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Tomory Zsuzsa 
 

A VILÁG LEGSZEBB EMLÉKMŰVE.......LEHETNE 
 

 

Amott kerekedik egy gomolyag felhő... 
Csodálatos szarvas abból indul elő... 
Csodafia szarvas, ezer ága-boga, 
Ezer ága-bogán ezer fénylő gyertya 
Ezer égő lángjuk az égő csillagok 
Gyújtatlan gyulladnak, oltatlan alusznak. 

 
Magyar Adorján egy beteljesületlen, nagy ál-

ma Csodaszarvasunk emlékművének megalkotása. 
Iskoláinkban igen keveset hallottunk Csoda-

szarvasunkról, s az ott tanított mondákban min-
dig csak egy igen földi történet keretébe ágyazott, 
űzött vadról volt szó annak ellenére, hogy idegen 
szomszédjaink körében fennmaradt annak emlé-
ke, hogy agancsai között keresztet hordoz, mint a 
Hubertus mondában, sőt Jézus jelképnek is hasz-
nálták. Hazánkban csak népi emlékezetünk őrizte 
meg Csodaszarvasunk igazi énjét: a Világminden-
ség megtestesítőjeként Isten hírnökének tudta né-
pünk a Csodaszarvast. 

Kevesen emlékeznek talán már arra, hogy a 
szarvas fény szerepét ősmagyar neve őrzi, mely 
Ágas, Ékes, ÁkosÁgas, Ékes, ÁkosÁgas, Ékes, ÁkosÁgas, Ékes, Ákos volt az Ég Ég Ég Ég visszhangjaként. 
Ágasunk az Ég ékes gyermeke... Erdélyi Zsu-
zsanna ősmagyar imádságok gyűjteményes köteté-
ben például ezt a képet őrizte meg, melyben maga 
a Csodaszarvas dalol önmagáról, mint Isten hírnö-
kéről 
 

„...Homlokomon vagyon fölkelő fényes nap, 
Oldalamon vagyon árdeli szép hold, 
Jobb vesémen vannak az égi csillagok...” 

(Hegyet hágék 281. old.) 
 

A fény korszaka most köszönt reánk, s né-
pünk elsőként már meg is indult ezen az úton. Itt 
az ideje annak, hogy e fényhordozó, fényt árasztó 
Csodaszarvas emlékműve fennen hirdesse: né-
pünk mindig őrizte képét, s mindig is a fény útján 
járt akkor is, amikor a környező világ irigysége, 
éretlen értetlensége ennek nem adott teret. 

Beszélgetésünk során Magyar Adorján egy-
szer elmondta, hogy a világ eme legszebb emlék-
művét a Gellért-hegy tetejére álmodta (abban az 

időben a szovjet szabadság szobra foglalt ott he-
lyet), s az emlékmű művészi megjelenítését pon-
tosan kidolgozta. Ott állna hatalmas termete ma-
gasan a város felett, testén hordozott égitestek, 
agancsainak gyújtatlan gyulladó gyertyái Eget és 
földet fénnyel kapcsolnák össze.  

Regéink szerint Csodaszarvasunk a Hattyú 
csillagképből, annak Tóállás nevű vidékéről in-
dult, hogy Isten rendelése szerint magával hozza 
Napunkat, kit őseink Magúr néven tiszteltek, hogy 
feltárja előttünk a Világmindenség fényeit, melye-
ket testén hordozott: „Ahány szőre szála, annyi 
csillag rajta...” 

E Csodaszarvas emlékmű megvalósítása volt 
Magyar Adorján egyik nagy álma, melynek szinte 
visszhangja Kányádi Sándor Szarvasitató című 
versében megörökített kép: 
 

Ahol a szarvas inni jár, 
moccanatlan a nyír s a nyár: 
még a fűszál is tiszteleg, 
mikor a szarvas inni megy, 
megáll akkor a patak is, 
egy pillanatig áll a víz: 
s ő lépked, ringatja magát, 
agancsa égő, ékes ág. 

 
A Nemzeti Múzeumban találkoztam először a 

Kárpát-medencei óriásszarvas hihetetlen nagysá-
gú, tiszteletet parancsoló csontvázával, mely nagy-
szerű mintát szolgáltatna a Csodaszarvas emlékmű 
számára: nem álom, a valóság jelenne meg bronz 
másában. Érdemesnek tartom itt megemlíteni, 
hogy a szarvas legelterjedtebb élettere, igazi hona 
az őskorban a Kárpát-medence volt. 

Szerény lehetőségeim szerint szeretném e 
gondolatot elvetni, tudatosítani, egyengetni a meg-
valósulás felé vezető úton. A megvalósulás Isten 
áldásával népünk kezében van. A megvalósítás 
ideje Isten kezében nyugszik. De a megvalósítás 
idejére el kell készülnünk a munkával, hogy az 
emlékmű a maga rendelt helyét az adott időben 
elfoglalhassa. E gondolatot eddig néhány barátom-
mal osztottam meg, hogy segítségükkel széles kör- 
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ben el tudjuk hinteni, tudatosítani. 
 
A kivitelezéssel kapcsolatban máris vannak 

gondolatok: 
A mellékelt leírás Magyar Adorján tervezetét  

tartalmazza. 
Azóta közel egy század telt el, s életében még 

nem léteztek napelemes világító berendezések. 
Egy kedves levelezőtársam javasolta ezt a meg-
világítást: itt valóban élő fény-kapocs alakulna ki 
az égi Csodaszarvas és földi mása között. 

Amikor Magyar Adorján azt javasolja, hogy 
színes üvegborítók takarnák a Csodaszarvas testén 
levő égőket a Tárihi Üngürüsz „Csodálatos szí-
nekben pompázó” Csodaszarvasát juttatja eszem-
be. 

Magyar Adorján e szobrot sötétre idősült 
bronzból gondolta elkészíteni – tudom, a sötét szín 
a világűr sötétjét jelképezné, s ebből a háttérből 
lépnek elő a csillagok. Egy kedves művész bará-
tom viszont ragyogó fényes bronzot javasol a fény 
kihangsúlyozására. Ugyancsak ő lenne a művészi 
kivitelezés terveinek elkészítője. 

E gondolatokkal foglalkozva eszembe jutott, 
hogy a hegy ormán álló Csodaszarvas tájolásával 
megoldható lenne, hogy agancsai keretében – 
mint Ég felé nyitott székelykapuban – kelne a téli 
napforduló napja, az újjászületett Magúr, kit Fi-
acska, Szép Isten, Szerelmetes Isten, Boldog Isten 
néven nevezett népünk.  

Rovásírás szakértőink írnák talpazatára a ja-
vasolt szöveget. 

Zeneszerzőink tehetsége szólaltatná meg né-
pünk ősimáiban megőrzött énekét. 

Az egész nemzet ajándékozná meg önmagát  
ezzel az emlékművel. 

A napokban olvastam a világhálón olyan – 
mostanában ébredező – kezdeményezéseket, me-
lyek új emlékművet álmodnak a Gellért-hegyre. 
Ezt olvasva úgy éreztem, hogy elérkezett a Cso-
daszarvas emlékmű megteremtésének az ideje, 
mely fennen hirdetné ég és föld közötti kapocs 
szerepünket, Kárpát-medencei ősi jelenlétünket. 

Gondoljuk csak el, mily gyönyörű lenne a ha-
talmas, kivilágított Csodaszarvas, melynek égő-
ékes koronája egybeolvadna a Mindenséggel... S a 
gondolatban elkészült alkotás megjelenik anyagi 
valóságában is. 

Egy másik egyetértő egy erre a célra szer-
kesztett honlapot ajánl. 

Így gyűlnek össze lassan az alkotó gondola-
tok, tervek körvonalazódnak a teljes megvalósulás 
felé vezető úton. 

A Magyarok Világszövetsége VII. Kongresz-
szusa idején érkeznek hazánkba keleti rokonaink 
– őket is a Csodaszarvas vezérelte, mint Hunort és 
Magort régen, s hozzánk vezéreli nyugaton letele-
pedett rokonainkat is. Figyeljünk az Ég küldötte 
szavára... 

 

Isten áldását kérem e gondolatra, 
megteremtőire. 

 
Gondolataikat kérném a következő címre küldeni: 
E-mail: magyar@acronet.net 
Levélben: Tomory, 103 North St. Silver Lake WI 53170 
USA 
 
Ezen építő gondolatokat időnként közlöm. 
 
 
 

 
 
 

A VILÁG LEGSZEBB EMLÉKMŰVE.......LEHETNE 
 

Magyar Adorján 
 

 

Némely lapban (a Fáklya, Warren, Ohio, 
Magyar Nők München, Kanadai Magyarság és az 
Amerikai Magyar Élet, Chicago) megjelent „Cso-
daszarvas” című cikkemben népi regösénekeink, 
valamint más népköltési adataink nyomán (példá-
ul Sebestyén Gyula: „A regösök” és „Regös éne-
kek” című könyvei, valamint Berze Nagy János az 
„Ethnographia” folyóiratunk 1927. évfolyamában 

megjelent cikke) rekonstruáltam Csodaszarvasunk 
képét olyannyira, amilyen az őseink költői elkép-
zelésében volt, vagyis valóban: csodálatos. Amely 
csodálatosságából és mythicus voltából csak régi, 
keresztény és tudálékosan okoskodó krónikásaink 
vetkőztették le teljesen. Elmondottam, hogy már 
Sebestyén Gyula és Berze Nagy János néprajztu-
dósaink és mythológusaink közlései nyomán is 
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megállapítható volt, hogy népköltésünkben még 
fönnmaradott Csodaszarvasunk: az Égen, a felhők 
közül tűnik elő, s hogy ott az égi Duna, vagyis a 
Tejút melletti, árvízutáni kiöntésben (Vízöntő csil-
lagkép) gázolva, az ott sarjadozó „gyönge sásocs-
kán” legelészik. Itt találja, és űzőbe veszi Magor 
és Hunor, akik ősmythológiánkban még a Nap 
ikertestvérpárban való költői megszemélyesítése 
voltak, vagyis a Napból származó erőny (energia) 
alkotó, de egyúttal romboló hatalmát is jelképez-
ték. Elmondottam, hogy Magor, vagy Magyar az 
őseredetében földművelő magyarság (aminthogy a 
magyarság óriási többsége ma is dolgos, földmű-
velő nép), és hogy Hunor meg a legjellegzeteseb-
ben harcos hunok és kunok költői megszemélyesí-
tése is volt. Csakhogy őket a nagyon tudós, azaz 
tudákos, régi krónikásaink tényleg létezettnek 
képzelték és prózai, vadászó legényekké alakítot-
ták át, aminthogy például Tündér Ilonából (Ma-
gyar nejéből, vagyis a föld megszemélyesítéséből) 
is náluk: az alánok fejedelme leánya lett. Amiért 
aztán azt is el kellett hallgatniok, hogy a Csoda-
szarvas az Égen jelenik meg, illetve, hogy tulaj-
donképpen az Ég, illetve a Mindenség megszemé-
lyesítése is volt, amiért is rajta a csillagok, a 
hajnalcsillag, Hold és Nap ragyognak. Mindamit 
azonban népköltészetünk, mindenek ellenére, 
mindmáig fönntartott, és amely kincseink utolsó 
töredékei megmentéséért Sebestyén Gyulának tar-
tozunk örök hálával. 

Elmondottam, hogy a dunántúli népi regös-
énekeinkben napjainkig is még mondva, hogy 
 

Csodafia szarvasnak ezer ága-boga, 
Ezer ága-bogán ezer égő gyertya: 
Gyújtatlan gyulladnak, oltatlan alusznak. 

 
A népi „Csodafia” szó alatt „csodálatos” ér-

tendő. A Csodaszarvas agancsa hegyein égő „ezer 
gyertya” az égi csillagok jelképei, nyelvünkben 
meg az „ezer” szónak ma is van „végtelen sok” 
értelme. Az Ég csillagai pedig valóban esténként 
„gyújtatlan gyulladnak” és reggelenként „oltatlan 
alusznak”. De említém annak helyén azt is, hogy 
múzeumokban, régi kastélyokban ma is láthatunk 
szarvasagancsból való csillárokat, azaz „gyertya-
ágasokat” amelyeken a gyertyák mindig az agancs 
hegyein vannak. Elmondottam, hogy néprajzi ada-
tok alapján kikövetkeztethető, miszerint a Csoda-

szarvas teste két oldalán, azaz a „szőrén” is csilla-
gok vannak: „ahány szőre szála, annyi csillag raj-
ta”. Némely szarvasfajta teste két oldalán pedig 
valóban fehér foltocskák sokasága van, mint pél-
dául az indiai axis szarvasnak, de nálunk is a 
dámszarvasnak. A Csodaszarvas homlokán van a 
hajnalcsillag (Venus), szügyén a Hold, két szarva 
között pedig a „pirosan felkelő Nap” fénylik. 
Vagyis, amint mondám, a Csodaszarvas tulajdon-
képpen a Mindenség jelképe is volt. Ma pedig 
tudjuk, hogy a világvégtelenség fekete színű, s 
hogy az égitestek e feketeségben fénylenek. Va-
lószínű, hogy az őskori (ma kihalt, de a Középkor 
elején is élt) óriástermetű szarvasfélék között is 
voltak fekete színűek is, de amelyek teste két 
oldalán szintén volt fehér foltocskák sokasága. 
Minderről más cikkeimben részletesen és adatok-
kal támogatva is írtam, amiért is erről itt csak 
röviden teszek említést. 

Nos, ilyen Csodaszarvas ma bárhol, akár 
Amerikában is, hatalmas nagyságú bronzszoborral 
és villany-világítással, megvalósítható volna. Ami 
csak pénzkérdés. Minden bronzszobor idővel 
majdnem feketévé válik, de bizonyára található 
volna eljárás, amely a bronzot esetleg egész feke-
tévé is tehetné. Ma villanyvilágítással e szarvas-
szobor agancsa hegyeire könnyen képzelhetnénk 
csillagokat, amelyek esténként valóban „gyújtat-
lan” gyulladoznának egymásután, reggelenként 
pedig szintén „oltatlan” aludoznának. Ehhez csu-
pán olyan üvegből, vagy valamilyen műanyagból 
való égőket kellene készíteni, amelyek bárhonnan 
tekintve is, csillagalakúnak látszanának. Mivel vi-
szont a szarvasfélék teste két oldalán levő fol-
tocskák kerekek (kivéve a dámszarvaséit, ame-
lyek inkább négyszögletes-szerűek), ezért a szobor 
teste két oldalán kerek lukak kellene legyenek, de 
üveggel, avagy valamilyen műanyaggal elzártan, 
amelyek belülről, a szobor üreges belsejéből ki-
világítottak volnának. E lukakon, a mellékelt raj-
zomhoz hasonlóan csillagalakú rács kellene le-
gyen, hogy tehát a lukak, bár kerekek lennének, 
de csillagot is mutatnának. Miután pedig az igazi 
csillagoknak csak többsége fehér fényű, de egy ré-
szük sárgás, kékes, pirosas fényű is, ezért a lyu-
kakat borító üveg, avagy műanyag is csak több-
ségében kellene színtelen legyen, míg egy részük 
szintén halványan sárgás, kékes és pirosas színű 
kellene legyen és természetesen ugyanígy az 
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agancson lévő csillagok is. A szobor homlokán egy 
ugyan ilyen, de nagyobb, csillagos lyuk jelképez-
né a Hajnalcsillagot, míg szügyén egy még na-
gyobb, kerek lyuk, fehér tejüveggel, avagy mű-
anyaggal borítva, s belülről kivilágítva, a Holdat 
jelképezné. Az agancsok között viszont a Napot 
nagy, gömbölyű és piros színű műanyagból való 
lámpa képezné, de amelynek fölületén apró, 
aranyszínű, átlátszó pontocskák is volnának, ame-
lyekről, adatok alapján, már kifejtettem, hogy 
„szikrák”, avagy „életmagocskák” jelképei, amely 
életszikrákat, avagy életmagokat a Nap állandóan 
szórja, s ezek a földet megtermékenyítik. Ezen, a 
Napot jelképező, gömbölyű hólyaglámpa a két 
szarv között vékony, vízszintes bronzpálcán úgy 
kellene függjön, hogy szélben kissé előre-hátra 
inoghasson is, mivel e lámpa egyúttal a fölkelő, 
azaz a téli napfordulókor újjászületett, tehát még 
kisded Nap ringó bölcsőjét is jelképezte, amely-
ben ő tehát feküszik. Mindezt másutt már rész-
letesen ki is fejtettem, amiért itt ezt is csak rövi-
den: E réz, vagy bronzpálcára egyfelől, műanyag-
ból való, kék, másfelől fekete kígyóalak volna 
fölcsavarva. Amely kígyók a Hidegséget és a Sö-
tétséget jelképezik, vagyis a Nap ellenségeit. De ő 
bölcsőjében is már oly nagy erejű, hogy mindket-
tőt legyőzi. Illetve: napkeltekor a hidegség szűnik, 
a sötétség eloszlik. Eredetileg ugyanis regös éne-
keseink közül, amelyik a szarvasálarcot viselte, 
ennek agancsa hegyein nemcsak égő gyertyák vol-
tak, hanem az agancsok között piros hólyaglámpa 
is és az ezt tartó rézpálcára egy felől kék, másfelől 
fekete zsinór volt fölcsavarva a két kígyó jelképe-
ként, amely zsinórok vége azonban a hólyaglámpa 
tetején lévő nyílás szélénél tovább nem érhetett, 
mivel a bent égő gyertya, vagy gyertyák lángja 
elpörkölte volna. Viszont ma a villanyvilágította 
gömbölyű lámpa (lampion) tetején is kell nyílás 
legyen, hogy az esetleg kiégő villanyégőket cse-
rélni lehessen. 

Továbbá: Mivel regösénekeinkben a Csoda-
szarvas a Tóállásban gázol, ezért a bronzszobor is 
mesterséges vízmedencében kellene álljon, vagy 
csüdig (bokáig) vízben, vagy a vízből csak kissé 
kiálló talpazaton. Így pedig a szobor, s ennek fé-
nyei éjjel a vízben tükröződnének is. 

Ezen emlékmű valóban a világ legszebb és 
legérdekesebb emlékműve lehetne. (Először min-
den esetre kis mintát, egy vagy két méter magasat  

kellene készíteni.) 
De látjuk itt az elmondottakból is, hogy a tu-

domány, a művészet, valamint a művelődéstör-
ténelem is, mily nagy hasznát láthatná a néprajz 
(ethnographia), de különösen a magyar néprajz 
alapos tanulmányozásának. Habár ezen kívül első 
sorban is az „ázsiai műveletlen nomádságunk” és 
„bejövetelünk” tévtanát kell elvetnünk, amely mi-
att mindent „mi vettünk át” másoktól, vagyis 
amely miatt magunkat szellemi koldusoknak kel-
lett képzelnünk. Holott, ha rájövünk, hogy hiszen 
mi Európa legrégibb és műveltségalapító őslakos-
sága fönnmaradott élő szigete vagyunk, akkor 
szinte mérhetetlen szellemi gazdagságunkat is 
észre kell vennünk. Mind ami közismertté válása 
valóságos szellemi újjászületésünket is magával 
hozhatná. 
 
 
 
 

MAGYAR ADORJÁN 
CSODASZARVAS TERVEZETE 
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Templom József 
 

ÖRÖMHÍR ÉS TÖRTÉNELEM 
 

 

Az elmúlt évtizedekben számos kísérlet történt ar-
ra, hogy történelmi és régészeti bizonyítékokkal 
támasszák alá a történelmi Jézus létezését és alak-
ját, és az evangéliumi történeteket. A közelmúlt-
ban megsokszorozódtak az olyan munkák, írások, 
melyek „forradalmi” nézeteket: az evangéliumi 
történetek szereplőinek új értelmezését, újra raj-
zolását tartalmazzák, sokszor kiforgatva az eredeti 
szellemiség talajából őket. 
 
 
Mit tudunk? 
 

– A jól dokumentált római birodalomból ed-
dig nem került elő Jézus létezését köz-
vetlenül igazoló irat, nincs írásos nyoma a 
Jézus pernek. 

– A kor történetét leíró kortárs, Josephus 
Flavius munkáiban nincs szó Jézusról. (Jo-
sephus Flavius jelentőségét többen meg-
próbálták már kétségbe vonni) 

– A farizeus történelem Talmudjaiban sincs 
közvetlen bizonyíték Jézus rómaiak idejé-
ben történt megjelenéséről és tevékenysé-
géről. 

– A torinói lepel (melyet a többség minden 
kísérlet ellenére Jézus halotti leplének és 
a feltámadás bizonyítékának tart) tanúsága 
szerint Jézus szemére fém érméket helyez-
tek. Az akkori zsidó szokás szerint tilos 
volt fém tárggyal temetni. 

– Az evangélisták egybehangzó állítása sze-
rint Jézus galileai volt. 

 

A fentiek fényében fel kell és lehet tenni a 
kérdést: ha biztosak vagyunk Jézus történelmi lé-
tezésében, lehet, hogy más korban élt és rossz he-
lyen keressük a bizonyítékokat? Lehet, hogy nem 
zsidó volt? 

Erre eddig csak nagyon kevés kutató illetve 
szerző merészkedett. Ahmed Osman egyiptomi 
történész és író a Messiás háza című könyvében a 
teljes első részt annak szenteli, hogy bebizonyítsa 
a fentieket. 

1998-as III. Nemzetközi Szindonológiai Kong- 

resszuson egy magyar szerző pár, Kiss Irén és Tá-
bori László előadásukban bizonyították, hogy a le-
pel tanúsága szerint az eltemetett férfi nem zsidó 
vallású volt, hanem nap vallású volt, a szemre he-
lyezett érmék és a lepel speciális szövésű anyaga 
alapján. Ezt a hagyományt egyébként még a XIX. 
század végén a Kárpát-medencében gyakorolják. 
Valószínű innen ered a szemérmes kifejezésünk. 
 
 
Mikor született Jézus? 
 

 Erre közvetlen bizonyítékaink persze nincse-
nek. Az evangéliumi történetek alapján következ-
tethetünk csak, ámde itt jól használható adatok 
kerültek elő. 

A „Betlehemi Csillag”. 
I. e. 7-ben ritka és jól látható égi jelenség 

volt. A Jupiter és a Saturnus együttállása, ráadá-
sul a Jupiter Nap közelben volt. Az együttállás fé-
nyes csillag képében jól látható volt az esti égbol-
ton. Az év folyamán ez az együttállás a bolygók 
speciális pályalefutása miatt háromszor is előfor-
dult, és még egy furcsa jelenséget produkált: no-
vember 12/13 és 13/14 éjszakáján a bolygók lát-
szólag megálltak. 

Ez az égi jelenség jól ismert volt a kor kelet 
asztrológusai, mágusai előtt. Kettő babiloni ékírá-
sos agyagtábla is leírja pontosan ezt. Az egyiket a 
Berlini Múzeumban, a másikat a British Múzeum-
ban őrzik. 

Egyértelműnek látszik, hogy a napkeleti böl-
csek ezt a csillagot követték. Ennek alapján a 
napkeleti bölcsek látogatása Jézusnál I.e. 7. No-
vember 12-14-re tehető, és Jézus születése az ezt 
megelőző napokban történhetett. 
 
 
Idõszámításunk gondjai 

 

 Heribert Illig és munkatársai több könyvük-
ben bizonyítják azt a felvetésüket, miszerint az 
emberiség történelmének 300 éve kitaláció, vagy-
is nincs mögötte valós történelmi esemény. Ez a 
300 év nagyjából i.sz. 600 - i.sz. 900-ig tart. En- 
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nek alapján Jézus születése óta kb. 1700 év telt 
el. 

A feltevést igazolni látszik, hogy a magyar 
krónikák, egyedül az írott dokumentumok közül 
tényleg nem ismerik ezt a 300 évet, mint ahogy a 
magyar mondai hagyomány sem. 

Jézus születését azonban csillagászati számí-
tások adják meg, és ennek alapján kb. 2000 éve 
született. 

Figyelembe véve a fentieket Jézus születése 
i.e. 307-re adódik. 

Ez a dátum egy nagyon érdekes, véres, ka-
otikus időszakra esik. Nagy Sándor halálát követő 
időszakra. Számos ellentmondást feloldani látszik 
ez a dátum. 

A kitalált középkor 300 éves csúsztatását 
megelõzte az ókori 300 éves csúsztatás. 
 A magyar krónikák érdekes módon ezt is 
tudták. Kézai Simon így ír: (a hunok) „… s az Úr Úr Úr Úr 
700700700700. évében egybegyűltek, s maguk közül    kapitá-
nyokat, azaz vezéreket vagy fejedelmeket válasz-
tottak maguknak, hogy egy akarattal elfoglalják a 
nyugati országokat…” A jegyzet szerint ez egy 
fiktív évszám, hiszen a hunok jól tudjuk nagyjából 
i.sz. 400 körül indulnak nyugatra. 
 Figyelembe véve a jézusi 300 éves csúsz-
tatást kiderül, hogy a fiktív 700. év valójában az 
Úr 700. éve. 
 
 
Történelmi háttér 
 

 Kürosz a perzsa világbirodalom alapítója i.e. 
539. október 29-én győztesen vonul be Babilonba. 
A zsidók szabadítóként üdvözlik őt, és Kürosz 
uralkodása alatt megkezdődik Júdeába a vissza-
költözés. I.e. 538-ban egy kis csoport kelt útra Je-
ruzsálem felé a templom elrabolt felszerelésével. 
Azonban 23 év telik el mire az új templom el-
készül. 
 A perzsa birodalom Júdea – Jehud néven a 
birodalom provinciája lett. A belügyeket a főpap 
intézte, a politikai irányítás pedig a perzsa udvar 
által kinevezett helytartó kezében volt. A helytar-
tók többsége zsidó férfi volt. 
 Az első helytartó Zorobábel, Dávid király 
családjából az utolsó, aki politikai szerepet ját-
szott Izrael történelmében. A legnevezetesebb 
helytartó Nehemiás, egy nem papi családból való 
zsidó férfi, akinek nevéhez Jeruzsálem újjáépítése  

fűződik. 
 Ebben az időszakban érkezik egy nagy haza-
települőkből álló karaván élén Jeruzsálembe Ezd-
rás, aki a zsidók vallási életének alakulását a kö-
vetkező évszázadokra megszabta. Ezdrás papi csa-
ládból származott és a perzsa királytól teljhatal-
mat kapott vallási kérdésekben. 
 Ezdrás óta lett a Törvény az a feltétlen tekin-
tély, amelynek az egész ország alávetette magát. 
Kialakult egy társadalmi réteg: az írástudók, akik-
nek az volt a feladatuk, hogy magyarázzák és 
konkrét helyzetekre alkalmazzák a törvényt. 
 A jeruzsálemi templomhoz kötött áldozati 
kultusz mellett a perzsa fennhatóság alatt alakult 
ki a zsinagógai istentisztelet, amely a törvényol-
vasásból, törvénymagyarázatból és imádságból 
állt. 
 Amikor Nehemiás utóda, Bagoasz helytartó is 
meghalt, a perzsák Júdea kormányzását egy vé-
nekből álló tanácsra bízták, amelyből később a 
papokból és laikusokból álló szinedrium, a főta-
nács fejlődött ki. 
 A perzsa birodalom bukásával befejeződik a 
régi Kelet történelme, és megkezdődik a Földközi-
tenger medencéjében a hellenista korszak. Jeru-
zsálem ellenállás nélkül adta meg magát a hódí-
tónak. Nagy Sándor Jeruzsálemben tett látogatásá-
ról azonban csak a Talmud és Josephus tud. Nagy 
Sándor halálával (i.e. 323.) a birodalma részeire 
bomlott és utódai (diadókhoszok) között i.e. 288-
ig öt háború zajlik. 
 I.e. 301-től Palesztina térségében két nagy 
birodalom alakul ki a szeleukidák és a ptolemai-
oszok birodalma. Palesztina és Szíria birtoklásáért 
i.e. 198-ig öt szíriai háború történt a szeleukidák 
és a ptolemaioszok között, és i.e. 198-at követően 
Jeruzsálem véglegesen az erősebb szeleukida ki-
rály III. Antochusz kezére került. Ezzel lezárult 
Jeruzsálem és Palesztina legkaotikusabb és legvé-
resebb időszaka, melynek során Jeruzsálem hét-
szer cserélt gazdát. 
 Ebben az időszakban a görög nyelvvel együtt 
a hellenista szellem is benyomult Palesztinába, és 
a régi Kelet és a Zsidóság szellemi örökségével ví-
vott harc meghatározóvá vált. 
 A hellenista szellemiség erőszakos terjeszté-
sének jellemző példája: Nagy Sándor elégetteti a 
zoroaszter vallás szent könyvének az Avesztának 
összes példányát. 
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A másik jellemző esemény, amely a Makka-
beus-testvérek szabadságharcához vezetett, IV. 
Antiochusz Epiphanesz nevéhez fűződik, aki el-
rendeli, hogy mindenfelé Zeusz képeit kell fel-
állítani, és a görög isteneknek kell áldozatot be-
mutatni. Makkabeus Júdás i.e. 165-be bevette Je-
ruzsálemet és ledöntötte a Templomban álló Zeusz 
szobrot. A pogányok által megszentségtelenített 
templomot újra szentelték. Júdás egyik őséről 
kapta a család a Hasmoneus melléknevet. A Has-
moneus dinasztia kerül Júdea élére. A Hasmoneus 
királyok uralkodása alatt jelent meg a két párt: a 
szaddúceusok és a farizeusok pártja. 
 Alexander Janneusz (i.e. 103-76) uralkodása 
idején a farizeusok felkelést robbantottak ki, mely 
hat évig tartó háborúhoz vezetett. Alexander, ami-
kor legyőzte a farizeusokat, 800 foglyot feszítte-
tett keresztre, akiknek végig kellett nézniük fele-
ségeik és gyermekeik lekaszabolását. 
 A Hasmoneus királyok kiterjesztették ural-
mukat Palesztina nagy részére és az ott lakó pogá-
nyokra rákényszerítették a zsidó vallás átvételét. 
Ez történt Galileában is. Galilea nem volt mindig 
a zsidóké. A neve: Galil Hagojim, azaz a pogá-
nyok földje volt. Az asszír hódítás után a kevés 
visszamaradó zsidó lakosság összekeveredett a te-
lepesekkel, majd a babilóniai fogság idejében 
döntően arámi, kisebb részben föníciai és görög 
betelepülők társultak az itt lakókhoz. Az arámi 
betelepülők magukkal hozták a fényvallásukat és 
a reájuk jellemző szemérmes temetkezést. Vallá-
sukat magaslatokon elhelyezkedő szentélyekben 
gyakorolták. Ezért a törvényhű zsidók számára 
Galilea a borzalmak földje volt, maga a törvény-
szegés. 
 Jézus születése i.e. 307. és tevékenykedésé-
nek ideje (i.e. 267-ig) a térség legkaotikusabb, 
legvéresebb és ráadásul a meghódítottság mellett 
egy szellemi és vallási elnyomás időszakára esett. 
Így érthető meg az a nagyfokú elkeseredettség és 
megváltóvárás, amely a térség népeit jellemezte. 
Ugyanez az anarchia magyarázza az írásos doku-
mentumok hiányát, hogy nem igazán maradt fenn 
Jézus tevékenységét közvetlenül bizonyító irat. 
 
 
Jézus Evangéliuma 
 

 Az evangélisták egybehangzó állítása szerint 
Jézus galileai volt. Ezt senki nem vonta- vonja 

kétségbe. Jézus születésének idején, mint láttuk 
csak igen csekély zsidó népesség lakta. A többség 
az asszír hódoltság és babilóniai uralom alatt be-
települt sumér-arámi telepesekből állt. A terület 
központja Bet-Seán – későbbi nevén Szkítopolisz 
– a szkíták alapította város volt. A város a fényval-
lásnak is központja és egyben híres volt textil-
gyártásáról. A fényvallás szentélyeiben közismert, 
hogy szüzeket is neveltek. A Bet-Seán szentélyé-
nek ajánlotta fel agg korukba születendő leány 
gyermekét Joakim és Anna. A gyermeket Máriá-
nak hívták. Anna származása oldja fel a későbbi 
Mandylion rejtélyt. Edessza városához, ahogy a 
helyi, nem görög lakosság nevezte Orhay városá-
hoz kapcsolódik. A legendák szerint a várost Nim-
ród alapította, a város erődjét Nimród trónjának 
nevezik. Egy másik hagyomány szerint Ábrahám 
pátriárka az erőd lábánál lévő egyik barlangban 
született. Észak Mezopotámiából származik Gali-
lea sok lakója és Orhay (Edessza) városából Anna 
és családja. 
 

 Mária három éves korától a szüzek között ne-
velkedik Bet-Seán szentélyében és tizennégy éve-
sen férjhez megy názáreti Józsefhez. 
 

 Máriát csodás jóslatok övezik, és figyelemmel 
tartják a fényvallás fontos központjaiban – többek 
közt Szippar Nap-templomában, a szkíta népek 
vallási központjaiban is. A szippari Nap-templom 
romjai közül kerül elő az a két ékírásos agyagtáb-
la, amelyik leírja a Jupiter és a Szaturnusz neve-
zetes együttállását. Félelemmel vegyes figyelem-
mel követik a jeruzsálemi templom papjai is. 
 

 Mikor Mária csodálatos módon várandós lett 
a szippari Nap-templom bölcsei és a szkíta-hun 
törzsszövetség aranyasszonyai is segítették, hisz 
jól tudták kit hord a szíve alatt. Jézus születése a 
Tábor hegy közelében (amelyen a fényvallás kie-
melt szentélye állt) Bit-Lahmi régi városában tör-
tént és a születésnél a szkíta-hun törzsszövetség 
vezető aranyasszonya Mazarehi segített. Termé-
szetesen jelen voltak a napkeleti bölcsek – a szip-
pari Nap-templom mágusai is, és a Betlehemi 
csillag is fenn ragyogott az égen. I.e. 307. novem-
ber elejét írunk. A Skorpió jegyében vagyunk. A 
megváltónak alá kell szállnia a legmélyebbre, 
hogy a mélységet megjárva és immár sas madár-
ként felemelkedve magával emelje az egész vilá-
got. 
 

 A szent család története immár a jól ismertek  
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szerint alakul. Elhagyják a forrongó, bizonytalan 
vészterhes időket élő Palesztinát és Egyiptom 
földjére mennek. Itt a felnövő Jézus Karnak temp-
lomában kapja első képzését és beavatását. 
 Közben látogatást tesz Szippar Nap-templo-
mában és megismerkedik a sumír-káld hagyo-
mánnyal. A karnaki beavatást követően Jeruzsá-
lembe megy, és a zsidó vallás beavatott tanítójává 
válik. Családja újra Galileában telepszik le, Ná-
záret városában. Jézus elbúcsúzik családjától és 
mestereivel Indiába, Tibetbe, majd a szkíta-hun 
törzsszövetség vallási központjába Ordoszba megy. 
Harmincöt éves, mikor megkapja a legmagasabb 
beavatottnak járó fősámáni megbízást. Visszain-
dul, hogy beváltsa küldetését és sorsát Júdeába. A 
visszaúton, Uruk városában megkoronázzák Nim-
ród koronájával és megalapítja az első keresztyén 
közösséget. Majd harminchat évesen megkezdi 
három éves júdeai tanítását. 
 Jézus ott kereste tanítása vezérfonalának 
csatlakozópontját – figyelve korára és körülmé-
nyeire –, ahol ehhez biztos támpont található. De 
a biztos támpont ugyanakkor és mindig is ellen-
állást jelent. Csak akkor érthetjük meg teljes 
nagyságában Jézus életét, tettét és tanítását, ha 
felfogjuk, hogy Ő – talán nagyobb mértékben, 
mint előtte vagy utána – az ellenállásban kereste a 
biztos támpontot. Ott kellett élnie, tanítania, meg-
halnia és feltámadnia, ahol a Földön akkor a leg-
nagyobb ellenállás volt jelen, az Evilág Fejedelme 
a leghathatósabban működött. 
 A Názáreti Jézus által mindazok számára 
megnyílt az Istenhez vezető út, akik önmagukban 
az Ő életét akarják életre kelteni. 
 A legnagyobb szeretetre képes férfiú egy erőt 
keltett új életre. Olyan erőt, amelynek elnyerésére 
ugyan a legbölcsebbek immár ősidők óta életük 
egészén át törekedtek, anélkül, hogy képesek let-
tek volna ezt mások számára hasznosítani. Nem a 
halál, mint olyan okozza annak az erőnek a meg-
újulását a Föld szellemi szférájában, és nem is Jé-
zus által a halála előtt elszenvedett kínok. Egyes 
egyedül a Szeretet Ereje volt képes véghezvinni 
ezt a csodát. Ez pedig abban áll, hogy Ő, aki kínt 
és a halált elszenvedte, képes volt „megbocsá-
tani” az emberiségnek. Jézus megbocsátott az 
utolsó halálhörgésig. Egyes egyedül csak ez volt 
hathatós „megváltói tette”. 
 Visszatérése után az evangéliumokban ismert  

módon tanítványokat gyűjtött. A fényvallásban 
meglévő egyensúly törvénye értelmében 12 férfi 
és 12 női tanítványt. Elsősorban hazájából, Gali-
leából származó tanítványokat keresett. Édesanyja 
ekkor csatlakozott a női tanítványokhoz, s a tizen-
kettő között számos képzett mágusnő is volt. Egy 
volt közülük Magdalai Mária, akihez az apokrif 
evangéliumok tanúsága szerint különös kapcsolat 
fűzte. Tanításának vezérelve, hogy életével is be-
mutatja azt. Bemutatja, hogy emberként miként 
lehet élni ebben a világban is. Természetes, hogy 
az ember fiaként, mint EMBER teljes életet kel-
lett, hogy éljen és bemutasson, és ebbe beletar-
tozik a férfi-női kapcsolat is. Így érthetővé válik 
Magdalai Máriához fűződő kapcsolata, hogy földi 
létében női társa volt, később gyermekének 
édesanyja. 
 A férfi tanítványokkal azonban gondban volt. 
A korszakra jellemző kaotikus, véres, nagyfokú 
bizonytalanságot szülő állapotok miatt fokozott 
volt bennük a megváltó várásának igénye és a fi-
zikai síkon való rendrakás vágya. Így tanítását 
rendre félre értelmezték. Nem akarták elfogadni 
azt, hogy Jézus nem áll az elégedetlenkedők élére 
és nem alapít földi királyságot. 
 A férfi tanítványok között három testvérpár is 
van. Kettő közismert: Péter és András, János és 
Jakab. Egyről csak kevesen tudnak: Kánaáni Si-
mon és Taddeus Júdás. Egy apától származtak, és 
egy napon születtek, ezért Júdás beceneve az 
„iker”, arámi kifejezéssel Tamás volt. Ezt a ha-
gyományt őrzi a római katolikus naptár, ugyanis 
minden Szent Apostolnak külön napja van, csak 
Simonnak és Taddeus Júdásnak van egy napon, 
október 28-án az ünnepe. 
 Nem nézte jó szemmel Jézus tevékenységét a 
jeruzsálemi templom papsága, a főtanács és a gö-
rög megszállók sem. Külön bántotta a zsidók önér-
zetét Jézus származása, galileai születése. 
 Jézus jól tudta, hogy a világ, ahová eljött a 
homály, a gyűlölet és a félelem világa. Jól tudta, 
hogy a homály fél a világosságtól, a gyűlölet fél a 
békétől, és a félelem fél a szeretettől, és az Evilág 
fejedelme és az általa uralt világ az életére tör. Bí-
zott az emberekben, de akkor még nem tudta a 
kritikus tömeget megmozgatni a szükséges válto-
záshoz, és belátta, hogy útja végéhez ért. Be kell 
fejeznie a tanítás életben való bemutatását. Egy 
tanítás bemutatása maradt hátra: 
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– ha megütik jobb orcád, tartsd oda a másikat, 
– ha elveszik a felső ruhád, add oda az alsót is, 
– ha elvisznek egy mérföldre, menj el kettőre, 
– a jó pásztor életét adja a juhaiért. 

Ő jó pásztor volt. A világ reakciója tette szük-
ségessé az áldozatot, nem az Atya akarata. A világ 
nem tudta befogadni és Ő az Atya akarata szerint 
végig ment a szeretet útján, megmutatta, hogy az 
EMBER egy ilyen helyzetben mit tesz: odaadja az 
életét és NEM ÍTÉL, sőt bocsánatot kér: Atyám 
bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit cselek-
szenek. 
 Ezt a helyzetet a férfi tanítványok végképp 
nem tudják megérteni. Buzog bennük a tenni aka-
rás, és nem akarják elengedni a fizikai szintű 
megváltás lehetőségét, a földi királyság létreho-
zását. Az értetlenség, az elégedetlenség és a tenni 
akarás égő vágyában őrlődtek. Kétségbe estek és a 
tehetetlenség érzetének béklyójában meggondolat-
lan tettre szánták el magukat. Elárulták Jézust a 
jeruzsálemi főtanácsnak. I.e. 267. húsvétját írjuk. 
Jézus 39 éves volt. 
 A szinedrium tagjai kihasználták a helyzetet. 
A főpap és a főtanács tagjai jól értettek a szimbo-
likus üzenetek mágikus nyelvéhez. 
 Jézus elfogásával egy időben az apostolok kö-
zül hét apostolt is elfogtak. Kínzással, érzelmi ter-
rorral, kihasználva az apostolok kétségbeesését, 
érzelmi szétesését rávették őket arra, hogy részt 
vegyenek Jézus keresztre feszítésében. Név sze-
rint: Péter, András, Taddeus Júdás, Simon, Máté, 
Fülöp és az ifj. Jakab. A többiek elmenekültek és 
elbujdostak, mint, ahogy János cselekedeteiben 
írva van: „…mind másfelé szaladtunk. Amikor én 
szenvedni láttam őt, nem maradtam vele szenve-
désében, hanem elfutottam az Olajfák hegyére, 
sírva a történteken”. 
 A hetes szám szimbolikus értelmezése fontos 
üzenet – heten, mint a gonoszok. Az elfogott apos-
tolok szó szerint részt vettek a keresztre feszítés-
ben: ők verték be a szögeket és állították fel a ke-
resztfát. Simon a már álló kereszt előtt is sírva 
kérlelte Jézust, szálljon le a keresztről és tegyen 
csodát. A megváltó válaszát nem értette: – Nem 
tehetem meg Simon. Én már előre megbocsá-
tottam nektek, hisz nem tudjátok mit tesztek, ha-
marosan megérted. 
 Simon nem tudta Jézus tekintetét elviselni és 
végső kétségbeesésében egy lándzsával kiszúrta 

azt. Amikor elhangzik a mondat: Atyám emeld fel 
a megsebzettet a fény honába, és Jézus kileheli a 
lelkét az apostolok a fájdalmukba, az önvádba és 
a bűntudatba majdnem beleőrülnek. Meghasad a 
lelkük és lelkük egy része, ott ragad a Golgotán. A 
megalázott, őrületbe kergetett apostolokat kínzóik 
szélnek eresztik. 
 A kereszt körül ott áll a női tanítványok kö-
rében a két Mária. Jézus édesanyja és hitvese 
Magdalai Mária. Eddig ő támogatta az édesanyát, 
most azonban elhagyja ereje és elájul. Csak a 
szűzanya tudja, hogy Mária Jézus fiával várandós, 
úgy három hónapos. 
 A Golgotán ott áll a három kereszt. A megalá-
zott, megcsúfolt apostolok szétfutottak. Csak a nők 
várják, hogy megkapják Jézus testét, és megad-
hassák neki a végtisztességet. Jézus anyja csak 
ekkor engedheti szabadjára fájdalmát, hisz Jézu-
son kívül csak ő volt, aki teljes világossággal tud-
ta mi történt. Jézus hogyan törte szét szeretet ha-
lála révén az emberiség szabadulásának kapuját 
elzáró tolóreteszeket. Az EMBER-t próbáló úton 
nem rakhatta rá Jézusra még az ő fájdalmát is. Az 
anyai szív fájdalmát csak ekkor engedi szabad-
jára, ahogy Jézus meggyötört testét végre karjaiba 
veheti. Magdalai Mária ekkor tér magához és 
együtt búcsúztatják a szeretett fiút és férfit. 
 Testét megkenik, a szemeire arany és ezüst 
érmét helyeznek, majd drága gyolcsba fektetik, és 
sziklasírba helyezik. Harmad napra üres a sír. Az 
üres lepel és a rajta maradt kép a tanúja a feltá-
madásnak. 
 A feltámadt Krisztus Magdalai Máriának jele-
nik meg, és ő az, aki elviszi az örömhírt a női ta-
nítványoknak, majd az elkeseredett férfi tanítvá-
nyoknak. Az apostolok ekkor világosodnak meg, 
ekkor értik meg igazán Jézus tanítását, ekkor lesz-
nek készen. A bűnbánat és a jóvátétel megkettő-
zött energiájával indulnak szétvinni az örömhírt a 
világba. A fényvallás központjaiban jól előkészí-
tett talaj várja a küldötteket, és hamar szárba 
szökken a régi-új vallás-vállalás virága. A szkíta-
hun törzsszövetség területén gyorsan elterjed az 
apostoli keresztyénség. Az apostolok elviszik az 
örömhírt Mezopotámiába, Indiába, Tibetbe és 
Alexandriába. Az Élet Templomában arámi nyel-
ven, hun rovásírással Ordoszban megőrzésre kerül 
Jézus saját maga által leírt tanítása. 
 A várandós Magdalai Mária és Jézus édes- 
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anyja őseik földjére mennek, és a leplet magukkal 
viszik. Orhay (Edessza) városában – Nimród váro-
sában születik Jézus fia i.e. 267-ben. A két Mária 
a fiúval együtt Ephesos városába költözik, és ott is 
marad Szűz Mária távozásáig. Magdalai Mária a 
fiúval visszaköltözik Edesszába. A gyermek hét 
éves koráig itt maradnak. Ekkor a fiúért mágusok 
jönnek, akik magukkal viszik. Mária ekkor az 
apostolokhoz csatlakozik és hirdeti az Örömhírt. 
Évszázadokkal később a lepel, mint Mandylion 
Edessza városában tűnik fel újra. 
 Húsz évvel később, i.e. 247-ben indul útjára 
a mitikus I. Árszák királlyal a Pártus birodalom. 
Véletlen egybeesés? Jézus fia húsz évesen érett 
férfivá válhatott, akit a legjobb mágusok képeztek 
ki. 
 
 
Az evangéliumok története 
 

 Az apostoli kereszténységben és az uruki kö-
zösségekben a tanítások szájról szájra szálltak. Az 
idő kereke forgott és a rómaiak által uralt Palesz-
tinában és Szíriában megjelent egy nagyhatású ta-
nító. A Pállá lett Saulus. A kezdetben paulianus 
szektának nevezett csoportok, hamarosan nagy be-
folyásra tettek szert keresztyén körökben. Pál, aki 
magát Jézus apostolának tartotta a jézusi tanításo-
kat ügyesen vegyítette a farizeusok izraelita néze-
teivel. Pál speciális teológiát alkotott, a judeo-
kereszténységet, melynek alapjai inkább a zsidó 
vallási felfogáshoz állnak közelebb, mint Jézus ta-
nításaihoz. Hatalmas munkabírással fogott hozzá a 
térítéshez és a gyülekezetek szervezéséhez. Az al-
kotó munka hevében elvesztette a határt önmaga 
és a Megváltó között, egyre többször hitte magát 
Jézusnak. A kor másik nagyhatású tanítója Ke-
resztelő János természetesen nem találkozhatott 
Jézussal, csak Pállal. János tanítványai által Jé-
zusról őrzött negatív kép ennek alapján jobban 
érthetővé válik. 
 A paulusi, judeo-keresztény teológiára épülő 
gyülekezetek gyors térnyerésének következtében, 
az a veszély helyzet alakult ki, hogy a jézusi taní-
tások elkallódnak. Erre reagálásként születtek 
meg írásba foglaltan az evangéliumok. Ahhoz, 
hogy hatásosak lehessenek aktualizálni kellett a 
rómaiak képére, így a történet a római közelmúlt-
ba került, valós történelmi szereplőket felhasznál-
va. Az apostolok kétes szereplését teljesen leta-

gadni nem lehetett. Az apostolok bűnét egy össze-
gyúrt, kitalált szereplővel vitették el – Karióti Jú-
dással. A nők szerepe ebben a körben más lett, 
így a női tanítványok is át lettek írva. Több valós 
személyből új szereplők születtek, átértelmezve, 
kisebbítve szerepüket. Érintette ez az átírás a két 
Máriát is. Az új evangéliumokat egyre jobban át-
hatotta a paulusi teológia. 
 

 Azonban a leírt példázatoknak hála Jézus ta-
nításainak eredeti szellemisége megismerhető, 
egyértelműen tetten érhető a kanonizált evangéli-
umokban is. Jézus tanításai most is olvashatók. 
Úgy kell olvasni, mintha ott lettem volna, hisz Jé-
zus minket tanít. Pontosabban az Ő tanítása ne-
kem szól. Csak nekem szól, és csak rólam szól, 
hiszen az igének bennem kell testet öltenie! 
Életem különböző típus-helyzeteiben láthatom 
magamat tükröződni. Ez a „nézőpont” az evangé-
liumok megértésének titka. Mindegyik szereplő-
ben magunkra ismerhetünk életünk egy-egy bizo-
nyos típus-helyzetében. Az van leírva, mi a mi 
teendőnk, csak a miénk, hogy könnyedén tudjuk 
élni az életünket, megtalálva lelkünk nyugalmát. 
 

 Jézus tanítása az ember mûködését írja le. 
De nem általában az emberét, hanem a tévelygő 
ember működését. Az evangéliumi példázatokban 
különböző élethelyzetekre van „recept”. „Csak” 
fel kell ismernünk, hogy a minden napokban gon-
dot okozó helyzetben melyik lelki törvény vonat-
kozik éppen ránk, vagyis a helyzetünk melyik sze-
replővel fordul elő a szövegben. És ott máris elol-
vashatjuk Jézus azon „jó tanácsát”, amit ha mi 
elfogadunk-megteszünk, akkor felülemelkedhe-
tünk a problémákon, és megtalálhatjuk lelkünk 
nyugalmát. 
 

 Az eredeti apostoli keresztyénség észak, kelet 
és dél térségeiben tovább fejlődött és tartósan te-
ret nyert. I.sz. III. században Mani, aki Jézus-
Krisztus apostolának tartotta önmagát nagy hatás-
sal volt a korai egyházakra. 
 A Földközi-tenger medencéjében azonban a 
paulusi teológia, és az erre épülő katolikus egyház 
véres harcok és erőszakos hittérítő tevékenység 
eredményeként egyeduralkodóvá vált, és üldözött 
minden „eretnek” nézetet és embert. 
 Nesztor pátriárka is eretneknek nyilvánítta-
tott és a követői keletre menekültek. Együttmű-
ködés alakult ki a manicheus egyházakkal kiala-
kítva a nesztoriánus kereszténységet, amely egé-
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szen a mongol hódításig virágzott kelet egyes vi-
dékein. 
 A Kárpát-medencébe visszatérő magyar tör-
zsek is az Uruk-Mani egyházak követői voltak. Az 
Istváni térítést követően is a köznép és a kisne-
messég körében tovább élt. A főnemesség azonban 
egyre inkább Rómához kötődött, átvéve annak 
minden erkölcsi fertőjét. Ez a konfliktus a Dózsa-
féle felkelésben csúcsosodott ki, melyet elősze-
retettel aposztrofálnak paraszt felkelésnek, elfed-
ve ezzel annak vallásháború jellegét. Az apostoli 
keresztyénség ekkor próbált meg Magyarországon 
újra jelentős tényezővé válni. Az emberek döntő 
többsége nem tudott már az apostolok bűnéről, és 
az apostoli egyházak igen szégyellték is azt. Így 
érthető meg, hogy amikor a felkelést leverték, mit 
is üzentek Dózsa megdöbbentően kegyetlen kivég-
zésével. Róma azt üzente: tudjuk az apostolok  

vétkét, ahogy Dózsa emberei részt vettek a kivég-
zésében, az apostolok is részt vettek Jézus ke-
resztre feszítésében. Hát úgy vigyázzatok, hogy 
ország-világ megtudja a ti nagy szégyeneteket. 
 Ettől kezdve az apostoli keresztyénség rejteki 
úton élt tovább. Archaikus imáinkban, népmesé-
inkben, a református templomok kazettás mennye-
zeteiben ma is megtalálható. 
 A kanonizált evangéliumokban sikerült meg-
őrizni azt a tanítást, hogy hogyan működik az em-
ber. Az apostoli keresztyénség hagyományaiban, 
még fellelhető élő tanításaiban, az található meg, 
hogy hogyan működik ez a világ. 
 A kettőből együtt születik meg a Világ-vilá-
gossága. Az örökségünk, hogy ezt megvalósítsuk. 
Ezt kell elősegíteni nekünk, az érdek nélküli sze-
retetet valló, egy Isten hívőknek, vagy ahogy ré-
gen hívtak minket: Magyaroknak.  
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