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 Rónai Lászlóné támogatásával második kia-
dását érte meg a Gárdonyi Géza Attila nagyki-
rályról írt műve a Láthatatlan ember. 
 Pap Gábor utószavából kapunk tájékoztatást 
arról az okról, amely a regény külföldi sikertelen-
ségét kutatja. Gárdonyi regénye annak idején Ich 
war der Hunnen Untertan címmel került a néme-
tek kezébe, ami magyarul azt jelenti, hogy hunok 
alattvalója voltam. A Corvina Kiadó adta ki néme-
tül a regényt és természetesen felbőszült dühöt 
váltott ki az Übermench életérzésre nevelt német-
ség körében. Nekünk, magyaroknak nem így kell 
gondolkodnunk. A nemzet nagy fiát elsősorban a 
saját gyermekeinknél kell a megbecsülés, a tisz-
telet szférájába helyeznünk. Ennek pedig leghatá-
sosabb módja, ha Gárdonyi Géza könyvén át meg-
ismerik, megszeretik. Emberi és fejedelmi nagy-
ságában elfogadják Attilát, Nimrud örökösét, a ko-
rai középkor történelmének egyetlen leigazolható 

királyi személyiségét. 
 Ezért tiszteljük Rónai Lászlónét a mű finan-
szírozásáért, mert egyszerre tudja kifejezni ezzel 
múltunk megbecsülését és a mai ifjúság iránt ér-
zett gyöngéd szeretetét és irodalmi érzékenységét. 
 Rónai Lászlóné könyvének nincs ára. Ajándék-
ba adja azoknak az iskoláknak, ahol tanári vagy 
szülői fogadtatással eljut a gyermekekhez. Ezért 
kérjük kedves Olvasóinkat, hogy hazánkban vagy 
határon túl bárki kérjen, s boldogan eljuttatjuk a 
regényt, sőt, ha teheti, maga Rónai Lászlóné viszi 
el a szép, s képekkel is illusztrált könyvet. 

(szerk.) 
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A káldeus papok – mint azt Várkonyi Nándor 
írta Szíriat oszlopai című könyvének első oldalán 
– tudták, hogy a világ egykor tűz és víz által el fog 
pusztulni, ezért az emberiség addigi tudását fel-
vésték két oszlopra és elhelyezték őket Szíriat 
földjén. 

Bunyevácz Zsuzsa összegyűjtötte a magyarság 
eddigi eltitkolt történelmét, kibogozta a szálakat, 
amelyek által megvilágosodik múltunk tízezer 
évekre visszamenőleg. Nem cserépre és ércre vés-
te, hanem az Alexandra Kiadó segítségével eljut-
tatta így, Karácsony előtt mindenkihez, akit illet. 

Ideje volt már egy ilyen összefüggő munká-
nak, amely a magyarságot visszahelyezte méltó 
környezetébe: Turán népei közé. 

Mondhatjuk, megtették ezt mások is. Igen, de 
amíg mindenki a maga szakterülete szerint adott 
egy-egy szeletkét, addig Bunyevácz Zsuzsa a sze-
letkékből állította össze az Egészet. 

Egyetlen dologra azért a jövőre nézve szeret-
nék kitérni, pontosítani: a sumér szót 1867-ben 
Oppert francia akadémikus találta ki. Az addig el-
fogadott és széles körben használt turáni elneve-
zést olyan szóval helyettesítette, ami semleges, s 
amely elidegeníti az addig a magyarságot is je-
lentő turáni jelzőtől. (A szó egyik jelentése egyéb-
ként „Vágd el a nyakát”.) A Miskolci Bölcsész 
Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyetemének 
kiváló professzorai ezt a fogalmat nem használják. 
A bőséges irodalomjegyzékből sajnálatos módon 
ezeknek a munkáknak a szakirodalma maradt ki. 

Kívánjuk, hogy Bunyevácz Zsuzsa könyve ne 
jusson Szíriat oszlopainak sorsára, és jusson el 
mindenki könyvespolcára, főleg azokéra, akik a 
régi, politikai szemlélet dogmáinak bűvköréből 
képtelenek más alternatívákat is elfogadni. 

Melengesse szívüket, ahogy a miénket is teszi 
ősi nagyságunk emlékezete. 


