztusok rohadnak rajtuk 
Húsomba szögeket vágnak 

de még jobban fáj lelkem kínzatása 
 

Egyedül vagyok 
Túlkiáltom az üvöltő szelet 

reszketek és vonaglok 
s nem tudom mi vár rám 

ebben a betyárokat korbácsoló 
szörnyű végzetes éjszakában 
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Szikrázó paripán 

 
Elillannék szikrázó paripámon 

idegen távoli ösvényeken 
hogy ne lássam az arcokon lecsorgó 

szenvedést 
ne érezzem a föld szívdobbanását 
ne igyak többé mérgezett tejet 

ne ússzak fuldokolva a mocskos vérben 
Vágtatnék nem járt utakon egy új világba 

hol a gerinctelenek gerincéből 
fölépített katedrálisban nem kell majd imádkoznom 

ahonnan közétek hajíthatom lovam szárnyát 
és beszűkülő pupilláitokra szögezhetem 

a Lódobogást 

 
Játék 

 
Az életem csupa játék 

ártatlan vicc csengő kacagás 
Játékból szeretek játékból gyűlölök 
és fütyülök rá ha irigyel a világ 

Játékból születtem 
játékból lettem költő 

ki játszik a szóval s akivel mások „játszanak” 
Játékkirály vagyok egy meseországban 

ahol senki se beszél komolyan 
Pajkos szemeimben még virul az élet 

de már közel a vég 
mikor csak játékból 
főbe lövöm magam 

 
Láz 
 

Trópusi láz megsemmisítő tüzében izzok 
kohók szikrazuhataga esőzik bennem 

Sejtenként olvadok mint a vas 
Minden porcikám lángoló fáklya 
Elevenen égek óriási máglyaként 

Sohasem válok hamuvá 
és semmi reményem sincs 
hogy valaha kialudjak 

 
Megfogadom a tanácsot 

 
Betértem egy boltba 

Kőkemények voltak mind a kenyerek 
Eszembe jutott a bibliai mondás: 

ki kővel dob meg dobd vissza kenyérrel 
Ha megtámadnak és harcba keveredem 

veszek fél tucat kiszáradt kenyeret 
Ellenségeim hiába hajigálnak rám 

öklömnyi köveket 
csak ők járhatnak rosszul 

hisz a kenyereim sokkal keményebbek 
Így előbb-utóbb meg kell hátrálniuk 

különben földre terítik őket 
a szikkadt megkövesedett öreg kenyerek 

 
Pásztortüzekben égek 

 
A messzi tüzekben lelkem táncol 
lobogó hajam az élet gyökere 

Szomorú szemem népemben lángol 
sorsverte reményem százezrek hite 

 
Versem túlzeng léten s elmúláson 
szelek szárnyán röpül a végtelenbe 

Egy vágyam van csak gyönyörű álom: 
még tovább jutni – az emberszívekbe 

 
Nem ismer senki 

 
Pokolba minden kinccsel fénnyel 
nem illik hozzám semmi pompa 
Véres vad lélek tombol bennem 
s mérhetetlen fekete csend omlik 
Nincsenek határaim sehol semerre 
Nem ismer senki és én se jutok el 

soha magamhoz 
Idegen vagyok a rosszarcú világban 

hontalan csavargó 
megfejthetetlen álom 

s tűzhányók gyomrában edzett 
jövőbe hasító harci kés 
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