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    IN MEMORIAM 
    Prof. BADINY JÓS FERENC 

 

 

 

Búcsúztatom Badiny Jós Ferenc professzort, mint a Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Ki-
rály Magánegyeteme díszdoktorát, s szakalapító professzorát. 1996-ban olvastuk a Pártus Jézus c. kéz-
iratát, s ez a mű mindnyájunk számára gondolkodásbeli válaszutat jelentett. Valamennyien istenhívő 
emberek vagyunk, de ettől a pillanattól kezdve, már tudtuk, hogy a Badiny Jós Ferenc gondolati szű-
rőjén átesve kell istenhívőnek maradnunk, a Pártus Jézusban felvezetett kérdések tüzében. A kihívása 
lelkiismereti kérdés volt, elkötelezettségi szintig. Beszélgettünk, vitáztunk, de én magam éreztem, hogy 
ezt a kérdést senki más nem oldja meg helyettem, ezt végső kicsengésében az én levelem fogja világossá 
tenni: vállaljuk-e ennek a bátor öreg embernek a kétségeit és a továbbiakban együtt gondolkodunk vele, 
vagy vízmentén lavírozunk. Végül, megírtam Buenos-Airesbe a levelet, s elfogadásunk jegyében meg-
hívtam a Mezopotámiai tudományok tanszékvezető professzorául magánegyetemünkre. A levelet a pos-
tázóba tettem, s hazamenvén, lehunytam a szemem és mélységek mélyből különleges képek tolultak lel-
ki szemeim elé. Sugárzó arany fény közepében gyöngéd mosolyú, gyönyörű nő arca bontakozott ki előt-
tem, aki sosem érzett szeretetett sugárzott. Ez a szeretet-élmény elmosta az eddigi félelmeimet. Már 
nem volt fontos, hogy hányan és hogy kik fognak hátat fordítani intézményünknek és nekem, mert a 
szeretet-áradat, ami belülről, felülről jött, jelentéktelenné tette azt, ami a földről várható. Díszdoktor 
avatásán, a vasgyári református templomban nyilvánvalóvá tette szellemi elkötelezettségét a magyarság 
ügye iránt, azt, amit mi is zászlónkra tűztünk, s még egy fontos dolgot, hogy az elkötelezettség meg-
éléséhez belső hév kell. 

Nem mérföldkő volt az életünkben, hanem országjelző hatású. A Badiny Jós Ferenc elfogadásával 
Isten országát fogadtuk el, s hazánkat is, magunkat is ide helyeztük örök bizalommal. Megértettük, hogy 
a belső hév fényvilágában válik prófétikus erejűvé a tudás bizonysága. 

Valamennyiünk szellemi mestere volt, s rávezetett az általa előkészített útra azáltal is, hogy haza-
költözése pillanatában ünnepélyesen átadta egyetemünknek az Ősi Gyökér c. folyóirat szerkesztői jogát, 
s minket tekintett szellemi utódainak, 1999-ben. Ő maga már 26 éve írta, sokszorosította és szerkesz-
tette a lapot Buenos-Airesben, s e kis kéziratos kiadványon át szervezte a megújuló magyar nemzedé-
keket. Kis, régi írógépen összeállított munkája, mint a jövendő tudományos és nemzeti életének gerince 
működött és maga köré gyűjtötte a nyitott szívű magyar gondolkodókat. Az Ő kis, pár oldalas kiadvá-
nya tartotta bennünk a lelket, hogy bízzunk a magyar jövőben, hogy van kibontakozás, hogy a magyar-
ság nem egy a népek között, hanem a népek lelkiismerete, hogy a magyarság a mag, Isten gondolatának 
őrzője, hogy Isten akkor is őrzi népét, ha látszólag, a lineáris időt élők bundás indulatai ellenünk dol-
goznak. Mert megtanított arra, hogy az idő éppúgy gömbölyű, kerek, mint minden a világon, hogy nincs 
eleje meg vége, hogy Isten a körkörösség szentségén át valósítja meg akaratát és így, akik ezt tudják, 
mindig a linearitás felé kerülnek. 

Március 10-én péntekén a Magyarok Háza kávézójában Rostás László építész éppen egy könyvére 
hivatkozott, beszélgetésünk közben. Eljött hozzánk Feri bácsi, elbúcsúzott, de lelke ereje, szellemiségé-
nek ékes pecsétnyomata itt maradt közöttünk. Ő tudta, hogy a pecséthengerek a régi, mezopotámiai tu-
ráni nép lélekhitének bizonyságai. 

Badiny Jós Ferenc a nyugati ég kapuján tért meg keleti őseihez. Életműve nem kreált, kiagyalt tu-
dománykodás, hanem a szerves műveltség élő, virágos ága, amely magházában a jövendőt érleli.  

Drága mesterünk, nem búcsúzunk, követünk. Isten óvjon mindnyájunkat. 
 

Gyárfás Ágnes 
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Pap Gábor 

A Szent Korona tárgy vagy élőlény? 
 

 

 
 
Amikor az ember a Magyar Szent Korona repro-
dukcióit nézegeti, illetve bemutatja, legszíveseb-
ben 5-10 perc szünetet tartana az okoskodásban. 
Semmi egyéb ne történjék, csak nézzük a Koronát. 
Csodálatos, lenyűgöző hatású... majdnem azt 
mondtam, hogy műtárgy. De most mindjárt helyes-
bítenem kell. A magyar közjogban a Magyar Szent 
Korona sohasem számított tárgynak! Nem tudom, 
ez mennyire szűrődött át a jelenlegi köztudatba, 
de valaha teljesen magától érthetődőnek számí-
tott: a Magyar Szent Korona személy. Nem tárgy, 
hanem élőlény, élő minőség. Minden jog Magyar-
országon őhozzá kapcsolódik, mint személyhez. 
Szóba sem jöhet az, hogy bármely királyunk, vele 
mintegy vetélkedve, önmagát elébe helyezze. 
1613-ban egy koronaőr – Révay Péter – leírja, 
hogy minden más helyen a királyhoz készíttetnek, 
vagy keresnek koronát. Nálunk fordított a helyzet. 
Nálunk a Koronához keresnek királyt. Azt hihet-
nénk, hogy ez szóvicc, amelyet ez a tisztes korona-
kutató elődünk megengedett magának. De nem er-
ről van szó. Régen elképzelhető volt, hogy valaki-
ről az egész nemzet egyöntetűen tudja, miszerint 
alkalmatlan a királyságra, de mert a Szent Korona 
érintette a fejét, mégsem taszítják le a trónjáról. 
Ilyen eset egyébként túlnyomórészt egyetlen di-

nasztiában fordult elő nálunk, ott viszont ismétlő-
dően. Hogy tudniillik egészen nyilvánvalóan kli-
nikai eset volt az illető. Két ilyen defektes sze-
mélyt tudunk hamarjában név szerint idézni. 
Mind a kettőt le is kellett mondatni annak idején. 
Az egyik II. Rudolf volt, az őrült prágai császár 
(és sajnos, magyar király). Az öccse, a későbbi  
II. Mátyás mondatta le, szabályosan el kellett tőle 
venni a Koronát. Jogellenesen kivitette ugyanis 
Prágába. A magyar jog szerint a Magyar Szent Ko-
ronát nem lehet a határon túlra vinni, csak orszá-
gos veszedelem idején, és csak annak elmúltáig. 
A második eset V. Ferdinándé volt 1848-ban. 
Szintén le kellett mondatni, mert egész egyszerű-
en botrányos volt az őrültsége. Fordított esetről vi-
szont nincs hírünk. Hogy ti. valakit nem koronáz-
tak meg, de mert jó ember volt, a nemzet elfogadta 
volna teljes értékű királynak. Érdemes felidézni 
erre vonatkozólag Károly Róbert háromszori meg-
koronázásának esetét. Károly Róbert, mint az 
Árpád-ház után következő Anjou-dinasztia alapító 
királya, két tehetségtelen királyocska rövidéletű 
országlása után hiába foglalja el katonailag az or-
szág jelentős részét, hiába áll a pártján a legjelen-
tősebb oligarchacsoport, beleértve az esztergomi 
érseket is, akinek egyedül volt joga koronázni ma-
gyar királyt... Nem volt érvényes a koronázása, 
annak ellenére, hogy az akkori pápa, mint véden-
cének, külön koronát készíttetett neki, ezt a külön 
koronát megáldotta, képviselőjével elküldette Ma-
gyarországra, és ez a képviselő felolvasta azt a 
legmagasabb szintű rendelkezést, amely megvitat-
ta a szentséget az akkor Erdélyben fogvatartott 
Magyar Szent Koronától, és átruházza erre az ál-
tala, a pápa által készített koronára. Ennél nincs 
magasabb körű döntés a keresztény Európában. A 
magyar nemzet hogyan válaszolt erre a döntésre? 

Egy pillanatig sem fogadta el! Ehhez kell tudni, 
hogy Magyarország ekkor több mint 300 éve ke-
resztény állam volt. Ebből meg kellett tanulnia a 
pápai udvarnak – és meg is tanulta –, hogy a Ma-
gyar Szent Korona szentsége fölött nem diszponál. 
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Rózsás János 
 

A HÁROMSZÍNŰ MAGYAR LOBOGÓ 
 

 

Magyarországon a második világháború után, 
a szovjet megszállók által hazánkra kényszerített 
kommunista diktatúra éveiben a hazaszeretet, az 
egészséges magyar nemzeti öntudat megélése és 
megvallása egyre nagyobb sérelmet szenvedett. 
Ezt jól észlelhetjük a nemzeti jelvényeink, a ma-
gyar nemzeti zászló fokozatos háttérbe szorításá-
val. A hatalomra került idegen szívűek tudatosan 
törekedtek a nemzeti szimbólumainkat jelentősé-
güktől megfosztani, szinte elfeledtetni a köztu-
datban. 

Ott kezdődött a nemzet társadalmának szét-
züllesztése, amikor a világ proletárjainak egyesü-
lését, az internacionalizmus eszméjét hirdető, de 
az uralma alá került népeket valójában a rabszol-
gaság igájába hajtó Szovjetunió, Moszkvából út-
nak indítva ránk szabadította a saját nemzetünk-
ből származó, hazánkat könnyű szívvel eláruló 
bolsevista agitátorokat. A hatalomba ültetett 
moszkovita helytartók, a hétköznapi szovjet poli-
tika útmutatásai szerint, azt igyekeztek a porig 
alázott magyarság tudatába sulykolni, hogy „bű-
nös nép” vagyunk, történelmileg igazolhatatlan el-
tévelyedésünkben a fasiszták utolsó csatlósa ma-
radtunk. Váltig bizonygatták az általuk megkapa-
rintott sajtóban és rádióban, a szovjet szuronyok 
által megfélemlített országban, hogy a megátalko-
dott haladás ellenességünk, az ideológiai megvilá-
gosodás hiánya sodort minket a vesztes oldalra. 
Szerintük méltán ért bennünket a súlyos bűnhő-
dés az által, hogy mérhetetlen mértékű anyagi ja-
vakkal kellett jóvátétel gyanánt törleszteni a győz-
tesek által megbocsáthatatlannak minősített törté-
nelmi tévedésünkért, és a nagyhatalmak jaltai 
döntésével a szovjet érdekszférába történt sorolá-
sunk következtében hazánkból sok százezer java-
korbeli honfitársunkat hurcolhattak el a szovjet 
birodalom kietlen tájaira, mint jóvátételi kény-
szermunkásokat, a nyugati világ részvétlen és kö-
zömbös beleegyezésével. 

(Jtt jegyzem meg, csak úgy közbevetőleg, 
hogy a háború után a győztes, bizánci szellemű 
keleti nagyhatalom, mint már említettem, – egyéb 

főbenjáró bűnök között – féktelen nacionalizmus-

sal, bigott vallási fanatizmussal, a proletár inter-
nacionalizmus tagadásával kárhoztatott és vádolt 
minket, megátalkodott magyarokat. – Emlékez-
zünk csak: a váratlan 1941-es náci invázió vesze-
delmes előretörésétől megrettenve, a bolsevista 
vezérek álságos szemforgatással, hirtelen ideológi-
ai fordulattal, a saját országukban nagy honvédő 
háborút hirdettek, jól számítva arra, hogy az orosz 
nép nemzeti érzelmeinek hamvaiból való feléb-
resztésével, a hazafias önfeláldozás erkölcsi köte-
lességének hirdetésével lehet igazán mozgósítani 
a harcba küldötteket, a szülőföld védelmére és 
visszaszerzésére. Átmenetileg megnyitották a még 
működőképes templomokat, hogy a hívők vethes-
sék magukra a keresztet a visszahelyezett ikonok 
előtt, mintha minden rendben lenne.) 

Az idősebb nemzedék emlékszik még arra a 
Rákosi és Kádár nevével fémjelzett évtizedekre, 
amikor a különféle célkitűzéssel szervezett tömeg 
felvonulások alkalmával, valamint az úgynevezett 
szocialista évfordulók megünneplésekor a résztve-
vők kezébe főként vörös zászlókat nyomtak, és 
csak itt-ott fordult elő, hogy szerényebb méretű 
nemzeti színű zászlók is fel-feltünedeztek a for-
gatagban. Mondanám népies fordulattal, csupán 
azért, hogy szó ne érje a ház elejét, mert hát éppen 
a független Magyar Népköztársaságban volnánk. 

Az ünnepi szónokok szófordulataiban véletlen 
sem fordult elő a nemzeti öntudat, magyarságunk 
kihangsúlyozása, a magyar haza jobbléte érdeké-
ben tett erőfeszítések említése a munkapadok 
mellett és a mezőgazdaságban. Kizárólag csupán a 
közösben végzett munka termelési terveinek tel-
jesítésében elért kimagasló eredményekről zenge-
deztek. Nem feledkeztek el említést tenni, hogy 
Sztálin elvtárs bölcs útmutatása alapján a szovjet 
népgazdaság minden területén, a sztahanovista 
munkaversenyek szárnyalása során, hatalmas ter-
melési eredményeket értek el, melyek mögé, a 
szovjet népek példáját követve, az ő tapaszta-
lataikon okulva igyekeztünk, – a munkaverseny-
ben való esetleges lemaradásunk miatt kellő bűn-
tudattal, – felzárkózni. 

Az iskolai tankönyvekben a matematikától a  
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földrajzon át az irodalom vagy történelem tanítá-
sáig ugyancsak a szocialista eszmék kaptak hang-
súlyt, szovjet tankönyvek tükörfordításában. A 
magyar nemzet ezer éves történelme, a honfogla-
lás ténye, a tatár és török veszedelemmel szembe-
ni hősies küzdelem, a megmaradásunkért folyó 
szívós önvédelem, a magyar katonai virtus mintha 
nem is létezett volna. Meghamisított történelem 
tanításunkban csak a nemesség bűnei, a jobbágy-
ság elnyomása, majd a munkásság lelketlen ki-
zsákmányolása kapott igazán teret, a valóságos té-
nyek túlzottan felnagyított, egyoldalú dramatizálá-
sával. Említésre méltó, hogy a hazugságoktól hem-
zsegő tankönyvekben igazi történelmi tettnek a 
dicsőségesnek hirdetett 1919-es proletárdiktatúra 
133 napja minősült, mintha az lett volna történel-
münk első igazi, fellendülésében kihunyt, az el-
lenforradalom által meghiúsított próbálkozása. Hi-
ába hordozták tudatukban az előző nemzedékek a 
véres kommün terroruralmának borzalmas emlé-
keit, a tanárok a katedráról csak a meghamisított 
múltat, elködösített közelmúltat taníthatták. A jö-
vőnket a teljesíthetetlen és teljesítetlen ötéves ter-
vek délibábja jelentette. Az egymásra halmozódó 
tervszámok sokat ígérő nagyságrendje üresen kon-
gott, miközben a hétköznapok valóságos sivársá-
gában éltűnk, mintha az lett volna rendjén. Nem 
volt viszonyítási alap, hiszen a vasfüggöny elzárta 
előlünk a tisztán látást, mi történik Európa kom-
munizmustól megkímélt országaiban. Az volt a 
Kánaán, hogy az ötvenes évek elejétől kezdve már 
nem jegyre adták a kenyeret, és hajnalban sorba 
állhattunk húsért, és talán még ránk is került a 
sor, ha idejében ráültünk a kis sámlira, a bolt aj-
tajától nem messzire. 

Ilyen hétköznapokat követően, az ezerkilenc-
százötvenhatos fellángolás eltiprása utáni, mély 
hallgatással tűrhetően átvészelhető évtizedben a 
jólét vízióját láttatta velünk a büdösen pöfögő Tra-
bantokért folyó nadrágszíj meghúzás korszaka, 
mely még ily módon sem volt mindenki számára 
elérhető. Ettől függetlenül annak a langyos dikta-
túrának az emléke utólag a „legvidámabb barakk” 
és a „gulyáskommunizmus” fogalmában teljese-
dett ki a felnövekvő nemzedékben. 

A propaganda által masszívan megdolgozott 
értelem, a szűkös anyagiért való hajszában elká-
bított nemzeti öntudat hogyan eszmélhetett volna 
fel, hogy egyenes gerinccel nézzen szét maga kö-
rül? Még ha a távozóban lévő idősebb nemzedék 
nosztalgiával emlékezett is a valaha fennen lobogó 
magyar zászlókra, a Magyar Szent Korona nemzet 
egyesítő erejére, ajkát a hallgatás pecsétje zárta 
le, és már zárt ajtók mögött sem szólalt meg. Idő-

közben nemzedékváltás zajlott le, kifinomultan és 
hamis érveléssel manipulált tudatformálás, – ki 
figyelt volna oda a fáradt tekintetű öregek pus-
mogására? 

Aztán a hetvenes évek elején valahogy mégis 
mozgolódni kezdett az ifjúság egy része, főként az 
egyetemisták, akik elől azért nem lehetett min-
dent eltitkolni. Valamit hallottak Trianonról, kó-
sza hírek szárnyán értesültek arról, hogy a határ 
túlsó oldalán is magyarul beszélnek. Aztán miért 
mondják azt, hogy 1956 ellenforradalom volt? Ki 
ellen és hogyan? Mi is volt Csehszlovákiában, 
1968-ban? És március 15-én miért van olyan 
nagy csend, az iskolában is csak futólag tesznek 
róla említést? 

És a fővárosban megkezdődtek a március  
15-i csendes tüntetések, és fiatalok a negyven-
nyolcas ifjak példájára kitűzték a háromszínű ko-
kárdát. A rendőrség dühödten reagált erre, a ha-
talmon lévők uszítására nekiestek a fiúknak, lá-
nyoknak, a törvényesített erőszak erejét fitogtatva. 
Elragadták a kis méretű, házi készítésű nemzeti 
zászlókat, megtaposták, a nyelét összetörték. Le-
tépték a kokárdát, letartóztatták a szervezőket, a 
nemzeti jogokat leghangosabban követelőket. Elő-
került a gumibot is, suhogott a hátakon a Kádár-
kolbász. De a hamu alatt parázsló nemzeti érzel-
meket már nem lehetett visszafojtani, eltaposni. 
Évről évre hangosabb és népesebb lett a március 
15-i utcai tüntetés a fővárosban. A vidéki váro-
sokban is mozgolódtak a fiatalok, neszét véve a 
budapesti eseményeknek. 

Aztán jött a rendszerváltás ideje. Szabad volt 
megünnepelni március 15-ét, sőt október 23-a is 
piros betűs ünnepnap lett. Sajnos azonban a libe-
rális oldalról azonnal megszólaltak a disszonáns 
hangok, a fanyalgás, a fogaknak csikorgatása a 
nemzeti zászlók láttán. Nem feledhetjük, hogy Ta-
más Gáspár Miklós valahogy imígyen, vagy talán 
még egy kissé erősebben szólt egy rendezvényen, 
a magyar zászlókra mutatva: „Nem szeretem eze-
ket a rongyokat”! 

Sajnos, ahogy nem volt igazi rendszerváltás, – 
csak kommunistából vadkapitalistára való gyors 
átváltozás a gazdasági és politikai hatalom igazi 
bitorlóinál, – nem jött vissza az a magától értető-
dően természetesnek vélt korábbi időszak, amikor 
nemzeti ünnepeinken minden házat fellobogóztak. 
Manapság is csak itt-ott teszik ki a piros-fehér-
zöld zászlót. A gúnyos megjegyzések miatt szinte 
hivalkodónak tűnik, ha valaki ily módon is meg-
vallja magyarságát. Mind a mai napig megesik az, 
hogy letépik a kokárdát, bántalmazzák viselőjét. 
Tudjuk, hogy a Lágymányosi hídnál valaki a jár-
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dán békésen vitte a vállán a nemzeti színű zászlót, 
és a legdurvább erőszakkal tuszkolták be a rend-
őrség rohamkocsijába. Említsem az Erzsébet-hídi 
csatát 2002. július negyedikéről? Kit mentett meg 
a nemzeti színű zászló a fékevesztett rendőrségi 
inzultustól, a fenyegetésül előrántott pisztoly lóbá-
lásától? 

Hát, hol élünk mi? Hiszen ma már szinte 
mindenki utazhat tőlünk nyugatra fekvő országok-
ba, ahol a legtermészetesebb dolog a nemzeti 
zászló tisztelete, sőt mindennapos lobogása a há-
zak homlokzatán, vagy a magánházak udvarán álló 
zászlórúdon. Életem során, mint tolmács, elvetőd-
tem Európa több országába, sőt még az USA-ban 
is több hetet tölthettem, baráti meghívással. Ki 
emelne ott kezet a nemzeti lobogóra? Aztán ki 
téphetné ki egy francia, egy olasz vagy spanyol 
kezéből a trikolort, hogy a sárba dobja, megtapos-
sa? 

Az elmúlt napokban zajlott le a 2006-os lab-
darugó világbajnokság. A magyar zászló és kokár-
da dühödt ellenségeinek nem tűnt fel, hogy mind-
egyik világbajnokságra kijutott csapat szurkolótá-
bora szinte tetőtől talpig a nemzeti zászlóba öl-
tözött, az arcára festette a nemzeti színeket, a le-
látókon nem volt kéz, amelyik ne lobogtatta volna 
a saját nemzeti zászlaját?! A megvallott nemzeti 
büszkeség elöntötte az utcákat, az emberek ünne-
pelték azokat, akik dicsőséget hoztak a nemzet 
zászlajának. Ez sem készteti elgondolkodásra azo-
kat, akiknek a számára olyan visszataszító min-
den, ami a magyar nemzeti öntudatunkra emlé-
keztet, azt hangsúlyozza ki ünnepi alkalmakkor és 
jeles napjainkon, akár tiltakozó megmozdulásain-
kon, hogy melyik nemzet fiai, leányai vagyunk? 

Olyan országot sem lehetne találni ezen a 
földgolyón, ahol a Szent Korona micisapka lehet-
ne, a Szent Jobb pedig tetemcafat! Milyen ország 
ez, ahol a több mint ezer éves nemzeti jelképünk, 
a Turul-madár vagy az Árpad-sávos zászló kiveri a 
biztosítékot, mert hiszen a gyűlölködő a maga vak 
tudatlanságában nem ismeri a magyar történelmet, 
nem tud azonosulni a nemzet múltjával és gyöke-
reivel? Hol van olyan ország, ahol történelmi egy-
házakat és hívőiket bárki büntetlenül gyalázhatja, 
kegyeletükben megsértheti, a keresztény templo-
mokat, emlékműveket megcsúfolhatja? Ezt csak a 
mi sorsverte országunkra telepedett, élősködő ne-
oliberalizmus cinizmusa, a határtalan szabadosság 
erkölcsi mértéket nem ismerő önkényuralma teszi 
lehetővé, a december ötödikét követő második 
Trianon után teljesen elszabadulva, az Európai 
Unió határtalanságát hangoztatva! A globalizmus 
legnagyobb dicsőségére az Európai Unió alkotmá-

nyából készakarva kihagyták az Európa keresz-
tény gyökereire történő hivatkozást. 

Újra és újra felteszem a kérdést: miért nem 
szabad a saját hazánkban, Magyarországon ma-
gyarnak, hazafinak lenni? Miért számít „magyar-
kodásnak”, ha öntudatosan megvallom nemzeti 
hovatartozásomat szavaimban, tetteimben, visele-
temben és magatartásomban? Miért számít a má-
sodik világháború előtt még iskolai egyenruhának, 
egyébként ünnepi öltözetnek számító Bocskay-
ruha szélsőjobboldali kihívásnak? Megmagyaráz-
ná ezt nekem valaki? 

Hadd idézzem Lamperth Géza költeményé-
nek első versszavát a magyar zászlóról, melynek 
szavalásával vallottuk meg valaha, még a kommu-
nizmus által meg nem mételyezett világban, hi-
tünket és hazafias meggyőződésünket: 
 

Háromszínű magyar zászlónk 
Mikor látjuk lengeni: 
Szívünk tűzzel és a lelkünk 
Imádsággal van teli... 
Mint nemzeti szentség előtt 
Levesszük a kalapunk, 
És érezzük: e szentjelben 
Egyek – magyarok vagyunk! 

 
Szeretném a következő kis visszaemlékezé-

semmel elgondolkodásra késztetni azokat, akik 
nem ismerik a honvágy fogalmát, akik nem érzik 
azt, hogy ehhez a nemzethez tartoznak, ez a Kár-
pátok bércei által határolt ország a szülőföldjük, 
és nem csupán térkép e táj, hanem anyaföld, meg-
tartó erő, mely minden magyart visszavonz, bárho-
vá kerüljön is a nagyvilágban. 

1951 nyarán történt, hogy mint a szovjet ka-
tonai bíróság által tíz évi kényszermunkára elítélt 
rab, az Észak-kazahsztáni sivatagban (az úgyneve-
zett és sokat mondó Éhség-sztyeppén) egy új bá-
nyászváros építése során, egy leendő óvoda épít-
kezésén dolgoztam a vegyes nemzetiségű brigá-
dommal. Az ottani sivatagi viszonyoknak megfele-
lően az éjszakák hidegek, a nappalok agyforralóak 
voltak. Vattás kabátban indultunk el reggel a lá-
gerből a munkahelyre, de odaérkezésünkkor siet-
ve dobáltuk le, mert már patakzott rólunk az 
izzadtság. 

A zárt sorokban történő bandukolás közben 
észrevettem, hogy míg az én kis darab kenyeremet 
piros mintás ruhadarabba göngyöltem, az egyik 
társam fehér vászonba, a másik zöld katonai zub-
bonydarabkába. 
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Amikor halomba szórtuk a kabátunkat, arra 
kértem a társaimat, hogy a kupac tetejére együtt 
tegyük rá, jól látható helyen, a kis kenyérdarab-
kánkat. Eligazítottam úgy, hogy azok piros-fehér-
zöld szín együttest képezzenek. A munkacsapa-
tunkban nem volt egy magyar sem rajtam kívül. 
Brigádtársaim, akikkel már több éve osztoztam a 
közös rabsorsban, szó nélkül eleget tettek különös 
kívánságomnak anélkül, hogy kérdezték volna, 
miről van szó? Bizonyára sejtették, hogy ez nekem 
jelent valamit. 

A déli rövid pihenőig (amikor aztán sietve 
behabzsoltuk a tűző napon csörögére száradt ke-
nyerünket) a malterkeverés, kőhordás közben 
oda-odapillantottam a három színre, ott messze 
Kazahsztánban. Árvaságomban vigasztalóan jó ér-
zés fogott el, hogy így kerülhettem egy kis időre 
meghitt kapcsolatba drága hazámmal, Magyaror-
szággal, melytől legalább tízezer kilométernyi tá-
volság választott el, a hazatérés minden reménye 
nélkül. 

 Nem kívánom senkinek, hogy perzselő hon-
vágy tüzében értse meg, mit jelent számára a szü-
lőhaza, annak háromszínű lobogója, – de amikor 
ellenszenvvel tekint a kokárdára, legszívesebben 
letépné viselőjéről, – álljon meg a keze, tisztuljon 
ki a gyűlölettől izzó tekintete! Végre döbbenjen rá 
arra, hogy az idegen népek tengerében a magyar-
ság számára a nemzeti zászlónk, a szívünk felett 
viselt kokárda háromszínű, jól ismert együttese a 
nemzeti egységünk tiszteletre méltó szimbóluma, 
és hazaszeretetünk igaz szívvel megvallott, nyílt 
kifejezése! 

 

Nagykanizsa, 2006. július hó 10-én. 
 
 
 
Megjelent a  ZALATÁJ 2006. július 20-i számában 
Megjelent az  ÚJ IDŐK 2006. augusztus 1-i számában 
Megjelent a  BÚVÓPATAK 2006. évi 8. számában  
Megjelent a  MAGYAR VILÁG 2006. évi 33/34. számában 
Megjelent az  ÚJ HORIZONT 2006. évi 3. számában 
 
 

 
 

 

Homoki-Szabó Attila 
 

ENERGIAMEZŐK 

MAGYARORSZÁGON 
 

 
A mostani morális, politikai és alkotmányos vál-
ság leglényege mindeddig ismeretlen volt a ma-
gyar nép előtt. Itt az ideje, hogy elmondjuk, mi 
történt. 
 

Magyarország valójában a világ közepe lett az 
utóbbi hónapokban, ha azt vesszük, hogy a nagy-
hatalmak vezetői melyik államra tekintettek a leg-
többször világtérképüket fürkészve. Valami nagy 
atom-gáz-olaj tároló épül itt nekünk hamarosan. 
 

 

A történet tulajdonképpen már 2004-ben elkez-
dődött, amikor az azóta EU-biztossá kinevezett 
Peter Mandelson megkezdte a kavarást Gyurcsány 
Ferenc miniszterelnökké választása körül. Tony 
Blair főtanácsadója javasolta ugyanis a G8 csoport 
Sea Island-en rendezett 2004. júniusi találkozója 
alkalmával, hogy épüljön fel Magyarországon az a 
hatalmas energia-tározó és -fejlesztő komplexum, 
amely megoldja Európa energia-éhségét. A terv 
hallatlanul bonyolult, nem csoda, hogy a beruhá-
zás előkészítése nem csak titkos, de összetett fel-
adat is volt. Meggyőzni a ruszkikat, hogy nem baj, 
ha egy NATO-államban. Meggyőzni az amerikaia-
kat, hogy mindig mindenki lojális lesz. A néme-
teknek tetszett, az olaszoknak kevésbé, a lényeg, 
hogy elvben megegyeztek. 
 

A döntés tehát megszületett, hogy 2010-ig el-
kezdik építeni azt a központot, ahol a török és az 
orosz vezetékek összefutnak, és ami mellett egy új 
típusú nukleáris reaktor kísérleti üzeme is duru-
zsolhat. Magyarország előnyei: az országnak nincs 
semmilyen katonai potenciálja, tehát sohasem 
kezdi majd erőszakosan államosítani a nagyok já-
tékát. Magyarországon a legelfogadottabb a nukle-
áris energia a közvélemény szemében, 63% támo-
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gatja, míg az EU-átlag 40% körüli. Magyarország 
határos Ukrajnával, amit az oroszok már úgyis 
gyarmatosítottak, és közel van az Adria is. 
 

Ehhez partnernek Mandelsonék a Medgyessy Pé-
ternél sokkal tárgyalóképesebb Gyurcsányt akar-
ták. Jól ismerték őt, mert mindig kísérgette Med-
gyessyt a hivatalos találkozókra, ez a nyurga, ang-
lománnak tűnő, stréber fiatalember. Kovács Lász-
ló a javaslatra rábólintott. A miniszterelnök-váltás 
történetét ismerjük. Az ötletet hivatalosan Blair 
már Gyurcsánynak nyújtotta be. Ferinek rohadtul 
tetszett az elképzelés, és megnyugodott, hogy eb-
ből annyi pénz folyik be az államkasszába, hogy 
bőven van idő befoltozni a szanaszét kúrt költség-
vetést. 
 

2006. február végén látszólag minden ok nélkül 
idejött Putyin. ”Gazdasági, energetikai diplomáci-
át folytatunk Oroszországgal” – mondta egy nem-
zetbiztonsági szakértő akkoriban arról, hogy mégis 
mi értelme volt a látogatásnak. Ez volt az a pil-
lanat, amikor Gyurcsány megegyezett az utolsó 
részletkérdésekben is az addig nehézkesnek bizo-
nyuló oroszokkal. 
 

2006 májusában Gyurcsány Ferenc találkozott 
Henry Kissingerrel. Erről a magyar sajtó nagyon 
szűkszavúan számolt be. A kormányszóvivő azt 
mondta, hogy az amerikai-magyar kapcsolatokat 
tekintették át, a Gyurcsány-blogban meg volt egy 
bejegyzés, hogy áttekintették Európa és Amerika 
helyzetét a világban. Utóbbi járt közelebb az igaz-
sághoz. Ekkor már a nagy nemzetközi szerződés 
szövegének részleteit tisztázták. Gyurcsány bizto-
sította Kissingert, hogy a választási győzelme után 
teljes gőzzel kezdődhet a világ eddigi egyik legna-
gyobb energetikai beruházásának előkészítése, és 
megmutatta a Putyinnal aláírt szándéknyilatkoza-
tot, Február és május között a választások miatt 
jegelték az ügyet, de Kissinger már az új kormány 
eskütétele előtt iderohant. 
 

2006. június 22-én volt a nagy áttörés az ügyben. 
George W. Bush személyesen jött Budapestre, az 
utolsó papírokat aláírni orosz kollégáival. Azt 
ugyan senki nem gondolta, hogy az emberek majd 
elhiszik, hogy júniusban jön októbert ünnepelni, 
de hát elhitték, és ehhez sokat segített a CNN élő 
adása, amelynek közvetítésére a CIA kötelezte a 
tévéadót. Miközben egész Budapest le volt zárva, 

egy titkos delegáció szintén szabadon mozgott: a 
Gazprom vezérkara. Alekszej Miller, a Gazprom 
első számú ura éppen június 21-én érkezett Buda-
pestre, hogy zárt ajtók mögött tárgyaljon Gyur-
csány Ferenccel. 
 

Másnap a Gazprom és a Bush-kabinet vezetői alá-
írták az utolsó aláírnivalót, és Jalta óta a legfon-
tosabb nagyhatalmi megegyezésre pecsét kerülhe-
tett. Miközben a magyar sajtó azt hitte, hogy itt 
most az a kérdés, hogy Sólyom László beszól-e 
Guantanamo miatt, vagy hogy Táncsics börtönét 
most tényleg visszakapjuk-e, addig a Gazprom és 
a State Department vezetői lepapírozták Magyar-
ország és Európa jövőjét. A tervezett beruházás 
háromszor annyi pénzt mozgat meg, mint a II. 
Nemzeti Fejlesztési Terv teljes kerete. 
 

A dologba azonban egy apró hiba csúszott. Gyur-
csányék kihagyták a remek orosz kapcsolatokkal 
bíró szocialista nehézipari maffiát. Puch László, 
Knopp András, Kapolyi László és társaik mellett 
úgy mentek el a szervezők, mintha itt se lettek 
volna. Pedig ők még Mogiljevics idején könyékig 
benne jártak az orosz gáz európai közvetítésében. 
Ez bosszúért kiáltott. 
 

Miután a Gyurcsány-Kóka páros rendre elhajtotta 
őket, augusztusban az öregfiúk Puch László köz-
vetítésével eladták az őszödi beszédet a Fidesz-
nek. Orbán Viktor megnyugodott, hogy az április 
fiaskót könnyű lesz helyrehozni, és izgalmában 
még erdélyi látogatásakor meghirdette a szeptem-
ber 23-i gyűlést a Hősök terére. Egyszerűen kép-
telen volt kivárni amíg hazajön, annyira felélén-
kült. Az volt a terve, hogy addig a hazugság/ille-
gitim szlogeneket jól bejáratják, és a téren lejátsz-
szák az őszödi beszédet. Jó minőségben, óriási 
hangfalakból. Döbbent arcú tízezrek. Mindenütt 
megismételt híradóbevágások, satöbbi. 
 

Gyurcsányék azonban kaptak egy fülest, hogy mi 
készül ott. Feriék nem tétováztak, és elébe menve 
az eseményeknek kinyomták a szöveget maguk. 
Gyurcsány Győrből azonnal reagált, a legkisebb 
zavar és meglepettség nélkül beindult a kommuni-
kációs gépezet. Orbán köpni-nyelni nem tudott, 
keddre tért magához, addig meg se szólalt nyil-
vánosan, és aznap is csak délután, Elrontották a 
játékát. 
 

Hétfőn azonban közbejött még egy mentőötlet. A 
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Szabadság téri tv-ostrom kezdetekor Gyurcsány 
leporolta az 56-os kommunista tankönyvet, és az 
akkor elkúrt módszert sikeresen alkalmazta. 
Ahogy akkor is hagyták a vérengzést a rádió előtt, 
ő is visszafogta a rendőröket a TV-nél. Azt akarta, 
hogy az ország egyrészt beszarjon, másrészt lehe-
tőség legyen statárium bevezetésére. Elég volt né-
hány brutális megtorló ítéletet hozni, hogy az em-
berek elgondolkozzanak azon, hogy már csak járó-
kelőnek is lenni két év letöltendő szabadságvesz-
tés. Ugyanakkor a lángoló autók képe, és másnap 
a mesterségesen hosszúra nyújtott ütközet a Bla-
hán biztosította, hogy a közvélemény és az ellen-
zék is óhajtsa a rendet. 
 

Putyint még így is nyugtatgatni kellett. Gyurcsány 
ezért kedden gyorsan elrepült Szocsiba. „Európá-
nak szüksége van az orosz energiahordozókra, 
Oroszországnak az európai fogyasztókra. Aki itt 
valamit nem ért, az előbb-utóbb rajtaveszít” – 
idézte Gyurcsányt a Kommerszant című orosz lap. 
Putyin pedig ezt bírta mondani szintén azon a 
kedden: „Semmi nem mutat arra, hogy ne valósul-
na meg a Magyarország területén tervezett hatal-
mas gáztározó, amely nemcsak a magyarországi 
gázellátás stabilizálását, de az egész európai ellá-
tást szolgálja.” A másik feladata Gyurcsánynak az 
volt, hogy megkérje Putyint, az orosz titkosszol-
gálat tegyen már rendet a renitens gáz-lobbista ős-
kommunisták között. Meg nézzenek már utána, 
nem a régi, Jelcin-érában feltört Gazprom-vezetők 
vannak-e a háttérben. 
 

Nyugi még ekkor sem volt, Ferinek el kellett ro-
hannia Berlinbe is, mert Európa legnagyobb gáz-
fogyasztói a németek, és ők nagyon nem akarják, 
hogy az ellátás akadozzon egy kormányválság mi-
att. Meg kíváncsiak voltak, hogy akkor most Pu-
tyin lemondta az egészet vagy nem. Ezért volt 
olyan sürgős az a kínosra sikeredett randi Angela 
Merkellel. Épp azon a pénteken a városban volt a 
francia és a belga miniszterelnök is, akik szintén 
szerettek volna megnyugodni. 
 

Ugyanezen a napon, tehát 22-én jelent meg az 
osztrák-sajtóban a Strabag-botrány, amelyben az 
egyetlen név szerint bemószerolt magyar politikus 
Puch László volt. Gyurcsány kis EU-segítséggel is 
üzent az áruló lobbinak, hogy kuss a nevük. Köz-
ben a Putyin-vonalról nyugalomra intette őket az 
orosz titkosszolgálat is. 

Orbán Viktort csak az önkormányzati választások 
után avatták be a részletekbe, bár a beruházásról 
nagy vonalakban azért tudott. Amikor október  
4-én este 100 üzletemberrel tárgyalt hivatalos 
megfogalmazás szerint, akkor mondták el neki, 
hogy hagyja békén a kormányt, amíg az építkezés 
meg nem kezdődik. Addig az amerikai-orosz-
német-EU alkut károsan befolyásolná egy esetle-
ges kormányváltás, nem kéne az időt húzni, mert 
a végén még a szlovákok építhetik meg azt a nagy 
valamit. Orbán pénteken a saját tüntetésén, több 
tízezer híve előtt jelentette be, hogy nem akar kor-
mányt dönteni. Cserébe Gyurcsány elfogadta, 
hogy 2009 körül kiszáll. „Ha már buknom kell, 
akkor jobb, ha a reformok végrehajtása után bu-
kok ebben az országban” – mondta 12-én Lon-
donban. 
 

A megegyezés után most már tényleg nincs aka-
dálya annak, hogy tavasszal markolók szántsák fel 
Magyarországot, és itt folyjon össze a kelet összes 
gáza és olaja egy bazi nagy reaktor alatt. 

 
 
 

 

Jung Péter 
 

A MAGYAR SZENT KORONA 

RENDSZERE 
 

 

Köszönetnyilvánítással kell kezdenem, hiszen 
semmi újat nem kellett belevinnem abba, amit 
előttem már mások megtettek. Mindössze úgy 
éreztem, hogy tovább lehet még keresni a rendet, 
a rendszert e szent tárgyon. Köszönet a sok mun-
káért, amit azért tettek, hogy a téma napvilágra 
kerülhessen és hozzám is eljuthasson, megérint-
hessen. 
Köszönet Dr. Pap Gábor, Szántai Lajos, Born Ger-
gely, Dr. Kiszely István, Csomor Lajos Uraknak, 
hogy a vállaikra ülhettem! Előadásaikban, publi-
kációikban fellelt gondolataik, illetve az, hogy 
mertek, tudtak dolgokat másképp gondolni. Ez se-
gített, hogy merészségem legyen. 
 

Szeretném úgy kezdeni, ahogy Dr. Pásztori-Kupa 
István kezdte sorait: 
„...E kis írás csupán szerény kiegészítésül kíván  



MAGYAR TÖRTÉNELEM 

 10 

szolgálni...” Én is csak hozzátenni szeretnék e té-
mához, a magam szerény képességeit használva. 
Vágyam, hogy mint egy ötletbörze felvetése, mely 
bár elvethető, további gondolatok megszületésé-
hez segítsen, tovább vigyen. 
 

Kiindulási alapok: 
 

1.  A korona egyként értelmezendő, nem szed-
hető szét latin és görög koronára 

2.  A szinteknek értelmük, így szerepük van 
3.  A korona képeinek üzenete van 
4.  A képek helyzete fontos 
5.  A képek sorrendje fontos 
6.  A képi üzenet a fény felszabadításról, a fény 

útjáról (is) szól 
7.  A képek hordoznak asztrológiai informáci-

ókat 
8.  A hátsó részen a Fiúval egyező helyzetben 

az Anya volt, vagyis csere történt. 
9.  A két király az abroncson cserélt kép 

 

Felvetések: 
 

1. Aki a koronával elbánt (meggyalázta) az 
sokkal többet tudott/sejtett róla, mint felté-
telezzük, de megsemmisíteni nem merte, il-
letve a látványvilágot is megőrizte, hisz tud-
ta vissza kell majd adnia. Ám az üzenetét 
(működését) megnyirbálta. 

2.  A fenti tételből következően 16 kép eredeti. 
A legritkábban látható részen mertek csak 
teljesen más képet felszerelni, azaz a hátsó 
három helyen. 

3.  Ám merni kell nagyobb tételben gondolkod-
ni, és elhinni azt, amibe tisztességes ember-
nek nehéz beleélnie magát: 
A tisztességtelenségnek, megszentségtelení-
tésnek nincs felső határa az emberben. Azaz 
jóval aljasabbak voltak három kép utólagos 
felszerelésénél! Azon gondolkodtam, hogy 
„Mit tennék még a koronával, ha meg akar-
nám rontani (ill. elrontani), és bízom abban, 
hogy a felszínesség már kezd eluralkodni az 
embereken, már csak a látvány a lényeg? 
Ráadásul alig van valaki, aki precízen isme-
ri a koronát, hisz jórészt elrejtve élte életét. 
 
Össze kell cserélnem az eredeti képeket, míg Össze kell cserélnem az eredeti képeket, míg Össze kell cserélnem az eredeti képeket, míg Össze kell cserélnem az eredeti képeket, míg 
néhányat a helyén hagyok!néhányat a helyén hagyok!néhányat a helyén hagyok!néhányat a helyén hagyok!    Ha Isten a Rend, 
akkor Zűrzavart kell teremtenem a világá-
ban! Ha a korona képei közt rendszer van, 

akkor azt fel kell számolni, megszüntetni 
Istenhez hasonlatosságát. Mindezt úgy, hogy 
felületes ránézésre ne tűnjön fel, hogy ez 
már mennyire nem az eredeti. 

 

Kérdések: 
 

1. Lehetséges-e, hogy akár a pántokat is le-
szerelték az abroncsról, fordítottak rajta? 

2. Vannak-e jellegzetes sérülések? Történhet-
tek-e ezek az áthelyezések következménye-
ként? 

 

A gondolat szülte feladat egyértelmű volt, tudok-e 
találni egy magas szintű rendet, üzenetet? 
 

Kiindulás: 
 

1.  Az Atya rendben a helyén van 
2.  A Fiú is a helyén van. Amit ki lehet már 

most emelni, az az, hogy az asztrál rend-
szerben sok helyen megjelenhet, mint ahogy 
meg is jelenik, hiszen ő a kezdet és a vég, és 
közte minden. A fogantatás, a halál-feltáma-
dás, a fény megszületése. Szerepe kell le-
gyen abban, amikor lejön a fény a koronán, 
akár többször is. 

3.  Az Anya helye a hátsó részen a pártázatban 
van. Amellett, hogy ez még mai ésszel is lo-
gikus, forrást is találni igazolására. (Révai 
Péter, Decsy Sámuel) Egyet kellene csak ki-
emelni, hogy ez egy egyenlő oldalú három-
szög egyik sarka, azaz az Anya ugyanolyan 
értéken szerepel, mint a Fiú. Ez következik 
a keret egyezőségéből, az elhelyezkedés azo-
nos szintjéből is. A későbbiekben még sze-
repet kap ezen feltétel a rendezésben. A 
szint hasonlósága a szerep hasonlóságát is 
adja! (de nem az egyezőségét) 

 

Van egy meglehetősen biztosnak tűnő kiindulási 
pontunk: Az igazi szentháromság, egy főtengely 
mentén. Atya – Fiú – Anya. Oldalról szemlélve 
háromszög alakban. ���� 
További kijelentésként nagy biztonsággal megte-
hetjük, hogy a pánt és az abroncs képei közt nincs 
helycserére lehetőség. A pánton teljesalakos latin 
feliratú szereplők, az abroncson mellalakos görög 
feliratúak vannak. E rendnek maradnia kellett. 
Innentől kezdve, viszont szabad a vásár az átren-
dezésre megbízást kapott kezében. A feladata a 
lehető legnagyobb összezavarás, nem feledve azt, 
hogy azért egy-két dolgot a helyén lehet hagyni, 
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hiszen amit kiveszek, az meg is sérülhet, vagy ép-
pen az őt hordozó felület is sérülhet… 
Hosszan nézegetve a képeket rögzítő peremezések 
szabálytalanságait, akár igaz is lehet a feltevésem. 
    

Az átrendezettek és a helyükön maradók:Az átrendezettek és a helyükön maradók:Az átrendezettek és a helyükön maradók:Az átrendezettek és a helyükön maradók:    
 

Az elinduláshoz használjuk fel azt, hogy az ősz 
szakáll és a zöld ruha kiemelt szereplőknek jár, 
azaz ők vannak legközelebb az éghez, az atyai tu-
lajdonságokhoz. Azaz Péter, Pál, János, a felső 
szint és maradjon Jakab. 

4. Péter maradjon az Atya jobbján! Őrá bízatott 
az igazi egyház megtartása. Őrá bízták a 
szellemet. ���� 

5. Ki legyen bal kéz felől? Itt már érdemes 
(kell) cserélni, ha összezavarni akarok. Le-
gyen János! Őrá lett bízva az Anya. Balol-
dalt ott a test. A megtestesülés. ���� 

Mit találtam középen? Ott, a lélek, a Szentlélek. 
Ezt így tanok szerinti, ez egy szembenállás az 
asztrál síkon, egy fontos tengely, a Bak-Rák ten-
gely. Ha szembenállás, akkor legyen a koronán is 
a szemben állás helyzetében! Mint tengelynek, il-
letve a tejútnak a magyarsághoz van köze. Így a 
szkíta térítők, és Dömötör mellett van egy újabb 
kapcsolódásunk a koronánkhoz. 
Ennek tükrében néztem a másik párost! Azt lát-
tam, hogy ott megint egy kiemelt tengelyt találok 
meg bennük, az Oroszlán-Vízöntő tengelyt. Hogy 
van-e a magyarsághoz fűződő jelentősége, nem 
sokat kellett töprengenem, erről már régebb óta 
meg voltam győzve. Ám ennél a pontnál még nem 
sejtettem, hogy végén Pál, a Pálos és a pálosság, 
párosság kérdés lesz még fontos belőle. Pétert és 
Jánost elhelyeztük egy kereszt vízszintes szárán, 
maradt a függőlegesre Pál és Jakab. A két tengely 
metszi egymást, a koronán, és az asztrálkörön 
szintén. Két egyenes kijelöl egy metszéspontot, 
amiről tudni lehet, az ott az Isten. Képileg meg 
pont ott van az Atyaisten. Eddig helyén valónak 
találtam, ahogy az egyből eljutottam a kettőbe, 
abból tovább tudtam lépni a háromba, majd a 
négy egysége is úgy volt négy, hogy benn van az 
öt. 

6.  El kellett dönteni, ki legyen a kereszt alján 
vagyis a király homloka felé. „Legyen Pál!” 
Ennek azért több logikus indoka is van. Ha 
meg akarok valakit mutatni a népnek, akkor 
az azért legyen fontos, nagyon fontos. Hord-
jon zöld ruhát! Szervesen kapcsolódjon a 

Magyarsághoz. Egyelőre egyezzünk meg, 
hogy ahogyan Pap Gábortól hallottam „pál-
ságról, péterségről, jakabságról” van szó. 
Azaz elől van egy ember, aki megtalálta az 
utat Istenhez, az egyik a damaszkuszi úton, 
a másik Egyiptomban lett gazdag fiúból re-
mete vénember. Ha így tekintek rá, már tu-
dom miért Pált kell előre raknom. Arról nem 
is beszélve, hogy így szépen követem azt a 
függőleges rendet, ami a nap járásában a 
fent és a lent. Meg kellene fejteni a hátte-
reket, mert biztos vagyok benne, hogy van 
jelentősége, hogy kép és kép között is teremt 
kapcsolatot, illetve a sorrend is fontos az 
üzenetének megértéséhez. Ehhez, viszont az 
enyémnél helyi értékekkel nagyobb tárgyi 
tudást kell hozzátenni. Én csak a ritmust és 
az átkötéseket látom meg benne, de nem tu-
dom a miértekre a választ. 
Pálnak a kétszerességét még fel kívánom 
használni a későbbiekben. Egy ilyen hom-
lokú koronával a Pálos rend kiemelt szerepe 
is értelmezhetőbb lesz. Mondhatnám, hogy 
végre ők kerültek tekintetünk előterébe. ���� 

7. Hátulra kerül Jakab. ���� 
 

 
 

 

 
A rend keresi tovább helyét a tengelyek mentén. 
Ami rögtön a szemünk elé kerül, az egy másik 
szemben állás, ráadásul úgy, hogy szorosan igazo-
dik az Oroszlán-Vízöntő tengelyhez. E mellé ők 
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egy összetartozó szent párost is alkotnak. Ezek 
Szent György és Szent Demeter, azaz egy Bika és 
egy Skorpió párosa. Kínálkozik, hogy fogadjuk el 
őket ott, ahol vannak. 
 

 
 

8.  György a helyén maradt ���� 
9.  Demeter a helyén maradt ���� 

(A dokumentum végén lévő bejárási ábrán, fekete 
keretes a feltételezett eredeti helyén maradt alak, 
piros az átrakott és kék keretben a megváltoztatott 
alak.) 
 

Adódik a kérdés, hogy vajon a Bak-Rák tengely 
keresztje megvan-e? Természetesen ott van és ők 
is párosként, a két arkangyal: Gábor mint Kos és 
Mihály mint Mérleg. 
 

 
 
Ami nem felelt meg, az e két kép helyzete, és a 
szöge sem. Így nincs jó helyen! Bár jól mutatna 
egy kettős háromszögként a fenti ábrában, de nem 
illeszkedne úgy az Oroszlán-Vízöntő tengelyhez, 
mint a két arkangyal Bak-Rák tengelyhez. Valójá-
ban Csomor Lajos tette a bogarat a fülembe, mikor 
azt írja, hogy Mihály Mária oldalán van. Kipróbál-
tam. Végül is miért ne? Ha figyelembe veszem a 
tekintetének irányát, akkor csakis a király bal ol-
dalára kerülhet, és tekintetét Mária felé fordítja. 
Így a szögének nyitottsága és állása ugyanaz, mint 
a Skorpió-Bika tengely esetében és pontosan kije-

löli a talppontot. A nyíl hegye pedig arra mutat, 
ahol a nap magasan jár. A két ábra egységet mu-
tat. 

10. Gábor is a helyén maradt ���� 
11. Mihályt áthelyezték a mai Konstantin helyé-

ről előre. ���� 
 

Következzenek az orvos szentek. Látszólag velük 
minden rendben, ám egy fogas kérdés akad. Ket-
ten vannak és Mérlegek, így Mihállyal együtt már 
hárman, látszólag felesleges torlódás. De nem az, 
ugyanis talán az egyik legnagyobb zsenialitás az 
alkotásban, hogy itt egy hiányzó elem bejöhet úgy, 
hogy megmarad a párosság szimmetriája, és a 
megmutatni kívánt szentek, illetve szerepük fon-
tossága úgy, hogy illeszkednek egy összetett aszt-
rológiai rendszerbe! Használjuk fel, hogy ők ket-
tős természetűek: úgy Mérlegek, hogy közben Ik-
rek, és mindeközben személyükkel, azzal, hogy 
gyógyítók, gyönyörűen beilleszkednek a hátsó 
részt jellemző Mária világba. Emeljük fel Máriát 
vissza az őt megillető helyre, ahova való és szege-
ződjön az Anyára is annyi szempár, mint a Fiúra. 
Cseréljük át a két képet, mert hát ahova többen 
néznek, oda érdemes másoknak is nézni, ott vala-
mi fontos van. Ha valaki Mária országában nem 
akarta, hogy hátsó hely kiemelt szerepe fennma-
radjon, akkor érdemes lett volna a tekintetek irá-
nyát elterelnie. 

12. Damján átkerül a király jobb oldalára 				 
13. Kozma pedig a király bal oldalára ���� 

Hogy teljes rend és egyensúly legyen, meg kell 
találni Mária bal oldalán lévő, tekintetét őrá sze-
gező fejét zöld glória által övezett alakot, aki 
egyensúlyban van Mária jobb oldalával és a Koro-
na első és hátsó felét is egyensúlyba helyezi. Úgy-
mond a súlyosság egyenletes, a korona nem bil-
len. Legyen minden irányban gyönyörű szimmet-
ria! Azaz a hiányzó két képet töltsük fel arkangya-
lokkal! 
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14. Mária baljára Rafael kerülhet. Aki gyógyító-
ként, a Kozma Damján pároshoz kimondot-
tan illik. Keresni kell neki egy névnapot, 
amire adódott a VI. 20. Nem épp a kívána-
tos első dekád, de akár Ikernek fogadom el, 
akár azt veszem figyelembe, hogy volt pár 
naptárigazítás és névnap igazítás a történe-
lem során, akár lehetett ő Rák is, így végig 
kettősjelölést kapott általam a vizsgálódás 
során, de első dekádos Ráknak vettem. 				 ����. 

15. Ha már van három évszakunk, ráadásul 
oppozíció és kvadrát sejlik, akkor rajzoljunk 
egy újabb keresztet az égre és legyen I. 14-e 
Uriel. ���� E dátumra még szükség lesz. 

 

Itt további ellenőrzésként rendszer keresésként, a 
Bakban és a Kosban Jézusnak két fontos esemé-
nye van, ezért illik melléje e két főangyal. 
Az arkangyalok szerepéhez annyit tegyünk hozzá, 
hogy ők azok, akik összekötik az eget a földdel, az 
alsóbb világokat a felsőbbekkel, és a múltat a jö-
vővel. A további irányok feltárása során, ilyen 
szemlélettel is kell vizsgálni őket. „Liftek”, amik 
segítenek szinteket, időket ugrani. Mondhatnánk 
őket táltosoknak, táltos paripáknak is, az akadá-
lyokon átsegítő szerepük alapján. 
 

A fénv útja körbejáA fénv útja körbejáA fénv útja körbejáA fénv útja körbejár: (utolsó ábra szerint)r: (utolsó ábra szerint)r: (utolsó ábra szerint)r: (utolsó ábra szerint)    
 

0. Kiindulni csakis a csúcsról lehet. Az Atyától 
ered az ősindíttatás, a teremtés. A betáplá-
lás, az indító impulzus a Kosban éri a vilá-
got így a fény oda kell fentről eljusson. Ki az 
első akin át lejön a földre? 

1. a.a.a.a. Gabriel, aki meghozza a hírt Máriának, 
hogy a Szentlélek által megfogant (III. 24), 
tehát valamivel előbbre kerül, mint Jézus. 
Ez egyben az első „ugrás” a tér-idő rend-
szerben, és persze a koronán, amihez egy fő-
angyal kellett. 
b.b.b.b. Ki fogant meg? A Fiú. Mikor? A Kosban, 
hogy rá kilenc hónapra megszülethessen. 
Tehát ő úgy Kos, hogy közben Bak is, de 
ezen nincs mit csodálkozni, hiszen ő min-
den. Az Atyában minden megvan, és mint 
mondta: „Az atya és én egyek vagyunk”. 
Azaz igazából rajta keresztül érkezik meg a 
fény a földre, lesz ő a Világ Világossága. A 
Fiú az még aki közvetlen az Atyához tarto-
zik, tehát ez nem is számít ugrásnak. Köz-
vetlen nemzette. 

2. Kosból a Bikába vezet az út, már adódik is 
György (IV. 24), átugorva Urielt (I. 14). Ez 
itt most sántít, mert ahol igazi rendszer van, 
ott nem szabad kivételeket képezni. Persze 
nem is sokat kell kutakodni, ahhoz, hogy 
kapcsolatot találjunk a bikasággal Bakos 
József úr a négyes rendszerek ismertetésé-
nél pont a korona négy arkangyala kapcsán 
jelzi a bikaságot Urielnél. Érdekesség még, 
hogy Gabriel Skorpióként lett megjelölve, és 
ő meg egy Skorpió szent mellett van. 
Ám ez mit sem ment abból, hogy a névün-
nep alapján e lépés nem egyeztethető. (per-
sze ettől még egyéb jelentősége lesz) 
Egyelőre nem tudok jobbat, majd talán lesz 
valakinek több ismerete, aki tud mondani 
valamit arról, hogy mi a valódi szerepe a 
Kos és a Bika között. 

3. Itt ha akarnék, akkor rögtön ugorhatnék az 
Ikernek kezelt Damjánba, vagy léphetek egy 
szintet és kapok egy szentet, aki a pánton 
van, (V. l) és Bika, ő Fülöp, vele eljuthatok 
Péterhez, a Rákhoz. Ez egy rövidített út.  
(4m) Mi kell hozzá? Az, hogy ő szkítákat 
térítsen, és rajta keresztül eljuthassak az 
egyházhoz, akit Péter képvisel, és onnan 
már közel az Isten. Vagyis emelkedem az 
égbe, mint ahogy a nap útja is felfele tart, 
akárcsak a fényé, hisz már a Rákban va-
gyok. Ezzel megvan a 16. kép helye, azaz 
Fülöp sincs ma a helyén. (Aki a végső ábrát 
figyeli, annak feltűnhet, ez megint egy páros 
cseréje.) 

4. Ha kihagynánk ezen üdvpontot, akkor 
a.a.a.a. Az irány Damján aki ikerként született 
meg (a Mérlegben) és mehetünk 
b.b.b.b. tovább Rafaelen át, aki ott van az Ikrek és 
a Rák határán. (VI. 20) Ha eddig nem sike-
rült elemelkedni a térítés által, akkor me-
gint egy arkangyalra van szükség, hogy el-
emelkedjünk és egy teljes szintet kihagyva 
ugorjunk Péterhez. Így a korona felső részé-
ben vagyunk, itt nagyon magasan jár a fény, 
a lehető legközelebb kerültünk az atyához. 
Ez volt a második tér-idő ugrás. 

5. Pétertől eljutunk Jakabhoz az Oroszlánba, 
aki hol is lehetne máshol, mint a korona te-
tején, hisz itt a fény aztán teljesen kitelje-
sedhet. Csak úgy áradnak felfele a fény-



MAGYAR TÖRTÉNELEM 

 14 

magok a négylábú állatok testén át mindkét 
szent hátterében. 

6. A fény dolga innentől az, hogy elkezdjen 
alászállni, le a szinteken keresztül a föld fe-
lé. Az már tudható, hogy kell ide egy teljes 
alakos szent, aki Szűz. Megvan a 17. kép. 
Bertalan (VIII. 24) volt itt hátul. (Megint 
egy tükör csere, egy átfordítás, úgy tűnik 
mintha a hazugsághoz tükör kellene.) A fény 
útja folytonos, lefelé tart az anyához. Mária 
a Szűz. Ott van ugyanolyan összekötőként 
Mária hátul, mint elől Jézus. Azért lett fel-
vetve az elején, hogy egy szinten kell 
kezelni az Anyát Fiúval. Mert ahogy lejött a 
Kosban a fény úgy jött le a Szűzben, közvet-
lenül. A mérték és az arány ugyan az. A mi-
nőség más. 

7. a.a.a.a. Mehetünk Márián át Mihály arkangyal fe-
lé, aki már a Mérleg (IX. 29) és 
b.b.b.b. tovább Kozmához, aki itt, mint Mérleg 
minőség szerepel (IX. 27) 
m.m.m.m. amennyiben a fény nem jön le Márián át, 
akkor sem szakad meg a folyam, az arkan-
gyali tér-idő ugrás lehozza. Ez esetben már 
a harmadik. Kezd látszani egy rendszer. Az-
az amennyiben elmaradna az üdvtörténet, 
akkor az angyalok munkája tartja fenn az 
idő telését, az idők végezetéig. Ők az isteni 
kegyelem hordozói a világ működtetői. 

8. Az út tovább visz Demeterhez, (X. 26) aki 
Skorpió 

9. Jézuson és Márián át lefele lehet közle-
kedni, a jobboldali pánton felfele lehet köz-
lekedni. Ezek szerint nem történhet más a 
bal oldali pánton sem. Felfelé mehetünk. 
Hogyan? Hát a térítés által, mint Fülöpnél. 
Itt András lesz, aki így a Zodiákusban is 
helyén van. Nem csak azért van a helyén, 
mert a Skorpióból jövünk, hanem mert egyet 
feljebb lépve egy Bakot találunk, akit nem 
most erőltetünk ide, hanem más szempontok 
alapján már eleve ide rendeltünk. 

10. Jánoshoz értünk. (XII. 27) Elértük az egyik 
legsötétebb pontot az évben, fordul a nap. 
Miért van fenn? Mert „Én vagyok a kezdet 
és a vég”. A csúcs és a mély. Azaz a két 
végletben ott az Isten, hisz tudni lehet, hogy 
Ő a legsötétebb órákban ölel át. Kezdenek a 
szálak összefutni, azaz már nincs kit helyez-

getni. Keresztbe-hosszába, fölfelé és lefelé 
egy többszörös rend kezd láthatóvá válni. 

11. Ugyanazzal a mozgással, mint ami megvan 
Péter és János közt, átléphetünk Pálhoz, az-
az a Vízöntőbe lépünk. A mozgás is ugyan-
az. „Ahogy fent úgy lent”. Vízöntőben va-
gyunk, ebből tudható, itt történni fog valami. 
Kell legyen arkangyali mozgás és kell le-
gyen szenteken átvezető, pánton áthaladó 
mozgás. 

12. a.a.a.a. amennyiben nem történik meg a pálfor-
dulás és marad Saul, nem vár rá más, mint a 
halál. Ezzel ő visszatér üdvözölés nélkül az 
Atyához. Vagyis a Halak 



 nem más, mint 
az Atya. Mi történik azzal, akinek útja során 
nem sikerült üdvözülni? Visszakerül a kar-
ma kerekére. Nem marad más neki, mint 
hogy újra beleszülessen az anyagba, azaz 
Gáboron át leküldik és a Kossal elkezdve 
kezdődik elölről a körben járása. 
b.b.b.b. megfordul, visszafordul a damaszkuszi 
úton. Tudjuk, Jézussal találkozik. Jézus a 
koronán ott is van nem messze tőle. Mond-
hatni csak egy kis „hitetlenség” választja el 
őket egymástól. Mivel Tamáson (XII. 21) át 
megyünk, tudjuk, hova fordultunk vissza. A 
Bakba vissza kellett térni, mert még nem ér-
hetett véget a történet. Valaminek, valaki-
nek meg kellett történnie, egy születésnek, 
és ez a Bakban van. Ide kell tehát fordulnia 
annak, aki a karmát fel akarja oldani. 
A szeretet ereje, ami kivezethet az anyag-
ból, azaz Jézus, hogy megváltotta a bűnt, az 
anyagba testesülést. A lényeg: viszsza kell 
fordulni a Bakba Jézushoz. Meghalt éret-
tünk, azaz ami az Atya volt az előbb fent, az 
a Fiú itt lesz lent, a Fiú ugyanúgy Halak, 
mint az Atya. Ha másképp nem, hát a gép-
kocsik hátuljára ma is felrótt ősjelkép segít-
het belátni, a Fiú bizony a Halak is.  
Ha rajta keresztül jutunk el a HALál-hoz, 
akkor meg lettünk váltva (az atyánál). A fel-
támadás vár ránk, egy magasabb szinten 
kapcsolódhatunk Isten tervébe. Hiszen a 
feltámadás már a tavasz, azaz a Kos kezdete 
már elmúlt. Mehetünk tovább a Bika felé. 
Íme itt az örök élet titka. Hogy a Bakból a 
Kosba egy ugrás történt? Igen a Halakon ke-
resztül. Igen, megszületett-meghalt feltá-
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madt, de hát miért ne lehetne Jézussal na-
gyobbat ugrani a tér-időben, mint egy ark-
angyallal lehet? 
c.c.c.c. Nem volt szó Urielről, azaz a negyedik 
angyali mozgásról, transfigurációról, trans-
portációról és egyéb transz állapotokról. 
Volt két lefele mozgás és egy felfele az 
angyalok által, akkor Urielé csakis felfele 
mehet. Mivel Tamás és Krisztus révén a 
Bakban vagyunk a Bak által Urielnél is 
vagyunk. Január 14-e után hova vihet ő  

minket felfelé? Egy átlényegülésbe, szó volt 
róla „jakabság” van, és „pálság” és páros-
ság. Pál átlényegül Pállá. Az idő folyamatos, 
január 15-el eljutottunk Remete Szent Pál 
ünnepéhez. Itthon vagyunk. 

 
Hogy mit csinál itt Pál és a Pálosok, innen tovább 
már nem megyek. Azt hadd meséljék el azok, akik 
otthonosak a témában. Megállok a romolhatatlan 
testnél és várom mi lesz vele. 
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BOTOS LÁSZLÓ 
 

2007: Árpád-év 
 

 

Nagyvezérünk 1100 éve adta vissza lelkét Istennek 
 
A legjelentősebb európai dinasztia megalapító-
jának 1100 éves jubileumára emlékezik nemze-
tünk. Árpád nagyfejedelmünk 907. július 7-én ad-
ta vissza lelkét Istennek – a Teremtőt az ő korá-
ban, ősi vallásunk szerint is Istennek hívtuk mi, 
magyarok –, a halál győztes csata megvívása köz-
ben érte. 
 
Népünkre tizenkét évvel a honfoglalás után nyu-
gatról tört rá az ellenség. A német-római hordák 
Lajos király parancsára a magyarok kiirtásának – 

”Ugros eliminandos esse” – céljával özönlöttek 
földünkre a Dunánál. 
 
Így írtak a harcról történészek a XIX. században: 
”Már június 17-ikén 907-ben roppant sereg gyűlt 
össze az Ensen túl Ensburg vára és Sz. Flórián ko-
lostora között, hol maga Lajos király is szemé-
lyesen jelen volt. Az itt megállapított hadjárati 
terv szerint, – melyben Nagy Károly császárnak az 
avarok ellen ezelőtt több mint egy századdal (794) 
szerencsésen sikerült hadműködésének utánzásá-
ra ismerhetünk, – a német haderőnek, mely legna-
gyobb részben nehéz gyalogságból állott, három 
hadoszlopra osztva egyszerre kellett előnyomulni s 
a Duna völgyében működni. Maga a király s mel-
lette Burghárd passaui püspök és Aribó gróf a tar-
taléksereggel Ensburgnál foglaltak állomást. A 
Duna északi partján a vitéz Luitpold határgróf 
nyomult elő; a déli parton Dietmár salzburgi érsek 
Zakariás säbeni, Ottó freisingi püspökök, Gum-
pold, Hartvich és Helmprecht apát urak vezették 
zászlóaljaikat; középett a Dunán Sieghard herceg, 
a király rokona Rathold, Hattó, Meinhard és 
Eisengrin bajor főurakkal vonult alá a hajóhad-
dal, a dunaparti két hadsereg fedezete alatt. Mind 
a három hadosztály akadálytalanul nyomult elő 
Pozsony tájáig, miután az Ensen innen lévő ma-
gyar csapatok a túlnyomó erő elől visszavonulva, 
az ellenségnek szabad tért engedtek. 
 
A magyar haderő vezetői, mielőtt erejüket össz- 

pontosíthatták, csak apróbb lovas csapatokkal 
nyugtalanították a salzburgi érsek hadosztályát, 
mely a további előnyomulást veszélyesnek tartva, 
Pozsony irányában megállapodott s a könnyű ma-
gyar lovasság csatározásai ellen csak czélszerűleg 
megerősített táborában találhatott biztonságot. Mi-
után azonban a nemzetségek zászlóaljai megér-
keztek, az összes magyar haderő az ellenség had-
testeit külön-külön s legelsőbben is a főpapok tá-
borát határozá megtámadni. Iszonyú volt a vihar-
ként rohanó magyar lovasság támadása, nyilaik 
zápora tetemes veszteséget okozott a bajorok sűrű 
soraiban: de e rövid heves roham az erős fekvésű 
tábor tömeges ellenállását egyszerre nem bírta 
megtörni. A magyarok ekkor, hogy czéljokat érjék, 
a lassúbb, de biztosabb módhoz folyamodtak. 
 

Egyes kisebb csapatokban véletlenül rohanták 
meg az ellenséget, s éppen oly gyorsan száguldot-
tak vissza táborukba, mind roham közben a német 
táborra, mind visszavonulásukkor üldözőikre sza-
kadatlan nyilazva. Éjjel nappal, jobbról balról, 
mind addig folytak a csatározó támadások, míg az 
ellenség e folytonos zaklatásban kifáradva erejét 
és bátorságát nem vesztette. Ekkor minden oldal-
ról tömeges rohamot intéztek a lankadt bajorokra, 
s augusztus 9-dikén a megvívott tábort összeti-
porták. 
 

Dietmár érsek, Ottó és Zakariás püspökök s több 
főpapok a viadal helyén halva maradtak. Még 
azon éjjel a legnagyobb csendben átúsztatott a 
Dunán a magyar hadsereg, s másnap hajnalban, 
mielőtt Luitpold a túlparti szerencsétlenségről ér-
tesülhetett volna, ennek táborát is fölveré, zavarba 
hozá s csaknem egészen megsemmisíté. A fővezé-
ren s Eisengrin királyi főasztalnokon kívül tizen-
kilencz bajor főúr esett el a viadalban, s ezrenként 
borították a csatatért a németek tetemei. Kik kö-
zül csak kevésnek sikerült Ensburgba Lajos ki-
rályhoz menekülni. A bajor nemesség színe ott ve- 
szett. 



MAGYAR TÖRTÉNELEM 

 17

Harmad nap a hajóhadra került a sor. Ezt a fedező 
hadosztályok tönkre tétele után kétségbeesés szál-
lá meg s a magyarok győzelme e napon az előbbi-
eknél még könnyebb lőn. Sieghard herczeg csak 
futással menthette meg életét; Rathold, Hattó és 
Meinhard a halottak közt maradtak. Így a magya-
rok három nap három sereg fölött ünnepeltek tö-
kéletes diadalt. 
 
A koczka fordult s a támadottak támadókká vál-
tak, s nyomón űzték a szétvert hadak megfutamo-
dott maradványait, melyekkel csaknem egyszerre 
érkeztek Ensburg közelébe, útközben Szent-
Pölten monostorát is fölégetve. Lajos király pihent 
hadaival ellenök vonula. A tért, melyen a két se-
regnek találkozni kellett, oldalt erdők szegélyez-
ték, s ezeket a magyarok szokásuk szerint előre 
erős csapatokkal rakták meg. A királyi sereg 
támadása után a magyar lovasság csakhamar fu-
tásnak ered, a németek diadalt reményelve hév-
vel nyomulnak utánok, de a mint az erdő mellett 
elhaladnak, a lesben álló csapatok borzasztó ria-
dással kitörve, hátba támadják őket. E pillanatban 
a futamodók megfordítják lovaikat, és sűrű nyila-
zással fogadják üldözőiket, kik két tűz közé szorít-
va s néhány pillanat alatt bekerítve, fegyvereik 
csapásai alatt hullanak el. A király kevesed ma-
gával csak nagy bajjal menekülhetett Paussauba.” 
(Szabó Károly, A magyar vezérek kora 148-154. 
II. 1892.) Hogy a német hadsereg veresége teljes 
volt, azt az egykorú évkönyvírók sem tagadják. 
 
Lajos király már nem mert többé bajor földön tar-
tózkodni. Németország biztosabb nyugati részébe 
húzódott. Az Ennsen alól fekvő szép vidék egé-
szen a magyarok birtokába került s még az augs-
burgi nagy veszteség után is, egész Géza vezér 
idejéig birtokukban maradt. 
 
Álmos fia, Árpád – mint Badiny Jós Ferenc írja 
egy tanulmányában – kemény katonai nevelést 
kapott. Serdülőkorában már Ismerte a turáni-ma-
gyar harcászat támadó, védekező rendszerét. 20 
éves korától vezet hadjáratokat. A Nyék törzs feje 
lesz, majd 892-ben apjától átveszi a család ősi 
törzsének, a Megyer törzsnek vezetését. Ő lép 
diplomáciai kapcsolatba Bölcs Leó bizánci csá-
szárral. Majd 894-ben Bölcs Leó követei tőle ké-
rik a magyarok szövetségét a bolgárok ellen. Ár-
pád beleegyezik, és nyomban elrendeli a honvisz-

szafoglaláshoz szükséges katonai és törzsek közöt-
ti intézkedések végrehajtását. Ekkor bizonyítja be 
Árpád államférfiúi rátermettségét, katonai kép-
zettségét összes ismert kortársai felett. 
 
895 tavaszán indultak meg a törzsek az 1200-
1800 km-es útra, és ugyanezen év őszén elfoglal-
ták helyüket a Kárpát-medencében. Ily nagy terü-
letre kiterjedő és egy vezérlő fejedelem akaratá-
nak engedelmeskedő hadműveletnek újabb példá-
ja csak Napóleon idejében ismétlődik meg. Ár-
pádhoz hasonló hadvezér hét évszázadon keresztül 
nem található Európában. 
 
A magyar állam – ekkor még nem királyság – 
megalakulását, megerősödését a nyugati országok 
vezetői gyűlölködve nézték, és az új szomszéd 
megsemmisítését tűzték ki célul. Luitpold bajor 
őrgróf szövetségeseivel 907. májusában indult 
Magyarország ellen. Árpád a túlerőben lévő ellen-
séges sereget júliusban teljesen tönkreverte. Az 
ütközetben – Pozsonynál – súlyosan megsebesült, 
és július 7-én, 67 éves korában visszaadta lelkét 
Istenének. Négy daliás fiát áldozta fel a honvisz-
szaszerzés és megtartás érdekében: Leventét a 
bolgár háborúban, Tarhost, Üllőt és Jutast a Po-
zsonyi csatában. 
 

Kanadai Magyarságtudományi Intézet híranyaga 
 

 
 

Árpád fejedelem szobra 
(Internet) 
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Detrich Attila 
 

II. ANDRÁS KIRÁLY 
 

 

Először is a neve körüli vitát kellene tisztáznunk. 
A régi történetírók, a Magyar Tudományos Akadé-
mia tevékenységét megelőzően András király né-
ven emlegetik. Az Akadémia Endre néven nevezi. 
A helyességet tekintve, a XIX. századi és korábbi 
írókra hagyatkoznék. Így I. András király Endre 
király volt, II. András király pedig András király, 
sorszám nélkül, mert Ő volt az első András nevű 
királyunk. Ennek következtében András fiai közül 
még életében megszületett, és meghalt Endre ne-
vű fia, Endre herceg néven vált ismertté a törté-
netírók között, és halála után született, az utolsó 
„aranyágacskaként” emlegetett III. András pedig 
nem lehet III., így Ő a II. András király néven ne-
vezendő. A nevek és írásmódjuk megváltoztatása, 
az Akadémia egyik fontos eszköze a történelem 
megváltoztatásának, az anomáliagyártásnak. Cél-
ja, hogy a régi történetíróknak ne higgyünk, így az 
eredeti forrásokat semmibe lehet venni. 
 

András király története nem uralkodásával kezdő-
dik, hanem sokkal korábban, még testvére, Imre 
király uralkodása alatt. Édesapjuk, III. Béla ki-
rály másodszülött fiaként, kevés esélye volt a trón 
megszerzésére. Apja annak rendje szerint első-
szülött fiát, Imre herceget koronáztatja meg, Őt 
megjelölve utódjaként a trónon. Az erős akaratú 
András még hercegséget sem kap, mivel Imre fia 
III. László megszületik. András a trónörökös szü-
letésével végleg elveszti esélyét a trónra, és a 
hercegségre egyaránt. Fegyvert ránt, és erős sere-
get toboroz. Sok főúr támogatását megnyeri, így 
valóban erősebb sereget képes kiállítani, mint Im-
re király. Imre próbálta elkerülni a csatát, ezért 
aztán levelekben, és mindenféle követekkel jobb 
belátásra akarta téríteni öccsét, de András a csa-
tamezőn akarta kivívni jogát a trónra. Mivel a 
fegyveres összecsapás elkerülhetetlen volt, ezért 
Imre is felállított egy sereget. Jóval kisebb sereget 
mint öccse, ezért nem fegyveres megoldáshoz, 
hanem bízva Isten kegyelmében, tett egy utolsó 
kísérletet a békés megoldásra. Bátorsága oly nagy 
volt, hogy leírhatatlan. Imre nem akarta, hogy ma-
gyar magyart kaszaboljon a csatamezőn, ezért 

amikor a két sereg farkasszemet nézett, és készült 
a rohamra, fegyvereit és páncélját eldobta, lován 
ülve, kezében a jogarral az ellenséges sereg köze-
pére léptetett. A szónoklat magyar lelkekhez szólt, 
és elérte célját. Bonfini megpróbálta visszaadni a 
király szavait: 
 

„Nos hát, vitézek, ki lesz az, aki a királyok szent-
séges vérére kezet mer emelni? Ki fog lesújtani 
arra, aki a mennybeli István akaratából e méltósá-
got elnyerte? És ha minden hatalom az Istentől 
való, hát ki lesz az, aki a királyi felséget erő-
szakkal meggyalázza? Hiszen maguk a királyok 
méltóságukra gondolva akár akaratuk ellenére is 
kénytelenek eltűrni a tiszteletet és a hódolatot. 
Nem Imre vagyok én, nem magánember, hanem a 
mennyei István helytartója, utóda és örököse, az 
állam képviselője, akit nem a ti hozzájárulásotok 
és nem az örökösödés joga tett meg Magyarország 
urának, hanem ama Istenség és a Szent Korona 
szellemisége. Kire emeltek hát fegyvert, szeren-
csétlenek?...” 
 

Szónoklatában tovább fejtegette a király szentsé-
gét, és azt, hogy ha magánemberként ölik meg, 
akkor egyszerű orgyilkosok. 
 

A hatás nem maradt el, a katonák fegyverüket a 
királynak ajánlották fel, és sorban kértek bocsá-
natot. A király pedig teljes kegyelmet gyakorolt a 
lázadók felett, sem fogságra, sem anyagi bünte-
tésre nem ítélte őket, de még az ellene szövetkező 
főurakat sem. András testvérbátyja szónoklata mi-
att elbujdokolt szégyenében. A királyra feleskü-
dött nemesek azonban elfogták, és a király színe 
elé vitték. A király pedig ítélkezett felette, és az 
ítélet olyan volt, hogy András soha többé nem tá-
madt sem Imrére, sem annak családjára. Büntetés 
nem volt, hanem a jogos sérelmet engesztelte ki a 
király, így hercegi címet adományozott András-
nak, és a Dalmát és a Szlavón bánságot adomá-
nyozta hercegségként öccsének. Olyan jogokat ka-
pott András, hogy szinte királyságként működtet-
hette hercegségét. Imre még életében királlyá ko-
ronáztatja fiát Lászlót, aki trónra lépésekor na-
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gyon fél nagybátyjától Andrástól. András azonban 
semmiféle szövetkezéssel, vagy nyílt készülődés-
sel nem fenyegeti az új királyt, megszerzett jogá-
val élve, és Imrének tett esküjéhez híven. 
 

László király azonban néhány hónap után csilla-
píthatatlan hasmenést kap, melyben meg is hal. 
Bátyja, András királyhoz méltó temetést rendez 
neki, és Fehérváron temeti el, királyhoz méltó sír-
ban. 
 

András koronázásával kapcsolatban a források 
megoszlanak, mivel nehezen nyomon követhetők a 
korabeli egyházi tisztségek betöltői. Egyes forrá-
sok szerint (Fraknói) ekkor nem volt esztergomi 
érsek, ezért a kalocsai érsek koronázza meg a ki-
rályt. Bonfini szerint az esztergomi érsek András 
ellen szavazott a királyválasztáson, de mivel min-
denki más elfogadta Andrást, így az érsek perbe 
fogta, és eretnekséggel vádolta a királyt. Ezért a 
kalocsai érsek koronázta meg. Abban viszont 
megegyeznek a források, hogy nem az esztergomi 
érsek koronázza meg Andrást, ami valójában ko-
moly problémát jelent, ugyanis ekkor még ezt a 
feladatot csak és kizárólag az esztergomi érsek 
láthatja el. Fraknói szerint később a kalocsai ér-
seket nevezik ki esztergomi érsekké, így az esz-
tergomi érsek koronázza meg Andrást. Nem lehe-
tünk biztosak sem egyik, sem másik történetíró 
igazában, az viszont bizonyos, ami ez után követ-
kezik. 
 

Magyarország történetében a legnagyobb egyházi 
háború kezdődik. A kalocsai érsek hadat toboroz, 
hogy fegyverrel kényszerítse az esztergomi érse-
ket a koronázási jog megosztására a két tisztség-
viselő között. Az esztergomi érsek fegyvereseket 
nem toboroz, de hallani sem akar Kalocsa köve-
teléseiről. A forrongáson felbátorodva a veszprémi 
püspök az egyházmegye területének növelésére, 
támogatja Kalocsát. Nem akar különösebben nagy 
területeket Esztergomtól megszerezni, csupán egy 
apró területet a Börzsöny déli lejtőjén. Egy mél-
tatlanul ritkán emlegetett, szinte feledésbe merült 
Pálos kolostor megszerzése Veszprém célja. En-
nek a kékesi Szent László kolostornak a valódi 
szerepe és szentsége egy külön tanulmányt érde-
mel, így ennek részletezését mellőzöm, csupán 
annyit jegyeznék meg róla, hogy ez a kolostor pon-
tosan szemben volt a Duna másik oldalán álló pi-
lisszentkereszti kolostorral. Az ügy végül nem 

fegyveresen oldódik meg, hanem 1256-ban, azaz 
50 év eltelte után a budai zsinat alkalmával 
(Cherrier). IV. Béla király Guido pápai bíbornokot 
hívja a zsinatra, hogy a vitás kérdésekben igaz-
ságot tegyen. 
 

András király megkoronázása 1203-1205 közé te-
hető, a források erre vonatkozólag eltérnek. Fele-
sége Gertrúd három fiúnak és egy lánynak ad éle-
tet. A legidősebb testvér Béla herceg, aki követi 
apját a trónon. A középső fiú Kálmán herceg, Ha-
lics hercege, a legkisebb Endre herceg, aki Dal-
máciát és Szlavóniát kormányozza (Pallas Lexi-
kon). A lány pedig Árpád-házi Szent Erzsébet. A 
koronázást követően komoly problémák adódtak 
országszerte, mert Andrásnak sok ellenlábasa 
akadt, elsősorban azok, akik Imre király mellett 
álltak a nevezetes ütközetben. A belső rend meg-
teremtése kicsit to-vább tartott 10 évnél, de sike-
res volt. Virágzott a gazdaság, rend és béke honolt 
hazánkban (Képes Krónika). 
 

1217-ben András király a Szentföldre indul ke-
resztes háborúba. Ezzel kapcsolatban megint csak 
megoszlanak a vélemények, de az előzményekben 
egyetértenek a történetírók. III. Béla, András apja 
az első felkérést a pápától kapja, hogy vegyen 
részt a keresztes háborúban. A felkérésben volt 
egy komoly politikai üzenet is, a magyar sereget a 
királlyal együtt a Német-Római császár parancs-
noksága alá rendelte a pápa. III. Béla kifogá-
sokkal elhárította a felkérést, de ígéretet tett, hogy 
másodszülött fia András eleget fog tenni a szent 
feladatnak. Béla után Imre király is kapott felké-
rést, de Ő a belviszályokra hivatkozással nem in-
dított sereget. András azonban elvállalta a megbí-
zást és 10.000 lovaggal (nehézlovasság) vágott ne-
ki az útnak. 
 

A megoszló vélemények Katona József: Bánk Bán 
drámájából jól ismert történettel kapcsolatosak. 
Egyes vélemények szerint (Pallas) mielőtt a ke-
resztes hadjáratra indult volna, Gertrúdot megöl-
ték, és Jolántát feleségül vette. Bonfini szerint a 
Konstantinápolyban seregeket egyesítő Andrást 
keresi fel Bánk Bán, felesége halálhírével. Talán 
Bonfini leírása a helyesebb, mert a hazafelé tartó 
Andrásnak feleségül ajánlja lányát a görög csá-
szár, és ha András ekkor nős, akkor ezt az aján-
latot nem kapja meg. Itt van egy újabb eltérő vé-
lemény, ami bizony komolyan elgondolkodtat. A 
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Cherrier féle egyháztörténet és a Pallas Lexikon 
szerint András szinte földönfutó volt ebben az idő-
ben, a királynői ékszerekből fedezte az utazást. 
Bonfini szerint nem voltak anyagi gondjai, gaz-
dagságban hagyta fiára Bélára az országot a hadjá-
rat idejére. A pápa felkérése úgy hangzott, hogy 
Európa leghatalmasabb és leggazdagabb ura lesz 
a hadjárat főparancsnoka. Ez mindenképpen el-
lentmond annak az állításnak, hogy a király szinte 
földönfutó volt. Fraknói szerint Gertrúd halála 
után öccse Bertold, akit a király felesége befolyá-
sára kalocsai érseknek nevez ki, a nővére vagyo-
nát kilopja az országból. Ez ellentmond annak, 
hogy András Magyarországon tartózkodik, amikor 
Gertrúd meghal, és annak is, hogy felesége éksze-
reiből fedezi hadjáratát. A másik problémát az út-
vonal okozza. Bonfini kivételével azt írjak a forrá-
sok, hogy a velencei flotta Ciprusra, majd onnan 
Ptolemaiosba szállította. Ennek több történelmi 
tény is ellentmond. Elsőként az, hogy a Zára és 
Dalmácia miatt évtizedek óta Velencével háborút 
viselő magyarok, miért pont ellenségüket kérték 
fel a szállításra? A másik tény, ami ellentmond 
ennek az, hogy a visszavert Angol és a Francia ki-
rály csapatait Konstantinápolyban vonta zászlaja 
alá András. András 10.000 lovasa és a hozzá csat-
lakozott ismeretlen méretű erdélyi sereg végigvo-
nul az ellenséges területen titokban, majd a fran-
cia és az angol királyt felveszi seregébe, és újra 
Nyugat felé indul a tényleges hadjáratra. 
 

András oly nagyhatalmú úrként harcolt a Szent-
földön, hogy zászlaja alá a fent említett angol, és 
francia királyon kívül, egy német herceg, és egy 
bíboros vezette püspökökből álló pápai legátus is 
tartozott. Ezen kívül számos lovagrend vezetője, 
mint a Joanniták nagymestere, és számos egyházi 
és világi főrend is a seregében harcolt. Brienne 
János Jeruzsálem királya és Rudolf Jeruzsálem 
pátriárkája is a magyar királyt szolgálta. Magáról 
a hadjáratról is megoszlanak a vélemények, de en-
nek fő oka az lehet, hogy egyik-másik eseményt 
fontosnak tartva, nem ír senki pontos krónikát, ki-
véve az Akadémia, de az meg szöges ellentétben 
áll a többi forrással. 
 

Cherrier szerint a sereg elől elmenekült a Moha-
medán ellenség, így kisebb ütközetekkel söpörtek 
végig egészen a Tábor hegyi várig. A vár ostroma 
közben a Tripolisi gróf és a Joanniták nagymes-

tere összeveszett, ezáltal két pártra szakadt a se-
reg. A két párt két irányban elhagyta a tábort. Így 
a magyarok egyedül folytatták az ostromot, egé-
szen addig, amíg valaki megmérgezte Andrást. A 
király túlélte a mérget, de azonnal hazaindult. 
 

Pallas Lexikon szerint, a sereg Tábor hegyénél 
feloszlott a főrendek meghasonulása miatt, majd 
András Nyugatnak indult, és bevette Damiette vá-
rosát. Innen indult haza Magyarországra, de mie-
lőtt Konstantinápolyba ért még három alkalommal 
megütközött a törökkel. 
 

Bonfini szerint a támadás egyenesen Damiata felé 
indult, ezt kitűzve fő célul András. A város a kö-
zeli Kairó és a közeli Babylon miatt stratégiailag 
nagyon fontos. A várost hármas téglafal, és a Ní-
lusból kivezetett vizesárok vette körül. Az író cso-
dákat és mondákat jegyzett fel az ostrommal kap-
csolatban. 
Damiata városát egykor Heliopolisnak azaz a nap 
városának nevezték a görögök. A nyugati világ ezt 
nem fogadta el ezért Damiata-nak, vagy Damiette-
nek nevezték el. A város mellett egy magas „fá-
roszi” torony állt, mely az elővárost hivatott meg-
védeni a kalózoktól és a rablóktól. 
 

András kettéosztotta seregét, és egyszerre támadta 
meg a tornyot és az elővárost. Remekül bevált a 
haditerv, a torony a saját védelmével volt elfoglal-
va, ezért az elővárosokat hamar bevették. A hadi-
tanács legnagyobb megrökönyödésére, és ellen-
szegülése ellenére az elővárosban talált javakat 
András a katonáknak adta, abból semmit sem tar-
tott meg. Az immáron gazdagon táplált, és kin-
csekben sem szűkölködő katonák, elképesztő 
elánnal támadtak a toronyra, így annak bevételére 
sem kellett sokáig várni. András jól cselekedett, 
amikor a gazdagságot azoknak adta, akik meg-
szenvedtek érte. A jó cselekedet meghozta gyü-
mölcsét, Isten megsegítette, elfoglalta az elővá-
rost, és a tornyot. 
 

Sajnos nem tudta megakadályozni a pápai legátus 
működését, akik megkeresztelték a nem keresz-
tény lakosságot, akik ebben nem akartak részt 
venni, és más hitűek maradtak, azokat megvádol-
ták eretnekséggel. A német, francia, angol és 
jeruzsálemi királyok és hercegek máglyán égették 
meg a szerencsétlen hitüket fel nem adó város-
védőket. Ezt már nem tűrhette Isten, így áradást 
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küldött a Nílusra, mely a keresztes sereg készle-
teit elsodorta. Sem takarmány, sem étel nem ma-
radt, így katonák és állatok egyaránt éheztek. 
András erre is megtalálta a megfelelő megoldást, a 
nem keresztények lelki üdvéért böjtöt rendelt el 
táborában. Ez alól még a királyok sem lehettek ki-
vételek. Néhány hetes böjt erőtlenítette katonáit, 
amikor Isten megbocsátott nekik, és a szultán se-
regét kereső eltévedt karavánt küldött a táborba. 
Az 500.000 fős szultáni sereg élelmezésére szánt 
készletek egy sokkal kisebb seregnek fejedelmi 
ellátás volt. Az új erőre kapott ostromlók továbbra 
is gyűrűben tartották a várost, a kiéheztetés tak-
tikáját alkalmazva. 
 

Egy éven keresztül várakoztak a keresztesek, de a 
város tartotta magát. A város lakossága 70.000 fő-
re tehető volt, ami nagyon sok ember, ha etetni 
kell őket. Mégis tartották magukat, miközben a 
keresztesek több ostromkísérletet is tettek, de az 
említett nagyszámú várvédő ellen semmi esélyük 
sem volt. Ekkor András égi segítséget kért. Né-
hány nap múlva nem lőttek vissza a várból és a 
falakról is eltűnt az őrség. Néhány bátor katona 
bemászott és kinyitotta a kaput. A várba rohanó 
sereg csak holttesteket talált mindenhol. A város 
lakosságából mindössze 2-3000 lakos élte túl a 
tomboló pestist. 
 

András minden sarokra oltárt, és füstölőt állítta-
tott, és miután ezeket felépítették a fertőzéstől fél-
ve a falakon kívül vert tábort. Két hónap elteltével 
a gall sereg királyukkal az élen, megtámadta a 
százszoros túlerőben levő szultáni sereget. János 
Jeruzsálem királya támogatta, míg András határo-
zottan ellenezte a támadást. A gall sereget meg-
semmisítette a szultán, de amikor András a segít-
ségükre sietett a még így is húszszoros túlerőben 
levő ellenség megfutott. Táborukat hátrahagyták, 
melyből nagyon sok kincset oszthatott szét a főve-
zér. Visszatértek Heliopoliszba, ahol a túlélő la-
kosság továbbélhetett és megtarthatta vagyonát is. 
András a felállított összes oltárnál hálát adott Is-
tennek a városért, és azért, hogy ilyen kevés em-
bere vesztette életét az ostrom idején. Fél évet 
töltött a városban a király, ezalatt Itáliából, Né-
met- és Franciaországból rengeteg katona érkezett 
hozzá, akik csatlakoztak seregéhez. Ezek elsősor-
ban a bőkezű király híre miatt érkeztek. 
 

János, Jeruzsálem királya már nem mert vissza- 

jönni Heliopoliszba Andrással, a kapu előtt saját 
seregével elment. Mire András serege már majd-
nem duplájára duzzadt a kalandorokkal, egy erő-
sebb haddal visszatért, és igényt tartott a városra. 
A pápai legátus figyelmeztette, és kérte, hogy ne 
sértse meg a fővezért, de János nem hallgatott rá-
juk. András tanácsot tartott, és Babylon ellen in-
dult. Ekkor János, amint kilépett a kapun a sereg, 
a nem keresztény lakosságot kiirtotta, az oltárokat 
leromboltatta, a füstölőket eloltatta. Amint ezzel 
végzett, a pestis újra kitört és elnéptelenedett tel-
jesen a város. Isten lesújtott a bál papok, moha-
medánok, és más hitűek legyilkolásáért Jánosra. 
 

Eközben András egészen előretört a Nílus mentén, 
de a szultán óriási cselt eszelt ki ellene, gátat ve-
tett a Níluson, és amikor az eléggé felduzzadt, a 
keresztes hadra engedte a vizet. A víz azonban 
kettévált, és elkerülte az András vezette sereget. A 
keresztesek egy szigeten találták magukat a siva-
tag középen. A szultán pedig körbevette a szigetet, 
és megadásra kérte Andrást. A szabad elvonulá-
sért az immár kísértetvárossá vált Heliopoliszt 
kérte. A keresztesek elvonulhattak hát szabadon. 
 

Ami elgondolkodtató azonban, hogy a szultán 
szent ereklyéket adott ajándékba a magyar király-
nak, mint például Krisztus keresztjének egy da-
rabját. Megkapta még István első vértanú és az 
antiochiai Margit koponyáját, Tamás és Bertalan 
jobbját, Áron vesszejének egy darabját, és egy 
kancsót, melyben Jézus a vizet borrá változtatta. A 
felsorolás nem teljes, csak azokat sorolja fel Bon-
fini, melyeket személy szerint értékesebbnek tart. 
 

A Képes Krónika hasonlóan sorolja fel a Magyar-
honba hozott ereklyéket, azzal a különbséggel, 
hogy „kincstárnyi” aranyért vásárolja meg András 
király. Bonfini és ezen forrás is megegyezik ab-
ban, hogy békét és gazdagságot talál a király ha-
zatérésekor. Cherrier és a Pallas szerint komoly 
anyagi problémák voltak az országban és a belső 
helyzet is nagyon rossz volt. Nem bíztak meg a 
„vesztes” királyban a magyar főrendek, ezért szer-
vezkedni kezdtek a király ellen.    Azzzz akadémia sze-
rint egyenesen katasztrofális volt a helyzet. Telje-
sen üres volt a kincstár, és nem maradtak királyi 
birtokok, a pápa kitagadta az egyházból a királyt, 
Béla és Endre pedig szövetkeztek a megdöntésére. 
 

A rossz helyzettel kapcsolatosan van azonban né- 
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hány probléma, például az, hogy hazatértét köve-
tően háborúba keveredik az Osztrák Frigyessel, 
aki ellen a pápa Andrást támogatja. Ha belvi-
szályok vannak, és üres a kincstár, akkor hogy vi-
sel hadat idegenek ellen a király? A pápa támad-
ja-e azt a királyt, akit röviddel hazatérése előtt 
Jeruzsálem királyává koronázott? Az egyházból 
miért tagadják ki azt, aki rengeteg ereklyét hozott 
a keresztény világba, és templomoknak adomá-
nyozta? Azoknak adományozta, akik eljöttek a fo-
gadására. A hazatérésekor a monda szerint nagy 
pompával és ünneppel fogadták, és a nagy szám-
ban összegyűlt egyházi személyeknek mindnek tu-
dott ajándékozni egy-egy ereklyét. A pápa egyes 
vélemények szerint, Dénes nádor tevékenysége 
miatt rekesztette ki az egyházból. Ennek fő oka az 
volt, hogy Európa legnagyobb hatalmának irányí-
tását zsidókra bízta. Az is szerepel más vélemé-
nyekben, hogy az egyházi személyek, mint püspö-
kök, érsekek, kinevezésében nem kérte ki a pápa 
véleményét, sőt, a pápa döntései ellenében saját 
embereit nevezte ki. Ha azonban kirekeszti a pá-
pa, nem kérheti fel keresztes hadjárat vezetésére, 
főként úgy, hogy alárendeli a többi királyt és her-
ceget. Ha hazatérte után rekeszti ki, akkor viszont 
nem támogatja Frigyessel szemben, az viszont 
tény, hogy támogatta. A pápa nem szerette And-
rást, sőt mindent megtett annak érdekében, hogy 
halottként lássa. A lánya, Árpád-házi Szent Erzsé-
bet szentté avatásán nem is említik, hogy András 
az apja, és a királyt meg sem hívják a ceremó-
niára (1234). 
 

Hogy lehet vesztes az a király, aki legyőzte Euró-
pát? Ha a hadjárat történetét végiggondoljuk, ak-
kor világosan kitűnik, hogy Andrást meghalni 
küldték a Szentföldre. Megmérgezték, belehajtot-
ták egy csatába többszörös túlerővel szemben, 
majd magára hagyták. András mégis talpon ma-
radt, Istennek tetsző cselekedetet hajtott végre, 
dicsőségben, kincsekkel megrakottan, szinte vesz-
teségek nélkül tért haza. 
 

András egyik legnagyobb tette volt, hogy Burgun-
di Bertalan pécsi püspököt, akit a pápa száműzött 
visszahívott, és székébe visszahelyezte. Miért fon-
tos ez? Mert ez a remek püspök volt, aki az egyet-
len magyar alapítású szerzetesrendet, a pálos ren-
det segítette hozzá a megalakuláshoz. Ő építtette 
az első kolostort Patacson, és meghívta a klast-

romba az alapítót Boldog Özsébet, hogy „vélemé-
nyezze”. Ezen vizitáció hatására épült meg Pilis-
szentkereszten Özséb kolostora, és ezek után kér-
te a pápától a rend megalapítását. 
 

Amiről a királyt mindenki ismeri, az az Arany-
bulla. Nem akarok különösebben szót emelni ez-
zel kapcsolatban, de ha ezt is megvizsgáljuk, bi-
zony a nyugati hatalmakkal ellentétben az Árpá-
dok örökét erősíti. A lényege a Király Szentsége, 
és a szabadságjogok, melyek kivétel nélkül min-
den magyar nemesnek megjárnak. Amiről viszont 
fontos néhány szót említeni az a nádor és a külföl-
diek ügye. A nádort korlátozza jogaiban, vagyis 
nem engedélyez a király távollétében adományo-
zási és ítélkezési jogot. Ennek azért van jelentő-
sége, mert Dénes tárnokmester, aki András király 
nádora lett a szentföldi hadjárat idején, bizony 
rengeteg birtokot és címet adományozott el. A bir-
tokok és címek, vagy inkább tisztségek, méltó-
ságok mind zsidók kezére kerültek, akik úgy for-
gatták vagyonukat, hogy a királyi vagyonból mind 
több jusson a saját zsebükbe. Erre vonatkozik a 
következő paragrafus is, ami a külföldiek vagyon-
szerzési és méltóságszerzési jogát korlátozza. Eh-
hez annyit érdemes hozzáfűzni, hogy valamely ok-
ból Dénest a király soha nem penderítette ki mél-
tóságából, és soha nem kérte rajta számon csele-
kedeteit. A fia IV. Béla uralkodásának kezdetén 
Dénest teljes vagyonelkobzással és száműzetéssel 
sújtja. 
 

András király családi helyzetéről még néhány 
mondatban megemlékeznék. Első felesége Gert-
rúd volt, akit a Bánk Bán vezette összeesküvés 
során öltek meg. A tőle született gyermekeiről 
megemlékeztünk már fentebb. Második felesége 
Jolánta, akitől lánya született, akit szintén Jolán-
tának neveztek el. Harmadik feleségét Beatrixot, 
uralkodásának utolsó évében vette nőül. Béla fia 
nem ismerte el királynénak, és az országból mene-
külnie kellett, így Ausztriában született meg And-
rás utolsó gyermeke István. István fia volt az utol-
só „aranyágacska”, vagyis az utolsó Árpád-házi 
király III. András. 
 

Badiny szerint András „link”, dorbézoló, élvhaj-
hász uralkodó. A beavatott király Imre volt. Az én 
véleményem szerint mindkét király beavatott volt. 
Mindkettőnek megvolt a saját maga útja és felada-
ta, és mindketten azt maradéktalanul ellátták. 
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Nem lehet két különböző típusú, és különböző 
utat bejáró király között olyan párhuzamot, vagy 
olyan különbözőséget kimutatni, ami egyik fontos-
ságát a másikkal szemben kiemeli. Imre példát 
mutatott, és felemelte Andrást. Példa volt bátorsá-
ga, és az öccsére mért „büntetése”. 
 

Összefoglalva András király volt, aki rengeteg 
ereklyét hozott az országba, aki képes volt testvér-
bátyja Imre királyi szentségét elismerni, fiát támo-
gatni az uralkodásban. Le tudta győzni Európa, a 
magyarok életére törő ármányát a Szentföldön, és 
a szultánt is. Ebben a kérdésben is úgy látom, 
hogy legyőzte, hiszen a szultán menekült, amíg 
menekülhetett, és a legyőzött király egy kipusztult 
városért, a szabadságát, és csodálatos ajándékokat 
kapott. Ha elgondoljuk, hogy a szultán nem kí-
mélte és nem is félt más királyoktól, csak András-
tól, akkor nem tekinthetjük vesztesnek semmikép-
pen sem. Szilárd és erős országot hagyott fiára 
Bélára, és hozzásegítette a Pálosokat is rendjük  

megalapításához. Egyszerűbben András jó király 
volt, és Magyarhonnak dicsőséget hozott és emelte 
a fényét nemzetünknek. 
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BERÉNYI LÁSZLÓ GÉZA 
 

Holisztikus világszemlélet 7000 éve a Kárpát-medencében 
/ a KöR-iS-TeN fraktál / 

    

    

 A táguló világegyetem modellje a három lát-
ható dimenzióban elképzelve a gömb formához ve-
zet. A középponttól való egyenletes elmozdulás – 
a felfújt léggömbhöz hasonlóan – ezt a formát 
eredményezi. A valóság ennél sokkal bonyolul-
tabb. Az asztrofizika mérései azt bizonyítják, hogy 
az egyenletes tágulásból nem rekonstruálható 
egyetlen olyan pont sem, melyet kiindulópontnak 
lehetne tekinteni. Azaz a galaxisok mindegyike tá-
volodik minden másiktól. Így azok minden pontja 
a tágulás középpontja is egyben.  

 
 A rész az egész tulajdonságait hordozza. A  

holográfiában találkozunk ezzel a jelenséggel. Ha 
egy holografikus képet fényérzékeny filmre rögzí-
tünk, a filmkocka meglepő tulajdonsággal bír. 
Akármilyen apró darabokra vágjuk is a kockát, a 
legkisebb darabból is visszaállíthatjuk az eredeti 
képet. 

 
 Mindkét jelenség világunk fraktál jellegére 
utal. A fraktalitásnak nevezett tulajdonságról ak-
kor beszélhetünk, ha a vizsgálat tárgya bármely 
metszetében (bármely léptékben) ugyanazt a 
struktúrát mutatja. A fraktálokat néhány évtizede 
kutatják. 
 

 

 
 

(1. ábra) 

 
A képen látható „fraktálfán” nagyon jól érzé-

kelhetjük a jelenséget. A törzstől elindulva egyre 
kisebb ágakhoz jutunk. A léptékváltástól függet-
lenül mindegyre ugyanavval a szerkezettel talál-
kozunk. Hogy a kozmosz egészére is vonatkoz-
tatható lenne a fraktalitás, a matematikusoknak 
még eddig nem sikerült bizonyítaniuk. Bár, ha le-
egyszerűsítenénk a dolgot, talán mi is beláthat-
nánk. Vegyük a két – amúgy felcserélhető – meg-
nyilvánulási formát. A gömbforma jellemzi a ré-
szecske jellegű megnyilvánulást. A gömb látható-
an megfelel fraktál kritériumnak: bármely lépték-

ben nagyítjuk, továbbra is gömböt kapunk. A hul-
lámjelenségről viszont elmondható, hogy a rész 
tükrözi az egészet: egy hullámból rekonstruálható 
az összes többi. 
 
 Úgy tűnik az ókor embere ebben a felisme-
résben is megelőzött bennünket, hiszen a turáni 
népek jelképeinek elemzése során fény derült e 
népek (az ókori magas kultúrák) azonos világ-
szemléletére. A „KöRiSTeN” egykorú névvel il-
lethető (mai szóval: holisztikus ) világkép ismer-
tetése során a jelképek, mint analógiák segítségé-
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vel az Élő Valóság legfőbb jellemzőjét, annak    
fraktál jellegét hangsúlyozták ki. Egyben választ 
is adtak arra a kérdésre, hogy megismerhető-e a 
világ. Ha a szerkezeti összefüggéseket felismer-
jük, és mindegyre azonos struktúrákkal találko-
zunk, akkor mi is elmondhatjuk magunkról, hogy 
lényegében megismertük a világot, hiszen a rész 
az egész tulajdonságait hordozza.  

 
 Azt, hogy a világunk valamely „háromság 
egysége”, ritkán fogalmazzák meg egyértelműen. 
Talán a „Három a magyar igazság!” (Egy a ráa 
dás!) talányos szólásmondásunk éppen erre vo-
natkozik! A Mikrokozmosszal azonosítható Test,  

Szellem és Lélek háromságról talán mindenki hal-
lott már, de ezek egységét nem szokás kihang-
súlyozni. Ennek analógiájaként a Makrokozmoszra 
vonatkoztatható háromságot Anyag, Energia és In-
formáció néven ismertetik magyar kutatók. Más 
megfogalmazásban ez a felismerés Anyag és/vagy 
Energia háromságnak hangzik. Az és/vagy kap-
csolati elem hordozza az információt, mármint azt, 
hogy a két „pólus”, a részecske jellegű anyag és a 
hullámtermészetű energia egy és ugyanaz. A vizs-
gálat módszerétől függően a fényt pl. anyagnak 
vagy energiának érzékeljük. Hogy ez a háromság 
egység is, nem lehet kérdéses, hiszen a világegye-
temből egy van és rajta kívül nincs semmi. 
 

 

 
 

(2. ábra) 

 
 A rendszerelmélet mai állása szerint a három-
elemű, hármas kölcsönhatású rendszer a legki-
sebb rendszer. Ez a háromság az eredőjével alkot 
egy rendszert. Így lesz belőle háromság, ami 
ugyanakkor egység is. Mondjunk példát ezekre a 
háromságokra! Az elektromosságtanból ismert po-
zitív és negatív pólus összekötve egy TeNgelyhez 
hasonló vékony szállal (egy „vezetővel”) alkot egy 
áramkört. A Föld forgás TeNgelye jelöli ki az 
északi és a déli pólust. A háromságok közös jel-
lemzője az, hogy ha bármelyik elemét kiemeljük, 

megszűnik az egység, mert a maradék rendszer-
ként értelmezhetetlenné válik.  

 
 Láthatóan a szentháromság fogalom a világe-
gyetem szerkezeti jellemzője, kicsiben és nagyban 
egyformán jellemző modellje. A zsidókeresztény 
felfogásban a Föld és az Ég elválasztásra került, a 
látható (anyagi) világ és a nem látható (transz-
cendens) szféra elkülönült. A kettő között a kap-
csolat már nem magától értetődő, hanem csak al-
kalmas közvetítők, (pl. papok) segítségével tartha-
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tó fenn. A mesterségesen létrehozott Atya, Fiú, 
Szentlélek modellnek a Természetben nincs ana-
lógiája. Az időben jóval korábbi KöR-iS-TeN 
szemlélet – a nevéből kitűnően – az eredeti 
(szent-) háromságot tartalmazta. A KöR gyök a 
látható (anyagi) világra utal /a képzelt gömbalak  

síkban körnek felel meg, v.ö.: „kerek világ”/, az 
iS (iZ) gyök a transzcendens (szellemi) szférával 
azonosítható: /valaminek az íze belső, azaz nem 
látható tulajdonsága/, míg a harmadik a külön-
leges kapcsolatra, az együvé tartozásra, a közös 
TeNgelyre vonatkoztatható. 
 

 

 
 

(3. ábra) 

 
 A nagybetűvel írt mássalhangzók hordozzák a 
jelentést, erre figyelemmel a párhuzamokat köny-

nyebben felismerjük. A kasszu vagy kusita biro-
dalom egykori neve KuRTeNiZ volt. Körülbelül 
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azon a helyen feküdt, ahol a mai KuRdiSzTáN ta-
lálható. (Ez utóbbi háromságnak az egysége, önál-
ló állami léte még várat magára). A KöRiSTeN 
szóból valószínűsíthető a mindenkori követőinek 
megnevezésére szolgáló KöRöSzTéNy, KeReSz-
TéNy elnevezés is. Az angol változat a ChRiS-
TiAN mássalhangzói ugyanazok. 
 
 A magyarban még ma is használatos 
úRiSTeN kifejezés eredetileg (H)úRiSTeN lehe-
tett. Bár ma az Atyaistent értjük alatta, valójában 
ez a KöRiSTeN hármasságra vonatkozott. A HúR 
a KöR szóbokrába tartozik (HuRok, HuRka, 
HoRdó, HeRe, HaRang stb.) A KöRnek HúRja is 
van! A „H” úgynevezett „gyenge” mássalhangzó, 
hamar lekopik. Egyes nyelvekben nem ejtik ki. 
Pl.: Hungary, Ungarn, Hongrois (kiejtve: „ong-
roá”). A magyar úR eredetileg tehát HúR volt. A 
németben ez ma is így van: úR = HeRR! A 
KöRiSTeN fogalom tehát teljes egységben csak a 

magyar nyelvben maradt fenn napjainkig. 
 
 Az alábbiakban választ kaphatunk a költői 
kérdésre, hogy „Hol lakik az (H)úRiSTeN”. A 
KöRiSTeN a Kozmosszal azonos, így mindenütt 
jelenlévőnek tekinthető. Hogy lehet ezt illusztrál-
ni, esetleg az új nemzedékek számára egyértelmű-
vé tenni? Nos, magyarul beszélő MáGusaink ezt is 
megoldották. A tanítás módja eltért a ma megszo-
kottól, kizárólag analógiákra épült. A kis gyermek 
anyanyelvét az anyjától utánzással, azaz analóg 
módszerrel sajátítja el. A Földanyától annak nyel-
vét – az „Örök Világtörvényt” – vajon mi más mó-
don sajátíthatnánk el mi is? A jelképek – melyek 
átszőtték az életüket – mint útjelző táblák mind 
egy irányba, a középpont felé mutattak, jelezve 
azt, hogy „hol lakik a KöRiSTeN”. (Ha minden 
egyközpontú, akkor minden Egy!) A MaG szim-
bólum a Rendezett Világegyetem legfontosabb jel-
képe. 
 

 

 
 

(4. ábra) 

 
 A MaG gömbje és a vele egyközpontú okta-
éder sajátos kapcsolatban vannak egymással. 
Mindkettő a teremtés folyamatát illusztrálja. Ha a 
középpontból indított hat (egymásra merőleges) 
egységvektor végpontjait összekötjük egymással, 
akkor kapjuk mindkettőt. Ha a teremtés hetedik 
fázisaként a végpontokat egyenesekkel kötnénk 
össze, úgy az oktaédert (vagy annak felső feleként 
a piramist) kapnánk, ha pedig körívekkel kap-
csolnánk össze, úgy a gömb főköreihez jutnánk. 
Azt is mondhatnánk, hogy a piramis az euklideszi 
geometriában értelmezhető világmodell, Szent Ko-
ronánk félgömbje viszont általános értelmű, a gör-
bült terek „Bólyai féle” szemléletével rokon világ- 

szemlélet terméke. 
 
 A főköreivel jellemzett GöMb az anyagi világ 
(a forma, a „legtökéletesebb test”) és a nem lát-
ható világ, a szellemi tartalom egyközpontúságára 
utal. A TéR sem látható (a Szellemhez hasonlóan), 
viszont közvetve mégis megjeleníthető a „teret 
rendező” három képsík által a gömbfelületből ki-
metszett három főkör segítségével. Ilyennek látjuk 
a világegyetemet (az „Egy”-et) „kívülről nézve”. 
(A jelkép kétdimenziós, azaz síkbeli feldolgozá-
saival később sűrűbben találkozunk.) Ez a jelkép 
a Mikrokozmoszban is érvényesül. Az osztódó 
sejtMaG pontosan ilyen. Itt találkozunk a frakta-
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litás első bizonyítékával. A Mikrokozmosz – Mak-
rokozmosz analógiát pontosan a szerkezeti hason-
lóságra alapozták. 
 
 Gondolatban járjuk végig mi is a Makrokoz-
moszból a Mikrokozmosz felé vezető utat! Így most 
nem MaGunkból, hanem a MaG szimbólumból in-
dulunk ki és a közép felé tartunk állandó lépték- 

váltással (képzeletbeli kameránk „zoom” funkci-
óját hasznosítva). Az útjelző táblák utunk során 
földrajzi nevek, szerkezeti formák is lehetnek és 
kivétel nélkül azt jelzik, hogy a „KöRiSTeN biro-
dalmában” járunk, (vagyis mindig MaGunkkal ta-
lálkozunk). Első lépésként a Föld nevű bolygó 
messziről is jól látható medencéje felé közele-
dünk.  
 

 

 
 

(5. ábra) 

 
 A Kárpát-medencében – amely közelítően 
KöR alakú – találkozunk egy folyóval, amely 
nyugat-keleti irányról a medence közepén észak-
déli irányra vált. Ha a két tengelyvonalat meg-
hosszabbítjuk, a KáRpátok vonulataival együtt 
körbe rajzolt keresztet kapunk. Ez pedig nem más 
mint a MaG tengelyirányú nézete. A MaG másik 
neve (KöRiSTeN) is kiolvasható a folyónevekbe 
és a medence nevébe rejtett gyökök összeolvasása 
révén. (KáRpát=KöRKöRKöRKöR, TiSza=iSiSiSiS, DuNa=TeNTeNTeNTeN) A 
mellékelt ábra szerint tehát a „világ közepe” a 
Duna TeNgelykeresztjének a metszéspontjában, a 
Pilisben található. A Kárpát-medence az elképzelt 
világgömb alsó fele, míg a Szent Korona a felső 
felének feleltethető meg. Mint látható a kettő 
összeillik, mi több – ha közös tengelyre fűzzük és 
eltekintünk a léptékváltástól – kiderül, hogy a 
kettő egymástól el nem választhatóan EGY! 
 

 Az eGy szó a világeGyetem kifejezés mellett a 
heGy szóban is benne rejlik. Erre is gondoljunk 
amikor közeledünk a szív alakú Pilis hegység felé.  

 

 
 

(6. ábra) 
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 A szív alak deformált körnek felel meg, ahol 
a kör kettős szimmetriájából már csak egyszeres 
(tengelyes) szimmetria maradt. Ha a körbe írt ke-
reszt a Makrokozmosz jelképeként ismert felülné-
zeti világmodellel azonos, úgy a szív a kopt ke-
reszttel (kisze-bábú, ankh-jel) egyetemben oldal-
nézeti világmodellként fogható fel. Itt a szimmet-
ria tengely maga a „világtengely” és mindaz ami 
erre a tengelyre fűzhető, az az eGynek szerves (el-
választhatatlan) része. A szív a lélek hordozója. A 
lélekkel bíró élőlények mind egy szimmetria-
síkkal rendelkeznek. A Pilis hegység ennél fogva 
élőlénynek tekinthető, vagy pontosabban szólva a 
KöRiSTeN földi mása.  

 

 
 

(7. ábra) 

 
 A pilis szó egyik jelentése a körülnyírt fejte-
tőre vonatkozik. A benne lévő iS gyökkel együtt –
lévén „egytengelyűek” – előállt a KöRiSTeN há-
romság egysége. A szív szó angol, német és fran-
cia változata a KöR mássalhangzóit tartalmazza, 
(ez a kapcsolat még feltárásra vár) és a szívalak 
szimmetriatengelyén is találunk további utaláso-
kat a KöRiSTeN jelenlétére. DöMöS helyiségnév a 
TeN és iS gyököt, míg a tengely másik végén lévő 
Pilis csúcs a KöRt jeleníti meg, illusztrálva azt, 
hogy a „teljesség” mindig a TeNgelyen jelenik 

meg. A szimmetriatengely természetszerűleg át-
megy a súlyponton is, ami esetünkben a Dobogókő 
csúcsát jelenti. 

 

 
 

(8. ábra) 

 
 A Dobogókő neve a (sámán)dobot és hangját 
a dobogást/dobolást idézi meg egyidejűleg. A ke-
rek sámándobot a használat során a sámán a belső 
oldalon lévő – tengelykeresztet idéző – merevítő 
rudak metszéspontjánál ragadja meg, így kerül 
kapcsolatba a (világ)tengellyel. 

 

 
 

(9. ábra) 
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 A dob nem választható el a hangjától. Az 
anyag megnyilvánulási formája a részecske jelleg: 
ezt a kerek dob jeleníti meg. Az energia hullám-
természetű, amit a dob hangjával azonosíthatunk. 
A Dobogókő volt a helyszíne a koronázás igazán 
mágikus fázisának. A jól kirajzolódó világten-
gelyre (ezt pótolta később a koronázási domb, meg 
a négy kardvágás) ültették trónusával együtt az 
uralkodót, és itt tették a feje fölé a Szent Koronát. 
Az uralkodó kötelessége lehetett a KöRiSTeN har-
móniája mellett a Kárpát-medence egységének 
megóvása is. 
 
 Egy újabb léptékváltással a mikrovilág felé 
közeledve, a Szent Koronát vesszük górcső alá. 
Vajon van-e köze a KöRiSTeNnek ehhez a koro-
nához? A formája alapján minden bizonnyal, hi-
szen – más: a kelta, koreai vagy a sámánkoronák-
hoz hasonlóan – a Rendezett Világegyetem gömb-
jének felső felét idézi meg. Az „eGy” szimbó-
lumaként nem készülhetett két darabból, melyek 
csak a véletlen folytán találtak egymásra. A koro-
na csüngőin hármas (körformájú) „levélkéket” lá-
tunk, melyek egyik oldalán kereszt alak, másik ol-
dalán veres színű féldrágakő díszlik. Egy térbeli 
testet három, egymásra merőleges tengely irányá-
ból vett nézetrajzával lehet helyettesíteni, így a 
körbe rajzolt egyenlő szárú kereszt láthatóan a ko-
ronánk tengely irányú nézetrajzával azonos. 

 

 
 

(10. ábra) 

 
 A veres szín a vér színe, a vér a lélek hordo-
zója, így szimbólumként a veres szín a transzcen-
dens szféra jelölője. A vér folyékony párja a víz, 
szimbólumok szintjén színe a fehér vagy ezüst. 

Ezért van koronás címerünkön a nyolc veres és fe-
hér sáv (az „árpádsáv” színei) egy függőleges ten-
gelyre rendezve. („Egytengelyű dualitás”) Ezek 
folyékony kategóriák, ezért vízszintesek. A víz a 
látható világ, a vér a nem látható világ megfele-
lője. Ugyanezért vannak a koronánkon párosával, 
a tengelyekre szimmetrikusan elrendezve veres 
féldrágakövek váltogatva átfúrt fehér GyöNgyök-
kel. (GyöNgy = GöMb) 

 

 
 

(11. ábra) 

 
 A gyöngyben a furat a TeNgelyt jeleníti meg, 
mint ahogy a csüngők funkciója is hasonló. A 
csüngők KaRikái egyben íZek is. A közös és „ga-
rantáltan” függőleges TeNgellyel megkapjuk a há-
romságot. 
Olvassuk össze: KöR-iZ-TeN (S = Z = Sz ) 
A korona zománcképei újabb léptékváltást jelen-
tenek, de az előzőekhez képest a változás mértéke 
jóval kisebb. 
 
 A Jézust ábrázoló zománckép új összefüggé-
sek felismerésére ad lehetőséget. A valóságban 
nyílegyenesen az ég felé törő törzsű ciprusfa itt 
görbe tengellyel jelenik meg. A két tükörképben 
látszó fa tengelye a kép szimmetriatengelyében 
találkozik. Ez a pont azonos a Jézus feje köré vont 
aura középpontjával. Az isteni személyek auráját 
körbe rajzolt keresztként ábrázolták, ami a ko-
rábbról ismert „világgömb” tengelyirányú nézete. 
Így eme tengelykereszt folytatásaként kezelhetjük 
az előbbi tengelyvonalakat. A gömbfelület főköreit 
próbálták síkba terítve ábrázolni, azzal a szándék-
kal, hogy a kép egyidejűleg legyen oldalnézeti és 
felülnézeti világmodellnek tekinthető. A szándék 
világos: a Jézus képviselte Mikrokozmosz egyköz-
pontú, tehát azonosan egyenlő a Makrokozmosszal 
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(amit a körbe írt kereszt hivatott megjeleníteni). 

 

 
 

(12. ábra) 

 
 Az elrendezésből az egytengelyű alsó és felső 
világ, vagyis a KöRiSTeN neve is kiolvasható. A 
földhöz kötött növény az alsó világ (KöR), az aura 
a transzcendens szféra, a felső világ (íZ), a kettőt 
összekötő általában függőleges, esetünkben ki-
hangsúlyozottan görbe tengely (TeN) együttese ki-
adja a KöRiSTeN olvasatot. Jézus neve ráadásul 
az iZ gyököt rejti, „Hé-iZ-u” (iSza, JeSsze, Jesus) 
eredeti jelentése sumer nyelven: az „iZ háza”, 
vagyis az iS (iZ) megtestesülése. Jézus ebben a 
kultúrkörben egy megítélés alá esik Zarathust-
rával, Buddhával vagy Manival, akik mind „égi 
küldöttek”, származásra nézve pedig szittyák vol-
tak.  
 
 Jézus neveinek (JesszoSz és KrisztoSz) kezdő 
és végső hangzóit rejtették görög betűkkel a görbe 
tengelyre rajzolt körökbe. Emlékezzünk a jelölés-
mód legfőbb szabályára: aki vagy ami a TeNge-
lyen jelenik meg, az az „eGy”-hez tartozik, attól el 
nem választható. Másik szabály: a formai szim-
metria tartalmi szimmetriát is jelent, azaz a két 
körbe írt különböző betűk ugyanazt az „egy”-et 
jelölik, sőt a „Minden eGy” szabályból követke-
zően itt nem két fát látunk, hanem egyet, csak két 
nézetben! Ugyancsak a most megismert magyar 
világszemléletből fakadóan lesz érthető számunk-
ra a páros szervek sajátos megnevezése a magyar-

ban: fél kéz, fél szem stb. Az „egyén” maga az 
„eGy”, így a két szimmetrikus fél adja ki az egyet. 
 

 A baloldali KöRben betűjelekből olvasható ki 
az iSz és látunk egy darab TeNgelyt is. Ha a 
KöRiSTeN azonosítása még nem tűnt eléggé meg-
nyugtatónak számunkra, úgy tovább is mehetünk 
a közép felé. Jézus jobb kezével – sajátos kéztar-
tással – tart maga előtt egy „bogyót” (apró gömb-
alakú tárgyat) a MaGot. A MaG a kép függőleges, 
egyben szimmetriatengelyére esik (mert hiszen ez 
az ég felé törő mag által kirajzolt, un. „magos” 
tengely, v.ö.: magasság = „magosság”). Magassá-
gilag viszont a szívcsakra helyének megfelelő ez 
az elhelyezkedés. 

 

 
 

(13. ábra) 

 
 A sokatmondó kéztartás olvasata: az első és a 
negyedik ujj KöRt formáz, az ujjak tulajdonkép-
pen íZek (íZületek) és a TeNyér az, ami ezeket a 
TeNgelyhez hasonlóan, összeköti. Láthatóan a 
MaG a KöRiSTeN maga. Jézus mintha azt kér-
dezné: Hát ezt kerestétek? Kár volt olyan messzi-
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re menni! MaGatokban ugyanúgy megtalálhat-
játok!  
 Én a magam részéről biztos vagyok abban 
(bár nem láttam közelről), hogy a Jézus kezében 
tartott MaGon ugyanúgy rajta vannak a főkörök, 
mint az osztódó sejtmagon általában. Aki nem 
hiszi, járjon utána! Érdemes felfigyelni arra, hogy 
a Jézus balján lévő „szent” könyv (a címét nem 
látjuk) nincs a tengelyek egyikén sem. Rá is vo-
natkozik a szabály, ha nem a központban vagy a 
tengelyen lakozik, akkor nem azonosítható az Élő 
Valósággal, nem természetazonos, hanem mester- 

séges képlet. Ez minden könyvről elmondható. Az 
analógiás gondolkodásban nincs helyük a dog-
máknak. 
 
 A „KöRiSTeN” nyomai Indiától Észak-Afri-
kán keresztül a Brit szigetekig mindenütt fellel-
hetők. A KöRiSTeN szemlélet fogalmai a szakrális 
magyar nyelvvel egyidősek. A SzeNT GRált sem 
szükséges tovább keresni, a magyarázata a KöR-
iSTeN fogalomkörben rejlik. 
 

 

 
 

(14. ábra) 
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 A KöRiSTeN szemlélet legalább hétezer éves 
Kárpát-medencei jelenlétét valószínűsítik az aláb-
bi új keletű felismerések. A szemlélet ilyen korai 
megjelenése a tatárlakai agyagkorong új értelme-
zésével vált igazolhatóvá.  

 

 
 

(15. ábra) 

 
 A fektetett téglalap alakú égetett agyag la-
pocskát egy helyen találták a vele egyidős, híres-
neves „tatárlaki amulettel”. A KöRiSTeNről szer-
zett eddigi ismereteink feljogosítanak arra, hogy 
mindkét agyaglapocskát: a téglányt és a kört is is-
merősként üdvözöljük és besoroljuk őket az úgy-
nevezett „oldalnézeti” és „felülnézeti” világmo-
dellek közé. Az „oldalnézeti”-nek„ mondott mo-
dell szimmetriája messze nem tökéletes. Ha a 
baloldali ábrarészt is elfogadjuk egy „lélekkel bí-
ró élőlény” (valamely négylábú állat) nézetraj-
zaként, a jól kivehető jobboldali ábrához hason-
lóan, akkor a szándékot felismerve, legalábbis 
„tartalmi” szimmetriát feltételezhetünk az ábra 
kiértékelésekor. A szimmetriatengelyen – mint ál-
talában – egy növény („életfa”, női minőség) ka-
pott helyet. 
 

Milyen jelentéssel bírhat a tatárlaki ko-
rong? Az írásjelekre nézve sok megfejtési kísérle-
tet ismerünk, egymásnak ellentmondó olvasattal. 
A többség sumér képjeleket lát az agyagkorongon, 
a jelek egy része viszont rovásjelként is azonosít-
ható.1 Így a közelmúltig igazán meggyőző változat-
                                                 
1
 A tatárlaki korong képjel-írásos olvasatát az Ősi Gyökér 2002. 
XXX. 4. száma 64-72. old. Közölte Gyárfás Ágnes - Záhonyi And-
rás - Nagyé Fülöp Krisztina 

tal nem találkozhattunk. Záhonyi András Ősi tit-
kok nyomában című könyvében beszámol új kele-
tű felismeréséről. Eszerint az agyagba karcolt 
írásjelek csillagtérképet rejtenek. A „csillag kör-
kép” a Szekerestől a Nyilasig mutatja a csillagké-
peket, melyek az Ikrek világkorszakban (kb.  
Kr. e. 6000 – Kr. e. 4000 között) a tavaszi nap-
éjegyenlőség idején megfigyelt csillagállásnak fe-
lelnek meg. A későbbről ismert sumer képírás 
képjelei a korong képjeleivel jórészt azonosíthatók 
és jelentésük is azonos a vonatkozó csillag ne-
vével. 
 
 Gondolkozzunk el, mit is mond ez a nagyje-
lentőségű felismerés! A csillag „körkép” (az égi 
világ) központja megegyezik az agyagkorong 
(„anyagi” vagy alsó világ) egyértelműen kirajzolt 
központjával. A célkereszt központjába sűrűsödik 
az Eget a Földdel összekötő TeNgely. A körbe raj-
zolt kereszt az „F” rovásjellel azonos, amely ere-
detileg a Föld képjele is volt egyben. Az „egyten-
gelyű dualitás”, vagyis a KöRiSTeN áll előttünk 
ismét!  
 
 A KoRong a KöR, a négy körcikket íZeknek 
is mondhatjuk, (v.ö.: gerezd, GiRiZd). Az íZek 
szellemi tartalommal bírnak: az írásjegyek a je-
lentéstartalmukkal együtt a szellemi szféra termé-
kei, a csillagképek ugyancsak a felső világra utal-
nak. Míg az „oldalnézeti” modelleknél a két szfé-
ra egytengelyű megjelenítésével találkozunk, itt a 
„felülnézeti” modellnél a két szimbólum egy-
központú megformálását láthatjuk (körszimmetriát 
tapasztalunk). 
 
 A Kárpát-medence 7000 évvel ezelőtti embe-
re tehát közvetítők nélkül, az analógiák segítségé-
vel azonosulhatott a világmindenséggel. Elég volt 
a nyakába akasztani a korongot és a „világten-
gely” máris az ő testének (lelkének, szellemének) 
középpontján hatolt keresztül. Azaz a Mikrokoz-
mosz és a Makrokozmosz TeNgelye (súlypontja) 
egybeesett. A mindenütt jelenvaló KöRiSTeN így 
volt megidézhető. Az ősi „KöRöSzTéNy” rítus a 
„keresztvetés” pótolta és pótolja mind a mai napig 
a nyakban hordott (kör)kereszt funkcióját. Ha ezt 
összecsippentett három ujjal teszik, az egyben cél-
zás a KöRiSTeN legfontosabb ismérvére, a három-
ság útján megvalósuló egységre (világegyetem). 



NYELVÜNK 

 34 

 Hatezer évvel későbbi, ugyancsak Kárpát-
medencei pénzérmék bizonyítják, hogy a gon-
dolamenet semmit sem változott és Árpád-házi 
uralkodóinkat ugyancsak a KöRiSTeN gyermekei-
ként tisztelhetjük. Az érmék túloldalán jórészt az  

uralkodók képmása látható, mely kép egyközpon-
tú lévén a középponti tengelyvonallal, a minden-
kori királyok „égi küldöttek”, vagyis szakrális 
uralkodók. 
 
 

 

 
 

(16. ábra) 

 
 Árpád-házi uralkodóink tehát KöRiSTeN 
szemléletű papkirályok voltak. Kapcsolatot terem-
tettek a Föld és az Ég között. (a koncentrikus kö-
rök ugyanazt az „Egy”-et tartalmazzák, így a külső 
körben a nevével megidézett uralkodó egylényegű 
a belső körben megjelenített világegyetemmel.) A 
belső körben: a Föld jele az Ég jelével („éG” = 
„éK”) egyközpontú. /G = K/ A kettő tehát (egy-
mástól el nem választhatóan) egy! Míg az 5 cm kö-
rüli átmérőjű agyagkorongon lehetőség volt az ég- 

bolt csillagképeinek részletes megformálására, 
addig a negyedakkora pénzérmén az eGet hang-
alaki megfelelője az éK (esetenként gömb alakú 
égitestek, nap és hold) helyettesíti. Árpád-házi ki-
rályaink aranypénzeit Zsombori Sándor: Ősi jel-
képek Árpád-házi királyaink pénzein című köny-
véből idéztük. Szent István koronázása alkalmából 
kiadott emlékérmén viszont „oldalnézeti világmo-
dellt” láthatunk. 
 
 

 

 
 

(17. ábra) 
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 Középen az uralkodói lándzsa látszik, ez len-
ne a szimmetriaTeNgely. Balodalt három KöR is-
merhető fel (a világgömb három nézetben), a lánd-
zsára kötött szalagok a szellemi szférát (v.ö.: szél, 
szellem, szalag) képviselik (iZ). A jobboldalon 
ugyanez a képlet ismétlődik (tartalmi szimmetria): 
a felhőből kinyúló KaR (a KöR), a felhőből (felső 
világ) származik a víz (íZ). Az egytengelyű dua- 

litás (a KöRiSTeN) láthatóan több módon is meg-
jeleníthető, a képírás nagy variációs lehetőséget 
biztosított. 
 A KöRiSTEN szemlélet az Árpád korban –
legalábbis a pénzeken – látszólag töretlenül él to-
vább. Azonban Koppány felnégyelése nem volt 
más, mint leszámolás (a fekete mágia eszközeivel) 
a „KöRiSTeN”-nel és híveivel. 
 

 

 
 

(18. ábra) 

 
 Az intézményrendszer lecserélésével a zsidó-
kereszténységnek sikerült megvetnie a lábát a 
Kárpát-medencében és szívós munkával kiszorí-
tania a „Koppány híveket” a vezetésből. Mátyás 
királyunkat foglalkoztatta utoljára a gondolat, 
hogy a „magyarok istenét jogaiba visszahelyez-
tesse”, azonban – talán éppen emiatt – még idő-
ben megmérgezték. A KöRiSTeN háromsága min-
denki számára ingyenesen hozzáférhető volt, 
szemben a Róma által szabadalmaztatott „gén-
kezelt” Szentháromsággal, aminek hasznosításáért 
viszont fizetni kellett. Ugyanúgy ránk erőszakolták 
1000 évvel ezelőtt, mint manapság az ugyancsak 
nyugatról beszivárgó génkezelt vetőmagvakat. A 

következő tabló azt mutatja be, hogy „nincs új a 
nap alatt!” azaz ugyanazzal „etetnek bennünket” 
már ezer éve. Csakhogy most a MaG másik meg-
nyilvánulási formáját, életünk helyett ételünket 
manipulálják. 
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(19. ábra) 
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Krizsai Mónika 
 

BEGINÁK 
 

 

 Árpád-házi Szent Erzsébet életét tanulmá-
nyozva az érdeklődő kutató eljut férje, Lajos ha-
lálát követő időszakhoz. Innét fogva korábbi életét 
már nem élheti tovább. Nincs mellette támaszként 
férje, apjához pedig nem engedi vissza a thürin-
giai udvar. Fényes, gazdag hozományát felélték, 
ennek hiányában pedig nem engedhetik vissza ha-
zájába. 

Még élt a férje, mikor a rendkívüli tulajdon-
ságokkal megáldott asszony mellé vezérlik Mar-
burgi Konrád domonkos rendi szerzetest. A férfi 
koldusszegény, nincs semmije. Valószínű, ez az 
oka, hogy a jólelkű királylány maga mellé veszi 
gyóntatójának. Gondosan megtervezett akció lehe-
tett ez Erzsébet ellen, amelyben férje családja, a 
domonkosok és minden bizonnyal a pápa is szere-
pet játszott. A cél: pusztítani Árpád örököseit, 
bármi áron. Konrád hatására a férjével határtalan 
boldogságban élő Erzsébet furcsa szokásokat kez-
dett felvenni: éjszakánként felkelt férje mellől 
imádkozni, vezekelni. A vezeklések Konrád bruta-
litásának megnyilvánulásai: Krisztus nevében 
büntet és szolgáltat igazságot egy olyan asszony 
fölött, akinek életét a családjáról, a szegényekről, 
elesettekről, betegekről való gondoskodás tölti ki. 

Lajos halála (1227) után addigi otthonában 
nem maradhat. Kolostorba vonulását valószínű, az 
gátolhatja, mint a Magyarországra térését: hozo-
mány nélkül nem kérheti felvételét. Bánatában a 
„Világban élő nővérek” sorsát választja, akiknek 
„élete a legmegvetettebb”. Akik kétkezi munká-
jukkal teremtik meg létük fenntartást, mélyen val-
lásosak és gondoskodnak a rászorulókról. 

A világban élő nővérek – vagy ahogy nem 
sokkal később (1274) Tournai Gilbert ferences 
rendi szerzetes írja róluk: „Vannak köztünk nők, 
akiket fogalmunk sincs, hogyan hívjunk, szokvá-
nyos nőknek vagy apácáknak, mert sem a világ-
ban nem élnek, sem azon kívül”, akiknek a XIII. 
században terjedt el mozgalmuk Németalföld terü-
letéről. 
 

A Pallas Nagylexikon címszava szerint: 
„Beghinák neve alatt olyan jámbor nők értendők, 
kik bár nem tettek szerzetesi fogadalmat, mégis 

külön helyeken laktak kisebb házakban, legtöbb-
nyire kettesével és kezük munkájával, betegápo-
lással, v. más hasznos foglalkozással tartották fenn 
magukat. Belgiumban léptek fel, valószínűleg a 
XII. sz.-ban, és csakhamar, különösen a keresztes 
hadjáratok idejében, elterjedtek egész Európában, 
Francia–, Olasz– és Németországban. Ami szerve-
zetüket illeti, mint már fennebb érintettük, nem 
tettek szerzetesi fogadalmakat, férjhez is mehet-
tek; minden egyes udvarnak megvoltak külön sza-
bályai, ruházatuk a legegyszerűbb volt, legtöbb-
nyire olyan, mint az illető tartománybeli pórnőké, 
azonban minden háznak megvoltak a ruházatban 
saját színei, barna, szürke v. kék, ezenkívül fejü-
kön fehér fátyolt viseltek. Később általánosan a 
fekete szín kapott lábra. Elnevezésüket illetőleg 
nagyon eltérők a nézetek. ...valószínűbb, hogy a 
beghinák Lambert le Beghe, lüttichi híres hitszó-
noknak köszönik létezésüket, aki 1180 körül ala-
pított Lüttichben (tekintettel az akkor ott uralkodó 
erkölcstelenségre) egy ilyen beghina-udvart...” 
 

A középkorban két út állt a nők előtt: aut 
maritus aut murus – vagy férfi vagy fal (zárda). 

Akik férjhez mentek nem a boldogságot talál-
ták meg a házasságban. Erzsébet boldog lehetett, 
hogy a politikai érdekből megkötött házassága 
szerelemmel teljesedett ki. A germán népek há-
zassági szokásairól Tacitus (kb. Kr. u. 55 – kb. 
120) ezt írja: „...a feleség reménye és óhajtása egy 
időben ér véget. ... egy férjet kapnak, mint aho-
gyan csak egy testet és egy életet, hogy azon túl 
megszűnjék gondjuk, ne tartson tovább vágyako-
zásuk, és ne annyira a férjet, mint inkább a 
házasságot szeressék.” 

 

A germánokról még azt mondhatjuk, barbá-
rok, és azóta sok minden változhatott szokásaik-
ban. Igen, változott. A barbárok keresztények let-
tek. A keresztény egyház négy okát és célját látja 
a házasságnak: 

 

1. gyermeket nemzeni, 
2. az érzéki vágyaktól megszabadulni, 
3. egymást tanáccsal és tettel támogatni, 
4. békeséget szerezni. Vagyis a béke érdeké- 
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ben az apa adja feleségül lányát az ellen-
ségének. 
A változás mértékét döntse el ki-ki saját ma-

ga, figyelembe véve, hogy Tacitus korában nem 
kellett az egész világnak germán szokás szerint 
élni, bár a világ folyamatosan haladt ez irányba, a 
végeredményt pedig ismerjük. 
 

Azok a nők, akiket Gilbert említ, egy har-
madik utat választottak. Ők a beginák. Akik vagy 
férjhez se mentek, vagy özvegységük miatt fordul-
tak a köztes lét felé, vagy férjük beleegyezésével 
éltek Istennek szentelt életet. (Az Istennek szen-
telt élet mindig szexuális megtartóztatást jelent.) 
 

 A keresztény vallásban a harmadrendbeli 
szerzetesmozgalmak megjelenésével előtérbe ke-
rült egy addig homályos terület: a Szentlélek Biro-
dalma, ahol „nincs többé... férfi vagy nő, mert 
mindannyian egyek lettek Krisztus Jézusban”. 
(Galatákhoz írt levél, 3:28.) 
 

 A természetfölötti, spirituális világban a nő 
számára is lehetséges lett közvetlen kapcsolatba 
kerülni Istennel úgy, hogy megkerülhették a fér-
fiak uralta egyházi világot. (A spirituális világ ter-
mészetfeletti világ. Misztikus világ. A misztika Is-
ten tapasztalati megismerését jelenti. Magja min-
denkiben megtalálható. Ahhoz, hogy valaki elér-
hesse, felfelé kell emelkednie, nem lefelé eresz-
kedni a lét mélységeibe. A Fény – Léleknek és 
Szellemnek ősi szimbóluma – felülről érkezik, s 
eloszlatja a felszíni tudat és értelem homályát. – 

Írja Várkonyi.) 
 Spirituális erő mindenkiben lakozik, aki kap-
csolatban áll az Istenséggel. 
 

 A begináktól tanultak a kor misztikusai: He-
inrich Seuse, Jan van Ruusbroec és Eckhart mes-
ter is. Férfiak tanultak nőktől, és nem fordítva! 
 

 Az akkoriban már működő és a frissen ala-
kult szerzetesrendek pártfogolták ugyan a női val-
lásosságot, de nem voltak felkészülve az életmód-
jukat követni kívánó nők tömegeinek kezelésére. 
A ciszterciek szabályzatukban világosan kijelen-
tették, hogy a nőket mindenáron kerülni kell. A 
premontreiek rokonszenveztek kezdetben a laikus 
nők részvételével. Alapítójuk, Xanteni Norbert – 
aki magyar származású volt – engedélyezte a nő-
véreknek, hogy irgalmas cselekedeteket végezze-
nek a világban. (A többi, szerzetesrend mellé ala-

pított klastrom szigorú szabályai nem tették lehe-
tővé még azt sem, hogy a fogadalom letétele után 
kilépjenek a kapuján.) Utóda azonban a szemlé-
lődő élet előtérbe helyezésével eltávolította őket a 
rendtől. Kizáró politikája következményeként ren-
geteg nő marginalizálódott az egyházi életben, aki 
elhivatottnak érezte magát Krisztus követésére. 
Ennek okai abban keresendők, hogy voltak, akik 
nem tudtak elegendő hozományt adni a klastrom-
nak, (ez az életforma tehát csak főrangú nők ki-
váltsága volt), vagy nem akarták vállalni a fogada-
lommal járó kegyetlenül szigorú követelményeket. 
 A beginák előfutárai tehát a premontrei apá-
cák voltak. Megszüntetésükkel és sajátságos hely-
zetükből kifolyólag arra kényszerültek, önmagukat 
hatalmazzák fel, hogy közvetlenül beszélhessenek 
Istennel az Ő eszközeként. 
 

Az első beginának tekinthető nő Marie 
d'Oignies (1177-1213). 

Szülőföldje Liége németalföldi egyházmegyé-
je, a premontrei rend otthona. 

Marie Szt. Ferenc kortársa, sok tekintetben 
női hasonmása. Lemondott gazdagságáról, szigorú 
aszkézist gyakorolt, s egyike volt az első nőknek, 
akik megkapták a stigmákat. Eredetileg házas 
volt, de meggyőzte férjét, hogy vele együtt önmeg-
tartóztatásban éljen. Ezután mindketten egy lepra-
kórházban dolgoztak. (Az önmegtartóztatás már 
évszázadokkal előtte is divat volt, aminek követ-
keztében nagynevű családok haltak ki utód nél-
kül. lsd. Szt. Imre herceg.) 
 

 Szoros kapcsolatban állt a domonkosrendi 
Jaques de Vitry szerzetessel. Életrajzát – vita-ját 
is ő írta meg. Viszonyukban megfigyelhető a ket-
tősség, amely a férfi-nő kapcsolatot jellemezte, és 
először Szt. Jeromosnál figyelhető meg: miközben 
a női nemet, mint egészet megvetették, közeli ba-
rátságokat ápoltak nőkkel. A nők erkölcstelensé-
gét Tertullianus (155/160-220) robbantotta ki, aki 
Évát és a női nemet tette felelőssé az ember bu-
kásáért. Erkölcstelensége mellett intellektuálisan 
is gyengébb nemnek tartották. Ezt a „gyengébb 
elme” ideát Szt. Ágoston (354-430) hangsúlyozta 
ki: „a férfiak megfigyelték a természetes rendet, 
mely szerint a nőknek szolgálniuk kell a férfiakat, 
és a gyermekeknek a szüleiket, mert az az igaz-
ságos, hogy a gyengébb elme szolgálja az erő-
sebbet.” 
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 A szerzetesrendek is potenciálisan fertőzőnek 
tartották a női nemet. Szt. Ferenc zárdában he-
lyezte el segítőjét, Klárát, mert a nőket financi-
álisan és spirituálisan is fertőzőnek tartották. A 
nagy sivatagi kivonulások is a démonok, kísérté-
sek képében megjelenő nők ellen történt. Bár a 
sivatagban nők is éltek nem kis számmal, akik 
viszont nőiességüket olyannyira megtagadták, 
hogy a kivonulásukkor férfiruhát öltöttek, és oly-
annyira csúfították magukat, amennyire bírták. 
Ráadásul ebből még erényt is kovácsoltak. (A kí-
sértések előli elbujdosás során meg kell jegyez-
zem, az ember bárhová megy, magát viszi, fizika-
ilag a távolság nem oldja meg a bennünk levő 
problémákat, maximum elodázza a velük való 
szembenézést...) 
 Ezek a nők szerzetesnők, „sivatagi anyák”, 
„ammák”, nem beginák! 
 

 A furcsa ellentmondás feloldására de Vitry 
bevezette a „Szent Nő” megkülönböztető jegyet. A 
Szent Nő rendkívül jámbor, és utálja testét. 
 Itt azért némi ellentmondás tapasztalható a 
vita írója és a beginák önmagukról kiállított képe 
között. A beginák nem osztották a test megveté-
séről rájuk ruházott képet. 
 

 Magdeburgi Mechtild így írt a testről: 
 

Ne vesd meg testedet! 
Hisz ugyanúgy biztonságban van 

A lélek testében, 
Mint a menyországban – 

Bár nem olyan bizonyosan. 
 

 A beginák abban is mások voltak a többi val-
lásos elhivatottságot érző nőnél, akik elsősorban 
kereszténynek tekintették magukat és csak má-
sodsorban nőnek, hogy mindvégig nőnek látták és 
láttatták magukat. Azzal, hogy sem a feleség, sem 
az apáca identitását nem vállalták magukra, ké-
pesek voltak a kettő legkívánatosabb jellegzetes-
ségeinek asszimilálására. 
 

 Főleg azok után, hogy Clarvaux-i Bernát, 
legfőbb támogatójuk az „Énekek éneke” ószö-
vetségi könyve alapján az egyén és Isten között 
fennálló kapcsolatot egy emberi menyasszony (lé-
lek), és egy mennyei vőlegény (Krisztus) spiritu-
ális házasságaként allegorizálta. A Krisztus meny-
asszonya spirituálisan szexuális, fizikailag aszexu-
ális szerep. Erre már rímel a beginák azon vallo-

mása, hogy a nemi megkülönböztetések földiek, 
világiak és időlegesek. 
 A spirituális házasság jelenik meg Antwerpe-
ni Hadewijch (kb. a XIII. sz. közepe) munkáiban. 
A középkor nem volt prűd. Hadewijch munkáiból 
nyílt erotika olvasható ki. Ő volt a Németalföld 
legkorábbi anyanyelvi prózaírója. Ezen kívül is-
merte a latin nyelvet, a retorika szabályait, a nu-
merológiát, a ptolemaioszi asztronómiát, sokat az 
egyházatyák közül, s a legtöbb kanonikus XII. 
századi írót. 
 

 Kortársával, Magdeburgi Mechtilddel (1212-
1281/1301) az isteni inspiráció edényének tekin-
tették magukat. Eksztatikus látomásaikból és a 
lélek karizmájából nyertek felhatalmazást arra, 
hogy Isten nevében beszéljenek. Ezáltal voltak 
képesek figyelmen kívül hagyni és meghaladni a 
kor nőgyűlölő teológiáját. 
 Mechtildet egész életén keresztül üldözték a 
dominikánusok. Azt még elnézték a nőknek, hogy 
prófétáljanak, de hogy hirdessék is látomásaikat, 
megbocsáthatatlan bűn volt. Főleg, az, hogy az 
erkölcstelen egyháziakat és politikusokat „farka-
sok”-ként és „farizeusok”-ként szidalmazta. Pár 
évig egy begina-közösséget vezetett. 62 éves ko-
rára sikerült az inkvizíciónak megtörni, s bezárni 
a helftai kolostorba, a német hitbuzgalom köz-
pontjába. 
 

 Ezeket a nőket üldözték misztikus képessé-
geik, látomásaik miatt – mondván: eretnekek, és 
önállóságuk miatt is. A beginák nem függtek sen-
kitől és semmitől: se férjtől, se apától, se paptól. 
„Gazdaságilag” függetlenek voltak. Két kezük 
munkájából, főleg szövésből tartották fenn magu-
kat. A klérusra nézve mindenképpen veszélyesek 
voltak, elhallgattatásukra két módszerük volt: 
vagy kolostorba zárták, vagy máglyán elégették 
őket. 
 

 Ez lett a sorsa a francia Marguerite Porete-
nek is. Az egyszerű, megsemmisült lélek tükre 
írásában, 7 szakaszban írja le a lélek felemelke-
désének útját az Istennel való egyesülésig. 
 Marguerite nyomatékosan antiklerikális volt. 
Azt állította magáról, hogy tudomása van egy lát-
hatatlan, ideális, olyan „szabad és egyszerű 
lelkek”-ből álló egyházról a spirituális világban, 
akik arra hivatottak, hogy megítéljék a Földön 
alapított „kis egyházat”. 
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 Az írás nem elégítette ki, vándorolt, prédikált 
– ami ugye csak bizonyos szerzetesrendek és a 
papok joga –, terjesztette könyvének anyagát. 
Kapcsolatba hozták az abban az időben működő 
Szabad Szellem mozgalom eretnekségével. Két íz-
ben is az inkvizíció elé hurcolták, de mivel mind-
végig kitartott hite mellett, s azok közé tartozott, 
akik spirituális jogukat az autonómiára és a moz-
gásszabadságra mindvégig fenntartották, börtönbe 
vetették, majd máglyán elevenen elégették. 
 

 1312-ben, két évvel Marguerite Porete elége-
tése után V. Kelemen pápa a bécsi zsinaton nyíl-
vánosan elítélte a begina életmódot. Dekrétumban 
rótta meg őket, mert nem tettek engedelmességi 
fogadalmat és nem követtek jóváhagyott szabály-
zatot. 
 

 Említésre került, hogy ezek a nők különleges 
ruhát hordtak, s „mint az őrültek” a Szenthárom-
ságról és az Isteni lényegről társalogtak. Az egy-
házzal ellentétes véleményeket terjesztettek, s a 
szentéletűség látszatával megtévesztették az egy-
szerű embereket. 
 

 A következmény: megkezdték a beginaházak 
felszámolásait. 
 

 Óriási ellenállás védte azonban a nőket, ezért 
1318-ban XXII. János pápa megpróbálta tisztázni 
a „jó” begina fogalmát. Eszerint a jó begina az a 
nő, aki otthonában marad, és nem disputál Szent-
háromságról. Tehát a jó begina nem begina. 
 

Három lehetőségük maradt azoknak, akik 
továbbra is beginaként szerettek volna élni: 
 1. Csatlakoztak valamely meglévő szer-

zetesrendhez, ahol a bezártság miatt 
spontaneitásukat vesztették. 

 2. Maradhattak a beginaházakban szigo-
rú felügyelet és szabályzatok betartása 
mellett. Az apácákhoz hasonlóan, még 
az utcára sem léphettek feljebbvalójuk 
engedélye nélkül. 

 3. Eretnekként máglyán elégették őket. 
 

 1330 utánra a beginamozgalom tartalmát ve-
szítette, és csak felszíni formájában emlékeztetett 
hajdani dicsőségére. 
 A férfiak mitikus tudatába azonban mélyen 
beleágyazódott a spirituális hajlamú nőktől való 
félelem. 

 A nők – akik Russell szerint – a középkor 
legeredetibb misztikusai közé tartoztak, megza-
varták, sőt megrémítették a férfiak dominálta 
rendszert. 
 A beginák üldözésével indult el az a folya-
mat, amely a boszorkány eretnekségben csúcsoso-
dott ki. 
 Az önállósággal, tudással rendelkező nők fé-
lelmetes ellenségekként jelentek meg az inkvizí-
ció – amely ebben a korban a dominikánus rend-
del volt egyenlő – előtt. Évszázadokkal később a 
klérus azt hozta föl mentségére, hogy minden 
esetben világi bíróság döntött az eretnekek, így a 
boszorkányok sorsáról is. Felkutatásuk, az ellenük 
való vád emelése azonban az „Úr Kutyái”-nak 
feladata volt. 
 A dominikánusok kezdetben kolduló szerze-
tesrendként alakultak, de nagyon rövid idő alatt 
megkaptak a pápától a prédikálás jogát. A követ-
kező lépésben pedig a középkori egyetemek (Pá-
rizs, Bologna, Oxford) teológiai fakultásának veze-
tését. Az ideológia az ő kezükben összpontosult. 
Tovább folytatták azt a szellemi hadviselést, amit 
Benedek a bencés rend szabályzatának kidolgozá-
sával megkezdett. (Montecassinói kolostorából ki 
sem mozdulva, a szellem erejével, a latin nyelvet 
eszközként felhasználva a bukott Római Birodal-
mat újra felvirágoztatta. Európa barbárnak és po-
gánynak nevezett fejedelmei önként, jócselekede-
tükről meggyőződve hajtották igába fejüket. Amit 
a római légióknak harccal nem sikerült megsze-
rezni, mert a barbárok még harciasabbak voltak, 
azt Benedek vezetésével elvégezték a hit nevé-
ben.) 
 Dominikánusok találhatók a beginák mellett 
is, mint erkölcsi pártfogók, felügyelők. Az egyik 
legbrutálisabb domonkos inkvizítor Árpád-házi 
Szt. Erzsébet „lelki támasza”: Marburgi Konrád. 
A domonkos rend tagjaihoz tartozott Aquinói Szt. 
Tamás és Albertus Magnus is. 
 Ez a kor Európa nyugati felének legsötétebb 
időszaka. Jelzőjét saját történészeitől kapta, akik 
Magyarországra is szerették volna rávetíteni ezt a 
sötétséget, s amely folyamat mind a mai napig 
tart. 
 

 Ezzel szemben a valóságban nagy királyaink 
idejében virágzott az ország. A magyar királyok-
nak soha nem voltak hűbéresei, hanem familiá-
risai, ami óriási különbség. Családtagnak tekin-
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tették szövetségeseiket, mert ismerték fontosságát. 
A szolga cseléd. A családhoz tartozik. Mindenki 
tudta, hol a helye, mi a szerepe, s az én bol-
dogságát élvezte a nemzet. 
 A férfi férfi volt, Úr. A nő nő, Úrnő. Nem 
alávetettjei egymásnak, hanem egymás kiegészí-
tői. Életüket nem az álszeméremre és álerkölcsre 
építették. Kölcsönös tiszteletre, megbecsülésre, és 
igaz keresztényi megbocsátásra. Mátyás király 
egyik mondájában az öreg ember válasza Mátyás 
köszönésére, miszerint: „Tisztességgel, öreg!” a 
válasz: „Köszönöm az asszonynak!”. A király kí-
séretében a csodálkozó urak ezt nem értették, meg 
kellett magyarázni: Az asszony mossa rá a ruhát. 
Márpedig a tiszta ruha tisztesség, és ezért köszöni 
az asszonynak. A tisztaság – tisztesség. Ezt még a 
szegény öregemberek is tudták. Ők tudták csak 
igazán! 
 A Grimm-testvérek által lejegyzett Rigócsőr 
király mesében ezzel szemben azt látjuk, hogyan 
kell megalázni, betörni, alkalmazkodóvá tenni egy 
feleséget. Szó sincs tisztességről, tisztaságról, csu-
pán a fizikai erő megnyilvánulásáról, megfélem-
lítésről. 
 A Grimm testvérek írták le A libapásztorlány 
történetét is. Dr. Gyárfás Ágnes felfedezte a pár-
huzamot a táltos lovon vőlegényéhez induló arany-
hajú királykisasszony és Erzsébet között. A gonosz 
Konrádkában, aki elárulta az öreg királynak a ki-
rálykisasszony titkát, írása nyomán felismerhet-
jük Marburgi Konrádot. További kutatásainak 
eredményét kíváncsian várva, bizonyára további 
titkok nyomára vezet bennünket. A Grimm-mesék 
nagy része, mint írja és tanítja, a középkor tör-
ténéseit foglalják mesei köntösbe, szemben a ma-
gyar népmesék archaikus voltával. 
 Magyarországon nem volt jellemző főúri lá-
nyokat zárdába küldeni. Árpád-házi Szt. Margit 
fogadalomtétele inkább kivételes, mint általános 
jelenség egyik megnyilvánulása. Rövid életében 
élte fénykorát a margitszigeti (előtte Nyulak–szi-
geti, a korban Boldogasszony–szigeti) domonkos 
kolostor. Margit sorsának lelki megközelítésével 
még adósak vagyunk, beleértve a domonkosok ne-
velési módszereit is. 
 Rövid ideig élvezhette azonban a rend azokat 
a kiváltságokat, amelyekkel a királykisasszony 
miatt nyert el magának. Amikor Margit nem ment 
férjhez Ottokárhoz, apja, IV. Béla a domonkosokat 

okolta, és minden adományt megvont tőlük, és 
inkább a ferences rendnek ajándékozta. Halála 
után is a ferenceseknél nyert végső nyugodalmat. 
Margit halála után főúri körökben már ismét nem 
volt szokásban a lányokat kolostorba záratni. Rö-
vid időn belül német származású pesti és budai 
polgárlányoknak lett lakóhelye a Margit-szigeti 
klastrom. 
 Sőt, a férfiak is ritkán lettek a nemesi réteg-
ből az egyház szolgái. A magyar főpapi réteg – 
amely szintén sokkal kisebb létszámú a nyugatival 
szemben – főleg a városi polgári rétegből, és nem 
ritkán a jobbágyság soraiból került ki. 
 Magyar begina mozgalomnak nincs nyoma a 
történelemben. A magyar nők nem éltek köztes 
létben. 
 Voltak persze beginák Magyarországon is. El-
sősorban azokban a városokban (Esztergom, Óbu-
da, Bártfa, Eperjes, Nagyszombat stb.), ahol ide-
gen – német flamand – telepesek éltek. Ezeknek 
az iparosoknak lányainak, özvegyeinek ez a sors 
jutott. Természetesen nem a régi, klasszikus ér-
telmében élték meg sorsukat, hanem amelyben a 
beginaságot fennmaradni engedélyezték, szigorú 
szabályzat és „semmi disputálás a Szenthárom-
ságról” égisze alatt. 
 Ami a németalföldi beginákkal közös voná-
suk, hogy nem jó szándékukból csatlakoztak a kö-
zösséghez. A korabeli céhek igen szigorú szabá-
lyokat tartattak be tagjaikkal. 
 A legény, amíg nem lett mester, nem háza-
sodhatott. A mesterré váláshoz pedig nem volt ele-
gendő a szaktudás megszerzése, igen komoly 
anyagi feltételeket is teljesíteni kellett. A munkák 
elosztását és a – csúnya, mai szóval – piaci része-
sedést szintén az adott céh szabályzata szerint 
osztották föl. Ez pedig nem tette lehetővé a meg-
gazdagodást, igaz, a teljes elszegényedést sem. 
 

 A potenciális férjjelöltek száma ezzel igen-
csak megcsappant. 
 Következésképpen a lányok és az özvegyek a 
zárda vagy a beginaság közül „választhattak”. 
 

 Az inkvizíció Magyarországon nem a tévta-
nítókat, eretnekeket, és beginákat üldözte. Magyar 
ember nem tudta magáévá tenni ezt a fajta vallási 
buzgóságot. Megfértek egymás mellett, mert a ma-
gyar ember elfér a határtalanságban. 
Az üldözöttek a régi tudás őrzői, tudói, tanítói let- 
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tek. A sámánok. A Kassai Kódexben fennmaradt 
sámán-perek jegyzőkönyvei a domonkosok (ál)hit-
buzgalmának tanúi. Tűzzel-vassal irtották, ami 
ősi, és égették el máglyán azt, aki ezt a tudást 
őrizte. Munkájuk megismételte az ószövetségi Bál 
papok üldözését. Érdekessége a jegyzőkönyvek-
nek, hogy senki nem vallott a sámánok ellen. Sen-
ki magyar ember. Kivétel a Boldogasszony-sziget 
4 német származású beginája: vallomásuk alapján 
elítéltek és bezártak két sámánt. (A szigeten élt 
begina közösség, a premontreiek temploma mel-
lett.) Csak Margit, és testvére, V. István király 
közbenjárására szabadultak. 
 

 Magyar embernek a bezártság, szabadságá-
nak korlátozása, az értelmetlen rendszabályok be-
tartása nem természetes tulajdonsága. 
 A magyar ember nem hányja magát, meg-
találja helyét a Nap alatt. 
 Nem diktátorkodik. 
 Nem kormányoz a háttérben. 

 Nem akar szuggesztíve hatni. 
 Nem hangsúlyozza túl magát érzelmileg, nem 
akar a szívekre hatni, nem hajszolja magát hipo-
mániába, depresszióba. (Karácsony Sándor) 
 A magyar ember csuda módon a reális való-
ság fölött lebeg, és hipp-hopp, ott terem, ahol 
akar... akár az üveghegyen is túl. Teszi ezt a saját 
akaratából, tisztességéből és éli meg nap mint 
nap, a maga örömére. 
 

 Ilyen messzire kanyarodva a begináktól még-
is jobban megértjük, miért volt szükségszerű, hogy 
józan gondolkodású nők szélsőséges életet kény-
szerüljenek megélni. Az igazságot kimondani még 
a misztika köntösébe csomagolva sem lehetett 
büntetlenül. A beginaság volt számukra a kitörési 
lehetőség egyéni életükben, s lett széles körű ha-
tása a világ sorsának alakulásában. És ahogy a 
teremtett világban sok minden bepiszkolódik, el-
romlik egy idő után, úgy ők sem kerülhették el 
sorsukat. 
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A BEGINA SZÓRÓL 
 

 

 A begina szó eredetét is kutattuk. Idegen 
eredetűnek fogják fel a magyar források (TESZ 
Értelmező szótár, Idegen szavak szótára stb.). Mi 
azonban tudjuk, hogy minden idegen szó – gyök-
rendszerében – visszavezethető egyetlen alapszó-
kincsre. Ennek elemei benne vannak az élő ma-
gyar nyelvben, s történeti előzménye megtalálható 
a folyamközi turánok képjel-írásos emlékanyagá-
ban, a táblák, pecséthengerek stb. felirataiban, 
(TUR-ÁN) továbbá a fáraók korát megelőző pira-
misszövegekben (Borbola J.). 

Így tehát a világ szókincsét egyetlen elő nyelv 
és két holt nyelv ismeretében a gyökerekig fel 
tudjuk tárni. A begina szó őselemeinek kiderítése, 
mégis fogas kérdés volt és közösségünk együttgon-
dolkodásának eredményeként vált világossá, mint 
korábban a Tatárlaki korong olvasata. 
 A Tatárlaki korongot Dr. Záhonyi András és 
Nagyné Dr. Fülöp Krisztina közreműködésével 
fejtettük meg. 
 A b e g i n a  szó értelmének kiderítése 
Detrich Attila, Krizsai Mónika és Tibold Makk 
Szabina hallgatóink együttgondolkodásának ered-
ménye. 
 A beginák szürkés-zöld ruhája egy speciális 

színárnyalatnak is nevet adott, ez a b é z s . Ez a 
francia-flamand szó a magyar Bezsi, Bözse becé-
zésre vezet, így hívjuk az Erzsébeteket. Ez sors-
szerű. A magyarság nagy szentje, a kis, négy éve-
sen idegenbe szakadt Bözséből Erzsébet nagy-
asszonyon át a megszentülésig minden élethely-
zetben mintát adott Európa asszonyainak. Megélte 
a beginák szorgalmát, napi munkásságon alapuló 
rendezett életét, olyan szinten, hogy a látogatóba 
érkezett magyar gróf – látva, hogy komornái köré-
ben fonogatott – felkiáltott: 
 – Hiszen ez egy begina! 

Megélte a beginák kitaszítottságát, amidőn 
gyermekeivel együtt el kellett hagyja Wartburg 
várát, s mint a párja vesztett madár, otthontalanná 
vált. 

Önként felvette a beginák önmegtartóztató 
életmódját. Férje elvesztése után, 20 évesen, fér-
fira nem nézett s csak a szegény gyermekek neve-
lésének és a szegények ápolásának szentelte éle-
tét. 

Így, sok más attitűd mellett a begina léthez is 
mintául szolgált, s a b é z s  ( b e i g e )  szóhoz 
neve becéző formájával hozzájárult. 

Detrich Attila a begina szót – feltételesen – a 
beginnen: kezdeni igéből látta eredni, amikor a 
beginák kezdeményező készségére gondolt. Ehhez 
hozzájárul az angol létige hasonló gyök-kombiná-
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ciója. Ezáltal, a kezdeti, ősi anyaistennői lét, mint 
női életforma ködlik elő. 

Erre utalt Krizsai Mónika, aki a begina szót a 
női nemi szerv vulgáris, de nagyon régi megneve-
zésével párosította (vagina). 

A begina kezdő gyöke a be egyszerre jelenti a 
behatolás esélyét, lehetőségét és a bezárkózást, s 
ez az értelmezés akkor válik k é p p é , ha a bézs 
szó leírt formáját a beige-t vesszük vizsgálat alá. 
Így jutunk a 

beigli (kerekded kalács, felgöngyölt tölte-
lékkel, középen lyukkal) 

beigl kerek, főtt-sült perec, középen lyuk-
kal) 

bógni (kör alakú korcsolyával csinált for-
ma a jégen, középen üres) 

szavakhoz, a Világmindenség, az anyaság, a női-
ség tartalmához és formavilágához. A kezdethez, 
az ősállapothoz. Erre, betűszerint Tibold Makk 
Szabina mutatott rá. 
 Ehhez járul az ina gyök a folyamközi turánok 
Ina-na istennőjének alapgyöke, mely a magyar 
Anna szóban és a női nemi szerv két ismert szavá-
ban él, mint keleti hagyomány. 

A begina szó tehát értelmezésünkben a Világ-
mindenség női lényegét jelenti, a kezdetet, a ke-
rekdedséget, a befogadást. A szó elemzése szinte 
példatára az európaivá vált szavak elemzésének, 
amelyek eredete, értelme az ismert hangtani 
elemzéssel megfejthetetlen, csak a turáni gyök-
szavak útján kikutathatók, s fejthető meg etimo-
lógiájuk. 
 Szólnunk kell még a benigna lét tartalmi mo- 

tivációjáról a jóságról 
 A begina szó játékosan benignaként is olvas-
ható. A benignus-a-um latin szó és jóságos, jósá-
gosság a jelentése. Ez volt a mindenkori begina 
lét tartalmának lényege: a jóság gyakorlása, mint 
a legszebb női erény. Ez az erény hatotta át 
Árpád-házi Szent Erzsébet lelkét, mikor adako-
zott, mikor gyógyított, mikor gyöngéd kézzel meg-
fürdette a foszlott ruhájú, beteg koldust. 
 A jóság spontaneitása női tulajdonság. A nők 
számára jónak lenni természetes dolog, az jelent 
gondot, ha társadalmi konvenciók miatt ez az 
erény nem gyakorolható. A begina életforma ki-
zárja a visszahúzó társadalmi elvárást, a „rangjá-
nak élő női” magatartást és engedi, hagyja a be-
nignitás kiáradását, a jóság burjánzását, az Ina-
naság földi megvalósulását. 

(Szerk.) 
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Fodor András József 
 

TEMPLOMOK ÉS ANGYALOK ADVENT KÖRNYÉKÉN 
kék, piros, fehér és lila – az angyalaim kara 

 

 
A kereszténység előtti ősi hitvilágról nem sokat 
tudok, de Rostás László előadásai elég indíttatást 
és valamilyen keretet adtak ahhoz, hogy elindul-
janak gondolataim és bele rendeződjenek egy iste-
nes rendbe. Arról szeretnék írni, hogy milyen el-
képzeléseket, érzéseket ébresztettek bennem az 
előadótól hallottak, amik elindítottak egy úton a 
saját belső hitem felé, teljesebbé téve, és mélyítve 
azt. 
 
Először is vegyük sorra azokat a sarokpontokat, 
amikre építettem gondolataimat: 
 
• Az előadásokon elhangzottak szerint a táltosok 

sátra és a család tere hasonló szerkezetben 
rendeződött. Ezek szerint fent az Atya-AGA a 
családfő, két oldalon a gyermekek fiúk-leá-
nyok IGA-IGE, lent az asszony EGE. Működé-
sében a gyermekek, mint még kialakulatlan 
emberek kettősége, nem szimmetrikus leké-
peződések, irányultságban fekete és fehér, 
lent és fent, menny és pokol.... a még fejlődő 
elemek. Középső tengelyben viszont csak tü-
körszimmetrikus, vagy megállapodott, beállt 
princípiumok az Atya, Anya és a metszés-
pontban IGI a Tűz a középpont a rendezője. A 
család, az otthon oldalán ezek az elemek már 
megfigyelhetően működnek. A kapu őrzője az 
asszony, aki nem ült le az asztalhoz, mindig 
mozgásban volt (szolgált, szaladgált), de aláza-
tában védte a családot, hiszen az ajtón csak 
rajta keresztül volt bebocsátás. Ha Ő nemet 
mondott nem volt mód a belépésre. Az otthon 
egy szakrális teret képezett le mely egy szabá-
lyos nagy kereszttel jeleníthető meg. A sátor 
alakja kör, tehát érthető az egyenlőszárú ke-
reszt kör foglalatban miért fontos szimbólum a 
kereszténység előtt. 

 
A táltos sátrába nem léphetett be senki csak a 
„kiválasztottak”, a „hívők” kint várakoztak a 
szertartás alatt. Sajnos nem olvastam erről 
még semmit, de valószínű számomra, hogy a 

táltos mellett kellett lenni egy ASSZONY-
NAK, aki megvédte a kaput és a testet. 
 

• Vízöntő-paradoxon Pap Gábor szerint értel-
mezve. 
 
A számomra lényeges pontok a következők. A 
Vízöntő, mint elem testisége nem jelenhet meg 
saját helyén, mert mint egy kitüntetett levegős 
elem szétárad a Halakra és a Bakra. Fontos itt 
megjegyezni ezért nincs megfogható testisége 
az Oroszlánnak, amit természetesen csak a 
Halakban és a Bakban próbál megélni-látni, 
de valójában ott sincs. Ezért érthető, ha elfo-
gadjuk, hogy az Oroszlán jelenti a zodiákus-
ban a teremtő erőt (isteni jelen valót), és talán 
ezért a korai istenábrázolásokon nincs ár-
nyéka az Úrnak... aki sosem létlétlétlétezett (nincs 
teste, sokáig nem volt szabad ábrázolni, az 
iszlámban most is tilos), hanem mindig vanvanvanvan 
(nincs ideje). 
A Vízöntőben szétáradó hullám kétirányú, egy 
a Halak, egy a Bak felé. Számomra ez a Ha-
lakban az ítélet, a Bakban, pedig a teremtés 
ideje. Az ítélet ideje a Halakban a Vízöntő, 
majd Ikrek és végül a Mérleg dimenzióval 
keveredik. Tehát Jézus megszületik a Halak-
ban, Vízöntő hatásban. Mit jelent itt a Víz-
öntő? 
Jézus 30 évesen János által megmeríttetik a 
Jordán vízében. Ez később fontos lesz, hiszen 
itt nem Jézus tisztult meg, hanem Jézus isten-
teste által a föld vizei megtisztultak, megszen-
telődtek. További fontos meglátás, hogy a Víz-
öntőben egy időszakadék alakul így ki, ami itt 
negatív, az valahol a Szűzben időnyúlást okoz 
(szerintem, ami csak egy teória a részemről, a 
kitüremkedése az időnek az Oroszlán magas-
ságában volt a teremtéskor, mint ahogy a föld 
tengelye is a Draco csillagképen állt, majd 
mozdult át a sarkcsillagra... – ez utóbbit Gyár-
fás Ágnes előadása alapján gondolom –) 
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• A harmadik kiindulási pont már egy saját el-
képzelés a zodiákusról. Számomra ez egy két-
dimenziós leképezése a Világmindenségnek, 
ami térbeli, mely magába hordozza és megér-
teti létünket és a teremtést. Megmagyarázza 
nekem mit jelent a Négyesség a Hármasság és 
a Kettősség. 
 
A zodiákusban négy elem van: 
 
TŰZ Oroszlán – Kos – Nyilas 
 

 Ember feletti, Isten 
 

LEVEGŐ Ikrek – Mérleg - Vízöntő 
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
VÍZ Halak – Skorpió – Rák 
 

 Emberi, a földi 
 

FÖLD Bak – Bika - Szűz 
 

Ezek trigonális helyzetben állnak, vagyis a 
legbiztonságosabb, legstabilabb állapotban. 

Számomra az isteni, teremtő szint a TŰZ, az 
angyali szféra az emelkedés szintje a LEVE-
GŐ, a teremtett anyagi világ a FÖLD és a VÍZ. 
Tehát van négy elem (4), két részre osztott égi 
és földi, emberi világ (2). Az égi szféra (is-
teni) további két részre osztható szellem és 
lélek TŰZ és LEVEGŐ (3). Ha a két fő állást 
felrajzoljuk, akkor megkapjuk a két „dávid” 
csillagot egyik a testiség, a másik isteni olda-
lon. A templom belső rendszerében az égi ket-
tős működik, de kell a testiség, ahova építke-
zünk. 
 

A templom képem ezeken a megismert alapokon 
kicsit módosított helyzetben a következő. A kiin-
dulás számomra az anyai princípium meghatá-
rozása volt. Ő az, ki a kaput őrzi, és az asztal előtt 
mozog jobbra-balra és védelmezi a bejáratot. 
 
Ezért a rendszert magyarázó zodiákust én elforgat-
tam úgy, hogy a felső ponton áll az Oroszlán és ve-
le szemben a Vízöntő. Az Oroszlán fent a teremtő, 
vagyis az atya, vele szemben az anya, aki szétárad 
a Halakra és a Bakra. A Vízöntő a levegős (szá-
momra az egyik talán a legfontosabb angyal), és 
ide kapcsolódik a másik kettő az Ikrek és a Mér-
leg. 

 
 
A kereszténységgel megváltozott az Istenhez való 
kapcsolatunk, már nem egy a hívőktől elzárt szak-
rális tér ez, hanem mindenki, aki imádkozni, ál-
dozni akar, bebocsáttatik. 
 
Tehát mit is jelent számomra a templom? 
 
A kapun azért léphetünk át, mert ott fogad a Víz-
öntő megtestesülése, mely itt védelmet ad, ez a    
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vízvízvízvíz,,,, a szenteltvíz, ami Jézus által megszentelődött, 
természetesen keresztet is vetünk, ami lényegében 
a lentebb leírt rendszert rajzolja fel a testünkre 
Atya (szellemszellemszellemszellem) a Fiú (megtesttesttesttestesülés), a Szent 
Lélek – kétszer! –    (LélekLélekLélekLélek – angyali szféra). Vagy-
is magunkban is templomot emelünk, mikor belé-
pünk, de védett helyzetbe hozzuk a belső oltár he-
lyét, ami felett keresztezzük a két fő irányt. 
 
Ezt tette talán István-Koppány is mikor a test-
vérharcban Koppány feláldozta magát, hogy 
emelje Istvánt. A testét négyfelé szelték, és a 
Kárpát-medence négy sarkára vitték. Ekkor te-
remtették meg azt a templomot, ahol a világért 
lehet áldozni és imádkozni, ekkor indult talán a 
nyilas keresztényi küldetése. 

 
Ha eltoljuk a keresztet a középpontból feljebb a 
levegős jegyek felé, kialakul a latin vagy Krisztus 
Kereszt, ami így az Ikrekben és a Mérlegben 
nyugszik. 
 
Ez a két levegős jegy angyalok tere (szent lélek, 
galamb képében), és ez a legveszélyesebb hely, 
hiszen    az Ikrek és a Mérleg hordozza magában azt 
a kettősséget, ami lehet emelő, de lehet lehúzó erő 
is. 
Ikrekben a lélek felemelkedhet az úrhoz – ezt az 
időszakot tartom a Halakban a táltos, szent kirá-
lyok korának (Árpád-ház) –. 
Mérleg a Halakban az ítéletet adja meg az em-
bereknek, mely szintén egy emelkedési lehetőség 
az utolsó... 
 
Idetartozik, hogy a Vízöntő a Halakban a ke-
reszténység létrejötte és a tanítás szétáradá-
sának időszaka. Természetesen sok-sok kapu 
megnyitásával – templomok építése, egyház 
alapítása –. 

 
Vízöntő működése ebben a rendszerben már egy 
kicsit bonyolultabb. A Vízöntő a legfontosabb an-
gyala zodiákusnak, mert rajta keresztül úgy jutha-
tunk át a tejút alatt az aranykorba, teremtőhöz, a 
fénybe, hogy mikor visszatérünk, itt nem változik 
az idő. A Vízöntő közepén meghasadt az idő fo-
lyama, nullázódott. Kialakult a kapu, a kút, a ró-
kalyuk, – itt meg kell említenem a Merkúr ábrá-
zolásokon a kettős kígyót a szárnyas boton, ez mu-

tatja szerkezetét és a lehetőségét az emelkedésre 
és erre utalhat Jézus a keresztfán ábrázolásokon a 
keresztbe tett láb is – ami átvezet a másik oldalra 
az Oroszlánba. 
 
Lényegében ez léphet működésbe az ítélet után, 
a lelkek egy része emelkedik az Oroszlánhoz, a 
másik része beáramlik a Bakba, marad a földön. 

 
Akkor rajzoljuk fel most a zodiákus körére a Meg-
válót és megértjük, miért az Én testem az a temp-
lom, ahol áldozni és imádkozni kell. 
 

 
 
A fej a koronával az Oroszlánban, ahol a nap 
uralkodik a fény beáradásának pontja. Ez a koro-
na csakra helye. A karok az Ikrekben és a Mér-
legben, a kereszt metszéspontjában a szív csakra 
az oltár helye (ezért nem a középpontban maradt, 
mint a kereszténység előtti időben). 
 
Ezért nem véletlen a szív csakra a pilisben, ahol 
nem várni kell a szeretet kiáradását, vagy Budd-
ha megszületését, hanem oltárt kell „építeni” és 
áldozni a világért, persze ha valóban létezik 
István-Kopány nagy temploma. 

 
A pap, ahol bemutatja az áldozatot az a torok 
csakra helye. És ahova leszúrjuk a botot, ha 
templomot akarunk építeni, az a Megváltó köldö-
ke (fontos a félreértések elkerülése végett nincs 
köldök csakra, nap csakra van a köldök felett két 
ujjal). Ez a pont a legtöbb energiát hordozza, hi-
szen itt vagyunk kapcsolatban a teremtővel és a 
Szűzanyával (Jesse-fája, mint oltárkép). 
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Most pár sor a címről, az Advent említése csak vé-
letlen volt, mert mostanában kezdődik. De nin-
csenek véletlenek, mert mire befejeztem ezt a rö-
vid írást, kicsit utána olvastam a szentév indu-
lásának a várakozás időszakának misztériumáról. 
A hagyomány négy hétre osztotta ezt az időszakot, 
korábban ez hasonló 40 napos böjt volt, mint hús-
vétkor. Az advent (Úrjövet) a rangban második, de 
a hívők örömében talán a húsvétot is felülmúló 
ünnepünkre való ráhangolódás, hogy bűnbánatot 
tartva, hogy megtisztulva várjuk a fény újbóli 
megszületését. A hagyomány szól négy angyalról, 
akik eljönnek hozzánk. 
 

EIső Angyal    kékkékkékkék köpenyben –    IkrekIkrekIkrekIkrek –    a    kereskereskereskeresõõõõ    

Második Angyal    pirospirospirospiros köpenyben serleggel –    
Mérleg Mérleg Mérleg Mérleg –    a gya gya gya gyûûûûjtjtjtjtõõõõ, a megmér, a megmér, a megmér, a megmérõõõõ    

Harmadik Angyal    fehérfehérfehérfehér köpenyben    –    OroszlánOroszlánOroszlánOroszlán    ––––    a a a a 
fényhozófényhozófényhozófényhozó    

Negyedik Angyal    lilalilalilalila köpenyben lanttal –    VízöntVízöntVízöntVízöntõõõõ    
– a kapunyitogatóa kapunyitogatóa kapunyitogatóa kapunyitogató    

 
Ha így értelmezzük az angyalokat, akkor kará-
csonyra megteremthetjük magunk körül (család-
ban, gyülekezetben) újra és újra Isten házát, a sa-
ját belső templomunkat, ami vezet az egyházi 
évben, most Szent Erzsébet (2007) évében. 
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FODOR ANDRÁS JÓZSEF 
 

A Csontváz Asszony című eszkimó népmese elemzése 
 

mikor az Oroszlán megleli az elveszett világát 
 

 
 

 
 

 Egyik legrégebb, legarchaikusabb időkből 
származó történet ez az eszkimó mese. Az első ol-
vasatban kinyíló szerelmi szál, tanítás felett ott le-
beg, feldereng, mint a fehérködből olykor-olykor 
kisejlő világ, egy isteni arc, egy az isteneket meg-
idéző tanítás, a hit. 

 

„A lány olyasmit tett, amit apja helytelenített, 
noha már senki nem emlékszik, mi is volt az va-
lójában. Az apa felvonszolta a leányát a sziklára és 
beletaszította a tengerbe. A halak megették a hú-
sát és kivájták a szemét. Csontváza a tenger fene-
kén hevert, néha ide-oda görgött víz áramlásával.” 
 

 A mese rendkívül tömör és ezért már az első 
sorok fontos jelzések, de ezeknek az értelmezésére 
csak az elemzés végén térek vissza. A mese jelen-
tési síkjának hármasságából – test, lélek és szel- 

lem –, a szellemi (mitikus) és lelki (szerelmi) szál 
szorosan egymásba fonódott. Ez az elemzésemben 
kikerülhetetlen kettőségében fog állni, s e köré fo-
nódnak gondolataim. 

A mese elborzasztó kegyetlenséggel kezdő-
dik, az apa a lányát egy már elfelejtett tettéért 
bünteti, a tengerbe taszítja egy szikláról. Az apa, 
az Atya az Oroszlán minőség, vagyis újra a „szi-
lárd tengelyben” álló zodiákus keresztre rendező-
dik a mese, amit kardinálisnak és legerőteljesebb-
nek tekintek. A tenger a hullámzó minőség, itt 
most a Vízöntő, tehát az Apa a lányát az „Orosz-
lánszikláról” a tejút felett (a fény hídján át) dobja, 
taszítja le a Földre, a mi világunkba, az emberi 
közegbe, a tengerbe. Itt a „test” meghal, és hány-
kolódik a két szomszédos minőség közt, a Bak és 
a Halak közt. A halak magukba zárják a húsát, és 
elveszik a szeme világát, a teljes sötétségbe, az ál-
mok tengerébe, a Bak terébe száműzik a lányt, azt 
ami megmaradt belőle, a csontjait, és az Ő elha-
gyatott lelkét. 

 

„Egy nap halász tűnt fel a vízen, volt idő, amikor 
sokan halásztak ebben az öbölben. Ez halász 
azonban messziről sodródott ezekre a vizekre, s 
nem tudta, hogy a helyiek nem járnak már ide, 
mondván, itt szellemek tanyáznak.” 

 
 

 
 

Forrás. Jankovics Marcell: Csillagok közt… (81. old.) 
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A halász valahonnan a külső világból érkezett, 
természetesen a Tejút folyamán át. A Zodiákus 
állatövi körén kívüli rendszerből, egy hajón, az 
amit az égbolton az „Argo Navis” nevű csillagkép 
jelenít meg. A Tejút folyamán a földi közeg másik 
határáig, a bakig lehet eljutni, itt kezdődik a 
„Halász” életének a legfontosabb története. 

 

„A halász kivetette a horgát, az lemerült a víz mé-
lyére, s mi másba akadt volna bele, mint a csont-
váz Asszony bordájába. A halász azt gondolta ma-
gában, „Ó, most aztán nagy hal akadt a horgomra. 
Most megfogtam!” Már azon jártak a gondolatai, 
hogy milyen sok ember eszik majd az óriás halból, 
milyen sokáig kitart, s milyen hosszú ideig nem 
kell majd a halászással törődnie. Miközben a hor-
gára akadt hatalmas súllyal küzdött, a tenger taj-
tékot vetett, a kajak hánykolódott és rázkódott, 
mert a csontváz lent a mélyben ki akarta magát 
szabadítani. De minél inkább küszködött, annál 
jobban belegabalyodott a zsinórba. Hiába volt 
minden, bordáinál fogva megállíthatatlanul húzta 
felfelé a halász. 
 

 
 

A férfi elfordult, hogy előkészítse a hálóját, így 
nem láthatta a hullámok fölé emelkedő csupasz 
fejet, nem látta a koponya üregeiből elővillanó 
korall-lényeket, a hajdan vakítóan fehér fogakon 
ülő apró rákokat. Mire a férfi megfordult hálójával, 
az egész csontváz ott lebegett a víz színén, hosszú 
metszőfogaival a kajak csúcsába kapaszkodva. 
„Jaj!” kiáltott a halász. Térdre esett, szemei elsö-
tétedtek a borzalomtól, fülei vörös tűzben égtek. 
„Jaj!” sikoltott. Evezőjével lelökte a csontvázat a 
csónak orráról és őrült módon a part felé evezett. 
Mivel nem vette észre, hogy a csontváz a zsinóron 
maradt, rettegve látta, hogy az, mintha felállt volna 
a vízben, egészen a partig üldözte. Bármerre rán-
totta is a kajakot, a csontváz mindig mögötte ma-
radt, lehelete végigsöpört a vízen, karjai előre-
nyúltak, mintha mag akarnák őt ragadni, s lehúzni 
a mélybe.” 

A halász kivetett horgára a csontváz akadt 
fenn, az örök sötétségből, a Tejút mélyéből, a ha-
lál teréből a halász emeli ki a fénybe, az életbe, 
egy új világba, egy lehetséges megváltásba. 
 

„Jaj! Jaj!” jajveszékelt a halász, miközben partot 
ért. Egyetlen ugrással kinn termett a kajakból, 
megragadta halászbotját és rohant, rohant, s észre 
se vette, hogy közben a zsinóron magával vonszol-
ta a Csontváz Asszony korallfehér testét, ami buk-
dácsolva követte őt, amerre száguldott. Végigfutott 
a sziklákon, magával vonszolva a csontvázat. Ro-
hant a fagyott tundrán, mögötte a csontváz. Végig-
taposott a száradni kirakott húson, ami darabokra 
tört, miközben csizmája elrongyolódott. 
Ezenközben a néhány fagyott halat szorongató 
csontvázat mindvégig maga után vonszolta. A 
csontváz, mivel hosszú, hosszú idő óta nem evett 
már, nekilátott a halaknak. A halász végül elérte 
jégkunyhóját, bevetette magát a bejárati alagútba, 
s négykézláb szélsebesen befelé kúszott. Ott lefe-
küdt a sötétben lihegve, görcsös sírástól rázkódva. 
Szíve erőteljesen dobolt. Végre biztonságban van, 
ó, igen biztonságban, hála az Isteneknek, a Holló-
nak, igen a hála a Hollónak, igen, az áldásosztó 
Sednának, biztonságban… van ... végre.” 
 

 A csontváz a föld közegében a halál mély-
ségéből kiemelve újra érezni kezdi a világot (tehát 
fontos azon is elgondolkoznunk, hogy milyen te-
metkezés a hamvasztás…). A Halász Bak terében 
lép a földre, a sziklák közt és szalad egészen a 
Vízöntő kapujáig, ezt jelzi nekünk a Holló, Sedna 
Vízöntő egyik jelölő állata. 
 

 A mese ezen a ponton mutatja meg nekünk a 
legfontosabb üzenetet, amit ez az északi nép, még 
mindig hordoz magában, és napjainkban is jelez 
nekünk (csak mi nem értettünk meg, elfelejtet-
tünk megérteni). 
 

 A halász itt a Vízöntőben találja meg az ott-
honának a bejáratát, az Iglu, a jégkunyhó bejára-
tát, ahol csak négykézláb lehet kúszni. Ez az alag-
út, ami a magyar mesékben később megfogalma-
zódó, rókalyuk. 

 

 Mert milyen közegbe is kerültünk és hova 
vezet ez a járat? Ez nem más, mint a Pap Gábor 
által megformált Vízöntő-paradoxon megtestesülé-
se, a megfagyott tér és idő. 

 

 Ebben a közegben találjuk meg az Oroszláni 
minőség igazi helyét, ahova a járat felvezet. Itt az 
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„örök” fagy birodalmában, itt a megfagyott vizek, 
a megfagyott Vízöntő birodalmában találjuk meg 
az Oroszlán testiségét, terét, világát. Ez a hely a 
megfagyott vízből, Vízöntőből épült égbolt, menny, 
a mi Jurtánk, a mi Templomunk ez az Iglu. A kö-
zepén a tűz helyével, magának a Napnak a jelét 
hordozza, magát az Igét. 

 
 

 Az Oroszlán itt a Teremtő Atyai minőség, az 
Aranykor, a Paradicsomi hely, a fény beáramlásá-
nak a helye. Csak itt a Föld északi pontján a Sark-
csillag alatt érthetjük meg mit is jelent ez a mi-
nőség. 

 

 A zodiákus rendszer jelölő állapotainak minő-
sége változó, ahol a legnagyobb forróságot várjuk 
ott a legnagyobb hidegre lelünk, ahol a jobb ott a 
bal, ahol fent érezzük magunkat ott jutunk a leg-
mélyebbre… Természetesen az értelmezések és 
utak irányának ez a kettősége a teremtés emberi, 
földi szintjén él, itt teret kapott a Madách Imre, 
Az ember tragédiájában oly szépen megfogalma-
zott Luciferi erő, jog. 

Az emberen múlik, hogy az utat milyen irány-
ba járja, a keret mindig ugyanaz, vezethet minket 
a szellem, a gondolat, a megtanulható tanok, de 
vezethet minket a magunkba hordozott (szent)lé-
lek, a tiszta forrás, az ami isteni és örök. 

 

„Amikor aztán meggyújtotta bálnaolaj-lámpáját, 
látta, hogy ott fekszik ő – az a valami – egy ha-
lomban a hópadlón, egyik sarka a vállán, egyik 
térde a bordái között, másiklába a könyökén. Ké-
sőbb nem tudta a halász elmondani, mi is történt. 
Talán a tűz fénye enyhítette a látványt, talán az, 
hogy a halász magányos férfi volt. Mindenesetre 
valami jóság szállta meg, s lassan kinyújtotta a 

szutykos kezét, és kedves szavakkal, amikkel 
anyák becézik gyermekeiket, elkezdte legombo-
lyítani a halászzsinórt a csontvázról. 

 

 
 

„Na, na, na.” Először a lábujjakat, majd a bokát 
szabadított ki. „Na, na, na.” Kitartóan ügyködött 
egész éjszaka, végül prémekbe burkolta a csont-
vázat, hogy felmelegedjék, s a Csontváz Asszony 
csontjai emberformán feküdtek egymás mellett. 
A férfi kikereste bőrzacskójából a tűzkövet, s haját 
égette, hogy nagyobb tüzet szítson. Időnként a 
csontváz felé pillantott, miközben beolajozta ha-
lászbotja értékes fáját és feltekerte a zsinórt. A 
prémekbe burkolt csontváz pedig nem szólt egy 
szót sem – nem is mert megszólalni –, nehogy a 
halász kivonszolja, s levesse a szikláról, amitől 
csontjai darabokra törnének. 
A férfi elálmosodott, bebújt hát hálóprémjébe, s 
hamarosan elaludt. Alvás közben, tudja ezt min-
denki, néha könnycsepp gördül ki az alvó szemé-
ből; nem tudjuk, milyen álom okozza ezt, csak 
annyit tudunk, hogy szomorú vagy vágyakozó álom 
lehet. Ez történt a férfival is. 
A Csontváz Asszony meglátta a tűz fényében ra-
gyogó könnycseppet, s hirtelen roppant szomjas 
lett. Kattogva, zörögve odakúszott az alvó férfihoz, 
s ajkát a könnycseppre illesztette. Az az egy kis 
könnycsepp akkorává duzzadt, mint egy folyó, ő 
meg csak ivott, ivott, amíg időtlenül hosszú 
szomját nem csillapította. 
Lefeküdt a férfi mellé, s kivette a szívét, ezt a 
hatalmas dobot. Felült, s megdöngette mindkét ol-
dalát, Bom, Bomm… Bom, Bomm! Dobolás köz-
ben így énekelt, „Hús, hús, hús! Hús, hús, hús!” 
Minél tovább énekelt, csontjai annál inkább meg-
teltek hússal. Hajért, jó szemekért, szép, telt ke-
zekért énekelt. A lábai közötti melegségért, melle-
kért, s minden olyasmiért énekelt, amire egy nő-
nek szüksége van. Amikor ezzel végzett, leénekel-
te az alvó férfiről a ruháit és mellé bújt, hogy bő-
rük összeért. Visszahelyezte a hatalmas dobot, a 
szívet, a férfi testébe, mire az felébredt, átölelték 
egymást, s összefonódtak egész éjszakára, egy új, 
jó, hosszantartó ölelésbe. 



MESEELEMZÉS 

 52 

Az emberek arra már nem emlékeznek, hogyan ju-
tott a lány első, szerencsétlen sorsára, de azt be-
szélik, hogy ezután elment a halásszal és jól tar-
tották őket azok a teremtmények, akiket a lány víz 
alatti élete során ismert meg. Az emberek azt 
mondják, hogy ez így történt és ez minden, amit 
tudnak” 

 

 A halász nem tudott megszabadulni a Csont-
váz Asszonytól, végig az úton maga után vonszolta, 
pedig csak a halászbotját kellett volna eldobnia, 
de ezt nem tehette meg, mert Ő a Halász-Ember, 
mint nálunk, a mesékben, balladákban a Pásztor-
Ember. A jobb kezükben a bot a hatalom, a te-
remtő erő, az irányt adó, maga a férfi minőség. 
 Megérkezett végre haza a biztonságba, a saját 
terébe, az ő barlangjába, ide húzta Magába be, a 
Csontváz Asszonyt, és lassan, nagyon lassan kezdi 
megérezni, megérteni, hogy ez az, amit keresett 
kutatott mindig az életében, hogy segítsen, és ál-
dozzon. 
 A cselekmény itt a beavatás hetességében te-
lik, ha a jégkunyhón kívüli eseményeket is vesz-
szük, akkor ez kilencfokozatú. A hetesség itt a 
fontosabb, hiszen a saját terében és a másik elfo-
gadása után kezdődik. 
 Az első a zsinór lefejtése és a csontok össze-
rendezése, a test kiszabadítása, feloldozása apai 
minőségben. A második a test prémekkel betaka-
rása, felmelegítő, védelmet adó még mindig atyai 
minőségben. 
 A harmadik szint mikor a halász meggyújtja a 
tüzet, és a haját égeti, hogy fényesebb, nagyobb 
lángja legyen, itt az Oroszláni minőség fényt hor-
dozó megtestesülését ébreszti fel, ezt áldozza fel, 
itt már, mint férfi teszi ezeket. A következő szin-
ten beolajozza az ő halászbotját, felkészíti magát a 
férfit az utolsó áldozatra. 
 Lefekszik, és az álmaiba hull, és ezzel feladja 
magát, testét, szellemét, lelkét visszatér a gyerme-
ki múltjába, megint ártatlan, tiszta, és szűz, ki az 
anya ölére hajtja fejét, és boldog. Ez a boldogság, 
a múlt hűs forrása, mint egy könnycsepp felfény-
lik a szeme sarkán. 
 A Csontváz Asszony odahajol és iszik a for-
rásból, a tiszta forrásból, ami folyóvá dagad. Ez az 
a forrás, ami az isteni lelkünkből fakad, ezt keres-
sük mindig, ide fut minden út. Ez a víz, ami meg-
tisztít, és életet ad, ez a forrás, ahol újra lehet kez-
deni, felépíteni az elhagyott, halott életet. 

 A hetedik szinten a szívét adja a halász a sze-
relemért, vagyis az életét, meghal, hogy a másik 
újra szülessen, és feltámad, hogy szeressen. 
 
Epilógus: 

 

A mese az Oroszlán (Atya) testiségéről, a so-
ha meg nem tapasztalhatóról szól, mert mit talál-
hat az Oroszlán a szemközti oldalon? Egy szétá-
ramló folyamot, hullámot a két szomszédos jegyre 
átborulva. Természetesen ez soha nem lehet, s 
nem lesz az Oroszlán belátható, értelmezhető teré-
ben, bár ezt keresi mindig és mindig, és már azt is 
elfelejtette, hogy Ő maga taszította le az egekből a 
földre, az asszonyi minőségét, a kiemelt felét. Ő a 
halász is, a földi közegbe leszületett fele, a fiú (Jé-
zus), aki hajóra száll, hogy megtalálja, mi elve-
szett s mikor már minden elveszett és minden is-
meretlen, érthetetlen, ott megtalálja az elhagyott 
felét a lelkének másik felét, a teljességet. 
 Mert mi is az, mit mi emberek elveszítünk 
már a születéskor? A lelkünk másik felét, azt ami-
ért megszületünk és keressük egész életünkben, 
hogy vele egyesülve megéljük a teljességet a mi 
Urunk előtt. A férfinak az Oroszlán minőségét kell 
magában felébresztenie, hogy áldozatot tudjon 
hozni az ő Nagy (Boldog) Asszonyának, a szívét 
kell kiszakítani magából, az oltárt, hogy fel tudjon 
ébredni az asszonyi lélek, és fel tudjon épülni az 
Ő „teste”. 
 

 Áldozatot kell hozni két szín alatt. Adnia kell 
az Ő vérét, ez a víz, a megszentelt víz, a könny, a 
sós víz. Adnia kell az Ő testét, ez a szíve, ami 
visszaadja a húst, a testet. 

 

 Ezt a szerelmet és így kell megélnünk a Ked-
vesünk, a Hazánk és a mi Istenünk felé, és ezért 
fontos ez a mese nekünk Magyaroknak, hiszen a 
mi lelkiségünk az Oroszlánban teljesedik ki, ez a 
mi igazi és egyetlen feladatunk, ez a mi utunk. 

 
Forrás: Pap Gábor: Csak tiszta forrásból 
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Arc az űrben, az Eszkimó-köd 
 

 
 

Forrás: www.cryingvoice.com/Evolution/Nebula_Eskimo_mag.html 
    
 A képen az Eszkimó-köd (NGC 2392) lát-
ható. Ezt a megdöbbentő felvételt a NASA Hubb-
le-űrtávcső készítette 2000. január 11-én. A ké-
pen látható sokféle szín a csillagköd különféle gá-
zainak köszönhető: nitrogén (vörös), hidrogén 
(zöld), oxigén (kék) és hélium (lila). A csillagköd 
azért kapta az Eszkimó-köd nevet, mert földi te-
lepítésű teleszkópokon keresztül nézve egy prém-
szegélyű csuklyával körülvett arcra hasonlít. A 
prémszegély valójában egy gyűrű, amely üstökös 
formájú, a központi csillagtól kifelé mutató tár-
gyakból áll. Az Eszkimó-köd kb 5.000 fényév-
nyire van a Földtől, az Ikrek csillagképben. 

Evolucionista elméletek születtek arról, ho-
gyan is jöhetett létre önmagától ez a különlegesen 
szép csillagköd. Ezen elméletek szerint az Esz-
kimó-köd kialakulása 10.000 évvel ezelőtt kezdő-
dött, amikor a központi csillag anyagot kezdett 
szétszórni az űrben. 
A tudósok azon gondolkodnak, hogy a gyűrűt al-
kotó üstökös formájú tárgyak lassan, illetve gyor-
san mozgó gázok ütközéséből alakulhattak ki. Sze-
rintünk holt anyag és puszta véletlen sohasem 
hozhatna létre egy ilyen remekművet az űrben. 

Ennek a ködnek a keletkezését a Biblia így írja 
le: 
 

„Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehe-
letére minden seregök.” (Zsoltárok 33,6); 
„Ah, ah, Uram Isten! Ímé te teremtetted a 
mennyet és földet a te nagy hatalmaddal és a te 
kiterjesztett karoddal, és semmi sincs lehetetlen 
előtted!” (Jeremiás 32,17). 
„Ama napon a seregek Ura lesz ékes koronája 
és dicsőséges koszorúja népe maradékának”  
(Ésaiás 28,5). 
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ROSTÁS LÁSZLÓ 

A megújuló magyar Pálos rend 
 

 
Történészek, régészek, mind a mai napig véle-
mény különbségen vannak az eredeti un. Anya-
kolostor eredeti helyének meghatározásában. Egy 
részük esküszik Kesztölc mellett található gótikus 
pálosrendi templom romokra és mereven eluta-
sítja még a pálos létét is a pilisszántói öregtemető-
ben található középkori templom romoknak, míg a 
másik részük ennek éppen az ellenkezőjét vallja. 
Sajnálatos módon, egyik helyszín sem bizonyított, 
mivel a krónikás hagyomány szerint itt temették el 
a rendalapító Boldog Özséb atyát 1270 január  
20-án és az Ő szent testének, valamint az őt kö-
vető két szintén itt eltemetett utódjának megtalá-
lása volna az egyértelmű bizonyíték. A pálos ha-
gyomány, mely még elevenen élt Esztergomban az 
1800-as évek közepén, hiszen ekkor történt az el-
ső visszatelepítési kísérlet, főpásztori szinten is 
tudni vélte, hogy az anyakolostor helye Pilisszántó 
volt. Erre példaként álljon itt Scitovszky János,  
m. k. Kardinális, Magyarország prímása, esztergo-
mi érsek 1856-ban magyar nyelven kiadott „Esz-
tergomi Főtemplom 1856-diki augusztus 31-dik 
napján végbement Fölszentelésére” című munká-
jának (28-31 old.) kivonata, melyben a következő-
ket írja: „A remete sz. Pálról nevezett szerzetes 
rend. Minthogy esztergomi kanonok volt e jeles 
magyar rendnek alapítója, s pedig Esztergom vi-
dékén: erről is illik megemlékeznünk. Boldog Eu-
sebius esztergomi születésű, fiatalkorában lett 
esztergomi kanonok: de szíve mindig a remeteélet 
után vágyott. 
 

 

A Pilis-hegység völgyeiben sok istenfélő remete 
tartózkodott. Ezek ismervén Eusebius kanonok jó 
szívét és hajlamát, őt Esztergomban sokszor meg-
látogatták, kiket mindig szívesen fogadott. Végre 
Vancsay érsek engedelmével búcsút vett (mármint 
Özséb) az esztergomi káptalantól, s mint remete a 
Pilishegység völgyeibe költözött. PilisPilisPilisPilis----Szántó melSzántó melSzántó melSzántó mel----
lett volt lett volt lett volt lett volt egy hármas barlang, itt vette lakását Euseegy hármas barlang, itt vette lakását Euseegy hármas barlang, itt vette lakását Euseegy hármas barlang, itt vette lakását Euse----
bius, s a sz. kereszt tiszteletére egy kis remete bius, s a sz. kereszt tiszteletére egy kis remete bius, s a sz. kereszt tiszteletére egy kis remete bius, s a sz. kereszt tiszteletére egy kis remete 

kápolnát épített.kápolnát épített.kápolnát épített.kápolnát épített. Ott élt tehát Eusebius, többször 
társalkodván a hegység többi remetéivel. Egykor 
ily látást vőn. Szétszórt tüzecskéket látott, melyek 
végre egy csomóba olvadtak össze. E látványt Ő 
így magyarázta: a szétszórt tüzecskék, a szétszórt 
remetéket jelentik; illenék tehát, hogy valamint a 
szétszórt tüzek egy gomolyba mentek át; úgy a re-
meték is egy házba gyűljenek össze. Ez időtől fog-
va azon volt Eusebius, hogy a magyar remetéket 
összegyűjtse. Elment ezért a Pécs vidékén lévő 
ireghi remetékhez is, sőt elment Rómába IV Or-
bán pápához is, kinél aquinói sz. Tamás közben 
járására kihallgatást nyert. Eusebius megalapítá a 
remete barátok rendjét, ő volt azoknak első elül-
járója vagyis provincziálisa. Midőn szent-kereszti 
kápolnácska mellett klastrom épült, többen ki-
mentek Esztergomból az ájtatos magyar remeték-
hez. Maga IV Béla király is többször megfordult 
nálok, ha a Pilis-hegységben vadászatokat tartott. 
Nem sokára Pilis szent-Léleken, Szent-Lőrinczen 
Buda mellett, később pedig Mária-Nosztrán is 
épült számukra klastrom. A Mária-Nosztrán épült-
nek alapítója nagy Lajos királyunk 1352-ben. A 
szent-kereszti kis kápolnácskából annyira elter-
jedt e remete szerzet, hogy az Magyarországban 
körülbelül 82, az egész magyar sz. koronához tar-
tozó összes tartományokban pedig majd 170 klast-
rommal bírna.” 
 

Most pedig idézzük fel P. Gyéressy Ágoston Bol-
dog Özsébről írt könyvéből a rend alapító szent 
halálát: „Bár szemében gyilkos láz csillog, hangja 
mégis elég erős. Kéri Testvéreit, hogy folytassák 
azt, amit Isten akaratából megkezdtek. Szeressé-
tek ezt a Rendet, szeressétek Reguláját, szeressék 
a közös élet gyakorlatait, szeressék fogadalma-
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ikat, különösen a szent engedelmességet és sze-
ressék egymást... És Szent Ágoston Szabályainak 
legelső sorait idézi nekik, hogy „mindenek előtt, 
Kedves Testvérek Istent szeressük...” Azután 
megkérdezte Őket egyenként, hogy kit akarnak 
utódjának megválasztani s mindnyájan egyhangú-
lag feleltek: ”Benedek Testvért” kit a krónikák 
boldogként tisztelnek... 
 

S miután elbúcsúzott tőlük külön-külön s megál-
dotta őket, hálát adott Istennek mindenjótétemé-
nyéért, a Testvérek szeretetéért s imádkozott értük 
s a Rend jövőjéért, majd a haldoklók szentségei-
ben buzgón részesülve, Jézus és Mária legszen-
tebb nevével ajkán csöndesen és sugárzó arccal 
szenderült el az Úrban: 1270 január 20-án, alig 
70 éves korában, remetéskedésének 24-ik, rend-
főnökségének 20-ik esztendejében... 
 

Ott temették el a szentkereszt tiszteletére emelt 
kápolnában... 
 

Nem sokkal az ő halála után halt meg az Ország 
újraépítő, elfáradt, nagy Királya IV. Béla is, kinek 
három szent leánya: Margit, Jolánta és Kinga, a 
többi szerzetesekkel s az ifjú pálos renddel együtt 
könyörgött szüntelen a tatártól letarolt, pártviszá-
lyoktól legyöngült, Kun László királysága és az 
oligarchia elé néző szegény és tépett Magyar-
országért. 
 

Ft. Warsányi István pálos, szép hexaméteres sír-
felirata a monostor kápolnájának bejáratánál éke-
sen hirdette a Pilisi Szent Kereszt dicsőségét, míg 
a török Magyarországgal együtt el nem pusztította: 
 

Egykor úttalan pusztáknak útjain járva 
Nagy hegyek alján kis kunyhókban laktak atyáink 

S barlangok rejtették őket el a világtól. 
Boldog Özséb, ez a szent ember, remete, pap, emelte 

Itt a Keresztnek tiszteletére ezt a monostort, 
Jöttek is ide hozzá a Testvérek seregestől 

S elhagyva a magányt keztek közös életet élni. 
Innen terjedt szét a világra Remete Szent Pál 
Rendje, amelynek hófehér a ruhája s a lelke. 

Nagy folyamok is ilyen kicsi forrásból fakadoznak. 
 

Igen, a forrás már felfakadt a magyar erdők mé-
lyén, hogy egyre mélyebb, egyre hatalmasabb 
medret vájjon a magyarság életébe és történe-
tébe.” Így történt ez a pilisszántói öregtemető ese-
tében is. Vince atya a Pilis hegy csúcsára 24 
méter magas élő Krisztus keresztet akart állítani. 
A tervek el is készültek, de sajnos pénzhiány 
miatt ez nem valósulhatott meg. Ezt követően Vin-

ce atya egy temetés során figyelt fel a vastag 
falakra, majd miután régészekkel kutató ásatást 
készíttetett kiderült, hogy a temető csendje egy 
középkori templom romjait takarja. A falak elhe-
lyezkedése, valamint az alaprajzi kialakítás meg-
egyezett a pálos leírások szerinti építési folyama-
tokkal ill. megfelelt a szerzetesi liturgiának. Ezu-
tán Vince atya a régi templom helyén Özséb atya 
emlékére keresztet állíttatott. A pálosok szelleme 
ekkor egy csodával jutalmazta meg azokat „akik 
az házban vannak”. A földmunkát végző gép – 
mint ahogy a mellékelt képen a nyoma is látszik 
kifordította a Szent Kereszt tiszteletére emelt ká-
polna homlokzati háromszögének zárókövét, az 
un. Szántói Keresztes Követ. Ennek megbecsülése 
ismét újabb csodával lepte meg a községet. Elő-
kerültek a beszakadt templompadló alól az 
alagútak. Ezek betömedékelése helyett az alag-
útakat rendbe tették melynek így kialakult aurája 
erőt adott a hármas barlang helyén először egy 
Erdélyből származó kereszt felállítására, majd ezt 
követően a Boldogasszony kápolna megépítésére. 
 

 
 

Pilishegy csúcsára tervezett élő Krisztus 
    

 
Pilisszántói Kereszteskő 
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Magyar Pálos nemzeti énekek 
 

Első Remete Szent Pálról 
 

 

 

1. Détzius kegyetlenségét, midőn Szent Pál távoztatta, setét bar- 
lang lakó-helyét magának valasztotta, kiben kedvét, szabad éltét,  
törvények alá szabta; hol a’ Jésus nagy kegyelmét, hozzá mutat- 
ván szerelmét, Holló által táplálta. 

 
 

3. Kilentzven esztendők alatt, éle magányos életben, Pálma Le- 
velekből fonyott gyékén forma köntösben, és im’ Remete Szent An- 
tal élete vénségében, meg-látogatta vólt őtet, és a’ Holló két ke- 
nyeret, hozott ez üdő közben. 

 
 

4. Mikoron Remete Szent Pál, ártatlan Lelkét ki-adta, őket Re- 
mete Szent Antal, térden állva találta; és el-jöve két oroszlán ki- 
ki őket síratta, teteminek gödröt ásván, és eggy palástba takar- 
ván, kit ő maga választa. 

 
 

5. Ilyen vala szent érdeme Első Remete Szent Pálnak, a’ kinek  
segedelmére, vadak-is elő állnak, a temetésén Szent Antal áldást  
ada azoknak, ö-is halálig tisztelte, ruházattyát ünneplette, e’ Szent- 
séges Atyának. 

 
 

6. Jésus menyei királyunk! Hozzánk-való szerelmedért, Add,  
hogy jobb kéz felöl állyunk, tapasztalt kegyelmedért. Botsád-meg  
gyarlóságunkat Szent Pálnak érdeméért, ő légyen a’ mi vezérünk a’ 
mi tanító mesterünk, éltének Szentségéért. 
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Magyar erdők mélyén 

 

 
 

2. 
 

Magyar lelkek mélyén fényes tüzek gyúlnak, 
Nagyasszonyunk lovagjai atyjuknak hódolnak. 
Boldog Özséb, áldott atyánk esedezve kérünk: 
Gyűjtsed össze szeretetben drága magyar népünk! 
 

3. 
 

Magyar élet mélyén izzó lángok gyúlnak 
Krisztus király hű fiaid Özsébbel imádnak. 
Boldog Özséb, áldott atyánk esedezve kérünk: 
Gyűjtsed össze élő hitben küzdő magyar népünk! 

 
Őseink Buzgósága 

 
 

3.  
 

Szent Erzsébetből hős szeretet árad. 
Margit imái vezekelve szállnak. 
Minket hiába. Uram  ne sirasson 
Áldott Boldogasszony. 
 

4.  
 

Ránk bűnösökre minden verés ráfér. 
De könyörögnek ők tépett hazánkért. 
Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek: 
Hazánkat így mentsd meg 

 
Fohász Boldog Özsébhez 

 

 
 

2. 
 

Súlyos bánat sanyargatta akkor magyar népünk 
Imádságos, áldott szíved, lám segített nékünk! 
Felvirradt szép hajnalunk, messze szállott a bánat, 
Meghallgatta a kegyes ég a Te hő imádat! 
 
3. 
 

Gazdagságért, földi jókért nem könyörgünk 
Hozzád, Ifjúságunk romlására fordítsad szent orcád, 
Gyűjtsed össze lángjaink, egyesítsed imánkat: 
Segíts nékünk megmenteni elárvult hazánkat! 
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PÁL fia ATTILA* 

 

Tiszta víz, fehér kenyér (folytatás) 
 

 

Magyarságkutatók fellegvára 
 

Sok itt az önjelölt régész, történész, de mind egy-
egy egyéniség, saját gondolatokkal, és mind tesz 
valamit ahhoz, hogy őseink tudását felelevenítsük. 
Attila eszébe jutott a nagy tanítás, melyet itt hal-
lott tanítójától, és itt sajátított el az egyetemen: 
 

„...nem az érdekel, hogy megtanultad-e kívülről a 
könyvem, hanem, hogy Te mit tudsz hozzátenni, 
neked milyen gondolataid vannak róla...” 
 

A megnyitót a közeli református templomban tar-
totta az egyesület, ahol a lelkész leprásokhoz ha-
sonlította a Magyarságkutatókat. A kép hátborzon-
gató, de felemelő is, mert kiközösítettként élni sa-
ját hazánkban, valóban mintha leprások lennénk, 
ezzel szemben, száznál is több ember vállalta sor-
sát, és a megbélyegzést is. 
 

Sikerült sok olyan új ismerethez jutnia, amellyel 
megkönnyítette saját útját. Néha figyelte Anitát, 
aki csak bámult, szorgalmasan jegyzetelt, és telje-
sen hatása alá került a számára eddig ismeretlen 
világnak. A szünetekben csillogó szemmel a felfe-
dezés örömével átitatva magyarázta Attilának azo-
kat az összefüggéseket, melyeket éles eszével ösz-
szerakott. 
 

Attila közben kereste társait, de valahogy nem ta-
lált rájuk. Rejtőzködött, szürke maradt, és érezte, 
hogy az ellenség itt is jelen van. 
 

Figyelnek – a gondolat mély gyökeret vert lelké-
ben. Úgy érezte, kézzel fogható a feszültség ami az 
ugrásra készülő ragadozó és áldozata között húzó-
dik. Szinte szikrázott körülötte a levegő, pedig 
megpróbált elbújni, szürkén a háttérben. Az izga-
lom fokozódott, egyre magasabb szintre emelke-
dett napról napra, már nem tudta megkülönböz-
tetni félelmét a várakozástól. Ellenségként kezdte 
kezelni a konferencia vendégeit, nem tudott pi-
henni, nem tudott aludni, nem tudott koncent-
rálni. Az előadásokat meghallgatta, de szelleme 
egy hátsó fiókjába helyezte el, ahonnan majd a 
nyugodtabb időkben előszedheti. 

Eljött a csütörtök, a konferencia negyedik napja. 
Ekkor értette meg, hogy hiába a beavatás, ha nem 
vagyunk képesek megkülönböztetni a jó irányú fe-
szültséget, és a rossz irányú feszültséget. Az elő-
adásra ismét úgy ült be, mint a korábbiakra, az 
egyszerűen látható, és kézzel fogható jeleket ke-
reste, mint a két feszületet. Nem találta, nem lát-
ta, csak figyelte az embereket. A hátsó fiókot ki-
nyitotta, hogy a Pálosokról szóló előadás tartalmát 
is a mélyére süllyessze. Hatalmas vibrációt érzett 
az előadóban, mintha azt érezné, hogy Ő is nagyon 
fél. Ekkor tudata, lelke megnyílt, és megértette, 
hogy nem ellenséges környezetben van, hanem 
olyan emberek között, akiknek van lelke. A meg-
nyílt szellemű és lelkű emberek között nem nega-
tív energia áramlik, hanem egy tapogatózó, ismer-
kedő, de pozitív energia. Így folytatta részvételét a 
konferencián, és megnyílt lelkével és szellemével 
befogadóvá vált. A fiókból szelleme mélyéről a tu-
dás előkerült, és átélte a csodát ami a lelki és 
szellemi fejlődést eredményezte. Feltöltődve, bol-
dogan ment el ebédelni. 
 

A vacsora után aztán bátorságot merített, és lesz 
ami lesz alapon megkereste az előadót. Nem mu-
tatkozott be, csak tapogatózott a sötétben, puhato-
lózott, hogy érzései jók-e ezzel az emberrel kap-
csolatban. 
 

– Nagyon tetszett az előadásod, jó volt, ahogy 
megmagyaráztad, hogy Nagyvázsonyban a Szent 
Mihály kolostor miért nem volt igazából kolostor. 
– Köszönöm, mindig jól esik a dicséret. Annak is 
kifejezetten örülök, ha a továbbiakban ellátogat a 
hallgatóságom egy romhoz, akkor már kicsit ilyen 
szemmel is megvizsgálja amit lát. Attól pedig 
egyenesen boldog vagyok, hogy egy Pálos elhiva-
tottól kapom a dicséretet. 
 

Attilával megfordult a világ, térdei remegni kezd-
tek. A gondolatok villámsebesen cikáztak fejében 
– mit tettem, mivel árultam el magam? Honnan 
tud ez az ember mindent rólam? Melyik csapatba 
tartozik? Mi lesz most, büntetést kapok, vagy ta-
láltam egy társat? – Ezek oly gyorsan száguldottak 
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át az agyán, hogy nem maradt le arról, amit a vele 
szemben álló ember mondott. 
 

– A beavatás egy nagyon nehéz folyamat, amit ha 
átélsz, és elviselsz, csodálatra méltó vagy. Én nem 
részesültem abban a szerencsében, hogy végigjár-
jam ezt az utat, bár reményeim szerint nekem is 
meg lesz rá a lehetőségem. A problémám az, hogy 
nem mindig vagyok képes a szabályok szerint 
élni, és túlságosan előtérbe tudom helyezni a ké-
telyt. A kétely pedig nem egyszerűen arról szól, 
hogy kell-e ez nekem, vagy élem tovább vak és 
agymosott életemet, hanem arról szól, hogy képes 
vagyok-e elfogadni, és hinni őseim örökségében. 
Tudom, most félsz, hogy lebuktál, elárultad ma-
gad. Igen, elárultad magad, de nem olyan külső-
ségekkel, mint az olvasód, vagy olyan egyszerű 
dolgokkal, amit műszerekkel mérhetünk. Én ér-
zem, és minden más elhivatott is érzi, hogy ki az 
aki elhivatott. Csak néhány szó, és máris tudom ki 
vagy. Ne félj, a másik oldal nem ismer fel. 
– Örülök, hogy így van, de nem értem, miért 
mondták nekem, hogy Én vagyok az utolsó, és 
bennem van minden remény. Sok idős emberrel 
találkoztam, és most itt vagy Te is, aki velem egy-
korú. Benneteket nem látnak a másik oldalról? 
Veletek nem számolnak a szürke ruhás barátok? 
Miért nem? 
– Mert tejesen más megőrizni a beavatás titkait, 
és teljesen más beavatottá válni. Gondolj csak 
bele, hogy az esztergomi érsek tudott koronázni, 
de sosem viselt koronát, sosem lett belőle király. 
Teszi mindenki a dolgát. Az idősek akikkel talál-
koztál, őrzik a titkot, vigyáznak arra, hogy ha eljön 
az ideje, beavathassanak bárkit aki arra érdemes. 
A szürke ruhás szerzetesek mindig a háttérben 
vannak, teszik a dolgukat, ha kérdezik őket 
elmondják amit el kell mondaniuk. Nem hival-
kodnak, nem kerülnek előtérbe. Aki kiválasztatott 
valamely feladatra, az végzi a feladatát. Te is 
végzed a feladatodat, és neked is jobb, ha úgy 
végzed a dolgod, ahogy végezned kell, és nem 
sodrod veszélybe a kapcsolatkereséssel az őrző-
ket. Neked újra fel kell állítanod a könyvtárat, 
ami a XVIII század végén elkallódott. Tedd a 
dolgod, és higgy. Ha dolgod lesz valakivel, akkor 
találkozol vele akaratlanul is, ha viszont nincs ve-
le dolgod ne hajtsd az Atanázosok malmára a vizet 
azzal, hogy tippeket adsz a találkozókkal. Mi álta-
lában magányosan, vagy házastársunk segítségé-

vel végezzük a dolgunkat. Ha van társad, és arra 
érdemes kérd a segítségét, ha nincs, akkor egye-
dül kell tenned a dolgod. 
 

– Köszönöm, hogy nem vezetsz félre, de nagyon 
nehéz a gyarlóságot sutba dobni, és dicsőség nél-
kül, titokban nagy tetteket véghez vinni. Nagyon 
nehéz úgy állni a jó oldalon, hogy nem várhatsz 
érte köszönetet. 
 

– Még nem jött el a mi időnk, még nem mutathat-
juk meg arcunkat. Még mi sem készültünk fel a 
nyílt háborúra, és az emberek sem készültek fel 
arra, hogy elfogadjanak egy teljesen más világot, 
mint amiben élnek. Hosszú még az út, de ha jól 
végezzük a dolgunkat, mi már megláthatjuk mun-
kánk gyümölcsét. Képzeld magad az őrzők helyé-
be akik évszázadokig nem is beszélhettek hason-
lókkal mint ők, és reményük sem volt arra, hogy 
valaha is meglátják azt a jövőt, amiért oly sokat 
áldoztak. 
 

– Ezek szerint ha elvégzem a dolgom és újra 
együtt lesz a könyvtár, akkor van esélyem arra, 
hogy kiléphessek a fényre az árnyékból, és dicső-
séget szerezzek? Lehetséges, hogy nem hiába ál-
dozok fel annyi energiát, és népszerű igazi hős 
leszek még életemben? 
 

– Nem, határozottan nem! A mi sorsunk a szerze-
tesek sorsa. Ne gondolj azonban arra, amit a kö-
zépkori szerzetesekről tudsz, hogy el kell ajándé-
koznod mindenedet, cölibátust kell fogadnod, és 
nem ehetsz csak böjtös étket. Nem kell arra sem 
gondolnod, hogy nem viselhetsz ékszert, vagy 
olyan ruhát, amely színes, és nem tükrözi a sze-
génységet. A mi rendünk az egyensúlyra épül, ami 
azt jelenti, hogy a test, a lélek és a szellem is jól 
kell, hogy érezze magát. Ostobaság azt képzelni, 
hogy ha elnyomod a testet, akkor fejlődik a lelked. 
És az sem igaz, hogy ha maradisággal és dog-
mákkal a szellemed épségére törsz erősödik a hi-
ted. A világ változik, a környezetünk ezáltal új ki-
hívásokkal állít szembe minket. Ha ezeket a kihí-
vásokat nem vagyunk képesek megfelelően kezel-
ni, akkor kihullunk a rend soraiból. Immár majd 
negyvenezer éve működik a rend, és ha csak a 
hazatéréstől, vagy ha úgy jobban tetszik honfogla-
lástól számítod a történelmet, akkor is láthatod, 
hogy a viharokat átvészeltük. Agymosást kap né-
pünk már legalább ezer éve, mégis minket támo-
gat aki tud és képes. Szent István tűzzel-vassal 
pusztította a táltosokat és sámánokat, akik ren-
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dünk szerzetesei voltak. Megváltoztunk, remeték 
lettünk. Gondolj Vác és Szent Gellért rendtársa-
inkra. Szent István nem volt rossz vagy gonosz, 
egyszerűen a kor elvárásainak megfelelően csele-
kedett. Aztán II. Andrásig valahogy eléldegéltünk 
rejtve, erdőkben, barlangokban, míg Burgundi 
Bertalannal egy akkori testvérünk álmot láttatott. 
Az álom hatására Bertalan a pécsi püspök a saját 
birtokán, a saját pénzéből kolostort emeltetett ne-
künk. Száműzte is érte a pápa, de aki rajtunk se-
gít, azt mi sem hagyjuk cserben, így András is ál-
mot látott, ezért visszahelyezte székébe a püspö-
köt. És még nem is beszélünk Pálos rendről, mert 
az majd csak 100 év múlva születik meg! 
– Ezek után, ha csak „józan paraszti” ésszel gon-
dolom végig a történetet, akkor értem, hogy a ta-
tár, az oszmán és a habsburg is ellenünk szövet-
kezett. Nincs azonban hirtelen olyan, aki közü-
lünk való lenne és ismerném a nevét akár csak 
lábjegyzetből is a történelemkönyvekből. Ebből 
adódik, hogy nem dicsőségért tesszük amit te-
szünk, hanem mert a Jóisten élete és ereje tőlünk 
függ. 
– Ha nem ismersz a történelemkönyvből senkit, 
aki közénk tartozna, akkor feladatot adok neked, 
hogy a hited erősödjön: Nézz utána Kinizsi Pál 
életének, és annak a csodának, amit Nagyvá-
zsonyban örökül hagyott. Nézz utána annak a csa-
ládnak, aki kastélyt épített Vázsonyban, és nézd 
meg a címerüket. Ha attól félsz, hogy a feledés 
homályába süllyedsz, pedig sokat teszel a Magyar 
Lélek felemelkedéséért, akkor végezd el ezt a fel-
adatot. 
– Nehéz ezt megemészteni, de ha Isten úgy akarja, 
akkor teszem a dolgom, és ha nem kapok rá lehe-
tőséget, akkor szürke maradok a homályban. Ta-
lán rövidesen túl tudom tenni magam ezen, és ak-
kor újult erővel leszek képes beállni a sorba. 
– Bizakodva nézz a jövőbe, higgy abban, hogy 
jobb lesz sorunk. És most irány az előadó, mert 
közülünk való művészek mutatják meg amit Isten-
től kaptak. 
 

Attila nehéz szívvel elsétált a parkba, és leült egy 
sötét padra. A fejében csak szürkeség és remény-
vesztettség maradt. Fáradtan bámult maga elé a 
sötétbe, és gondolatai lassan, szinte mászva buk-
kantak elő a fejéből. Minden egyes gondolatot ala-
posan megrágott, minden szót jól átgondolt mielőtt 
elraktározta volna lelke mélyén. Másfél órája ül-

dögélt így balsejtelemmel telve, míg menyasz-
szonya kilépett az épületből. Kutató szemei felfe-
dezték a sötét padon Attilát. Odament hát hozzá, 
és melléült a padra. 
 

– Mit búslakodsz itt egyedül a sötétben? 
– Beszélgettem emberekkel. Megmutatták a jövő-
met, megmutatták az utamat. Nem igazán búslako-
dom, sokkal inkább emésztem a hallottakat, és 
megpróbálom a jövőt megtervezni, megpróbálom 
meghatározni azt, hogy mit kell tennem. 
– Jól van. Örülök, hogy nem csak üldögéltél, mert 
így nekem sincs lelkiismeret furdalásom. Nem 
jössz fel beszélgetni? 
– Nem. Most jó nekem egy kicsit egyedül lenni. 
– Ahogy akarod! 
 

Ezzel elviharzott a lány. A záróünnepség után ha-
zafelé indultak, de mintha végtelen szakadék tá-
tongott volna közöttük. Attila gondolataiba merül-
ve bámult maga elé, a beszélgetést próbálta fel-
dolgozni, a lány pedig az újonnan megszerzett is-
mereteket rendszerezte magában. A kínos hall-
gatás, és a nyúlfarknyi semmitmondó beszélge-
tések csak tovább mélyítették a szakadékot kettő-
jük között. Badacsonyban azonban vasárnap dél-
után, amikor a lány Budapestre indult vissza a 
munkahelyére, Attila nem bírta tovább. Úgy érez-
te kihunyt a fény az alagút végén, amelyben botor-
kál. Lelkében a hatalmas máglya helyén már csak 
maréknyi zsarátnok pislogott a hamu alól. Kétely 
és félelem váltotta fel a lelkes harci tüzet. 
 

– Anita! Nem tudom, hogy mit hoz a jövő, de most 
úgy érzem szükségünk van erre a kis egyedüllétre, 
azért, hogy átgondolhassunk mindent a jövővel 
kapcsolatban. Én soknak tartom erre az egy hetet, 
ezért reményeim szerint hét közben telefonon, 
vagy akár személyesen is találkozhatunk. 
– Nagyon szeretlek! Örülök, hogy Te is így látod. 
Remélem, hogy mielőbb meg tudjuk beszélni a 
jövőnket. 
 

Együtt vagy külön 
 

A lány hirtelen nagyon kedves lett, megölelte, 
megcsókolta Attilát, majd kézen fogva a hálószo-
bába vezette. Levetkőztek, és ágyba bújtak, de 
Attila csődöt mondott. A lány sírt, Attila mente-
gette magát, és az utóbbi napok stresszére fogta a 
dolgot. Elbúcsúztak, és a lány elment. Attila azt 
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mondta neki, hogy visszavárlak, pedig jeges kéz 
markolta torkát, és érezte, többé nem lesz semmi 
olyan mint volt. 
 

A szobában magába roskadva üldögélt, és lelki 
szemei előtt a lányt látta amint randevút beszél 
meg valakivel telefonon. Az érzés borzalmas volt, 
lelke szinte borsónyira zsugorodva egy sarokba 
húzódott, és hideggé, fagyossá vált. Körülötte a 
szürkeruhás testvérek serénykedtek, szólongatták, 
de ügyet sem vetett rájuk, fontosabb volt számára 
a pokoli érzés, hogy elárulták. Az egész hét ilyen 
borzalmas körülmények között telt el, közben tele-
fonon néha beszélt kedvesével. Pénteken aztán 
Attila indult a megbeszéltek szerint Budapestre a 
lányhoz látogatóba. A megérkezés nagy várakozás-
sal töltötte el Attilát, azt várta, hogy a lány meg-
nyílik, és kapcsolatuk újra bizalmas lesz. Ezért 
szinte az ajtóban azzal próbálkozott, hogy a lányt 
ágyba vigye, de csak nehezen állt kötélnek Anita. 
Ismét sikertelen volt együttlétük, amit mindketten 
kudarcként éltek meg, és mindketten saját ma-
gukat okolták. Attila magányra vágyott, ezért fü-
rödni indult. A fürdőkádban folytatta az önmar-
cangolást, a lány pedig nem közeledett hozzá. Mi-
kor kiszállt a kádból, és a hálóba a lányt az ágy-
ban találta telefonnal a kezében, éppen búcsúz-
kodott beszélgető partnerétől. A hétvége feszült-
séggel teli, kényelmetlen várakozással telt. A ha-
zatérés pillanatában Anita azt mondta a fiúnak, 
hogy veled akarom leélni az életemet. Ettől Attila 
kicsit jobban érezte magát, de a félelem ekkor 
már mély gyökereket eresztett lelkébe. 
 

A burkusfa kivághatatlan, amíg a lány nem tud 
elszakadni tőle. Attila ideje fogytán volt, feladatát 
nem végezte, az idő telt múlt, Ő pedig egyedül ül-
dögélt Badacsonyban és megpróbált valamit kiö-
tölni, amivel visszanyerheti férfiasságát, és a lány 
lelkét is. Amíg üldögélt, fejében a gondolatok csi-
galassúsággal másztak, szinte hallotta ahogy csi-
korognak a kerekek fejében. A közös hétvégék is 
magányosan teltek, a kapcsolatuk egyre nagyobb 
teherré vált. 
 

Egy októberi hétvégén aztán eljött az ideje annak, 
hogy Anita megnyíljon. Megérkezése előtti tele-
fonbeszé1getésből Attila már érezte, hogy valami 
nagy dolog történt, és most szüksége van rá a 
lánynak. A megérkezés után leültek beszélgetni. 
 

– Iszol valamit? 

– Nem köszönöm. Nem akarok semmit inni, mert 
nem biztos, hogy veled maradok ma este. 
 

– Jól van, akkor hallgatlak. 
 

– Nagyon nehéz erről neked beszélni. Mivel nem 
tudtam veled már olyan szinten kapcsolatot tartani 
mint korábban, és ennek csak az az oka, hogy 
találtam valaki jobbat, így már nem voltam hozzád 
őszinte. Mikor visszamentem Budapestre, akkor 
elsősorban a kudarc miatt, elővettem a régi szere-
tőmet. A baj nem velem volt, erre már az első al-
kalommal rájöttem. Lassú elszakadás, ezt a sorsot 
szántam kapcsolatunknak. Sajnos történt valami, 
ami felborította a terveimet. A szeretőmmel nem 
sikerült normális kapcsolatba kerülnöm. Közben 
aztán szereztem magamnak szellemi szeretőt is, 
akivel a konferencián elhangzottakat, illetve azóta 
folytatott tudományos kutatásaimat megbeszélem. 
A gond elsősorban az, hogy a testi szeretőm a sza-
kítást nem fogadta el, fenyegetőzik, mindenféle 
koholt vádakkal áll elő. Kérlek téged ezek után Te 
döntsd el, hogy mit akarsz, és Én szívvel lélekkel 
alávetem magam a döntésednek. 
– Ez most sok volt egy kicsit, de a lényeg, hogy Te 
mit akarsz? Az ágyban a csőd abból adódott, amit 
éreztem már akkor is csak nem mertem elhinni: 
nem velem vagy. A tested ott van, de a lelked és a 
szellemed messze jár. Nem figyelsz rám, nem 
akarsz örömet szerezni, csak „aláveted” magad a 
dolognak. Itt az ideje, hogy őszinte légy, és el-
mondd, mit érzel, és mit akarsz? 
 

– Veled szeretném leélni az életem, szeretnék ve-
led együtt kutatásokat végezni. Nem tudom mire 
vagyok képes, mit tudok megtenni a kapcsolatun-
kért, de kérlek adj még egy esélyt. 
– Rendben van, próbáljuk meg újra. Azt viszont 
tudnod kell, hogy Én sem vagyok képes a vég-
telenségig megbocsátani, tehát bizalmat kell éb-
resztened bennem, sőt az lenne a legjobb, ha el-
csábítanál. Most viszont van egy fontosabb kérdés 
is: mit tudnak rólam ezek az emberek? Mit me-
séltél nekik rólam? 
 

– Semmit. Tisztellek annyira, hogy nem árulom el 
a titkaidat. 
– Köszönöm. Akkor itt az ideje, hogy nekilássunk 
a pannonhalmi ajándékok rendszerezésének, ta-
nulmányozásának. 
 

– Milyen felszerelésre van hozzá szükség? Mi van 
a ládákban? Mit akarunk velük tenni? 
– A ládákban könyvek vannak. Ezeket nagyon  
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óvatosan kell előszednünk, forgatnunk. Meg kell 
őriznünk állapotukat, de digitális olvasható máso-
latot kell róluk készítenünk. Tehát szükség van 
gumikesztyűre, ha lehet szilikon kesztyűre, számí-
tógépre CD íróval, és valami nagy felbontású di-
gitális fényképezőre, vagy szkennerre. Kell még 
legalább kettő, de inkább három reflektor, szike, 
néhány különböző oldószer, és csipesz. Csipesz 
gumiborítással, fém keresztfogazással, és fából rú-
gós rögzítő csipesz. Ezen kívül jó lenne mikrosz-
kóp, ha lehet elektronmikroszkóp, és nagyító áll-
ványos, nagy méretű. Jó lenne a fényképezőhöz 
állvány és teleobjektív is. 
– Jegyzeteltem, néhány ezek közül van nekem is, 
de néhányat kölcsön kell kérnem a srácoktól a la-
borból. Ha jól sejtem ez nem egy hétvégés feladat, 
annál sokkal tovább tart, ezért vasárnap hazame-
gyek, hétfőtől kiveszek két hét szabit, majd össze-
szedem a felszerelést, és jövök. 
– Rendben, de akkor mivel töltsük el a hétvégét? 
Van egy kirándulási ötletem, van benne gyalogos 
túra, és autózás is, de nem megyünk messzire. Mit 
szólsz? 
– Konkrét program érdekel, a levegőbe nem ígér-
getek. 
– Rendben. Ha emlékszel rá, van itt nem messze 
egy ismerős emberke, akinek a reklámját a Ma-
gyarok Szer- Tára nevű helyről biztos olvastad a 
konferencián. 
– Valami rémlik, de konkrétan nem emlékszem a 
hirdetésre. 
– Látogassuk meg, és nézzük meg milyen hely is 
ez. Ha nem találunk ott senkit, vagy túl hamar 
megunjuk a dolgot, akkor továbbmehetünk Nagy-
vázsonyba, ahol van bőven mit látni. 
– Holnap nekivághatunk, ma viszont sétáljunk 
egyet, kéz a kézben, szavak nélkül a Balaton part-
ján. Az idő gyönyörűséges, ilyenkor az ember csak 
kényszerűségből van a házban. 
 

Küzdelem a könyvekért 
 

Egy apró puszit váltottak, majd nekivágtak gya-
logszerrel a hegyoldalnak. A kilátás csodálatos 
volt a tóra, a naplemente bearanyozta környeze-
tüket. A partra érve megcsodálták az aranyhidat, 
melyet a lassan lebukó nap feszített a két part kö-
zé. Sétáltak a kövek között valóban szavak nélkül 
kéz a kézben. Visszafelé már sötétben haladtak, 
lassan felfelé kapaszkodva a hegyre. A ház előtt 

rendőrautó állt, civil autó, de a lány azonnal fel-
ismerte a szolgálati autót. Három civil ruhás férfi 
kiabált a kapun át az udvarba, próbálták kicsalo-
gatni a háziakat. Sietősre vették a tempót, nehogy 
a nyomozók nélkülük menjenek az udvarra. 
 

– Jó estét kívánok, Barát Attila vagyok, az enyém 
ez a ház. Miben lehetek a segítségükre? 
 

A három férfi azonnal körülvette a párt, szorosan, 
úgy, hogy ne tudjanak semerre sem menekülni. A 
lány hátán végigfutott a hideg, eszébe jutott az 
iskola: 
 

„...nem szabad a gyanúsítottaknak menekülési 
utat engedni. A szoros zárás, az intézkedés biz-
tosítása, a túlerő, és a magabiztosság félelmet kelt 
a gyanúsítottakban, így nem fogunk ellenállásba 
ütközni.” 
 

A két hátuk mögé kerülő férfit nem látták, a velük 
szemben álló kezdte meg a társalgást udvarias, de 
kimért stílusban. 
 

– Jó estét! Ki a hölgy? 
– Makai Anita rendőr százados vagyok a BRFK. 
életvédelmi nyomozója. 
 

Mintha megfordult volna a világ, a két hátul álló 
rendőr a kerítéshez kente Attilát és Anitát, majd 
alapos ruházat átvizsgálás kezdődött. Miután vé-
geztek, hátrabilincselték őket. Csak ezek után 
kezdődött a társalgás. Megcsavart, és megfesze-
getett végtagjaik sajogtak, a bilincs kellemetlen 
szorítása sokkal inkább okozott lelki, mint testi 
fájdalmat. 
 

– Bemehetnénk a házba? Nem biztos, hogy a 
szomszédoknak hallania kell amiről beszélünk. 
– Az utca kihalt. Nem bánnám, ha elmondaná, 
hogy mit követtünk el, mert egyelőre nem értek 
semmit. 
– Uram! Itt először Én kérdezek, maga pedig felel. 
Ha minden kérdésemre kielégítő választ adott, 
akkor majd kérdezhet, de addig nem. Hol voltak 
ma este 18 és 19 óra közötti időben? 
– A Balaton partján sétálgattunk kettesben. 
– Tanú van? 
– Negyed hét körül bementem a vasútállomás 
melletti büfébe gyufát venni. Talán a csapos em-
lékezik rám. 
– Hol cseréltek ruhát, és milyen járművel voltak 
Keszthelyen? 
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– Ma nem voltunk Keszthelyen. Én reggel óta nem 
öltöztem át. 
– Én sem voltam Keszthelyen az autóm itt áll az 
udvarban. Ezt a ruhát viselem fél három óta, ami-
óta elindultam Budapestről ide a vőlegényemhez. 
– Velem kell jönniük a Rendőrkapitányságra. 
 

Ebben a percben két újabb rendőrautó kanya-
rodott az utcába. Ezek már csíkos autók voltak, 
belőlük egyenruhás rendőrök szálltak ki. 
 

– Vihetitek őket, majd odabent elbeszélgetünk 
velük! 
 

Ahogy kikanyarodtak az utcából a külön autóban 
szállított két „gyanúsított” mindent megértett. A 
főút mellett a parkolóban két fekete sötét ablakos 
BMW várakozott. Megértették, hogy az Ítélőbíró 
felrúgta a megállapodást, és a könyvekért jöttek 
el. Már nem volt mit tenni, az egyetlen lehetőség 
az volt, hogy egy imát mondjon Attila és kérje 
Földanyát, hogy az ölébe rejtett könyveket ne en-
gedje át a fekete katonáknak. 
 

A kihallgatás rendben zajlott, hamarosan kiderült 
ártatlanságuk, nem is tartották benn őket tizenkét 
óránál tovább. Hogy miért kerültek a kapitány-
ságra, azt nem tudták meg, de a Bűnügyi Osztály 
vezetője elnézést kért, majd egy emberével haza-
szállítatta őket. A bedőlt kiskapu önmagáért be-
szélt. A fekete katonáknak azonban nyomuk sem 
volt, azazhogy nyomuk akadt bőven, de már távoz-
tak a házából. 
 

A bejárati ajtó szárnyaszegetten lógott az egyetlen 
sarokvason, ami még tartotta. Az egész olyan ké-
pet festett, mint amikor megharagszik valaki a 
kishúgára, és a babaház tartalmát kirázza az ajtón 
keresztül a szoba padlójára. A bútorok, a szőnye-
gek, és minden ami eddig a lakás berendezését 
alkotta, az udvarban kissebb-nagyobb kupacok-
ban hevert. Még a padlódeszkák is kikerültek az 
udvarra. A látvány a meggyötört pár számára bor-
zalmas volt. A ház belülről nem a bontásra ítélt 
épület képét mutatta, hanem azt, hogy szorgos 
kezek már el is kezdték a bontást. A szobába lép-
ve azonban melegséggel töltötte el szívüket, hogy 
a lejárat ép és sértetlen. Alig merték felnyitni a 
rejtett kőlapot, de már amikor nyitották tudták, 
hogy nem találták meg. Leírhatatlan öröm vett erőt 
rajtuk, a fáradtságot mintha elfújták volna. 
 

Nyílt háború 
 

Nekivágtak egy alapos bevásárlásnak, hogy az 
ízekre szedett házat újra lakhatóvá tegyék. Hibá-
jukra hamar rájöttek, így nem maradt lehetősége a 
fekete katonáknak, az erőszakmentes könyvlopás-
ra. Még nem értek ki az utcából, amikor a lány 
szinte felsikoltott. 
 

– Azonnal menjünk vissza! 
– Mi a baj? 
– Siess már, otthon mindent megmutatok. Készül-
nünk kell! 
 

Ahogy megállt a visszafarolt autó a ház előtt, meg-
hallották a BMW-k erős motorjának a zaját. A 
lány berohant a házba, Attila utána, egészen a le-
járatig rohantak, ahol a lány hirtelen sarkon for-
dult, és a sarokba mutatott. 
 

– Ez egy kamera. Már tudják, hol kell keresniük, 
azt is tudják hogyan nyílik. Meg kell védenünk 
magunkat, és a barlangot is! 
– A fenébe. Földanya elrejtette, Én meg megmu-
tattam nekik a lejáratot. Mit csináljunk, hogyan 
védekezzünk? 
– Barikádot a kapuba, és a bejárathoz. Gyorsan! 
 

Elkéstek. A kapu előtt megállt a két fekete BMW, 
és kiszállt belőlük négy fekete katona. Attila az 
éjszakai megpróbáltatások miatt fizikailag rosszul 
volt, az újabb tortúra nem neki való. A lány térde 
is remegett a fáradtság ólom súlyúvá nehezítette 
testét. Minden mozdulat egy fájdalmas és borzal-
mas kínzásnak tűnt számára. Látta kedvesét, 
amint lassított felvétel szerű mozdulatokkal fegy-
verkezik, és az udvarra megy. 
 

– Nem adom olcsón az életem – kiáltotta Attila 
artikulálatlan hangon, és egy deszkával a kezében 
a kertkapu felé rohant. Mint aki nem ezen a vi-
lágon van, követte a lány, kezében szolgálati fegy-
verével. 
 

Mire felocsúdott, Attila már a küzdelem közepén 
volt, összevissza csápolt a deszkával, a fekete öl-
tönyösök ugráltak előle, és a zsebeikben kutattak 
valami használható után. Hárman vettek részt a 
küzdelemben, a negyedik már Attila mögött fe-
küdt a földön bezúzott koponyával. Attila ismét 
talált, mellkason vágott egyet a támadók közül. 
Tompa puffanás, reccsenés. A deszka kettétört, az 
öltönybe rejtett páncél megvédte a katonát. A 
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földre esett az ütéstől, de azonnal fel is tápász-
kodott. Attila újabb fegyver után nézett, ekkor vil-
lant agyába a kerítés sövényébe rejtett ostor, amit 
azonnal előrántott, és máris odacsapott az egyik 
férfinak. A gyorsaság nagyon sokat számított, hi-
szen a férfi kezében már ott volt a kábító löve-
dékes fegyver. Attila az arcába csapott, így a löve-
dék nem talált. Vér borította el a katona arcát, aki 
vakon, üvöltve a földre borult, miközben arcát a 
kezébe temette. Ezt még látta Attila, majd mintha 
szúnyogcsípés érte volna a nyakán. Lelassult egy 
másodperc alatt a világ, majd teljesen elsötétült. 
Ebben a pillanatban dörrenés rázta meg a Bada-
csonyt. A lány a levegőbe lőtt. A két még harcké-
pes katona megmerevedett, és a lányra nézett, aki 
célba vette a légpisztolyos fejét. 
 

– Dobd el, vagy nem marad fejed! 
– Eszemben sincs! Ha megadom magam, öngyil-
kosnak kell lennem. Az utolsó leheletemig harco-
lok! – Ezzel a lány felé fordította fegyverét, de el-
késett. Dörrenés. A lehulló test tompa zaja, és a 
látvány iszonyatos arckifejezést csalt a negyedik 
harcos arcára. Teljesen magába roskadva, némán 
emelte magasba a kezét. 
– Térdelj le, majd feküdj a földre hasra. 
 

A férfi engedelmeskedett. A lány tarkójára sújtott 
fegyvere agyával. Kedvesét vette először kezelés-
be. Nehezen lélegzett, de nem látszott rajta, hogy 
más baja lenne a kábulaton kívül. Az udvaron egy 
matracra tette, majd betakarta egy takaróval. A 
két hullát az egyik BMW csomagtartójába gyömö-
szölte, a két ájultat a fürdőszobába cipelte, szá-
jukból kihalászta a kapszulát, gatyára vetkőztette, 
majd megkötözte őket. Az autókkal az udvarba 
hajtott, úgy hogy ne lehessen őket az utcáról látni. 
A kerti locsolótömlőt az utcára húzta, és eltűntette 
a küzdelem nyomait. Elővette az egyik elkobzott 
GPS-t, és figyelte. Erősítésnek nyomát sem látta, 
sehol egy jelzés, csak a két autó, és a négy katona 
jelzése látszott a képernyőn. 
 

Sziréna zaja verte fel a szombat délutáni csendet. 
Közeledett, befordult az utcába, majd a ház előtt 
fékezett. Kiszállt egy egyenruhás rendőr és a ka-
puhoz sietett, közben idegesen a fegyvertáska pa-
tentját kapcsolgatta. 
 

– Jó napot kívánok! 
– Üdvözlöm az Urat. Miben segíthetek? 

– Lövéseket hallottam innen a hegyről. Tud va-
lamit ezzel kapcsolatban? 
– Igen. Makai Anita rendőr százados vagyok, a 
BRFK életvédelmi nyomozója. Mint láthatja ép-
pen felújítási munkát végzünk a házon, ezért ki-
szórtunk mindent az udvarra. Megláttam egy ha-
talmas patkányt, és megijedtem tőle. Rálőttem a 
szolgálati fegyveremmel két alkatommal, de nem 
találtam el. Sem anyagi kár, sem sérülés nem ke-
letkezett a lövések miatt. Jelentésemet a saját fe-
lettesemnek teszem meg. A házban egyedül tartóz-
kodom, így nem került veszélybe sem senki. 
Mindkét lövedék a földbe fúródott. Ez alapján 
megteheti a jelentését kedves kolléga. – Ezzel 
megmutatta szolgálati igazolványát, majd átadta 
szolgálati fegyverét. Az egyenruhás felíró tömböt 
vett elő, jegyzetelt, majd visszaadta a fegyvert. 
– Viszontlátásra, és kérem, hogy a továbbiakban 
ne használja fegyverét, mert ezzel zavarja a falu 
nyugalmát. 
 

Anita nagyot sóhajtott, majd a kapuból a GPS-hez 
ment és ellenőrizte. Sehol senki. A telefonokat egy 
kupacba gyűjtötte a kerti asztalon, a GPS-t úgy 
állította be, hogy hangjelzést adjon, ha húsz kilo-
méteres körzetben megjelenik a keresett járművek 
és személyek közül valaki. Ellenőrizte a foglyokat, 
ronggyal tömte ki a szájukat, majd kedvesét vette 
szemügyre. Már rendesen lélegzett, bár néha moz-
golódott, mintha nyugtalanul aludna. A hálószoba 
romjain kétszemélyes fekhelyet alakított ki, ágy-
neművel, és egy kis asztalkával együtt. Az asz-
talkára behordta a telefonokat, a GPS-t, és a fegy-
verét, majd felébresztette Attilát. 
 

– Iszonyúan fáj a fejem! Mi történt? 
– Itt van egy fejfájás csillapító, és egy pohár bor. 
Vedd magadhoz, közben elmesélem mi történt. 
 

Miután Anita befejezte a mesét beballagtak a há-
lóba, és végigdőltek a fekhelyen. Attilával forgott 
a világ, ami nem csak a fáradtság és a kábítószer 
miatt volt, hanem kezdett tudatosulni benne, hogy 
gyilkosságot követett el. Hiába vizsgálta az oko-
kat, nem volt számára mentség, nem talált olyan 
erős indítékot, ami indokolhat egy szörnyű tettet. 
 

„Az élet feltétel nélküli tisztelete” 
 

A legfontosabb, a legelső alapelvet szegte meg. Mi 
lesz ezek után, mi lesz a büntetés? Ekkor bevil-
lant Mátyás király mondása: 
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„Nem lehet mindig megbocsátani, mert akkor azt 
hiszik, hogy itt mindent lehet. A férget igenis el 
kell taposni.” 
 

Eszébe ötlöttek a harcos szerzetesekről szóló me-
sék is. Lehet, hogy nyílt háború van? Képes lesz 
megvívni ezt a háborút? Ilyen gondolatokkal a 
fejében hunyta le a szemét. Mellette a lány már 
nyugodtan szuszogott. Az Ő fejében is gyökeret 
vert a „gyilkossá váltam” gondolat, és a „semmi-
ben sem különbözöm a gyanúsítottaimtól” gondo-
lat is. Aztán elhessegette az egészet egy „ha nem 
Én lövök ők öltek volna meg bennünket” gondo-
lattal, és máris nyugodtan pihenhetett. 
 

Új szabályok egy új háborúban 
 

A GPS sivítására ébredtek. A lány egyik kezébe 
fegyverét, másikba a GPS-t kapta. Egy autó, há-
rom személy közeledik. Attila az órájára bámult, 
és megállapította, hogy tíz órát aludtak. Lassan 
pirkad, a világos pedig mindenképpen a mi mal-
munkra hajtja a vizet. A lány sebesen öltözött, 
majd kirohant az ajtón. A fiú is magára kapkodta 
ruháit, és futott a lány után, be a fürdőbe. A fog-
lyok rendben vannak, élnek még, és nem szöktek 
meg. Futás az autókhoz, a hullákat kirakták a cso-
magtartóból, felszerelésüket elszedték, majd átku-
tatták az autót. Nem találtak benne semmit, amire 
szükségük lett volna. A hullákat vissza a csomag-
tartóba, az autót ki a ház elé az utcára. Már csak 
két km-re volt az újabb ellenséges jármű. A másik 
autó csomagtartójában alumínium szerszámos tás-
kák sorakoztak, a műszerfalból pedig egy számító-
gép nyílt ki a jobb oldalon. 
 

– Ezt az autót nem adjuk vissza, hiszen az általad 
kért felszerelés java részt itt van. 
– Remek, akkor már csak az újabb csatát kell 
megnyernünk, és végre lakást csinálhatunk ebből 
a romból, aztán jöhet az érdemi munka. 
– Fogd ezt a két légfegyvert, ha lőni kell ne ha-
bozz. Én a harmadikat fogom, és a szolgálatit. 
Nem értem miért csak három fegyver volt a négy 
katonánál, de ezzel később is ráérünk foglalkozni. 
 

Autó állt meg a ház előtt. Kióvatoskodtak a kapu-
ig, és döbbenten bámultak az előttük álló járműre. 
A BMW-knél sokkal nagyobb, fekete, sötétített 
üveges Mercedes alig fért el a szűk utcában. A 
luxusautó olyan kivitelben készült, amilyen az 

arab sejkeknek dukál, vagy amilyet egy merény-
lettől tartó kormány tisztviselő használ. A kapuval 
egyvonalban a hátsó ablak állt meg. Nesztelenül 
csúszott az ajtóba az üveg, melyről a lány azonnal 
megállapította, hogy golyóálló üveg. Tehát páncé-
lozott autóval, szinte harckocsival járnak már – 
futott át a gondolat Anita agyán. Aztán betekintett 
az autóba és megdöbbenéssel vette tudomásul, 
hogy egy fekete ruhába öltözött férfi ül az autóban 
vállán vörös gallérral. Az arca árnyékban maradt, 
hogy még véletlenül se ismerhessék fel. 
 

– Jó estét bíboros úr! – kiszaladt a lány száján, de 
már meg is bánta amit mondott. 
– Dícsértessék a Jézus Krisztus nevében százados 
kisasszony, és önnek is Attila barát! 
– Jó estét Ítélőbíró! Minek köszönjük ezt a kedves 
vizitet? 
– Az önök birtokába került néhány könyv, vagy ha 
úgy tetszik dokumentum. Szeretném őket vissza-
vinni oda, ahonnan ellopták őket. Tegnap egy 
ügyes csapdával sikerült önöket eltávolítani a 
lakásból, és az embereim mindent alaposan átku-
tattak, de nem találtak semmit. Arra számítottak, 
hogy ha hazaérnek megnézik a könyveket meg-
vannak-e még, amit önök meg is tettek. Ezért be-
kamerázták a házat, bemikrofonozták autóikat, 
majd mikor megtalálták a rejtekhelyet erről jelen-
tést tettek, de nem mondták el, hogy hol van a rej-
tekhely, és a felvételeket sem továbbították, mert 
attól féltek, hogy olyan helyre viszik őket, amiről 
nem tudunk. Mikor a százados megtalálta a kame-
rát megijedtek, és iderohantak. Azóta nem hallot-
tunk róluk semmit. Kérem a könyveket, az embe-
reimet, a felszerelésükkel együtt, méghozzá azon-
nal! Ha nem teljesítik kérésemet, az nyílt háború-
hoz vezet, amiben nem nyerhetnek. Nálam van a 
pénz, a hatalom, és a hadsereg! Önöknek semmi 
nincs a kezükben! 
– Az emberei halottak. A felszerelést nem adom 
vissza, mert most már figyelni fogok. Az egyik 
autót és két hullát amott az utcán megtalálja, eze-
ket most magukkal vihetik, de mást nem adok ki. 
A háborúban önökkel van a pénz és a hatalom, 
velünk a lélek, a szellem, és a Jóisten. Nem nyer-
hetnek! – Mindezt szenvtelenül, indulatok nélkül 
és nyugodt hangon mondta Attila, olyannyira nyu-
godtan, hogy barátnője, és saját maga is meglepő-
dött rajta. Elérte célját, a bíboros kikelt magából 
és üvöltözni kezdett. 
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– Mi a fenét képzeltek? Nem fogjátok már a reg-
gelt sem megérni! Ide küldök húsz katonát, azok 
majd élve megnyúznak benneteket, mint ahogy az 
az eretnekeknek kijár! Nem képzelhetitek, hogy 
Isten veletek van! Ideje megbűnhődnötök azokért 
a bűnökért amit a szent egyház ellen elkövettetek! 
A Vatikán nem fogja ölbe tett kézzel tűrni, hogy 
aláássátok kétezer éves hatalmát! Most már két-
féle ellenségetek van! Mi és a Vatikán! Jobban te-
szitek, ha engedelmeskedtek! 
– Köszönöm, hogy félvilágosított ellenségeimről, 
de nem vagyok abban a helyzetben, hogy enged-
jek a zsarolásnak. Ezek után nincs mit monda-
nunk egymásnak. Isten önnel Ítélőbíró Úr! Gyere 
kedves századosom, itt az ideje, hogy nekilássunk 
a romeltakarításnak. 
 

Ezzel sarkon fordultak, és otthagyták a bíborost. 
Még hallották amint a két autó elhajt az utcán. 

 
Együtt működik minden 

 

Amint beértek a szobába, az addig energiával teli 
Attila összeesett, kapkodott levegőért. Fektében 
mintha görcs rángatná, ide-oda hánykolódott, köz-
ben alig volt levegője, csak tátogott mint a partra 
vetett hal. A lány nagyon megijedt, melléugrott, és 
megpróbált segíteni rajta. 
 

– Mi a baj, hogyan segítsek? Szólalj már meg 
könyörgöm! 
– Nem…kapok…leve…gőt. Várj…egy...ki…csit. 
– Hívjak orvost, vagy mentőt? 
– Nem...kell. Most már jobb. Odakint mintha nem 
Én beszéltem volna, mintha valaki a számba adta 
volna a szavakat. A testem akkor mondta fel a 
szolgálatot, amikor már nem látták gyengeségem. 
– Jól van. Örülök, hogy minden rendben van. De 
most hogyan tovább? 
– Beszélgessünk egy kicsit a foglyainkkal, aztán 
jöhet a kupaktanács. 
 

Felkerekedtek hát, és egyiküket áthozták a szobá-
ba. Miután kivették a rongyot a szájából azonnal 
vizet kért a fogoly. Miután adtak neki elkezdődött 
a kihallgatás. 
 

– Ki vagy, mi a beosztásod? 
– A nevem nem fontos, technikus vagyok. Fel-
adatom a lehallgatás, a titkos videofelvétel készí-
tés. Ezeket továbbítom a főhadiszállásra, elemzés-
re, felhasználásra, és archiválásra. Feladatom még 

a kamerák és mikrofonok telepítése, elrejtése. 
Csúfos kudarc számomra, hogy nem sikerült a kis-
asszony elől elrejteni a kamerát. 
 

– Nem a maga hibája. A nyugati ablakon besüt a 
lemenő nap, ami megcsillant a száloptikán. Ami 
az Én hibám viszont az, hogy nem hittem első lá-
tásra abban, hogy ilyen technikával figyelnek 
meg, és nem hittem el, hogy az egy kamera. Fel-
tétlenül segítenie kell, hogy „poloskátlanítsuk” 
környezetünket, valamint abban is, hogy a felsze-
relését bemutassa. Cserében szabadon távozhat, 
vagy elmehet egy csodálatos helyre, ahol kipihen-
heti magát biztonságban. 
 

– Rendben van, sietnünk kell mielőtt rákapcso-
lódnak a rendszeremre, és letöltik az anyagot, 
vagy nekilátnak használni a kiépített rendszere-
met. 
– Az autóban kikapcsoltam a számítógépet, van 
más is amin keresztül bemászhatnak az életünk-
be? 
– Igen, három kilométeren belül ránk csatlakoz-
hatnak. 
– A GPS szerint nincs senki a közelünkben, de 
igaza van siessünk. 
 

Hang nélkül szedték össze a lakásban elhelyezett 
hat kamerát, és az autókkal együtt összesen ti-
zenegy mikrofont. Az autóba szerelt számítógép 
oldalsó csatlakozóját kihúzta a technikus aztán 
bekapcsolta a gépet. 
 

– Most nincs rendszeren a gép, nem hozzáférhető, 
mivel minden kapcsolatot letiltottam. A felvételek 
akkor is készültek, amikor ki volt kapcsolva a 
gép. Megpróbáltak többször is bejönni a gépre és 
kapcsolatot teremteni, de az Én tűzfalamon nem 
jutottak át. Régóta lázadoztam már ellenük, ezért 
tiltottam le a kapcsolatot. Most kaptam meg az 
utolsó lehetőséget, és nem éltem vele. Végképp 
árulóvá váltam. 
 

– Ne bánkódj, nem vagy áruló, csupán a jó oldalra 
álltál. Le kellene szedni a felvételeket, aztán fel-
csatlakozni a gépre, és a központi adatbázisba jut-
ni. 
 

– Ez egyelőre nem megy, ugyanis borzasztóan fáj a 
fejem. A megoldás humánus és szükséges volt, 
elismerem, de hatása nem múlik el nyomtalanul 
egy pillanat alatt. 
– Rendben, de nem tudok számodra sem orvost, 
sem megfelelő pihenőhelyet adni, főként azért 
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nem, mert a lakásunkat feldúltátok. Annyi lehe-
tőség jut számodra, hogy a fürdőben egy csőhöz 
bilincselve adok egy matracot, és egy plédet. 
– Rendben, elfogadom az ajánlatot. 
 

Amíg Attila elhozta a szobába a másik harcost, 
addig Anita a felajánlásnak megfelelően rendezte 
a technikust. A másik beszélgetés furcsább és 
kurtább volt. 
 

– Ki vagy és mi a beosztásod? 
– Semmi közötök hozzá, nem fogok beszélni, öl-
jetek meg, vagy engedjetek szabadon! 
– Ha beszélsz, szabadon engedünk, ha nem akkor 
börtönbe kerülsz! 
– Úgyis kihoznak a sittről, vagy megölnek oda-
bent, akkor meg minek koptassam a hangom? 
– A börtön nem köztörvényes börtön, hanem olyan 
hely, ahol rendünk nevelői vesznek körül, és meg-
próbálnak egy kis jót beléd csepegtetni. Ha nem 
segítesz magadtól, akkor nem marad más válasz-
tásom, mint a mieink közé zárni. 
– Nem érdekel mit csinálsz, nekem úgy is be-
fellegzett! 
– Rendben, ahogy akarod. 
 

A lány a technikushoz ment, kezében a GPS-szel, 
és egy telefonnal. Felébresztette, majd egyezségre 
próbált jutni vele. 
 

– Nem tudom megbízhatom-e benned, de úgy tű-
nik nincs más választásom. Itt van a GPS, hang-
riasztásra állítva. Nekünk el kell mennünk, de Te 
itt maradsz, és őrzöd a házat. Kapsz egy telefont 
is, amiről csak engem hívhatsz fel, minden más 
hívást letiltottam róla. Nagyon szeretnék veled 
együtt dolgozni, remélem ezt elfogadod. 
– Ha ez az ára, hogy szabaduljak a katonák közül, 
akkor szívesen állok szolgálatodba néhány napra. 
Aztán ha elvégzem amire kérsz, akkor engedj sza-
badon, és akkor kiegyenlítettnek fogom tekinteni 
a számlánkat. 
– Rendben van áll az alku. Ha ennek vége, me-
hetsz Isten hírével. Ha riaszt a GPS, azonnal tele-
fonálj. 
– Értettem, de Én nem húsz, hanem ötven km-es 
körzetet jelölök ki. A házat őrzöm, és várlak ben-
neteket haza. Valami ennivalót hozzatok mert na-
gyon éhes vagyok. 
 

Elindultak a katonával Nemeskisfaludra. Kicsit 
furcsa menet volt az utánfutóval, tetőcsomagtar-

tóval felszerelt Lada, a csomagtartóban egy meg-
kötözött betömött szájú emberrel. Mivel tudták, 
hogy jó helyre mennek, és a katona többé nem 
szabadul a léleknevelőből, így nyugodtan beszél-
gettek, tervezgettek. Vasárnap volt, verőfényes, 
gyönyörű vasárnap. Attól eltekintve, hogy az em-
berek többsége az utcán volt a kormány lemondá-
sát követelve, az egész ország a vénasszonyok nya-
rának szívmelengető csodáját élte meg. Jövő hét-
végére esik október 23-a a forradalom ötvenedik 
évfordulója, amikor komoly megmozdulások vár-
hatóak. Most mégis együtt voltak, és a jövőt ter-
vezgették, a lakást és az elkövetkezendő idők kö-
zös életét. Annyira sikerült vágyaikat közös neve-
zőre hozni, hogy alig bírtak magukkal Az egy hú-
ron pendülés eredményeképpen beforrt a harma-
dik seb Attila lelkén. Ezt megérezte a lány is és 
forróság öntötte el a lelkét és a testét. Szinte ro-
hanva tették le terhüket, és rohanva álltak to-
vább, hogy mielőbb kettesben lehessenek. A be-
vásárlás idején szinte forrt körülöttük a levegő, 
nem is törődtek azzal, hogy minden pénzüket a 
boltokban hagyták. Mire hazaértek már szinte mé-
terekkel a föld felett jártak a boldogságtól. Végez-
niük kellett a dolgukat, tehát nem engedhették 
meg maguknak, hogy átadják magukat vágya-
iknak. Megnézték foglyukat, aki nyugodtan aludt 
a fürdőszobában. A telefont és a GPS-t magukhoz 
vették, és ellenőrizték, de minden rendben volt, a 
technikus tartotta magát az egyezséghez. Anélkül, 
hogy felébresztették volna, visszamentek a hálóba, 
és egymás karjaiba omlottak. Mindketten ott vol-
tak testestől, lelkestől, szellemestől. 
    

Erőd épül 
 

Nyugodtan feküdtek egymás mellett, és a lány be-
szélni kezdett, úgy érezte, itt    az ideje, hogy meg 
ossza titkait a szeretett férfival. 
 

– Nagyon nehéz erről beszélni, de most eljött az 
ideje, hát elmesélem. 
– Ne tedd, zárjuk le a múltat. Ami fontos az a je-
len és a jövő. Ha a segítségemet kéred, és ehhez 
szükséges lesz majd valamit feltárni a múltból, 
akkor majd mondd, de addig tartsd meg ezeket a 
dolgokat magadnak. 
– Köszönöm a bizalmat, amennyire tőlem telik 
megteszek mindent, hogy rászolgáljak. Sajnos 
mennem kell, hogy idejében hazaérjek, de előtte  
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még tárgyalnunk kell a technikussal. 
 

Felébresztették a technikust, aki álmosan, de 
most már nyugodt tekintettel nézett rájuk. Fel-
tápászkodott, megdörzsölte a korábban megbilin-
cselt csuklóját, ásított, elfogadta a felé nyújtott ká-
vét, majd néhány korty után kérdően nézett fogva 
tartóira. 
 

– Beszélj a kocsiban levő felszerelésről. Milyen 
felszerelés van pontosan az autóban, mire képesek 
a technikák, műszaki paraméterek satöbbi. 
– Pakoljunk be mindent a szobába, amit nappali-
nak használtatok, és Én mindent bemutatok. Ti 
pakoltok a csomagtérből, Én pedig a műszerfalból 
szerelem ki a felszerelést. 
 

Nekivágtak, csendben behordtak mindent a padló 
nélküli helyiségbe a földre. Körben a fal mellett 
pakolták le a csillogó táskákat, közben az udvarra 
hajított dohányzóasztalt is behozták, erre pakolta 
le a különböző eszközöket a technikus. 
 

– Kérek egy elosztót, legalább két aljzattal. 
– Máris adom, közben mesélhetsz a táskákról. 
– Az első kettőben különböző rejtett kamerák és 
mikrofonok vannak. A harmadikban miniatűradók 
vannak, amikhez csatlakoztatva a kamerákat és a 
mikrofonokat öt km-es körben fogható adás produ-
kálható. Az adás kódolt, így hagyományosan nem 
lehet használhatóan befogni az adást. A negyedik-
ben különböző akkumulátorok, és töltőik találha-
tók, valamint olyan adapterek, amelyekkel gépko-
csi, vagy lakás elektromos hálózatáról üzemeltet-
hetőek a szerkezetek. Az ötödikben digitális ka-
mera van, állvánnyal, objektívekkel, adatkártyák-
kal. A hatodikban nyomkövetők vannak, mágne-
ses, öntapadós, álcázott kivitelben, sőt még lég-
fegyverből kilőhető is van, a hozzá tartozó kere-
sővel együtt. A működési távolság kb. kettő km. A 
hetedik hatalmas láda egy mobil labor. Van benne 
szilikon    és gumikesztyű, porálarc és gázmaszk, 
különböző oldószerek, ujjnyom kutató eszközök, 
szilikon gumik, csipeszek, nagyítók, mikroszkó-
pok, reflektorok és sok egyéb vegyszer. Különö-
sebben nem magyarázom el a labor felszerelését, 
mert itt van hozzá a kézikönyv. Ami lényeges az 
az, hogy a mikroszkóp egy nagyon profi elektron 
mikroszkóp azonnali anyag meghatározással, de 
csak és kizárólag ezzel a számítógéppel együtt 
működik. A számítógép a jelenleg legjobb gép, 

ami közforgalomban kapható, de annál sokkal töb-
bet tud. Van benne műholdas helymeghatározó, 
mobiltelefon hálózatokon keresztüli Internet elé-
rés, ami a polgár vonalat éri el. Műholdon keresz-
tül nagy sebességű eléréssel bejut különböző cé-
gek rendszerébe, amilyen a mobilszolgáltatóké is, 
és azonnali cellázással a mobiltelefonok helyét 30 
centiméter pontossággal megállapítja. Ezen felül 
bejut a bankok rendszerébe is, és képes figyelni a 
bankkártyák használatát, számlaforgalmat, az átu-
talások útját. Ezeken kívül be tud jutni a saját 
központi számítógépűnkbe, mégpedig saját fej-
lesztésemnek köszönhetően észrevétlenül. Ez a 
technika dióhéjban amit átadok nektek. A számí-
tógép sokszor kér kódokat, ezeket felírtam ebbe a 
noteszbe, amihez nem írtam, annak változó a kód-
ja, ezért a kódfejtőt használom hozzá. Miközben 
meséltem, erre a DVD lemezre írtam az itteni ese-
mények felvételeit, és azokat a gépről töröltem. 
További kérés, kérdés? 
– A saját adatbázisotokból a rendetekről minden 
információt szedj le, valamint azt az adatbázist is, 
ami a ránk vonatkozó adatokat tartalmazza. 
– Ez kicsit hosszadalmas lesz, kérek még egy ká-
vét, aztán ne zavarjatok, hadd koncentráljak a fel-
adatra. 
 

Eljött a búcsú ideje. Megölelték egymást és hosz-
szú idő óta először esett nehezükre az elválás. 
– Amint lehet jövök – mondta a lány. 
– Telefonálj amint odaérsz, és akkor is ha van 
valami fontos. 
– Telefonálok, és remélem idejöhetek majd haza. 
– Hazavárlak ide, a közös otthonunkba, a mi vá-
runkba. Hosszasan ölelkezetek, majd elváltak. 
Még percek sem teltek el máris hiányoztak egy-
másnak. Attila visszatért a házba, és megnézte ho-
gyan halad a technikus. Már nyolc számozott DVD 
lemez hevert az asztalkán, de még bőszen dolgo-
zott. 
 

– Már az utolsónál tartok, kb. tíz perc múlva kész 
vagyok. 
– Rendben, addig Én megkezdem a saját mun-
kámat. 
 

Elindult az udvarra, és kezdte összeszedni a pad-
lódeszkákat, majd szeget kalapácsot, fűrészt, és 
gyalut fogott. A hálószobával hamar elkészült, a 
deszka mellé szegélylécet is rakott aztán csiszolt, 
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porszívózott, lakkozott. Holnap már be is költöz-
hetek – gondolta elégedetten. A technikus lecsuk-
ta a gépe tetejét, majd Attilához furdult. 
 

– A rám eső munkát teljesítettem. A BMW-vel el-
hajtok, néhány kilométerre innen megállok, kinyí-
rom a GPS-t, majd eltűnök a térképről. Köszönök 
mindent, remélem elégedettek vagytok velem. 
– Én köszönöm a munkát, az egyenességet, a be-
csületességet. Természetesen én sem szegem meg 
egyezségünket, a BMW-ben bent a kulcs, sok sze-
rencsét. 
– Viszont kívánom, de Én már tudom, ez nem az a 
háború, amiben részt kell vennem. Isten veled. 
 

Ezzel    az udvarra ment, a BMW-be ült és elhajtott. 
Attila a technikát összepakolta, és egy helyiséggel 
arrébb hordta, aztán nekilátott a nappali padlóza-
tának. Ezzel sem töltött több időt mint a szobával, 
talán húsz percig ha tartott az egész. Főhadiszállá-
sát a konyhába helyezte át, megágyazott, telefonját 
ágya mellé készítette, és álmodozott a lányról és 
közös jövőjükről. Lassan szinte átélte a jövőt, min-
den ízét, érzését, pillanatát. Nem tudni mennyi 
idő telt el így, míg egyszer csak megcsörrent a te-
lefon. 
 

– Szia, ideértem. 
– Minden rendben van? 
– Persze. Holnap, ha bementem, már többet tudok 
mondani, addig viszont csak jó éjszakát szeretnék 
kívánni. 
– Jó éjt, hívj, ha tudsz valamit. 
 

Egyedül, de nem magányosan 
 

A házra egyébként is ráfért a felújítás, így ha a 
másik oldalát nézzük a dolognak, akkor csak jót 
tettek a bontással a katonák. A munka folyt to-
vább, festés, ablakok, ajtók felújítása, az elekt-
romos vezetékek, vízvezetékek cseréje. A beren-
dezéssel azonban Attila várt, amíg Anitával együtt 
majd berendezkednek. Azonban eszébe ötlött ki-
merült bankszámlája, amivel valamit kezdeni kel-
lett. A kölcsön nem megoldás, mert azt vissza kell 
adni, és jelen helyzetében nem tud biztos bevé-
teliforrást magának. Az állását már felmondta, a 
tartalékait pedig a felújítás felemésztette. Bűncse-
lekményt elkövethetett volna, arra alkalmas volt a 
számítógépe, de a lelke erre nem vitte rá. Kiállt 
hát az udvarra, kitárta a karjait, és a napba nézett, 

majd egy imát mormolt, a végén pedig segítséget 
kért. 
 

Keszthelyre autózott, aztán irány a lottózó. Sors-
jegyet vásárolt, és nyert. El sem hitte, hogy meg-
nyerte a főnyereményt. Nem gazdag, de befejez-
heti a lakást. Remek. Megadta a számlaszámát, és 
boldogan ment haza. Várta kedvese telefonját, 
hogy elmondhassa a nagy hírt. Otthon ismét kiállt 
az udvarra, és hálát adott Istennek a segítségért. 
Aztán nekiállt szorgosan a padlásnak, hogy kiala-
kíthasson egy olyan helyet, ahol nyugodtan dol-
gozhat. A nappaliból nyitott egy feljárót, aztán 
nekilátott megemelni az egész tetőt egy méterrel. 
Faburkolat a padlóra, faburkolat a mennyezetre, 
és három ablak. Elektromos ellátás, világítás, az-
tán már jöhettek is fel a szerkezetek. Igazi műte-
rem, aztán kinézve az ablakon észrevette, hogy 
már sötétedik. Hogy elrohant a nap, de nem hívott 
Anita. Mi lehet vele. Az aggodalom vasmarka 
megszorította torkát, alig kapott levegőt. Letá-
molygott a konyhába leült és rágyújtott. Már vagy 
fél órája üldögélt, közben egyik cigaretta a másik 
után, és a legbaljósabb gondolatok. Autó fékezett 
a ház előtt. Remegő térdekkel ment ki, nem ké-
szült fel semmire, annyira rosszul érezte magát, 
hogy jöjjön aminek jönnie kell gondolattal a fe-
jében botorkált a tornácon a kapu felé. Lehajtott 
fejjel nyitotta ki a kaput, mikor valaki elélépett. 
Felnézett, és Anita sírástól feldagadt arcát látta 
maga előtt. 
 

– Kirúgtak! – mondta és a nyakába borulva rázni 
kezdte a zokogás. 
 

A házba mentek, közben Attila támogatta a lányt. 
Elanyagiasodott világunkban az első gondolata az 
volt, hogy most miből fogunk élni? Mi a fenét csi-
náljunk? A háború sok időt és sok pénzt emésztett 
fel. Nem számíthatok mindig arra, hogy majd csak 
lesz valahogy! Valamit ki kell találnom! Közben a 
házba értek, a lányt egy fotelbe ültette, töltött egy 
pohár bort, a kezébe nyomta, egy hamutálat tett a 
keze ügyébe, majd leült vele szemben. Kicsit kö-
zelebb húzódott, megsimogatta a lány könnyáztat-
ta arcát. 
 

– Mesélj! Mi történt? 
 

– Reggel bementem dolgozni, a megszokott kör-
nyezet fogadott. A kollégák viccelődtek, ugratták 
egymást, és a hétvége eseményeit tárgyalták ki. 
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Az eligazítás is a szokott időben, normális körül-
mények között kezdődött el. Mindenki megkapta a 
feladatát, csak Én nem kaptam semmi tennivalót. 
Eleinte örültem neki, hiszen így nyugodtan kérhe-
tek szabadságot, aztán rájöttem, hogy a feladat 
több mint az ember, így valami nincs rendjén. 
Talán csak megfeledkeztek rólam. A parancsno-
kom elküldte az embereket dolgozni, majd engem 
az alparancsnokokkal együtt az irodájába kéretett. 
Ekkor már tudtam, hogy bajban vagyok, de még 
nem tudtam mi történhetett. Az osztályvezető a sa-
ját székébe ült, a kapitány és az alosztályvezetők 
pedig az ülőgarnitúrán és a fotelekben helyezked-
tek el, de mindenki úgy, hogy rám lásson. Nekem 
ülőhely nem jutott, és az ajtótól beljebb nem hív-
tak, így a csukott ajtó előtt álltam, miközben öt 
szempár fürkészett. Vártam, érzésem szerint órá-
kig, valójában csak két-három percet. Nem szólt 
hozzám senki, remegett a lábam a félelemtől és a 
megaláztatástól. A párnázott ajtón keresztül is be-
hallatszottak a döngő léptek az előtérből, ezért el-
húzódtam az ajtó elől, ami egy pillanat múlva ki-
vágódott. A főkapitány lépett be. Ekkor már biztos 
voltam benne, hogy akkora bajban vagyok, amek-
korában még soha nem voltam. Mindenki felug-
rott, és vigyázz állásba vágta magát, Én is. 
 

– Jó reggelt, szervusztok! Szóval Ő a mi kis szá-
zadosunk. Olvasd fel kérlek amit reggel átküld-
tem! – fordult a főkapitány az osztályvezetőhöz. 
– Csak a lényeget olvasnám, hiszen itt mindenki 
ismeri a fax tartalmát. „Büntető eljárásban gyanú-
sítottként hallgatta ki hatóságom Makai Anita 
rendőr századost, ismeretlen sértett sérelmére el-
követett emberölés ügyében. Az eljárás során nem 
sikerült minden kétséget kizáróan bizonyítani, 
hogy nevezett személy nem vett részt a bűncselek-
ményben. A szabadon bocsátás után néhány órá-
val lakossági bejelentésre nevezett tartózkodási 
helyére kellett kivonulnunk, mert szolgálati fegy-
verével lövést adott le.” 
– Hozzá akarsz fűzni valamit? – kérdezte kemé-
nyen a főkapitány. 
– Igen. Nem követtem el semmit. Kiengedtek a 
keszthelyiek, mert nem csináltam semmit. A vőle-
gényemmel együtt vittek be, de nem tettünk sem-
mi törvénybe ütközőt. Nem tudom most sem, hogy 
kit és milyen módon öltek meg. A lövést pedig egy 
patkányra adtam le! A kiérkező kolléga be sem 
jött megnézni, a kapuban megbeszéltük a dolgot, 

és azt mondta, hogy ezt adja le jelentésében. 
– Mivel a gyanúsítás alól nem mentettek fel – köz-
ben a főkapitány néhány félbehajtott lapot húzott 
elő a belső zsebéből – így azonnali hatállyal fel-
mentelek a szolgálat alól. Amennyiben az eljárás 
során ártatlanságod nyer bizonyítást, úgy keress 
meg személyesen engem, és Én bocsánatot fogok 
kérni tőled, és visszahelyezlek korábbi beosztá-
sodba. – ezzel orrom alá dugta az immár kihajto-
gatott lapokat – Itt írd alá! 
 

– Elolvastam, átadtam a jelvényemet, igazolványo-
mat, fegyveremet, és szó nélkül távoztam. Az iro-
dámból haza pakoltam, otthon összeszedtem a hol-
mimat, és úgy jöttem ide, hogy haza sem akarok 
többé menni. 
 

A lány felállt, a fiú ölébe mászott, és teljesen be-
fúrta magát. A fiú ösztönösen átkarolta, óvón kö-
rülvette, teljesen elrejtette a külvilág számára. A 
lány vacogott a kimerültségtől, és a megaláztatás-
tól többször sírva fakadt. 
 

– Nem lesz semmi baj! Én itt vagyok veled, és 
megvédelek bárki is akar bántani. Meglásd le-
győzzük őket. 
 

Közben cikáztak a fejében a gondolatok, és mind-
egyik gondolat villámként csapott le rá. Már nem 
annyira az anyagiak érdekelték, sokkal inkább a 
bosszú. Igen, ez egy emberi tulajdonság, és a leg-
szörnyűbb az benne, hogy nem azok kerültek a 
gondolatok célkeresztjébe, akiknek kellett volna. 
Nem az Ítélőbíró volt a bosszú célpontja, hanem a 
főkapitány, pedig Ő csak a törvények szerint tette 
a dolgát. Forrtak Attilában az indulatok, meg 
akarta leckéztetni a főkapitányt. Telt múlt az idő, 
a percek lassan másztak, de a düh elpárolgott. Jött 
helyére a racionális gondolkodás, a kérdések és a 
lehetséges válaszok. A lányt sem rázta már a sírás, 
de továbbra is vacogott, hiába melengette kedvese 
az ölében. A lelke megnyugodott, de a teste nem 
volt képes regenerálódni. 
 

– Végy egy forró fürdőt, aztán nyomás az ágy! 
 

A lány felnézett, csókolóztak, de nem szenvedé-
lyesen, hanem a szeretet, a bizalom csókja volt ez. 
 
 
___________________ 
* Detrich Attila 
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Gyárfás Ágnes 
 

„EB A HITE KÖLYKEI...” 
 

 

 

Arany János ezt a szitokszót adja a török kö-
vet szájába a Szondi két apródja című balladá-
jában, midőn a törökök véleményét sűríti a ma-
gyar ifjak megítélésére.(1) Eb a hite kölykei, vagy-
is eb hitű kölykei, mondja a török és nem a ma-
gyarság keresztény szellemiségét szidalmazza, ha-
nem ennél sokkal régebbi, mélyebb hitviszonyo-
kat, a magyarok ebhitűségét, a kutyahitet. 

Honnan ered ez a megnevezés, miért ebhi-
tűek a magyarok. Ezt a kérdést nem a szólás-
mondások szintjén kell kezelnünk, mert egy-egy 
elszólásnál, helyi eseménynél mélyebb rétegei 
vannak. Az ebhitűség a Nagy Kutya csillagkép, és 
annak vezércsillaga a Sziriusz kérdésköréhez tar-
tozik. Az Aranyhajú királyfik című mese elemzése 
kapcsán elmeséltük az Orion és családja égi hely-
zetét.(2) A Tejút szájadékánál van az Öreg király, a 
Sagittárius birodalma, ahol a három dimenziós 
téridőt őrli az égi malom, s mi valamennyien turá-
ni népek innen vesszük eredetünket. A Tejút, 
mint egy hatalmas folyam tovább hömpölyög és át-
metszi az általunk látható északi égboltozatot. A 
Bika csillagkép felett uralkodik a „fele királysá-
gon” a fiatal király az Orion–Nimrud–Bél Ur, aki 
a régiségben furkósbottal viaskodott, a későbbi 
korok embere íjat és nyilat tett a kezébe és Ő lett 
a téli égbolt főszereplője, a hős, aki vizet fakaszt, 
hiszen a térdéből ered az Eridanusz nevű égi fo-
lyam, s aki oroszlánokkal cimborál, mert a hóna 
alatt rejlő diffúz ködgomolyag oroszlánpofájú. Ez a 
ködhalmaz tele van életcsirákkal, itt őrzi Orion–

Nimrud–Bél atyánk a jövőnket, az életmagvain-
kat. 
 

 
 

Orion és családja 

Orion szinte rákönyököl a Tejútra, úgy céloz 
és nyila pontosan a Tejút közepébe vezet. Ő a 
nagy vadász, a sikerember, Ő    az, z, z, z, aki legyőzte a Zu 
madarat és visszaadta Istennek a sorstáblákat, Ő 
az a szerencsés férfi, aki a magyar ember kíván-
sága szerint még különb, mint az apja, mert az 
Öreg király nyila nem pontosan a Tejút közepébe 
vezet, a fiáé, Orion–Mimrud–Bélé viszont egyene-
sen a központba. Ő testesíti meg a magyar mesék 
legkisebb királyfiát, a sikerembert, akit apró da-
rabokra vágnak, de a kígyókirály új életet lehel 
belé és szebb, jobb, okosabb lesz, mint azelőtt 
volt. Ezt a feldarabolást nagy ellenfele a Skorpió 
cselekszi meg amidőn    azzzz Orion hajnalban lenyug-
szik, a Skorpió tapossa le és döfi át mérgezett nyi-
lával. Viszont az Orion éjfélkor, delelése csúcsán 
legyőzi a Skorpiót és alászállásra kényszeríti. Ori-
on tehát végigjátssza    az égen a magyar népmesék 
vezérmotívumait és mintát ad a családon belüli 
férfihősök alakjához. 

Felesége a Nagy Kutya csillagkép vállán ülő 
Sziriusz, az égboltozat egyik legfényesebb csilla-
ga. Az Aranyhajú királyfik című népmesében(3) 
két gyönyörű aranyhajú ifjúnak adott életet, de a 
banya, akit    az égen a Monocerosz,    az Egyszarvú 
csillagkép testesít meg, kicserélte a két csecsemőt 
két k u t y a k ö l y ö k r e. Innen kezdve érthe-
tő, mit keresnek a magyar népmesében, a szokás-
kultúrában, a szólás-mondásokban a kutyák. A 
két kutya égi eredetű, s a Kis Kutya, meg a Nagy 
Kutya csillagképeket képviselik. A két kutya csil-
lagkép a Tejút két oldalán helyezkedik el. Az Ori-
ontól kicsit feljebb, Észak-nyugatra látható a 
Nagy Kutya, s a Tejút másik oldalán, a Monoce-
rosz lába alatt a Kis Kutya. Ketten, mintegy őrt 
állnak a Tejút északi térfelén és közzé veszik a 
Tejútban benn található iker fiúkat, az Iker csil-
lagképet. Tehát, őrzik is    az Ikreket, meg a banya, 
a Monocerosz szándéka miatt időszakosan helyet-
tesítik is a csillaggyermekeket.(4) 

Az ebhitűség tehát ehhez az égi családhoz 
kötődik, s valójában minden családtag szerepet 
kap benn, de leginkább maga az édesanya, a Szi-
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riusz, a Circirka, az aranyhajú tündérfeleség. A 
Sziriusz égi sorsában megjeleníti a földi asszonyok 
életmenetét. Mintát ad a türelemre, a bukás elvi-
selésére és a felemelkedés előkelő egyszerűségé-
re. Az Aranyhajú királyfik című mesében a király 
visszavitte az erdőbe, ahol megismerte és derékig 
földbe ágyazta, ahonnan csak akkor ásták ki, 
amikor iker fiai bebizonyították édesanyjuk ártat-
lanságát. Ekkor újra képes volt a trónuson tündö-
kölni. A mezopotámiai pecséthengerek egy cso-
portja a Sziriusz emelkedését, bukását és újra fel-
kelését meséli el képekben. Képi úton a fél lábát 
vonják ki a látványból, úgy, hogy egy építményt 
tesznek az egyik lába helyére. A Sziriusz a kutya 
csillagképekkel teljesen egybeforrt, mert a Nagy 
Kutya nyakán ül, s szinte azonosul vele.(5) 
 

 
 

Pritchard 222. ábra 
Nude female figure on cylinder seal from Syria 

 

Csillagképek balról jobbra: 
1) Ikrek, 2) Rák a Hydrával, 3) Szirirusz delelése, 
4) Orion, 5) Sziriusz leszállóban, 6) Lepus (nyúl), 
7) Vízöntő a korsóval 
 

 
 

Pritchard 224. ába 
Weather-god on Syrian seal 

 

Csillagképek balról jobbra: 
1) Sagittarius térd alatt érő mentében, 2) Bika csil-
lagkép, 3) Sziriusz fél lábát nádköteg takarja, 4) Nagy 
Kutya csillagkép Sziriusszal, 5) Orion furkósbottal, 
6) Felül a Vízöntő alul az Ikrek. 
 

Dr.Kovács Sándor a Labat szótár segítségével  

mutatta ki, hogy a Nagy Kutya csillagkép neve: 
MA-GAR, s el is nevezte a „Magyarok Csillagá-
nak” (Stella Hungarorum). Ha a Nagy Kutya Ma-
gar, akkor a Kis Kutya nyilvánvalóan HUN. Ma-
gar és Hun kutyaként őrzik a Tejutat, életünk égi 
terepét, gyermekként aranyhajú királyfik, a ma-
gyarság és a hunság jövője, sikeres jövőképének 
záloga, éltető égi jelképe. (6) 

Az ebhitűség tehát a kutya csillagképekhez 
és az egész szent égi családhoz kötődik. Az „eb a 
hite kölykei...” szitokszó a történeti korokat meg-
előző időkből származik. Ezt a korai időszakot a 
törökök ismerték és a magyarokat nem a keresz-
tény hit védelmezőiként ítélték el elsősorban, ha-
nem a csillagos égen elfoglalt és a nemzeti ka-
raktert kifejező állapotok miatt. A törökök a Skor-
pió fiai, ők is nyilasok, hiszen tudjuk, a Skor-
piónak is van nyila, mérgezett nyila, s a Skorpió 
győzi le téli hajnalokon az Oriont, az ebhite 
kölykei édesapját. A törökök itt, a balladában tö-
kéletesen azonosították a két gyönyörű, „ …cif-
rán, bársonyba, puhába...” öltöztetett ifjat a két 
égi királyfival, vagyis magával a magyarsággal. A 
szitokszó nem csak a két ifjút érintette, de érintet-
te magát a magyar nemzetet. A magyar nemzet föl-
di képét magasabbról, égi mezejéről nézve sértet-
ték meg a törökök, magát a magyarság égi család-
ját, Orion–Ménrót–Bált, Sziriuszt, a kutya csillag-
képeket és az aranyhajú Ikreket az égi magyarsá-
got szidalmazták. 

Gosztonyi Árpád költő műfordító interjúját 
néztem a Hír TV-ben, aki a lágerben töltött évei-
ről beszélt. Elmondta, hogy a magyarok minden 
munkában jeleskedtek, nem voltak képesek rosz-
szul dolgozni. Így fejezte ki magát: „Eb fattya ma-
gyarjai, akár miről volt szó, mindig mindent a leg-
jobban oldottak meg” (2007. II. 25.).(7) 

Szelestey László gyönyörű gyűjteményében 
számon tart egy jó pár sulykolót, mángorlót, ame-
lyeken eb-kutya feliratok olvashatók. Tudjuk, 
hogy ez a két eszköz a mosáshoz (sulykoló) és a 
simításhoz (mángorló) kapcsolódik. Akár mosás 
közben sulykolták a ruhát, akár szárazon simí-
tották, az eszközökön található minta lenyomatát 
beleütötték az anyagba. Beleütötték a saját mo-
nogramjukat vagy teljes nevüket és beleütötték a 
s z á r m a z á s r a  utaló képeket, szavakat  
is.(8) A származásra utaltak a sulykoló    és mángorló 
idő- és tér eredetére utaló képek, a Világminden-
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ség születésének ornamentikus ábrái    és maga a 
család megjelölése, a két kutya csillagkép viszo-
nyának rögzítése. „Eb kéri, eb adja” olvashatjuk a 

feliratot, s szinte látjuk, hogy 
a két kutya csillagkép a Tejút 
két oldalán kéri és adja egy-
másnak    az élet továbbvitelé-
hez szükséges javakat. Látjuk 
őket az égbolton, amint őrzik 
a nagy, szent égi folyamot, a 
Tejutat, látjuk, amint helyet 
cserélnek, hiszen a föld for-
gása révén helyzetük változik. 
Eb kéri,    és eb adja, szinte 
látjuk a Tejút két oldalán el-
helyezkedő csillagképeket, 
amint ciklikusan helyet cse-
rélve, egymásnak á t a d -
j á k  az égi terepet. A görög 
mitológiában is összekeverték 
Kasztor és Pollux, az Iker 
csillagkép szerepét a kutya 
csillagképekkel, mert úgy áb-
rázolták, amint a két testvér 
az égen helyet cserél és 

nyújtja egymás felé a kezét. Holott, tudjuk: az 
Iker csillagkép m i n d i g  egymás mellett ma-
rad, csak a kutya csillagképek váltogatják helyü-
ket az égbolton. Tehát szögezzük le, hogy a görö-
gök és utánuk az egész európai kultúrkör Kasztor 
és Pollux megjelenítésével nem az Ikrek, hanem a 
kutya csillagképek égi mozgását mutatták be. Bár-
milyen történetet fűztek a görög mitológiában 
Kasztor és Pollux szerepéhez, fogalmuk sem volt 
az égi valósághoz és soha nem tudták elvitatni az 
ebhitű kölykök fogalmát a magyarságtól. 
 

 
 

Az Ikrek csillagkép régi ábrázolásán kitűnik, hogy az Orion 
fiai. Egyikük a furkósbotját, másikuk az íját és nyilát tartja. 

Az ebhitűség egyik legrégibb szakrális em-
lékhelye a feldebrői templom altemplomában őr-
zött freskó. Radocsay Dénes 1954-ben kiadott 
könyvében a restauráció előtti eredeti falfestés 
látható.(9) A freskó egy lobogó kendőjű szép, szé-
les járomcsontú asszonyt ábrázol három szál ka-
lásszal. A kalászból, magok, s z e m e k  pereg-
nek lefelé és lent, a fényfelszabadítási életmozza-
naton átesve négyszirmú virág formájában jelen-
nek meg. A freskón felirat is olvasható: CAIM. Ezt 
a szöveget mindenki Káinnak olvassa, és a bibliai 
Káin-Ábel történet keretébe helyezi el. Ezáltal a 
fényfelszabadító, kalászos boldogasszony, mai ol-
vasatban azonosul a bibliai gyilkos Káin szemé-
lyével. 
 

 
 

Feldebrõ, 1100-1150 

 
A CAIM felirat nem Káinra utal, hanem a 

Sziriuszra, a CANIS MAIOR a Nagy Kutya csil-
lagkép vezércsillagára. A feldebrői altemplomban 
a freskókincs tartalmi elemeiben kimutatható az 
égi szent turáni család,    az atyai, anyai, a fiúi 
szentség, de minél többször festik át, minél beha-
tóbban restaurálják, annál kevésbé lehet ezt ki-
mutatni. Az ég hetedik szférájában, baldachin 
alatt ülő ősanya gyakori szereplője a mezopo-
támiai pecséthengereknek, s sztereotip megjele-
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nítése a három kalász, amelyet a kezében tart. 
Hozzá sietnek a három királyok ősképei, a három 
mezopotámiai szent király, akik bemutatják neki, 
milyen pusztítást végzett a földön az Özönvíz, neki 
mutatják be a meginduló élet nyomait míg a há-
rom szüzek a föld ajándékait viszik el hozzá. Az 
ősanya, a Boldogasszony, mindig három szál ka- 

lászt tart a kezében. Ez a szakrális jelkép megje-
lenik a pásztorfaragásokon Szelestey László gyűj-
teményében. Ezekről írt Pap Gábor a Hazatalálás-
ban,(11) s általuk tettük jelenvalóvá a bibliai Há-
rom királyok máig fennmaradó szkíta eredetét és 
magyar voltát. 
 
 

 

    
 

  alján a felirat: 
 Gyújtótartó elölrõl és oldalról „eB Kéri eB adja 1863” 

 
Szelestey László magángyûjteménye 
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Arany János 
 

SZONDI KÉT APRÓDJA 
 
Felhőbe hanyatlott a drégeli rom, 
Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja; 
Szemközt vele nyájas, szép zöld hegy-orom, 
 Tetején lobogós hadi kopja.  
 

Két ifiu térdel, kezökben a lant, 
A kopja tövén, mintha volna feszűlet. 
Zsibongva hadával a völgyben alant 
 Ali győzelem-ünnepet űlet.  
 

"Mért nem jön a Szondi két dalnoka, mért? 
Bülbül-szavu rózsák két mennyei bokra? 
Hadd fűzne dalokból gyöngysorba füzért, 

Odaillőt egy huri nyakra!"  
 

"Ott zöldel az ormó, fenn zöldel a hant 
Zászlós kopiával a gyaur basa sírján: 
Ott térdel a gyöngypár, kezében a lant, 

És pengeti, pengeti, sírván:"  
 

...S hogy feljöve Márton, az oroszi pap, 
Kevély üzenettel a bősz Ali küldte: 
Add meg kegyelemre, jó Szondi, magad! 

Meg nem marad itt anyaszülte.  
 

"Szép úrfiak! immár e puszta halom, 
E kopja tövén nincs mér' zengeni többet: 
Jertek velem, ottlenn áll nagy vigalom, 

Odalenn vár mézizü sörbet. -"  
 

Mondjad neki, Márton, im ezt felelem: 
Kegyelmet uradtól nem vár soha Szondi, 
Jézusa kezében kész a kegyelem: 

Egyenest oda fog folyamodni.  
 

"Serbet, füge, pálma, sok déli gyümölcs, 
Mit csak terem a nagy szultán birodalma, 
Jó illatu fűszer, és drága kenőcs... 

Ali győzelem-ünnepe van ma!"  
 

Hadd zúgjon az álgyu! pogány Ali mond, 
És pattog a bomba, és röpked a gránát; 
Minden tüzes ördög népet, falat ont: 

Töri Drégel sziklai várát.  
 

"Szép úrfiak! a nap nyugvóra hajolt, 
Immár födi vállát bíborszinü kaftán, 
Szél zendül az erdőn, - ott leskel a hold: 

Idekinn hideg éj sziszeg aztán!"  
 

A vár piacára ezüstöt, aranyt, 
Sok nagybecsü marhát máglyába kihordat; 
Harcos paripái nyihognak alant: 

Szügyeikben tőrt keze forgat.  
 

"Aztán - no, hisz úgy volt! aztán elesett! 
Zászlós kopiával hős Ali temette; 
Itt nyugszik a halmon, - rövid az eset -; 

Zengjétek Alit ma helyette!"  
 

Két dalnoka is volt, két árva fiú: 
Öltözteti cifrán bársonyba puhába: 
Nem hagyta cselédit - ezért öli bú – 

Vele halni meg, ócska ruhába'!  
 

"S küldött Alihoz... Ali dús, Ali jó; 
Lány-arcotok' a nap meg nem süti nála; 
Sátrában alusztok, a széltül is ó: 

Fiaim, hozzá köt a hála!"  
 

Hogy vítt ezerekkel! hogy vítt egyedűl! 
Mint bástya, feszült meg romlott torony alján: 
Jó kardja előtt a had rendre ledűl, 

Kelevéze ragyog vala balján.  
 
"Rusztem maga volt ő!... s hogy harcola még, 
Bár álgyúgolyótul megtört ina, térde! 
Én láttam e harcot!... Azonban elég: 

Ali majd haragunni fog érte."  
 

Mint hulla a hulla! veszett a pogány, 
Kő módra befolyván a hegy menedékét: 
Ő álla halála vérmosta fokán, 

Diadallal várta be végét.  
 

"Eh! vége mikor lesz? kifogytok-e már 
Dícséretiből az otromba gyaurnak? 
Eb a hite kölykei! vesszeje vár 

És börtöne kész Ali úrnak."  
 

Apadjon el a szem, mely célba vevé, 
Száradjon el a kar, mely őt lefejezte; 
Irgalmad, oh Isten, ne légyen övé, 

Ki miatt lőn ily kora veszte!  
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Nagy Róbert 
 

Hol van a kutya elásva? 
 

Az áldozati ebekről 
 

 

Hiedelem. Ősidők félelmeiből táplálkozó képze-
letvilág? Babonaság? Lassan értelmét vesztő foga-
lom. Bizonytalanságot, megfoghatatlanságot, po-
gányságot és leginkább régi idők üzenetét sejteti. 
A ma embere vajon mennyire fogékony erre az 
üzenetre? Mérhetővé vált a körülöttünk levő világ. 
Fényévekben távoli pulzárok adatait ugyanolyan 
nagy pontossággal rögzítjük, mint a tachionok 
energiamennyiségét. Úgy gondolhatnánk, ha meg-
mértünk valamit, akkor azt kellően ismerjük is. 
Ismertté vált a Kozmosz és a Mikrokozmosz. Még-
is a régész csak találgat egy-egy napvilágra került 
ötvösmunkába zárt jelenet üzenetét keresve. A 
megfejtés értelmét ugyanaz a bizonytalanság for-
gatja a nyelve alatt, ami valamennyiünket meg-
érint azokban a helyzetekben, amikor magyaráza-
tot próbálunk találni az utolsó utáni pillanatra. 
 

Mondhatnánk, hogy a magyar hiedelemvilág elve-
szett. Erőfeszítések történtek és a mai napig is tör-
ténnek rá kísérletek, hogy valamelyest bepillan-
tást nyerjünk az ősi mitikus világunkba. A zsidó-
keresztény kultúrkörbe tartozó magyar nép közel 
másfélezer év alatt nem vesztette el régi hitvilágá-
nak számos elemét. Töredékeiben, szavaiban, 
képzeteiben a mai ember mindennapjaiban is rá-
bukkanhatunk töredékes részleteire. 
 

Helyezzük most mitikus figyelmünk középpontjá-
ba a kutyát. 
 

Az    ebebebeb szavunk rövidsége és ősi hangzása méltán 
igazodik az elsők között domesztikált állat kitün-
tetett rangjához. Etimológusok ”állatorvosi lova” 
ez a szócska! 
 

proto Ugrich emp 
Manysi aamb, öömp 
Evenki: ŋinakin, ginakin 
Even: ŋin 
Negidal: ŋinaxin/ninaxin 
Manchu: jon huŋ, in huŋ 
Irodalmi Manchu nyelven: indaxun 
Jurchen: ŋinda-xiun 
Orok: ŋinda 

Ulcha: iŋda 
Nanai: inda 
Oroch: inaki 
Udighe: ina`i 
Kazakh – kipcsak it, tobet 
Török köpek, izlemek 
Üzbég köpák 
Azeri köpák, nit 
Ujgur: bojnak 
Mongol: merdeh, nohoj 
Egyéb türk nyelveken: köpek, köpekgillerin 

erkebi, hjiar, köpek herif, 
izlemek, pepini 
burakmamak 

Afrikai területekről:  
régi Egyiptom  absi 
Khoi-san ba, a/ba 
 

Kutya szavunk csak a XV. század elejétől ismert, 
régebben az eb elnevezés volt használatos. 
 

A nomád, pásztortársadalom mindennapjaiban a 
kutya nélkülözhetetlen társ. A jól terelő ebet, a jó-
szágot tolvajtól, farkastól bátran védelmező kutyát 
nagy becsben tartotta a gazda. Ez az állat vált a 
hitvilágban – sokszor ellentétes tulajdonságokat 
hordozó – mitikus állattá. Ellentmondásos volta 
abban rejlik, hogy a hitvilágunk is változáson 
ment keresztül a középkorban. A régi hit jóságos 
elemei az egyházi tanítások gonoszságot sugárzó 
erőivé váltak. (Hasonló átalakuláson esett át a 
sárkány szavunk is. Szerk.) 
 

A kutya, az alvilág birodalmához tartozó, halottak 
lelkét kísérő, azt hordozó állat lehetett. Ezek po-
zitív töltésű fogalmak, akár a kutya szolgálatai az 
életben. Mégis ismerjük azokat a kifejezéseket, 
melyekben az eb, mint az ördög szinonimája sze-
repel. „Kutya szülte – ördög szülte, ebadta – ör-
dög fatyja”, stb. Mi lehet e kettősség magyaráza-
ta? Miként válhatott a szeretett kutya, alvilági 
(ördögi) szereplővé? Ahhoz, hogy megkapjuk a vá-
laszt, meg kell vizsgáljunk néhány, a kutyával 
kapcsolatos elfeledett szokásainkat is. 
 

„Nincsen kutya Szentpálon, mind megették a nyá- 
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ron”. Csúfolódó népi mondóka... Megértéséhez a 
szegénységet kell magyaráznunk. Egyetlen step-
pei, sem kelet-európai nép sem eszik kutyát. A 
magyar gasztronómiai hagyományoktól is teljesen 
idegen a gondolat. Valószínűbb, hogy a magyartól 
eltérő szokásokat gyakorló tótokat (Tótszentpál) 
gúnyolták ki, a legnagyobb szegénységre utalva. A 
néphitben a mitikus eb a „Purkulics” a föld alatt 
él, és a Holdat falja fel éhségében. A szó biztosan 
nem „magyar” eredetű és nem sokat tévednénk, 
ha szintén szláv eredete lenne az elnevezésnek. 
 

Babonák, népi jóslások. Fontos szereplője a fekete 
kutya! 
Ismert a kincskeresés előtti kutyaáldozat szokása. 
Az elrejtett kincset csak úgy lehet kiásni, ha a 
megtalálás vélt helyére ráölik azt a kutyát, mely 
állatot a kincs elásója őrizni rendelt. 
Szárazság idején, többek között, a földbe temetett 
kutyát okolja a bajért a néphagyomány. Hogy a 
rontást megtörjék, meg kell keresni, és ki kell 
ásni az ebet. 
 

Káromkodásainkban, átokszórásainkban az ördög 
szó mellett leginkább a kutya, vagy az eb szavunk 
szerepel jelzőként. Mindez a XVII.-XVIII. századi 
szitok, átok és káromkodások világára a legjellem-
zőbb. („azt a kutyafáját”, „eb ura fakó”) 
 

Mikortól vált a kutya az ördög cimborájává? Nem 
kell sokat kutakodni, hogy felismerjük, ennek az 
okát. Elég megvizsgálnunk a boszorkányperek 
jegyzőkönyveit. Az inkvizíciós tárgyalások legfőbb 
vádlottjai a boszorkányok voltak, akiket szinte 
minden esetben kapcsolatba hoztak valamilyen 
misztikus kutyával. Az egyházi demonológia sze-
rint a boszorkány az ördöggel, a sötétség, a pokol 
urával köt szövetséget. A „fekete kutya” az ördö-
göt, a hitetlenséget személyesíti meg. A népi hie-
delemben a kutya-ördög szavak egymás szinoni-
mái, azonos rosszalló, megvető értelmű jelentéssel 
bírnak. A jegyzA jegyzA jegyzA jegyzõõõõkönyvek vezetkönyvek vezetkönyvek vezetkönyvek vezetõõõõi viszont fontosi viszont fontosi viszont fontosi viszont fontosnak nak nak nak 
tartják megjegyezni, hogy a hiedelem rítusaihoz tartják megjegyezni, hogy a hiedelem rítusaihoz tartják megjegyezni, hogy a hiedelem rítusaihoz tartják megjegyezni, hogy a hiedelem rítusaihoz 
nem tartozott kutyaáldozat.nem tartozott kutyaáldozat.nem tartozott kutyaáldozat.nem tartozott kutyaáldozat.    
 

Pedig a kutyaáldozat szokása ismert Magyarorszá-
gon az Árpád kortól a XVI-XVII. századig. 
 

Számos régészeti lelet arról tanúskodik, hogy ku-
tyákat temettek el temetőkben. Nem csak a halott 
kedvenceként – sokszor azonos sírgödörbe, – ha-
nem akár külön sírba is. Több esetben megfigyel-
hető, hogy a kutya feje külön áldozati edénybe he-

lyezve lett a sírba eltemetve. Példa erre egy ko-
lozsvári törvénykezési jegyzőkönyv, ahol a kiásott 
edényekben „eb feo”, „eb keolyek feienek” ma-
radványai voltak. (1574) 
 

Ismert szokás a középkori Magyarországból, hogy 
a halotti torok áldozati állata volt a kutya. A halott 
lelkét az ég és a föld között a kutya kísérte el. 
 

Kutyák és farkasok végtagjait, testrészeit (legin-
kább valamely koponyadarabját – hiszen az állat 
lelke abban lakozott) gyógyító eszköznek, vagy 
rontást távol tartó amulett készítésére használták 
fel. Ilyen óvó-védő kutya szemfog amuletteket női 
és gyermek sírokban is találtak. 
 

Tari Edit régész precízen leírja a Cegléd-Nyúlfü-
lehalom mellett végzett ásatásában egy halomba 
temetett kutya „sírjának” feltárását. A közepesen 
nagy vadászkutya jellegű ebet 158 cm mélyen ás-
ták el. Ez feltűnően mély gödör, egy kutya elhan-
tolásához... A család kedvenc kutyája általában az 
udvar végében nyert örök nyugalmat. A halomba 
temetett kutya mindenképpen megkülönböztetett 
figyelmet kapott. A temetésnek az ad transzcen-
dens magyarázatot, hogy az ebet nem úgy „dob-
ták” a verembe, hanem végtagjait gondosan fekvő 
helyzetbe rendezték el. 
 

Sokan úgy vélik, hogy a magyar hiedelemvilágban 
a kutya az eskükötés fontos szereplője. „Az ember 
tesz fogadást, eb aki állja”. Jó magyar szokás sze-
rint ugyanennyien állítják ennek ellenkezőjét is. 
 

A tatárjárás után Magyarországon letelepedett ku-
noknál említik meg oklevelek a kutyára esküvés 
szokását. A kettévágott kutya teteme fölött kötte-
tett eskü megszegőjének lelke nem juthatott be a 
túlvilági kapun, amit az eskü áldozati kutyája őr-
zött. Az esküt csak öncsonkítással lehetett meg-
váltani. Hasonló esküre példa 1254-ben, István 
herceg és a kun Erzsébet házasságkötése: „az es-
küvőre megjelentek a kun vezérek, tízen, és né-
pük szokása szerint egy kutyát kettévágtak, a dög-
re megesküdtek, hogy Magyarországot, mint a ki-
rály hívei a tatárok és más népek ellen megol-
talmazzák”.∗ 
                                                 
∗

 A kutya kettévágása a Nagy Kutya csillagkép égi ciklusára 
utal. Fél évig, január 1-től július 1-ig látszik az égen, azután 
alászáll. Vezércsillaga a Sziriusz ezt a ciklust 365 és negyed 
nap alatt járja meg, így lett az egyiptomiak naptárcsillaga. 
(Szerk.) 
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Az árpád-kori sírokban szinte kizárólag a kutya 
előfordulása tapasztalható. Más állati maradvány-
nyal csak elvétve találkozhatunk. 
 

Dr. Költő László Maróth-pusztán (Somogy) ásatást 
vezetett. Feltárt egy Árpád-kori templomot és a 
körülötte lévő temetőt. A templom bejárata mellet-
ti bal oldalon az alap alatt fekvő helyzetben elte-
metett kutya csontvázára lelt. Lehet, hogy a temp-
lom bejáratát pogány szokás szerint őrizni rendel-
tetett áldozati ebről van szó? Egy biztos: nem kun 
temető került feltárásra. 
 

Theotmár salzburgi érsek IX. János pápához 900-
ban írott leveléből tudjuk, hogy „...a magyarok, 
(ti. a frankokkal) kutyára, vagy farkasra s más 
istentelen és pogány dologra tettek esküt...” 

∗∗ A 
kutyára esküvés szokása más szteppei népeknél is 
gyakorlat volt. Véleményem szerint a honfoglaló 
magyaroknál is élhetett az eskü és a kutya kap-
csolata. Erre magyarázat lehet két intermezzo! Az 
egyikben Widukind írása szerint 933-ban a dal-
máciai szlávok „kövér kutyát” vetnek a magyar 
seregek elé, esküjük felbontására célozva. Hiba 
volt a részükről, mint ahogy azt az ismert esemé-
nyek bizonyították... Szintén ebben az időben 
(934?) Henrik küldött a magyar adószedőknek 
kutyát, jelezve: nem akar adót fizetni a korábbi 
megállapodás szerint... 935-ben már az adófizetők 
között szerepelt. Tudjuk, hogy Bizánc 917-ben a 
besenyőkkel, 815-ben a bolgárokkal és 580-ban 
az avarokkal kötött szerződést, melynek „pecsét-
je” a kettévágott kutya volt. 
 

Árpád-kori települések feltárásai során dokumen-
táltak a régészek elhantolt kutyákat. Házakban, 
kemencékben, árkokban éppúgy megtalálhatók, 
mint a határjelző halmokban, vagy a keresztutak 
találkozásainál, ahol kutyát áldoztak a tündérek-
nek. 
 

A honfoglalás kori régészeti leletek között számos 
példát találunk a kutya ábrázolására. Ilyenek pél-
dául a kenézlői és a gádorosi nyakörves kutya-
ábrázolásokat hordozó veretek. Olyan figyelmet 
tulajdonítottak eleink a kutyának, mint a lónak, a 
szarvasnak, a turulnak, stb. A vereteken ábrázolt 
nem mitikus állatok sorában találjuk a kutyát. 
Megkülönböztethető a farkastól, hiszen az állato- 
                                                 
∗∗

 „Kutya legyek, ha nem igaz” ma is gyakori fogadkozás. 
(Szerk.) 

kon jól felismerhető a nyakörv. 
 

A kutyára való esküvés a pogány magyarságnál 
honfoglalás előtti, török szokásként honosodhatott 
meg. A kutyát kettévágták, (és vérét megízlel-
ték?). Erre utaló régészeti leletek Zalaváron és 
Jánosszálláson kerültek elő. A szokás hátterét egy 
mitikus történet világítja meg, amely kizárólag a 
török népeknél ismert. Eszerint ”a szőr nélküli 
kutyát az Isten az újonnan teremtett ember védel-
mére rendelte. A kutya azonban a védelmi paran-
csot megtagadta, mivel az ördög egy bundával me-
vesztegette, így az Isten a kutyát büntetéssel súj-
totta”. 
 

A honfoglaló magyarok eskü szertartásában fellel-
hető a kutyára esküvés rítusa. Ebben a feláldozott 
kutya vagy farkas az eskütevők üzenetét továbbít-
ja az „ős szellemhez, istenhez”, és annak megerő-
sítését kéri. Az áldozati állat szimbolikája azonos 
a temetések, halotti torok kutyaáldozataival. A ku-
tyára esküvés és a földeskü „forgatókönyve” na-
gyon hasonlít egymásra. 
 

A származást szimbolizáló totemállatok mára már 
elfelejtett alakja a kutya. Az „eb ágyából szüle-
tett”, „eb anyától lett” kifejezések totemisztikus 
hagyományra vezethetőek vissza. Az ősi török né-
peknél a farkas mellett a kutya volt a totemisz-
tikus ős és a népek vándorlását meghatározó „ve-
zér”, de a kutyák vezették a lelkeket a túlvilágra 
is, ahol nyájak őrzőiként és a vadászatnál szol-
gáltak. 
 

A mitológiák kutyái mind kapuőrzők: 
Anubis, Cerberos, Garm, stb. Feladatuk, hogy 
csak azok léphessenek be a túlvilág kapuján, akik 
méltók rá. 
Az Ural környéki vadász népeknél (pl.: a many-
siknál) úgy tartják, hogy a halottak húsát a föld 
alatt élő kutyák rágják le. 

....folyt. köv... 
 

 
 

Mátyás király Körmöcbányán vert aranypénze 1461 - 1462 
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TÓTH SÁNDOR 
 

Az ivádi „Táltos” sziklák 
 

 

 
 

 Félelmetes szépségű tájra tekint le a fölöt-
tünk méltóságteljesen köröző sas madár. Istenek 
fenséges ékköve itt minden szikla, befoglalva a 
csodálatos zöldellő erdők tengerébe. Szent-völgy e 
táj neve, nem csak a régiségben, de a mai turista 
térképek szerint is. A Borsod-Hevesi dombság 
Ivád község feletti táján járunk. A községből a 
sportpályától balra, átkelve az Ivádi-patakon érke-
zünk rövid út után a Szent-völgybe. Elhaladva a 
Remete-tető alatt jobb oldalon, erdőtől letarolt he-
gyen egy őskori földvár figyelhető meg. A kis 
alapterületű, magas várkúp körül jól látható az 
egykori sáncárok gyűrűje. Tovább haladva a Kis-
lyukas kő nevezetű hegy alá érkezünk. Az ős 
Pannon tenger hullámai formázták lenyűgöző lát-
vánnyá. A homokkőből rajzolt „hullámok” között 
óriási darázskövek alusszák örök álmukat. A Kis-
lyukas kő után jobbra kanyarodik az út. A látvá-
nyok gyönyörében fürdőző turista előtt egy óriási 
„tanúhegy” a Nagy-lyukas kőnek nevezett Táltos 
szikla meredezik az ég felé. Mint egykoron fen-
séges Babilon tornya égbe kiált. Magához vonzza 
az arra járó ember fiát. Mint porszem ér az ember 
a hatalmas „Táltos” szikla alá. A termetes szikla-
fal alá mászva a meredek lejtőn mintegy öt méter 
magasan egy barlang ürege tátong. A barlang sza-
márhátas boltozatú bejárata őskori emberek al-
kotására utal. Kétlépcsős padkasor húzódik a 
sziklafal oldalában. A felső a barlang bejáratához 
vezet. Közelebbről mind jobban bizonyossá válik 
annak emberi kéz által alkotott mivolta. Szentély 
jellege formai kialakításából azonnal megállapít-
ható. A „szentélyből” hallatott kiáltás visszhangja 
hosszú időn át zengi körbe az alattunk álló fensé-
ges völgyet. 

 A „szentélyből” a felső padkán át a sziklafal 
tetejére vezető lépcsősor romjaihoz érünk. A lép-
csősor közepén álló öregfa lezárja az utat, de mel-
lette meg lehet kerülni. Közben eltűnődhet a ha-
landó, miként vert itt gyökeret ez a fa a sziklák 
sivatagjában. Talán nem-e az a feladata, hogy fi-
gyelmeztessen a sziklafal megmászásának veszé-
lyére. Rendkívül óvatosan haladjunk a sziklafal 
tetején, mert a mohás szikla csúszós és igen mély 
az alattunk tátongó szakadék. A „szentély” feletti 
sziklatorony teteje katlanszerűen kivájt. Itt égett 
egykoron az áldozati tűz, mint hatalmas fáklya. 
 

 
 

A megkopott lépcsőkön csak a legóvatosab-
bak merészkedjenek a közelébe. Mások érjék be a 
táj elénk táruló gyönyörével. Messze látni innen a 
Szent Korona országába. Észak felé a Tátra hegyei 
kéklenek, dél felé a Kápolna-völgy irányába egé-
szen az Alföld pereméig ellehet látni tiszta idő-
ben. Keletre a Bél-kő, nyugatra a Kékes vonulatai 
üdvözölnek. 
A sziklába rengeteg bevésés látható, de sajnos a 
huszadik század „művészei” tönkre tették az ősök 
üzenetét. Figyelmesen szemlélve azonban még 
ilyenek is megfigyelhetők. 

A „Táltos” sziklák tetején állva oly közelinek 
tűnik az Isten. A lelkünkben nyugalmat sugároz a 
táj szépsége. A Nap fiainak gondolata messze jár. 
Az ősök szelleme lelkünkbe tekint. Napforduló 
ideje van, látom a táltosokat magam körül. A 
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völgyben rengeteg ember várja a napnyugtát. Pe-
regnek a táltos dobok. Életre kél a tűz, a fény-
felszabadítás csodája. Látom az ősök ősét, látom a 
szkítákat. Révülök... 

A sziklák mögötti hegytetőn Bartha Józsi ba-
rátom az egri hunok mai táltosa, egy hatalmas 
gímszarvas bikát zavar meg nyugalmában. A ne-
mes állat megjelenése, a Csodaszarvas, a szkíták,  

magyarok szent jelképe mintegy bekoronázza a 
nap eseményeit. Ő lehet a „Táltos” sziklák őrzője, 
a szépséges megelevenedett ősi jelkép. Nem za-
varjuk tovább nyugalmát, lassan leereszkedünk a 
„Varázshegyről”. 
Szkíta vérű testvéreim nézzétek meg ezt a csodá-
latos szent helyet, a fenséges Csodaszarvas biro-
dalmát. 
 

  
 
 
 
 

 

BOTOS LÁSZLÓ 
 

A hetven-nyolcvan sírból álló 
temetőt teljes egészében fel tudják 

tárni a Tiszamentén 
 

 

 A klímaváltozásnak jó oldala is van. Például 
ennek köszönhető, hogy előkerült egy csomó 
aranypénz, gepida harcos maradványa, rézcsákány 
és sok egyéb izgalmas tárgy. A Tisza az elmúlt né-
hány évben több alkalommal is majdnem elmosta 
a környező településeket. A változó klímával és a 
felelőtlen kárpátaljai fairtással is magyarázott 
adatok kivédésére szolgálnak a folyómentén épülő 
tározók. Ahogy az kultúr áramban szokás, a gát-
építés előtt a területet „megkutatják”. Arról már 
tudtunk, hogy milyen financiális problémák hát-
ráltatják a régészeti leletmentést, most az előke-
rült értékekről szólunk. 
 Például a Kárpát-medence egyik leggazda-
gabb 5000 éves temetőjéről, amelyet Rákóczifalva 
határában a szolnoki Damjanich János Múzeum 

munkatársai találtak meg. Az egyik leggazdagabb 
korabeli temetőt ujjongva fogadta a régészvilág – 
és ez visszafogott jellemzés, hiszen ebből a korból 
félszáz éve nem került elő lelet. Csányi Mariettá-
tól, a Múzeum osztályvezető régészétől tudjuk, 
hogy a férfi sírokból nagyszerűen megmunkált, 
pattintott kovakések, réztőrök, hatalmi jelvény-
ként a halott mellé helyezett rézcsákányok kerül-
tek elő. A női sírokból nyolc arany ékszert (a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumnak mindössze tizenhat ha-
sonló ékszere van), illetve rézkarpereceket emel-
tek ki. A szakmában irigylésre méltónak tekint-
hető, hogy a hetven-nyolcvan sírból álló temetőt 
teljes egészében fel tudják tárni. 
 Szintén a szolnokiak nevéhez fűződik egy 
szenzációs éremegyüttes megtalálása. Polgár Zol-
tán régész Tiszagyenda-Morotva-part nevű lelet-
helyen talált egy a török hódoltság korában elrej-
tett éremleletet. – A feltárások előtt előzetes geo-
déziai felmérést, műszeres leletfelszedést és geo-
mágneses vizsgálatot folytattunk. Ezek során buk-
kantunk rá a hatvanhárom darab egész ezüst-
tallérból és egy aranydukátból álló kincsleletre – 



RÉGÉSZET 

 81

mondta Polgár Zoltán. Szerencséjük volt, hogy ezt 
a módszert alkalmazták, mert ha a szokásos mó-
don csak letúrják a felső részét, akkor a lelet a 
föld mélyén marad. 
 Az érmeket 1617 és 1639 között verték, s 
azoknak több mint felét II. Ferdinánd (1619-
1637) magyar király és német-római császár bo-
csátotta ki – az aranydukát is az ő verete. A kincs-
ben megtalálható II. Mátyás (1608-1619) magyar 
király, Bethlen Gábor (1613-1629) erdélyi fejede-
lem. II. Gusztáv Adolf (1617-1632) svéd király, 
IV. Keresztély (1588-1648) dán király egy-egy 
verete, valamint szász és braunschweigi hercegi 
tallérok és a salzburgi érsek több érméje. Polgár 
Zoltán szerint a harmincéves háború egyik részt-
vevője rejtette el a fantasztikus összetételű kin-
cset. 
 A tiszaroffi tározó gátjának nyomvonala csak-
nem tizenöt kilométeres sávján a szolnoki Dam-
janich János és a Magyar Nemzeti Múzeum régé-
szei összesen tizenhét lelőhelyen végeznek meg-
előző régészeti feltárást. Tiszagyenda határában, 
egy avar szolgálatban álló gepida nemzetségfő sír-
ját találták meg. A harcos mellé kétélű kardját, 
ezüstberakásos, vascsatos, szíjvéggel és veretek- 

kel díszített övét, aranyozott bronzszegecsekkel 
díszített pajzsát, nagy méretű bronz ivóedényét és 
vaslándzsáját helyezték el. A harcost a feje mellé 
tett, Mauricius bizánci császár korából való arany-
solidusszal indították a túlvilági életre. A sírtól öt-
lépésnyire megtalálták a harcos veretekkel díszí-
tett, felszerszámozott áldozati lovát és kutyáját is. 
 A tiszaparti település több ezer éves folyto-
nosságának egyik legszebb bizonyítékát egy 
Árpád-kori, földbe mélyített ház padlója alatt ta-
láltuk meg – tájékoztatott Kocsis László, a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum régésze. A tapasztott 
agyagpadló egyik pontján, amelyet egykori tulaj-
donosa is naponta takarított, egy sima csont vil-
lant meg. Kiderült, hogy egy emberi koponya-
csontról van szó. Az agyagpadló alatt egy 2500 
éves középső bronzkori temetkezés három sírjának 
egyike lapult, látványosan szép edénymellékle-
tekkel és bronz hajkarikával. És akkor még nem 
szóltunk egy itthon teljességgel szokatlan temet-
kezési módról: Tiszabőn olyan csontleletre buk-
kantak, amely azt valószínűsíti, hogy egy embert a 
temetése előtt feldaraboltak. 
 

Kanadai Magyarságtudományi Intézet híranyaga 
 

 
 
 
 

RICHÁRD BALÁZS 
 

Megtalálták az új világ  
legrégebbi írását 

 

 
Egy eddig ismeretlen írásforma, egyben az ame-
rikai kontinens eddigi legősibb írásos emléke ke-
rült elő egy mexikói ásatás anyagai közül, me-
lyeket kis híján egy útfeltöltési munkálathoz hasz-
náltak fel. 
 

Az írást tartalmazó 12 kilogramm súlyú kőlap több 
kerámia, agyag és kődarabkával látott napvilágot 
még 1999-ben, és a Mexikói Központi Antropoló-
giai Intézet munkatársai mentettek ki a törmelé-
kek közül az utókor számára. A szakértők nem 
tudtak pontos kormeghatározást végezni, mivel 
nem ismerik a lelet eredeti helyét, így i.e. 900 kö-
rülire datálták. Ezzel    az    írás a valaha felfedezett 
legrégebbi amerikai emléknek minősül. 

 
 

A kőlap egyik oldala üres, a másikon azonban 62 
szimbólum látható. Valószínűleg Mexikó első 
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szervezett civilizációja, a mezoamerikai Olmec 
kultúra alkotása, melyről feltételezik, hogy a kő-
lapon talált írásnál is jóval hamarabb, i.e. 1200-
ban fejlesztette ki saját írását, bizonyítékok azon-
ban még nem kerültek elő. A kutatók úgy vélik, az 
Olmec kultúra korábbi írásos emlékeit a most ta-
lált Cascajalnak elnevezett kőlapnál jóval múlan-
dóbb felületekre, főként fára vésték. 
 

A korábbi amerikai ”csúcstartó” egy zöldkő szob-
rocskába és néhány agyagból készült pecsétforma 
alakzatba vésett írás volt, melyek i.e. 650 kör-
nyékéről származtak. A világ más tájain termé-
szetesen ennél jóval régebbi példák is léteznek, 
bár több esetben is vitatkoznak keletkezésük idő-
pontján. Az egyiptológusok szerint    az egyiptomi és    
az ősi Mezopotámia területén talált felíratok a 
világ legősibb írásos emlékei, ezek i.e. 3200-3500 
körülire tehetők. A másik jelölt egy Pakisztánban 
talált írás, ami szintén elérni látszik az 5500 éves 
kort, a szakértők véleménye azonban megoszlik 

abban a kérdésben, hogy ez valódi írás-e, vagy 
csak szimbólumok gyűjteménye. 
Egy elmélet szerint egy igazi írásnak egy nyelvet 
kell tükröznie. A most felfedezett írás szintén 
szimbólumokból áll össze, melyek többsége ha-
sonlít a valós világ tárgyaira, azonban valószí-
nűleg nyelvhez köthető, mivel készítője sorokba 
rendezte, illetve egyes szimbólumok ismétlődnek, 
vélekedik a lelet kiértékelést végző Stephen Ho-
uston, a Rhode Island-i Brown Egyetem tudósa. A 
kőtömbre vésett írás jelentése még nem ismert, vi-
szont több szimbólumnak ismerik az értelmezését, 
mert azok későbbi Olmec emlékeken is előfor-
dultak, melyeket már sikerült megfejteni. A mel-
lékelt képen látható 19-es és 20-as jelű szimbólu-
mok együtt például az ”uralkodást” jelentik. 
A kőtömb azonban több tucat olyan jelet tartal-
maz, melyekkel korábban még nem találkoztak, 
így megfejtése nem akármilyen kihívásnak ígérke-
zik a szakemberek számára. 
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Rózsás János 
 

1956 emléke és a mai ifjúság 
 

 

 Rendkívül érdekes és izgalmas a számomra 
az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 
ötvenedik évfordulója emlékére kiírt pályázat 
eredményhirdetése. A beadott és szakértők által 
elbírálásra került írásbeli munkák a legfiatalabb 
korosztály, a világra ráeszmélő nemzedék felké-
szültségét, világlátását tükrözik. Nagy érdeklődés-
sel várom ismereteiknek terjedelmét, a történelmi 
események kései visszhangját állásfoglalásukban, 
a mai korhangulat átszűrődését a múlt ködéből 
felderengő gondolatok keretei között. 
 

 Magas koromra való tekintettel a huszadik 
század elég sok történelmi eseményének megélője 
vagyok. Emlékezetem a múlt század harmincas 
éveinek elejétől rögzíti hazánk és a nagyvilág 
sorsdöntő fordulatokban kialakult történéseit, az 
akkori kor gondolkodásmódjának, tájékozottságá-
nak, elviselt megpróbáltatásainak a közrendű kis-
emberre gyakorolt hatását. 

 
 Ki gondolná, hogy egy hat éves kisfiú mit je-
gyez meg magának a családban, környezetében az 
első világháború volt frontharcosai által esténként, 
petróleumlámpa fényénél elmesélt véres csaták-
nak, iszonyatos emberi szenvedéseknek egészen 
friss és közvetlen tudósításából? Mit jelent az, 
hogy eszmélésének első éveitől kezdve azt hallja a 
dédszülőktől, nagyszülőktől: hogyan éltek Ferenc 
Jóska idejében, és hogyan menekültek el a szer-
bek által megszállt otthonukból, a megcsonkított 
ország belsejébe, azzal a meggyőződéssel, hogy ez 
az egész egy rossz álom, és a világ jobbik fele ha-
marosan helyrehoz mindent, lesz újra Kárpátok 
övezte Nagy-Magyarország? Az iskolában elmond-
ta a tanító néni, mit jelent Trianon, és úgy köszön-
tünk: Szebb jövőt! Nagyon szegény volt mindenki, 
de azt később tudtam meg, hogy a világháború, 
Trianon következményét még az 1929-1933-as 
gazdasági világválság minket is utolért hatása fo-
kozta a nyomorúságos életkörülményeinket. 
 

 Múltak az évek, az emberek igyekeztek az  

adott körülmények között kilábalni a nehézségek-
ből, mert az élet élni akar. De már sűrűsödtek a 
viharfelhők, és 1939 szeptemberében kitört a má-
sodik világháború. Az újsághíreken kívül úgy ta-
lálkoztunk vele, hogy a lengyel menekültek el-
árasztották a baráti, testvéri Magyarországot. Az-
tán szétszivárogtak a lengyelek valamerre, mi pe-
dig el voltunk foglalva a magunk bajával, a forron-
gó politikai események sodrában. 1941 júniusá-
ban Magyarország is belépett a második világ-
háborúba, a németek oldalán harcba lendültünk a 
bolsevista Oroszország ellen. Eleinte az ukrajnai 
frontszakaszokon, majd keletebbre nyomulva folyt 
a küzdelem. A gyengén felszerelt hadseregünk ön-
feláldozó hősiességgel, véráldozattal állt helyt, 
amíg meg nem tört a lendület, és megfordult a ha-
diszerencse. Az otthonvalók aggódva várták a tá-
bori postai levelezőlapokat a fronton harcoló apá-
tól, férjtől, fiútól, és egyre gyakrabban jött a vészt 
jósló hivatalos értesítés: eltűnt! Vagyis sorsa is-
meretlen, tragikus fordulatot vett. A keleti front – 
a térképek kegyetlen valóságot tükröző rajzolata 
szerint – egyre közeledett felénk. 1944 márciu-
sában megszállta az országot a hitleri német had-
sereg, 1944 szeptemberében hazánk földjére lép-
tek az első szovjet vörös katonák. Két tűz közé ke-
rültünk, két pogány között vergődtünk, frontor-
szággá váltunk, az ellenséges megszállás minden 
gyötrelmének égzengésében. 
 

 Ekkor szólt bele az életembe a maga kegyet-
len valóságával a háború. A magyar ifjúságot 
mozgósították katonai kiképzésre, frontszolgálatra. 
1944 szeptemberében besoroztak katonának, 
1944 novemberében 18 évesen be kellett vonulni, 
és már december első napjaiban a somogyi frontra 
dobtak, fiatal társaimmal együtt. Még abban a hó-
napban szovjet hadifogságba estem, a 3. Ukrán 
Front haditörvényszéke 10 évi kényszermunkára 
és örökös száműzetésre ítélt, mint háborús bűnöst. 
Mivel nem magamról akarok beszélni, csak annyit 
mondok: kereken kilenc esztendőn át gyötrődtem 
ártatlanul szibériai kényszermunkatáborokban, 
melynek szenvedéseit kevesen éltük túl, ahonnan 
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néhány ezren hírmondónak tértünk haza, kései 
amnesztiával az 1950-es években. 
 

 Egy néhány szó erejéig még a szovjet rabság 
körülményeiről. A második világháború után nem 
csak hatalmas összegű kárpótlást kellett fizetnie a 
térdre kényszerített országnak a Szovjetunió javá-
ra, elviselnie a zsákmányszerző rablásokat, élő 
emberekkel is fizetni kellett a győztesek kénye-
kedvére. A hatszázezer hadifoglyot visszatartották 
még 4-5 évre, „jóvátételi kényszermunkára”, kö-
zel 120 ezer német származású honfitársunkat 
hurcoltak el a doni szénmedencébe, ugyancsak 
„jóvátételi kényszermunkára”, szintén 3-5 évre. 
Közel százezer magyar állampolgárt, férfiakat és 
nőket, ítéltek el háborús bűnösként, 10-25 évre 
hurcolták el Szibéria kényszermunkatáboraiba. 
Ezek a rabszolgák valójában ugyancsak „jóváté-
teli kényszermunkások” voltak. 
 
 Amíg mi Ázsiában sóhajtozva vágyódtunk ha-
za szeretett szülőhazánkba, a gyönyörű Magyar-
országra, amikor a háború utáni békés újrakezdés-
ről ábrándoztunk, – nem tudtuk, nem sejtettük, 
hogy idehaza ugyancsak micsoda diktatórikus kö-
rülmények között vergődött az ország népe. 
 

Tekintsünk vissza az 1945-1956 közötti esemé-
nyekre: Mi is zajlott le a győztesek által megvető 
és elítélő módon „bűnös nemzetté” nyilvánított 
magyarok országában, a társadalom minden réte-
gét érintő elnyomattatás tizenegy esztendejében, 
mely az 1956-os magyar forradalom és szabad-
ságharc kitöréséhez vezetett? Amikor végre betelt 
a pohár, és a nemzetből vulkánszerűen kitört a 
szabadságvágy, a moszkovita hűbérelvtárs-urak 
szétzavarásával, a tűrhetetlen szovjet rabláncok 
lerázásának forradalmi lendülete. 
 

 Az 1919-es proletárdiktatúra vérgőzös 133 
napjának nyomasztó emlékei kísértettek még az 
akkori nemzedékben, 1944 nyarán, amikor retteg-
ve várta a magyar nép a vörös ármádiát. Ez a szív-
dermesztő rémület aztán beigazolódott, amikor 
1944-1945 borzalmas megszállás hónapjaiban a 
szovjet terror a maga teljes kegyetlenségében 
megmutatkozott. A bolsevista Vörös Hadsereg a 
gyűlölet propagandájával átitatva gyilkolta, kínoz-
ta, fosztogatta a védtelen lakosságot, értelmetlenül 
és indokolatlanul rombolva mindent, ami útjába 
került. Ez a kegyetlen leigázás, bosszúhadjárat 

volt az, melyet évtizedeken át felszabadításként 
kellett ünnepelni a földre sújtott nemzetnek. A 
szovjet szuronyok árnyékában rögtön megkezdték 
működésüket a nemzet legjobbjaival való végzetes 
leszámolásra kész népbíróságok. A néhány tényle-
ges háborús bűnös mellett a nemzet vezetőrétegét, 
szellemi kiválóságait börtönbe zárták vagy bitó-
fára küldték, hazug kirakatperek során, hogy a 
lumpen elemek megkaparintsák a hatalmat, meg a 
mások áhítozott javait. 
 

 Több mint kétszázezer sváb származású hon-
fitársunkat kiűzték otthonából, vagonokba tusz-
kolták és a háború által füstölgő romhalmazzá vált 
Németországba deportálták. A szlovákiai magya-
rok hasonló sorsra jutottak. Minden ingó és ingat-
lanuktól megfosztva vagy Csehországba vitték 
őket kényszermunkára, több mint hetvenezret pe-
dig átzavartak az anyaországba, a létbizonytalan-
ságba, összekapkodott batyuval a hátukon. A kár-
pátaljai Szolyván több mint negyvenezer embert 
szedtek össze, és akik túlélték a kegyetlenkedé-
seket, azokat szovjet lágerekbe deportálták, a 
gyorsan pusztuló rabszolgák pótlására. 
 

 A kommunisták által uralt országban, 1945-
től kezdődően, a kis- és nagyipart fokozatosan 
tönkretették. Sietve államosították a bányákat, 
1946-ban a tíz legnagyobb iparvállalatot, 1947 
novemberében a nagybankokat. 1948 márciusá-
ban teljes államosítással számolták fel a kis- és 
nagy ipari vállalatokat, vállalkozásokat. A mun-
kásság „dolgozónak” becézve, éhbéren tengődött 
a diktatúra árnyékában, az úgynevezett munkás-
hatalom hazug körülményei között. Vidéken, az 
1945-ös nagy propagandával beharangozott föld-
osztást néhány év múltán a kolhozba, a közös gaz-
dálkodásba való bekényszerítés követte, a paraszt-
ság teljes tönkretételével, a kíméletlen beszolgál-
tatási rendszerrel sanyargatva. Az ötéves tervek, a 
tervgazdálkodás csirájában elfojtott minden értel-
mes egyéni törekvést. 
 

 A kommunista párt a lelkek államosítását is 
megcélozta, a marxista utópisztikus ideológia rom-
boló agymosásával. A történelmi egyházakat a 
püspökök, egyházi személyek bebörtönzésével tá-
madták meg először, majd az egyházi iskolák álla-
mosítása 1948-ban végképpen leszámolásra ké-
szült a hitélettel, de egyúttal az ifjúságnak az er-
kölcsös nevelésével is, a szabados gondolatoknak 
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teret adva, az egyén szabadságának hamis látsza-
tát keltve. A diktatúra elfojtotta a közösségi életet, 
elmagányosította az embereket, a gyanakvás lég-
köre rombolta az emberi kapcsolatokat. 
 

 Az egész társadalmat megbénító kirakatperek 
több százezres tömegeket űztek az internáló-
táborok, börtönök, kényszermunkatáborok drótke-
rítései mögé. Ez mind nem volt elég. 1951-től 
megkezdődött a számukra gyanús elemeknek csa-
ládostól a Hortobágyra száműzése, otthonuktól, 
minden vagyonuktól megfosztva, emberi jogaikat 
sárba tiporva. Kezdték ezt a fővárosban, majd a 
határ menti vidékek községeiből hurcolták el a 
családokat. Részben a lakosság megfélemlítésére, 
részint a parasztság további megtörésére. 
 

 A kényszerintézkedéseket a Belügyminisz-
térium állambiztonsági szerve végezte el, mint a 
„demokrácia ökle”. Ezt a szervet Államvédelmi 
Hatóságnak, rövidítve ÁVÉHÁ-nak nevezték, 
mely a hírhedt néven közismertté vált Recsk, Kis-
tarcsa, Várpalota, Tiszalök, Kazincbarcika tábora-
it tartotta fenn. Nem kevésbé rossz hírnévre tett 
szert a váci, márianosztrai börtön, a budapesti 
Kozma-utcai Gyűjtőfogház, és még sok büntető-
intézmény országszerte. Ismert fogalom volt a 
„csengőfrász”. Senki nem érezte magát bizton-
ságban, minden családban becsomagolt bőröndöt 
tartottak készenlétben, ha megjelenik a leponyvá-
zott teherautó, netán motorját a ház előtt állítják 
le, és becsengetnek a bőrkabátos emberek. 
 

 Ezek után nem szorul különösebb magyará-
zatra, hogy az 1956-os forradalom kitörése nem 
előzmény nélküli való volt. A közvetlenül megelő-
ző hónapok meglehetősen forró légköre valami 
vihart sejtetett, de mindent elsöprő indulatra, el-
szántságra senki sem számított. Az értelmiség fo-
galmazta meg szavakban először az ország valós 
helyzetét. Szóltak az elviselhetetlen, Moszkva ál-
tal irányított általános diktatúráról, a világ szaba-
don élő népeitől való gazdasági és kulturális elszi-
geteltségünk szinte behozhatatlan hátrányairól. 
Ezek a jelenségek az ország egészséges fejlődé-
sének gátját jelentették, egyúttal a nemzet sebei-
nek begyógyulását hátráltatták a második világ-
háború után. Az emberek éhbérért dolgoztak, élet-
színvonaluk a tengődés határán tántorgott, a leg-
alapvetőbb élelmiszerekért, iparcikkekért sorban 

kellett állni az üzletek előtt, a háború után ti-
zenegy évvel! 
 

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc ti-
zenkét dicsőséges napjáról nem akarok sokat szól-
ni. Személyes emlékem az, hogy alig három évvel 
a szovjet birodalomból történt szabadulásom után, 
én jól ismertem azt a rabszolgatartó birodalmat, 
mely zsákmányát nem könnyen engedi ki a kar-
mai közül. Sejtettem a tragikus végkifejletet. Nem 
sejthettem, még addigi tapasztalataim alapján 
sem, azt a mérhetetlen kegyetlenséggel végrehaj-
tott megtorlást, amit a közömbös Amerika és 
Európa szeme előtt megengedtek magunknak a 
visszatért elnyomóink. A munkahelyemen az Ide-
iglenes Nemzeti Bizottság tagjává választottak 
meg. Nem problémamentesen, de viszonylag tűr-
hetően megúsztam a leszámolást azért, hogy vál-
laltam volna a részvételt az ország haloványan 
remélt újjáépítésében. 

 
 Az úgynevezett Kádár-korszakban, az egyre 
puhuló diktatúrában éltem még meg különös meg-
próbáltatásokat, az emlékirataim kalandos törté-
netét, személyre szóló üldöztetéseket, de ez már 
annyira személyes sors, hogy nem ez az alkalom, 
hogy róluk beszéljek. 
 

 Mivel az általános életélményeim felidézésé-
vel egyre közelebbi évtizedekig értem el, úgy gon-
dolom nem szükséges, hogy még – hála Istennek – 
elég sok életben lévő kortársam által ismert, vi-
szonylag vagy valóban hiteles történelmi, irodalmi 
munkákban feldolgozott eseményekről szóljak 
Önök előtt. Csak tanúskodom, mint túlélő, hogy a 
pályázó, pályadíjat nyert fiatalok hiteles munkája 
mellett hitet tegyek. 
 
 
Elhangzott az 1956-os magyar forradalom és sza-
badságharc 50. évfordulójának emlékére kiírt 
iskolai pályázat eredményhirdetésén és díjki-
osztásán. 
 

(Zalaegerszeg 2006. június 10.) 
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Zágoni Erzsébet 
 

Dunai Zoltán festőművész kiállítása 
(Székesfehérvár 2006. november) 

 

 

    
 

Dunai Zoltán műve 
 

SzékesfehérvárSzékesfehérvárSzékesfehérvárSzékesfehérvár – A Szent Korona Galériában 
a Münchenben élő Dunai Zoltán és a buda-
pesti Szegvári Péter festményei láthatók, a 
két művészt baráti szálak fűzik egymáshoz. 

 
 Magányos farkas. Amikor megkérdeztem, ki 
eteti, ha éhes, ez volt a válasza: 
 – Hat államban, negyven városban éltem. 
Gondolja, hogy van olyan nő, család, aki ezt és a 
festői életformát jól viselné? Természetesen barát-
nőim voltak, de velük is úgy jártam, hogy amíg el 
nem értem a létra harmadik fokát, toltak, de az 
ötödikről már visszahúztak 

A miskolci születésű Dunai Zoltán 50 éve 
disszidált november 22-én lépte át a magyar ha-
tárt, mert kilátástalannak látta itthoni sorsát, érvé-
nyesülését. Családja miatt is hátrányos helyzetbe 
került, mert anyai nagynénje a háború előtt Esz-
tergomban, majd Fehérváron zárdafőnök volt, és 
az Amerikában született sógor sem vetett akkori-
ban jó fényt a famíliára. Kint sem volt könnyű föl-
építenie magát, de amit elért, s ami nem kevés, 
saját erejéből, protezsálók nélkül valósította meg. 
Svájcban dekoratőrként dolgozott, majd 1969-ben 
első látásra szerelemes lett Velencébe. Nem csak 
a város bűvölte el, híres tájképfestő szülöttje, Ca-
naletto is, tíz évig utánozta az ő részletgazdag, ro-
mantikus stílusát, de Párizsban egy festőtárs fi-
gyelmeztette: Vigyázz, ez Canaletto keze!    Ha    nem 

találsz magadnak önálló stílust, akkor elvesztél. 
Így talált rá az impresszionizmussal rokon festés-
re, majd a három dimenzió illúzióját adó tech-
nikára, amelyről ezt mesélte: 

– Új találmány volt, véletlenül fedeztem fel. 
Addig nem használatos anyagot kevertem a fes-
tékbe. Először azt hittem, hogy rosszul látok, de 
miután mások is azt látták, megnyugodtam. Ettől 
olyan hatású a festmény, mintha borostyánüveg 
lenne rajta, bele lehet látni a képbe, akár az 
üvegbe. Elvittem újításomat egy professzorhoz, 
aki meglepő dolgokat mondott. Mesélt egy 1910-
ben élő, csóró olasz festőről, aki, mivel nem volt 
pénze, az olajfestékeket annyira felhígította, hogy 
a temperánál is vékonyabb volt. Ő ért el hasonló 
hatást, de én sűrű festékkel produkáltam ezt az 
optikai effektet, amely a tűzzománchoz is hason-
lítható. A velencei karnevált ábrázoló háromdi-
menziós képemet először a budapesti Vigadóban, 
majd Miskolcon mutatták be, most pedig Szé-
kesfehérváron látható november 5-ig a Szent Ist-
ván Művelődési Ház galériájában. 
 

 
 

 A karneválról sok képet készített, ő maga is 
többször részt vett a bolondos kavalkádon, még-
hozzá saját tervezésű és kivitelezésű reneszánsz, 
és barokk jelmezekben, amelyeket lakásán őriz. 
Boccaccio Dekameronja volt az egyik meseköny-
ve, több novelláját megfestette, a velencei kalmárt 
is, aki csodaszép feleségét elvitte egy hajóútra. 
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Ezzel vigasztalta szépséges hitvesét: ha én vén 
vagyok is, te leszel Velence első asszonya. Az ál-
arcot viselő hölgy szeméből szomorúság árad, mert 
hiába szép, fiatal, gazdag, egy vén kecske van a 
jobbján... 
 – Megfestettem a Halál Velencében-t is, de 
ennek nincs köze Thomas Mannhoz. Ez arról szól, 
hogy amikor már kicsinek bizonyult a régi ve-
lencei temető, a csontvázakat kiszedték, kidí-
szítették, a gazdagabbak fel is öltöztették – me-
séli, miközben képről képre sétálunk a galériá-
ban. Párizs legszebb hídja, az össze-vissza házte-
tők bája, a bécsi opera víziós és elmúlt századelős 
képe után megállunk a Miért? című festmény 
előtt. A Krisztus-kereszt előtt Teréz anya két kezé- 

vel száját eltakarva rémülettel, döbbenten nézi az 
előtte lángoló világot. Az albán-szerb háború adta 
az ihletet, hogy a világ keresztre feszítettségét eb-
ben a formában jelenítse meg a festő. Kétezerben 
díszmisén mutatták be a párizsi St. Vincent kolos-
torban, s az alkotó művét nekik ajándékozta, ők 
kölcsönözték a fehérvári tárlatra. 
 Dunai Zoltán belakta Európát, s most Münc-
henben él. Magyarnak vallja magát, mert magyar 
tejen, magyar kenyéren, magyar igéken nőtt fel. 
Ezt az érzést még az sem tudja elnyomni, hogy 
szülőhazája gyakran mostohán bánt vele. 
 

Megjelent a KULTÚRA 2006. október 31-i 
számában 

 
 
 
 

 

Záhonyi András 
Magyar kultúrélet Őrvidéken 

 

 

A Bécsi Magyar Kultúregyesület tavaly novemberi 
gálaestjén a sárközi lakodalmi szokásokat elevení-
tették fel. Az esküvői vendégek – a meghívott 
tánccsoportok – között ott volt az ÕÕÕÕriszigeti Mariszigeti Mariszigeti Mariszigeti Ma----
gyar Néptáncegyüttesgyar Néptáncegyüttesgyar Néptáncegyüttesgyar Néptáncegyüttes is, melynek felsőőri próbáját 
a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület székházá-
ban 2007. januárjában magam is meglátogathat-
tam. Gerlecz László koreográfus vezetésével ép-
pen magyarbődi táncokat gyakoroltak. Remek 
énekhanggal áldotta meg az Úristen a lányokat – 
így semmilyen nehézséget sem okozott a tercelés. 
A karikázó és a csárdás után – felüdülésképpen – 
Pozsony-környéki polgári táncokat jártak, melybe 
a kezdőbbek – fiatalok és idősebbek – is könnyen 
bekapcsolódhattak. 
A bécsi „Találkozások Háza” című műsorban az 
őriszigetiek a bécsi Délibáb Tánccsoporttal együtt 
sárközi leánykarikázót mutattak be. A decsi vise-
letbe öltözött menyasszonyt és vőlegényt az össze-
gyűlt 70 táncos kuglóffal, borral, pálinkával kö-
szöntötte. Az őriszigeti tánccsoport tagjainak 
„specialitása” egyébként, hogy fellépéseik után a 
vendégeket is megtáncoltatják. 
 

Őrvidéken nemcsak egy magyar néptáncos kö-
zösség tevékenykedik. Az alsóőri Virgonc NépVirgonc NépVirgonc NépVirgonc Nép----
tánccsoporttánccsoporttánccsoporttánccsoport tagjai látogatásunk idején éppen job- 

bágytelki táncokat próbáltak. 
A táncegyüttes tagja, Seper Mariann rendszeresen 
tart játékos néptáncfoglalkozásokat a kicsinyek-
nek is. A képességfejlesztés közben az ügyességi 
játékok mellett magyar énekeket és néptáncot is 
tanulnak. Az alkalomhoz illő szokásokkal is meg-
ismerkedhetnek – nagyszombaton pl. a tojásírást 
gyakorolhatták az őrvidéki iskolások. Így csinál-
nak arrafelé kedvet a magyar hagyományok ápolá-
sára – s közben biztosítják az utánpótlást az őrvi-
déki néptáncegyüttesek számára is. A magyar 
nyelv pontos elsajátításában pedig a felsőőri ma-
gyarórák nyújtanak segítséget a 3-8 éves gyerme-
keknek. (Rossz hír viszont, hogy az őriszigeti két-
nyelvű óvoda a gyereklétszám elapadása miatt 
ősztől bezár.) 
 

A Nyelvek Európai Napján, szeptember 26-án a 
Felsőőri Általános Iskola (Volksschule) 4. osztá-
lyosai 17 nyelven köszöntötték a közönséget. A 
pezsgő magyar kultúréletnek köszönhetően a né-
met és angol nyelvű dalok mellett a magyar éne-
kek szövegét is jól értették a közönség soraiban 
ülő, környéken élő gyermekek. 
Az őrvidéki kultúrával kapcsolatban érdemes még 
megemlíteni az UMIZUMIZUMIZUMIZt (az alsóőri Magyar Média- 
és Információs Központot), a Doborjánban (Liszt 
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Ferenc szülőfalujában) októberben átadott Liszt Liszt Liszt Liszt 
KoncertházKoncertházKoncertházKoncertházat, a NádasdyNádasdyNádasdyNádasdy----huszárok Hagyományhuszárok Hagyományhuszárok Hagyományhuszárok Hagyományõõõõrrrr----
zzzzõõõõ Egyesületé Egyesületé Egyesületé Egyesületét, a Zürichi Magyar Történelmi EgyeZürichi Magyar Történelmi EgyeZürichi Magyar Történelmi EgyeZürichi Magyar Történelmi Egye----
sület Helytörténész Csoportjásület Helytörténész Csoportjásület Helytörténész Csoportjásület Helytörténész Csoportját, a FelsFelsFelsFelsõõõõõõõõri Reforri Reforri Reforri Refor----
mátus Ifjúsági Olvasókörmátus Ifjúsági Olvasókörmátus Ifjúsági Olvasókörmátus Ifjúsági Olvasókört, az ÕÕÕÕrségi Fantrségi Fantrségi Fantrségi Fantáziááziááziááziát (a 
magyar zenészekből álló komolyzenei együttest), a 
Pedagógus FórumPedagógus FórumPedagógus FórumPedagógus Fórum szakmai továbbképzéseit, a 
rendszeresen megrendezett magyar bált, a vers-
mondó- és szónokversenyeket, az alsóőri TájházTájházTájházTájházat 
valamint nem utolsósorban a FelsFelsFelsFelsõõõõõõõõri Kétnyelvri Kétnyelvri Kétnyelvri Kétnyelvûûûû    
Szövetségi GSzövetségi GSzövetségi GSzövetségi Gimnáziumimnáziumimnáziumimnáziumot, mely a középfokú anya-
nyelvi képzést biztosítja a térségben. 

 

 
 

Az Õrszigeti Magyar Néptáncegyüttes (Gyõr, 2003) 
 

 
 

 

Záhonyi András 
 

Krisna-völgyi esküvő – indiai módra  
 

 

A védikus kultúra sokszínűsége, a természet-
közeli életmód, az ÉLET és egymás tisztelete sok 
olyan fiatalt csábított-vonzott SomogyvámosSomogyvámosSomogyvámosSomogyvámosra, 
akit az állandó, értelmetlen hajtás, a kíméletlen 
verseny, a pénzimádat kiábrándított a mai fo-
gyasztói világból. Itt ugyanis – bármilyen furcsa – 
nemcsak a „szép szavak” szintjén fogalmazódnak 
meg az értékek, és a tolerancia, hanem a gyakor-
latban is megvalósulnak, pl. ételt osztanak a rá-
szorulóknak. A völgylakók a nyugati világ eszkö-
zeit is felhasználják a védikus tudás bemutatá-
sára, terjesztésére.  

 
A „krisnások” élete, alapfilozófiája 

 

Az emberi élet végső célja Isten (a Krisna-tuda-
túak szerint Krisna) odaadó szolgálata. Minden 
hívő embernek saját vallása előírásait kell hűen 
követnie. S az eredmény nem is marad el: minde-
nütt kiegyensúlyozott, munkájukat szerető, az egy-
szerű, de minden tisztasági kritériumnak megfe-
lelő körülményeket (és a hajnali kelést, korai fek-
vést) elfogadó embereket láthatunk, akiken alig 
talál fogást korunk egyik népbetegsége, a depresz-
szió. Lehet, hogy igazuk van a Védáknak, s az em-
bereknek nem lenne szabad a táplálékukat erő-
szakos úton (pl. állatok leölésével) megszerez-
niük? 
Ami elsőre furcsa a templomi idegenvezetés so-
rán: a rengeteg szanszkrit kifejezés. A vallás alap-
fogalmait eredeti nevükön használják, ráadásul 

minden „beavatott” felvesz egy rá jellemző indiai 
nevet. Tájékozódásunkat nagymértékben segíti a 
Kérdések és válaszok a Krisna-tudatról c. rövid 
kiadvány, melyből a szent iratok tanításaitól 
kezdve a mindennapi életig sok mindent megtud-
hatunk a Krisnát (a hinduizmus szerint ő Visnu 
egyik inkarnációja – a „krisnások” szerint fordít-
va van: Visnu Krisna egyik teremtő formája, arcu-
lata) követő magyarországi hívekről. A kötet vé-
gén egy szanszkrit szójegyzék is található, mely-
ben gyorsan utána lehet nézni az elsőre idegenül 
hangzó kifejezéseknek. A buddhizmus is Indiából 
indult ki, de később (Kr. e. 6-5. sz.). A Krisna-hit 
(melynek tanításait Kr. e. 5000 körül jegyezték le 
és a személyes Istenbe vetett hitre épül) és a 
„személytelen felfogású” buddhizmus tehát két 
külön világvalláshoz tartozik. 
„Krisna arra vágyik, hogy minden élőlény vissza-
térjen Hozzá.” Ez más vallások isteneire is jel-
lemző – csak az emberi elme az, amely megnehe-
zíti ezt az utat, saját vallását az egyedüli üdvözí-
tőnek tekintve. A végeredmény siralmas: korunk 
önző embere nemcsak a létfenntartás végett, ha-
nem már elvi és vallási kérdések miatt is „ön-
ként, kéjjel öl”. A több mint 10 év óta működő 
Krisna-völgy lakói ebből a világból mutatnak egy 
lehetséges kiutat – az életmódjukra, zöldséggel, 
gyümölccsel teli fóliasátraikra, védikus rendszerű 
általános iskolájukra pillantva egyelőre teljes si-
kerrel. Akit érdekel, látogassa meg őket: meg-
szállhat a vendégházban, s minden elkötelezettség 
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nélkül néhány órácskára kipróbálhatja az ott la-
kók életét. S évente egyszer, a júliusi Búcsún – a 
templom megnyitásának ünnepén – zenei és tánc-
bemutató, filozófiai előadások, ismerkedés a tá-
madó energiáját hasznosító, a támadás előli kité-
résre tanító önvédelmi sporttal, kézműves- és 
illatszer-vásár, arcfestő sátor, meditációs ösvény, 
ételkóstoló, nyilvános templomi szertartás és egy 
„igazi” tradicionális esküvő is színesítik a látoga-
tók programját. 
A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége 
1989 óta bejegyzett egyház hazánkban és kb. 
20000 híve van. 

 
Az esküvő 

 

A Krisna-hívők vallásfilozófiája szerint a lelki vi-
lágban „minden lépés egy tánc, minden szó egy 
ének” – vagyis Isten birodalmában minden csele-
kedet művészi. Ezek szerint mi, a magyar néptánc 
és népzene rajongói, művelői igen szimpatikusak 
lehetünk Krisnának… (Igaz, az alkohol- és kávé-
fogyasztás valamint a dohányzás valamennyit ront 
a képen.) 
John Lennon és a Hair sikere óta már sokan is-
merik a maha-mantrát (Hare Krisna…), mely az 
esküvő folyamán többször is elhangzott. A zenei 
kíséret és a virágok olyan ősi világot idéznek fel, 
amely mára már Indiában is eltorzult: pl. a kasz-
tokba tartozás rendjét1 az indiai társadalom vezető 
rétege már nem az isteni törvényben lefektetett 
egyéni rátermettség, hanem a családba születés 
alapján működteti. Ebben a merev rendszerben 
nincs átjárás (kiugrási lehetőség) még a legkép-
zettebb, legrátermettebb leszületettnek sem. 
A védikus esküvő egy életre szól, a válás nincs 
megengedve. (Aki már megélt egy válást Magyar-
országon, bizonyára értékeli ezt...) Az aranyhím-
zéses, tűzpiros ruhában bevonuló menyasszony 
tisztelete jeléül hétszer járja körül a vőlegényt. A 
vállon átterített füzér (a házasodási szándék jel-
zése), a ruhák összekötése és a tenyér bekenése 
(mely összeforrasztja az ifjú párt), az ajándék szá-
                                                 
1 A négy kaszt közül a brahmanák (szellemi vezetők) az 
„agy”, a ksatriyák (tisztviselők és katonák) a „kar”, a 
vaisyák (kereskedők, állattartók, földművesek) a „has és a 
gyomor”, a sudrák (kétkezi munkások) pedig a „láb” ana-
lógiái az emberi testben. Ez az analógiás gondolkodás jól 
példázza az európai és a „keleti” világszemlélet eltérő jel-
legét. 

ri, a puffasztott rizs tűzbe dobása (az étel fela-
jánlása Istennek, ugyanakkor megtisztító áldozat), 
az eskütétel, a sokgyermekes család modellje, az 
apai áldás mind-mind a szertartás részét képezik. 
S közben a hőségben egy fiú rendületlenül legyezi 
Krisna és kedvese, a csodaszép Radharani szob-
rát, hogy az istenpáros minél jobban érezze magát 
az esküvő alatt… 
 

 
 

Krisna és Radharani 
 

S az esküvő után – ahogy más vallásoknál is szo-
kás – következik egy sokfogásos lakoma, persze 
kizárólag növényi alapanyagokból. Épp az eskü-
vői szertartás előtt fejeződött be a főzőverseny, így 
a látogatóknak is lehetőségük nyílt megízlelni a 
vegetáriánus konyha könnyen elkészíthető reme-
keit. Csodálatos ízeket érezhettünk – össze sem 
lehet hasonlítani a hamburgerrel… 
 

 
 

A Krisna-völgy látogatói ökrösszekéren 
 

 
 

Esküvõi menet 
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Csillagászati elv  
a honfoglalók temetkezésében 

 
 

 László Gyula régész ismerte fel a honfoglaló 
magyar közösségek temetőiben, hogy mindenki-
nek, még életében kijelölték a helyét. Középen, 
főhelyen mindig a legrangosabb személy nyugszik. 
A jelenséget kapcsolatba hozta a 7 vezér és a 7 
törzs névsoraival, melyek közepén (4.) a legrango-
sabb ember ill. törzs van megnevezve. A meghatá-
rozott sorrendet nomád rangsornak nevezte el. 
Még ide vonható adat: Borjád falu korabeli te-
metőjének főhelyén, rituálisan elföldelt borjút ta-
lált Kralovánszky Alán régész. Kétségtelen, a falu 
névadója és egyben az ide telepedett nemzetség 
állata van a temető és a László-féle rangsor kie-
melt helyén. 
 Alig ismert a honfoglalók kettős királyságá-
nak intézménye. Egykorú feljegyzés szerint a ki-
sebbik rangú, de a tényleges hatalmat gyakorló 
király méltóságneve Gyula volt. Jelképe fáklya 
(tűz), ami Hold szimbólum. A magasabb méltósá-
gú, de világi hatalommal nem bíró szakrális király 
a Kende. Jelvénye Nap szimbólum. 
 A nomád rangsor esetleges megfeleléseit ku-
tatva a népvándorlás korának népeinél, nem talál-
ni nyomát a kettős királyságnak. Törökök, kazárok 
és más steppei népek despotikus hatalmi beren-
dezkedése és vallása kizárja a vezér bárminemű 
korlátozását. Közismert arab források tévesen azo-
nosítják a kazárokat a magyarokkal, innen a tév-
hit, hogy kazár eredetű a kettős királyság. A ma-
gyarokhoz csatlakozott és betagolódott kazár-
kabarok okozhatták a zavart. A magyarok kazár 
függőségének nincs realitása, sem bizonyítéka. 
 A kettős királyságon alapuló nomád rangsor 
párhuzamait az ókorban találtam meg. Kétség-
telen, a magyarjelenség egy csillagászati elv, 
amely párhuzamosan alkalmazza a 6-os és a 10-es 
számrendszert, ahol vallási okból a „kezdet” nem 
az egy, hanem a hét és a tizenegy. A Nap és a 
Hold látszólagos mozgását veszi figyelembe, de 
nem a naptári időszámítás céljából, hanem kul-
tikus okból. A rendszer alapja a 12 állatöv (Zodi-
ákus). 
 Az ókori görög naptemplomok 11 oszlopát, 
eddig ismeretlen okból 12-nek számolták: 1-2-3-5 
stb. Így lett a nyolc magyar törzsből hét: Nyék, 

Megyer, Kürt (- Gyarmat), Tarján stb. A vezérek 
névsorának sorrendjében is ez az elv érvényesül, 
mert a 4. főhelyen álló Kende tolódhat a 3. vagy 
5. helyre is (Kálti és Kézai névsora). Ezen elv is-
meretében hitelesnek tekinthetjük mindhárom ve-
zérnévsorunkat, mert azok különböző időkben, 
más-más hatalmi pozíciót rögzítenek. Ortilo de 
Lilienfeld jegyzete alapján megállapítható, hogy a 
7. helyen rangsorolt Örs a mindenkori trónörökös 
méltóságneve (esetünkben Taksony). 
 A Zodiákus csak úgy hordozhatja magában az 
összekomponált ill. párhuzamosan alkalmazott  
6-os és 10-es számrendszert, ha a görög naptemp-
lomok oszlopainak, valamint a magyar nomád 
rangsor számmisztikáját követi. Ennek szolgálatá-
ban kapták nevüket a Zodiákus egyes csillagké-
pei. A mindenhol kimaradó, eltolódó 4. hely csil-
lagképe a Rák, rák módjára hátralép. Ezért lett a 
3. Ikrek. A 7. (trónörökös) helyén Mérleg áll. 
Azért mérleg, mert a kettős királyságban csak egy 
trónörökös van. A Gyula és Kende, bármelyik ha-
lála esetén, annak helyére lép. 
 

1. KOS 
2. BIKA 
3-4. IKREK-RÁK 
5. OROSZLÁN 
6. SZŰZ 
7.   MÉRLEG 
8. SKORPIÓ 
9. NYILAS 
10. BAK 
11. VÍZÖNTŐ 
12. HALAK 

 

Pintye Mihály 
 
 
 

Törzsneveink magyarázata 
 
 

Ha Konstantin bizánci császár nem jegyzi fel a 
magyarok hét törzsének névsorát, ma nem tud-
nánk, hogy törzseink is voltak. Őseink társadalmi- 
szervezeti életében, hagyományában, krónikás iro-
dalmában és régészeti anyagában semmi nyoma 
törzsi elkülönülésnek. A törzsnevet viselő telepü-
lések sem őriznek hovatartozásra utaló emléket. A 
honfoglalás utáni településrend láttatja, hogy a 
törzsek az ország különböző részein (kivéve Er-
délyt), csoportokat alkotva vannak szétszórva. Fel-
tűnően a hatalmi központok köré vannak ren-
dezve. Eddigi kutatások a törzseknek semmiféle 
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szervezeti, a törzsneveknek nyelvi- etimológiai kö-
zösségét a törökséggel nem tudták kimutatni. Eb-
ből kiindulva következtettem, hogy a törzsi kérdés 
nem társadalomtörténeti vagy nyelvészeti meg-
oldásra vár, hanem néprajzi feladat. 

A császár névsora nem törzsek nevét vagy ka-
tonai hadrend részelnevezéseit tartalmazza. Kulti-
kus célú fiktív névsor    ez, de sorrendisége (mint a 
vezéreknél) szigorúan meghatározott. A kor vallá-
si- hiedelmi elképzelésébe jól beilleszkedő ron-
táselhárító, településnévként realizált védőháló a 
szakrális uralkodó Kende, a tényleges uralkodó 
Gyula védelmére. 

A Nyék tulajdonnevet egyazon közszóból 
származtatja a nyelvtudomány, mert a finnugorok-
nál megvan sövény, kerítés jelentésben. Az ana-
lógiát egyetlen bizonyító erejű mondattal sem tá-
mogatták meg. A tévesen török jövevénynek tartott 
gyékény szavunk korai alakja a nyék. Halászó 
finnugorok ebből csináltak halrekesztőt, ezért he-
lyes a sövény, kerítés etimológia. 

Az ókorban és a népvándorlás korában is be-
vett gyakorlat az uralkodóknak népnévvel történő 
megnevezése. A Gyula személyére vonatkoztatott 
magyar népnév Megyer változatának alkalmazásá-
ra azért volt szükség, hogy az ártó túlvilági erőket 
félrevezessék. A Magyarra irányuló rontást a bűn-
bak Megyer fogja fel. A fiktív Megyert látták el a 
Nyék kerítő védelmével. A köznép is használt fik-
tív neveket gyermekei védelmére pl. Nemvagy, 
Nemvaló stb. 

A Kürt állat szarvából készített kultikus 
tárgy. A Csodaszarvas-mondában említődik a kürt 
ünnepe. Kőkori kultúrákban jelent meg először ez 
a tárgy, amely ívelt alakjával alkalmas a Hold 
szimbolizálására, egyben termékenységjelkép. A 
gyarmat közszó jelentése: anyaországon kívül eső, 
azt övező leigázott terület. Ismerve a nyelvjelen-
séget, hogy a szókezdő j- hang esetenként gy lesz 
pl. jer- gyere, bizonyosan járom (iga) szavunk vál-
tozatának tekinthető a gyarmat. A járom eszköz-
ként körbekeríti az állat nyakát, de etimológiája a 
jár (megy) jelentésben oldható fel, hiszen a kora-
beli igavonók csak járom segítségével tudtak von-
tatni. Esetünkben mégis a másodlagos kerítés je-
lentést találjuk, mert a gyarmat a Kürt védelmező-
je. 

A Tarján név a rangsor főhelyén áll, tehát 
kapcsolata van a szakrális Kendével. A magyar tor 

(felajánlás) szóból képzett Tarján név csak tele-
pülés neveként volt kimondható. Ezzel irányítot-
ták el a rontást a Tarján személyéről. A tabu mi-
att, de a megnevezés érdekében kapta a török Qün 
(Nap) magyarosult Kündü- Kende névváltozatot. 
A Tarján szakralitása ürügyén a nép eszmei védel-
mezőjének számít. Általános csapás esetén csor-
bulni látszott varázsereje (mint Álmos esetében), 
ezért rituálisan felajánlották engesztelésül isten-
nek. A rituális emberáldozat úgy folyhatott le, 
mint később megfigyelték a vogulok állatáldo-
zatát. Ők az áldozat lelkét felkiáltják az égbe. A 
lélekvándorlás- hit szerint a lélek tartózkodási he-
lye a szív és ezeket védi a kéreg (test). Ősi jun 
(szív) szavunk (Ómagyar Mária Siralom) azonosít-
ható a Jenővel, ezért a Tarján (lélek) és Jenő 
(szív) védelmezőjének a Kér (kéreg) azonosítható. 
A névsort záró Keszi eredeti hangalakja „kész” 
(nincs tovább), utóvéd lehetett szintén a lélek vé-
delmére. Összegzésül megállapíthatjuk, hogy az 
ártó erőknek kitett törzsneves falukba hódoltatott, 
idegen szolgálónépet ültettek, hiszen környékü-
kön honfoglaló temetkezés nincs, de székely sem, 
akiknek magyarsága ezzel tisztázódni látszik. 
 

Pintye Mihály 
 
 
 

Hová temették Árpád vezért? 
 
 

Ismeretlen nevű krónikásunk Anonymus őrizte 
meg: Árpádot tisztességgel temették el kis patak 
forrása felett, mely kőmederben folyik alá Attila 
király városába. Sírja fölé később templomot 
emeltek, amit fehérnek neveztek el. Leírása alap-
ján az egykori római Aquincum romjaira épült 
Óbudán keresik a sírt, mert ott volt Fehéregyháza 
nevű templom. A Képes Krónika a római kor utáni 
Sicambria nevét adja meg a későbbi Óbudának, 
de Székesfehérvár környékén tudja Árpád szállás-
helyét. A krónikák megírása idején Óbuda már 
királyi székhely, s mint ilyet kapcsolhatták Attila 
és Árpád személyéhez. A dinasztia pogány ősének 
Árpádnak kultuszát azzal törte meg a keresztet 
felvevő István király, hogy sírja fölé keresztény 
templomot emeltetett. A kereszttel szembeszegü-
lők elhagyták Árpád kegyhelyét és emiatt felejtő-
dött el a temetés helyszíne. 

Az ország más részein is volt Fehéregyháza 
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nevű templom. Elnevezésük a szentlélek keresz-
tény megjelenítési formájának (fehér galamb) sa-
játosan magyar megfogalmazása. Pogánynak mon-
dott őseink nem szentléleket, hanem vándorlelket 
ismertek. A kétféle felfogás funkcionális egyezést 
mutat. Az ősmagyar lélekhit értelmét a szakrális 
kettős királyság királyainak származtatásában ta-
láltam meg. A magyar intézmény kozmikus vonat-
kozású. Egyik király a Naptól származtatta magát 
annak vándorlelke által, aminek vizuális képe fe-
hér sólyom (turul). Másik király a Holdtól szár-
mazott szarvas alakjában ábrázolt vándorlélek 
közvetítésével. A Nap és Hold őstojásból kelt ki 
és ez a mítosz a király születésében is behelyette-
sítődhet. A Nap-Hold, világosság-sötétség (idő) 
jelképes küzdelmének megjelenítése a marakodó 
állatstílus. Turul marcangolja a szarvast. 

A Képes Krónika szerint Árpád székhelye 
Fehérvár. A szakrális székhely Fehérvár neve 
összefügg I. András király Fehér András krónikai 
megnevezésével. Az I.-IV. Béla név fehér jelen-
tésű. Amikor Hunyadi az ország első embere kor-
mányzó lett, Fehér János névvel illették. Az Ár-
pád-ház oldalágainak névadási szokását vizsgálva 
figyeltem meg, az esetleges trónjogosultságot fehér 
jelentésű névvel vagy jelzővel tartották számon. 
Arra az esetre, ha kihalna az uralmon lévő ág. Nők 
esetében is érvényesült a szeniori rend. Az erdélyi 
Gyula két leánya Sarold és Karold (szár - kara) 
fehér-fekete jelentésű nevet kapott. Koppány test-
vére Szár (fehér) László Bizáncban keresztelke-
dett. Csak ott kaphatta fehér jelzőjének görögre 
fordított változatát: Vazul (basileus-fehér). Tehát 

 nem ellentmondás, hogy egyik krónikás Vazultól, 
másik Szár Lászlótól származtatja I. Andrást és  
I. Bélát. 

A leírás szerint Árpád tábort ütött a Fehérvár 
melletti Nyék hegyen. Később a közelben alapí-
tották Székes Fehérvárt. A két Fehérvár ma is ott 
van egymás közelében. A koronázó várostól ugrás-
nyira Fehérvárcsurgó. Egyetlen hely, amire illik a 
Névtelen leírása. Római alapítású település (Oso-
nes). Az egykori Nyék hegyet ma Várdombnak 
nevezik, mert földvár van a tetején. Alább folyik a 
Gaja patak. Medrébe a rómaiak gátat raktak és a 
duzzasztással forrást képeztek. Vízét mesterséges 
kőmederben vezették a településre, ahol látható 
az Árpád-kori templom romja. Itt nyugszik valahol 
Árpád, a Fehér. 
 

Pintye Mihály 
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A vérszerzõdés (Székely Bertalan festménye) 
Magyar Kódex I. köt. 



 

Siklósi András 
 

Az én Krisztusom 
(Keresztény nemzettestvéreimnek) 

 
 

Holtodban is újra megfeszítenek 
káromolnak kigúnyolnak és elűznek 
Mégis élsz mégis mindenütt ott vagy 

Városi templomok mélyén 
néptelen hegyi falukban 

vagy útszéli árkok mentén 
minket vársz rendületlenül 

 
Rozsdás pléh-arccal szenvedsz 

csonka kő-arccal kínlódsz 
szúrágta fa-arccal sóhajtasz 
kárhozatba bukó híveidért 
Elhagytak elfordultak tőled 
akikért mindent föláldoztál 

s akikért megjártad a poklot 
Testedet hideg eső marja  
metsző viharos szél tépi 

vagy barbárok döntenek porba 
Kereszted elvásik lassan 

s fogai közt megőröl az idő 
 

Szeretlek Vágyódom rád mindig 
Vigasztalj Hallgasd meg könyörgésemet 
Ne hagyd hogy lángom hiába lobogjon 

Gyógyítsd be őrjítő harci sebeim 
Ölelj át Töröld le könnyem s lázas verítékem 
vedd el bűneimet fékezd meg gyilkos álmaim 

Botló lépteimet tereld jó irányba 
védj meg a rontástól s irigyeim dühétől 

Taníts küzdeni és igazul élni 
 

Hívlak Jöjj hozzánk édes Úr 
jöjj közénk ismét 

Segíts üldözött széthulló népemen 
ne tűrd hogy hazám latrok kezére jusson 

Tisztítsd meg bemocskolt hírünket 
szabadíts ki a bénító trianoni csonkaságból 

s a szolgaság gerincroppantó jármából 
Oszlasd szét a hazugság fojtogató bűzét 

tompítsd a húsunkba vágó korbács erejét 
Sújts le vérszívó kufárainkra 

kergesd el a Sátán tomboló démonait 
 

Hozz boldogságot adj lelki békét 
ments meg az értelmetlen szenvedéstől 

s ültesd szívünkbe a győzelem reményét 
Vezesd a magyart örök üdvösségre 

és emeld mennyei fénybe 
haldokló irgalmas Jézusom 
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