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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  
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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-
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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. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



MAGYAR TÖRTÉNELEM 

 16 

 

 

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. 
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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- 



MAGYAR TÖRTÉNELEM 

 22 

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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