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BADINY JÓS FERENC 
 

EGY BOLDOG MAGYAR ÍRÁSA 
 

 

A 97. életévemben vagyok, 54 évet éltem Argentínában. 5 éve tértem 
vissza ide az édes Hazámba. Argentínából jól láttam, hogy az osztrák-
magyar monarchiából eredő magyarországi vezetőség minden erővel 
igyekszik az igaz magyar származást meghamisítani. Olyan állítólagos 
nyelvészeket hoztak az iskolai magyar nyelvtankönyv szerkesztésére, 
akik nem is beszéltek magyarul. 
 

A magyar élni akarás ereje azonban igen erős. Az igaz származásukat 
vallók lassanként egymásra találtak, kis csoportokat alakítottak és így 
hirdették az „Ősi Gyökér” igazságát. Néhány csoport azonban igen 
megerősödött, egyesület lett, ügyes szervezéssel iskolává, főiskolává - 
egyetemmé alakult át. Hazánkban legerősebb a „Miskolci Bölcsész 
Egyesület mely a negyedévenként megjelenő „Ősi Gyökérben” leközli a 
magyarul gondolkodó honfitársak értékes írásait. 
 

Argentínában kéthavonként szerkesztettem, írtam és kiadtam az „Ősi 
Gyökér” című folyóiratot. A hosszú évek alatt 26 évfolyamot szer-
kesztettem, melyben a saját tanításomat és népünkre vonatkozó ér-
dekes hozzászólásokat közöltem le. Most a Magyar -Demokrata – ösz-
szes munkám jogos kiadója - a kiadott „Ősi Gyökerek” összefűzött és 
évfolyamonként rendezett számaiból az általam írt cikkek gyűjteményét 
adja ki az életmű sorozat következő köteteiként. 
 

Boldogan írtam e sorokat. 
 

Nagyon örülök annak, hogy az „Ősi Gyökér” él és tanít gazdag tar-
talommal és szép kiállításban. - Hívok munkára minden Jó Magyart. 

 

 
 

 
 

Pecséthenger (Internet) 
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NÉMETH ZSOLT 
    

A Képes Krónika „álló királyok” típusú miniatúráinak elemzése 
    

 
A Képes Krónika miniatúráinak a magyar kép-
írásrend szerinti, csillagmítoszi elemzését Pap Gá-
bor és Szántai Lajos kezdték meg (Pap 2003, 
Szántai). Vizsgálataik nyomán kiderült, hogy a 
Krónika képei 7- illetve 12-elemű sorozatokba 
rendeződnek. A hételemű csoportok képei a hét 
bujdosó csillaggal (= a hét látható mozgó égitest-
tel: a Nappal, a Holddal, a Merkúrral, a Vénusz-
szal, a Marssal, a Jupiterrel és a Szaturnusszal), a 
tizenkételemű egységek pedig az állatövi jegyek-
kel bizonyultak társíthatónak. A képsorozatok 
szerves egységek, mondanivalójuk jelentősen 
meghaladja az egyes képek üzenetének összes-
ségét. 
Pap és Szántai munkáját e sorok írója folytatta. 
Nem kevesebb, mint 18 képsorozatot sikerült 
azonosítania - a miniatúrák a megfelelő eszköz-
tárral történő megfejtésnek könnyen „megadták 
magukat”. Kiderült, hogy a képsorozatok behá-
lózzák a teljes művet. Ezek nem egymás mellett 
futnak, hanem sok esetben „metszik egymást”, 
ugyanis számos kép több sorozatnak is eleme, 
ráadásul nem is feltétlenül azonos „helyi ér-
tékkel”, azaz csillagmítoszi olvasattal jelennek 
meg a különböző sorozatokban. A magyar kép-
írásrend megengedi, sőt egyenesen megköveteli, 
hogy egy képnek ne csak egy olvasata legyen. Ez 
teljesen idegen az indoeurópai szemléletmódtól és 
az indoeurópai szemléletmódot használó ma-
gyar(?) művészettörténészektől. A magyar képírás-
rend ismeretének hiánya és annak elutasítása, 
hogy az asztrológia, a fény járásának tudománya 
nyelvén értelmes információ közölhető, automa-
tikusan kizárja az akadémikus kutatókat abból, 
hogy bármi lényegeset megérthessenek a Krónika 
képeinek üzenetéből. 
A szerző munkája nyomán ma már 135 miniatúra 
csillagmítoszi értelmezése van meg - a Pap és 
Szántai által adott olvasatok zöme is kiegészült, 
kiteljesedett, pontosabbá vált -, és csupán néhány 
- zömmel sérült - ábrázolás értelmezése várat még 
magára. A képek konzisztens módon, összefüggő 
rendszerbe kerültek. Világossá vált, hogy a Képes 
Krónika Nagy Lajos király beavató könyve. A 

képíró táltos volt - a képek fantasztikus minősége 
még „csak” kiemelkedő művészt jelez, a soro-
zatok szervezettsége és az azokban átadott üzenet 
mélysége azonban kétségtelenné teszi, hogy be-
avatott készítette az ábrázolásokat. A szerző ered-
ményeit „A Képes Krónika miniatúráinak átfogó 
elemzése” című könyvében jelentette meg. 
Bár a képsorozatok találkoznak és „kölcsönhat-
nak” más sorozatokkal, és így elszigetelt értel-
mezésük nehézségekbe ütközik, alább egy olyan 
képcsoport elemzését közöljük, mely önmagában 
is megáll, anélkül, hogy további egységek elemzé-
sét is be kéne vonni az értelmezésbe. Javasoljuk, 
hogy a tisztelt Olvasó egy hasonmás kiadással a 
kezében (pl. Képes) kövesse az elemzést. A dőlt 
betűvel megadott oldalszámok a kép helyét jelzik 
bármelyik hasonmás kiadásban. 
Azon miniatúrák esetében, amelyek állatövi je-
gyekhez társulnak, két szomszédos jegy tartozik 
egy képhez. Ennek oka az, hogy egy állatövi jegy 
nem egyezik meg az azonos nevet viselő csillag-
képpel. A Kos csillagkép például ott van, ahol 
van, a Kos jegye viszont úgy definiálódik, hogy 0 
foka a Tavaszponthoz, az Ekliptika és az Égi 
egyenlítő metszéspontjához van rögzítve. A Ta-
vaszpont viszont a precesszió miatt hátráló moz-
gással szűk 26.000 év alatt bejárja az Ekliptikát, 
így ezen időperiódus alatt a Kos jegye lépésről 
lépésre minden csillagképre ráhúzódik. Napjaink-
ra egy állatövi jegy egy egységnyire távolodott el 
az azonos nevet viselő csillagképtől. Így egy év-
köri stáció (=csillagkép) a szomszédos jegy idő-
egységének szűrőjén át nyilvánul meg. A Kos 
csillagképre például rávetül a Bika jegyének 
szűrője, a Bika csillagképre az Ikrek jegyének 
szűrője, és így tovább. Látni fogjuk, hogy a téridő 
adott pontján mind a csillagkép, mind a jegy erő-
sen érezteti hatását. Most pedig kezdjünk hozzá az 
elemzéshez! 
 

Az álló királyokAz álló királyokAz álló királyokAz álló királyok    
A Képes Krónikában királyaink megjelenítésének 
létezik egy összefüggő csoportja. Valamennyi áb-
rázolás iniciáléban történik, egész alakos, a király 
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egyedül szerepel rajta, velünk szemben áll és ha-
talmi jelvényeket tart a kezeiben. Ezen ábrázo-
lások sajátosságait az I. táblázat foglalja össze. A 
továbbiakban az álló királyokként fogunk hivat-
kozni ezekre a megjelenítésekre. 
A csoporthoz 16 iniciálé tartozik és 15 király, 
ugyanis Szent István két ilyen jellegű képen is 
szerepel (39. és 41. o.). Az ábrázolások egy része 
könnyen társítható állatövi jegyekhez. Szent Ist-
ván és Károly Róbert képeivel kapcsolatban Pap 
Gábor ezt már megtette (Pap 2003). Szent László 
alabárdot (Hold-attribútum) és országalmát (föld-
szimbólum) tart a kezében. A két tárgy „közös ne-
vezője” a Bika jegye, ami a föld elemhez tartozik, 
és benne a Hold van erőben. Szent királyunk a 
Felszálló holdcsomópont asztrológiai jelévé átala-
kított A-iniciálé előtt áll, ami az Ikrek jegyében 
van erőben. Az ábrázolást így a Bika és az Ikrek 
jegyéhez társítjuk. 
A vörös palástot és cipőt viselő Vak Béla jogart 
tart jobbjában és országalmát a baljában (114. o.). 
A vörös színű öltözék a Kos jegyéhez, az ország-
alma pedig a Bikához rendeli az ábrázolást. 
II. Géza ábrázolása (117. o.) minket a feltámadott 
Krisztuséra emlékeztet. A Krónika összes ural-
kodója közül ő viseli a legvilágosabb öltözéket. 
Hasonlóság fedezhető fel a kép és a siklósi vár-
kápolna egyik fülkéjében lévő Feltámadott Üdvö-
zítő freskó között, mely a Krónikával kortárs al-
kotás. A Géza-(Gesu)-Jézus asszociációra nem 
csak a hangrendi hasonlóság, hanem, mint azt 
Szántai Lajos észrevette, a szöveg is bátorít. A 
164. fejezet így kezdődik: „Az Úr pedig le-
tekintett Magyarországra és ereje teljében járó 
védelmezőt adott neki. A királyságot ugyanis fiá-
nak, Geythának adta az Úr...” Az Úr fia pedig 
Jézus. Az idézett szöveg előtt csak a megelőző, 
163. fejezetben szerepel Vak Béla, a testi apa. A 
„lebegtetett” értelmezés nyilvánvalóan szándékos, 
és összhangban van a Képes Krónika szellemével. 
Figyelemreméltó, hogy a képíró, aki előszeretettel 
öregíti ifjú királyainkat - gondoljunk például III. 
István vagy III. László megjelenítésére -, II. Gézát 
valósan fiatal korúnak mutatja, ezzel is aláhúzva 
Fiúságát. Emlékeztetnünk kell arra is, hogy II. 
Géza nem az egyetlen Árpád-házi király, aki 
istenfiúi szerepben tűnik fel a Képes Krónika lap-
jain. 
Egy Feltámadott Krisztus-ábrázolás a Halak és a 

Kos jegyéhez sorol, mert a Megváltó a Halak vi-
lághónapjára jött el közénk, a feltámadás jegye 
pedig a Kos. A képíró az átellenes, testiséget kép-
viselő jegyekre tett utalással erősíti meg a társí-
tást. A király nem áll bizonytalanul, de szilárdan 
sem. Az egyensúly kérdésének behívásával a 
képíró a Mérleg jegyét, a Kos testiségét hívja elő. 
II. Géza a képen jobbjával egy fehér színű pajzsot 
fog, melyet azonban nem a teste előtt vagy mellett, 
hanem oldalt, lábmagasságában tart, baljában pe-
dig jogar van. Nyilvánvalóan rendkívül ésszerűt-
len az eszközök kiosztása, hiszen miért kötné le a 
király az aktív jobbját egy olyan, nem jobb kézbe 
való és amúgy is csak védekezésre alkalmas 
tárggyal, amit nem is használ, hanem félretesz. 
Így a jobb kézbe való jogarnak csak a balban jut 
hely. A racionalitás, illetve annak hiánya pedig a 
Szűz jegyéhez tartozó tulajdonság. Az „ésszerűt-
len” eszközkiosztás természetesen nem tévedés, 
hanem hangsúlyozás. A Fiúságot, azaz Hold-
minőséget hordozó Géza hangsúlyozottan a lehető 
legmesszebb tartja keblétől, a lelkiségnek megfe-
lelő testtájától a pajzsot. Lehel vezér, a másik 
Hold-reprezentáns ugyanígy tesz. A Hold-minőség 
magas szintű hordozói nem fedhetik el keblüket, 
hiszen ők maguk a megtisztult lelkiség képvise-
lői. Géza a keble előtt tartott jogarral „véde-
kezik”, a tiszta lélek igazsága oltalmazza őt. 
IV. István ábrázolása (122. o. balra) hemzseg az 
anomáliáktól. A király nem koronát visel a fején, 
hermelinpalástján áll(!) meglehetősen furcsa láb-
tartásban. Csak egyik kezében tart valamit: egy 
kardot tart a baljában(!), mely lefelé irányul. A 
fegyvert úgy fogja, ahogy színházi előadásokon 
szokták a tőrt tartani, azaz teljesen életszerűt-
lenül. Ilyen fogással nem lehet használni szúró-
fegyvert. A furcsaságok halmaza és a király 
„elszálltsága” egyértelműsíti, hogy a Vízöntő és a 
Halak jegyéhez sorolandó a kép. 
III. Béla (122. o. jobbra) zászlót tart a baljában, 
melynek szalagja kilebben az iniciálé keretéből. A 
zászló Vízöntő-attribútum, és a keretek el nem fo-
gadása is ennek a jegynek a tulajdonsága. A szi-
lárdan, mozdulatlanul álló (Bak) király jobbjában 
országalma van, ami föld-szimbólum. Az ábrázo-
lást így a Bak és a Vízöntő jegyéhez soroljuk. III. 
Béla mindkét regáliát oldalvást, keble elől elvon-
va tartja, azaz az önfeláldozó Rák minőség, a Bak 
testisége is jelződik. Természetesen ez a kép sem 
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lehet meg egy kis vízöntős furcsaság nélkül: a 
zászló van az iniciálé középvonalában és nem III. 
Béla. 
Imre király (123. o. balra fent) jobbjában jogar 
van. A jogar felső része takarja alkarját, alsó része 
pedig a király ujjai mögött van, azaz a jogar a szó 
legszorosabb értelmében a jobbjában van: átdöfi a 
csuklóját. Árpád-házi uralkodóink kezében a Ké-
pes Krónikában mindig nyílvessző alakú jogart 
látunk. Az üzenet egyértelmű: királyaink a Nyilas, 
az atyai minőség szellemében uralkodnak. A 
jogar-nyílvessző azonban csak Imre esetében hatol 
bele a testbe. Az emberi test mikrozodiákusában a 
csukló az Ikrek jegyéhez tartozik, ami éppen a 
Nyilas átellenes jegye, azaz testisége. Az ábrázo-
lás tehát a Nyilas jegyéhez sorolható. 
III. László kezében is szokatlan kiosztásban jelen-
nek meg a koronázási jelvények: jobbjában tartja 
az országalmát, baljában pedig a jogart (123. o. 
jobbra fent). A miniatúra önmagában való értel-
mezése nehezen megoldható feladat lenne, de 
szerencsére találunk ábrázolásokat, melyek el-
igazítanak. Vizsgáljuk meg alaposan azt a Szent 
István tizenkettességébe tartozó képet, mely Vazul 
megvakítását és Szent Imre temetését mutatja be 
(44. o. fent). Az éppen koporsóba kerülő herceg 
jobbjában országalmát, baljában jogart tart, épp-
úgy, mint III. László. Ruhája szabása és színe 
nagyfokú hasonlóságokat mutat a gyermekkirályé-
val. A miniatúrát Pap a Bika tér- és az Ikrek 
időegységéhez sorolta be (Pap 2003). Az álló 
királyok-sorozat logikája III. László ábrázolását a 
Skorpió tér- és a Nyilas időegységéhez rendeli, 
azaz az Állatöv túloldalára. Szent Imre és III. 
László tehát „ikrek”. Mindketten a magyar királyi 
cím várományosai voltak. A szentéletű herceget 
korai halála megakadályozta abban, hogy elfog-
lalja a trónt, László pedig, bár megkoronázták, 
gyermekkora miatt ténylegesen nem uralkodha-
tott. Közös mindkettőjükben az is, hogy a fenti 
okok miatt nem nemzettek gyermekeket. Felme-
rülhet a kérdés, hogy ha a két ifjú ennyire 
„ikrek”, akkor miért nem az Ikrek jegyéhez tar-
tozik III. László ábrázolása is. A képíró egy apró 
jellel eligazít, hogy az ő megjelenítésének az 
Állatöv túloldalán kell keresni a helyét. III. László 
visszakézből, a túloldaláról fogja a jogart. Ez a tar-
tási mód teljesen ésszerűtlen, így csak figyelem-
felhívás lehet a célja - a „túloldalra” utal. 

Szent Imrének és III. Lászlónak van még egy 
„testvére” a Képes Krónikában: II. István. Ő is 
felcserélve tartja az uralmi jelvényeket: jobbjában 
az országalmát, baljában a jogart. Az ő ábrázolását 
a koronázások tizenkettességében az Ikrek jegyé-
hez soroltuk. Ruházata szabása nagyon hasonló 
„testvéreiéhez”, bár színében eltér. Hasonlóan 
Imréhez és Lászlóhoz, II. István sem nemzett utó-
dot, igaz ő azért, mert nem volt képes rá. 
Van még két miniatúra, ahol egy magyar uralkodó 
fordított kiosztásban tartja az uralmi jelvényeket, 
azaz jobb kézben az országalmát, balban a jogart. 
Mindkettő Szent István ábrázolása: az egyik az a 
trónoló képe, amelyiken a Szent Koronát viseli, a 
másik a koporsóba tételét bemutató iniciálé. Az 
utóbbi ábrázolás a Halak és a Kos (Pap 2003), 
azaz a halál és a feltámadás jegyéhez tartozik, te-
hát nem ikertestvére a fent tárgyalt három kép-
nek. A Kos hatása nyilvánul meg abban, hogy a 
király jobbjában lévő országalma keresztje nem 
Szent István testének vonalába mutat, mint elvár-
ható lenne, s amint Szent Imre hasonló képén lát-
juk, hanem fölfelé mutat. Mivel az országalma a 
király ágyékának magasságában van, a fallikus 
asszociáció elkerülhetetlen. A trónoló István az 
ölében tartja az országalmát, ami hasonló képzet-
társításokat kelt. Szent Imre herceg, III. László és 
II. István ábrázolásai esetében láttuk, hogy a for-
dított regália-kiosztásnak kapcsolata van a nem-
zéssel, pontosabban annak elmaradásával. Szent 
István esetében bonyolítja a helyzetet, hogy két 
ábrázolásán is a megszokott kiosztásban tartja a 
jogart és az országalmát. Ismét szembesülnünk 
kell az országalapító tevékenységének ambivalens 
értékelésével, melyről a „Szent István életét ábrá-
zoló képek” című fejezetben már szót ejtettünk. A 
király ugyan nemzett alkalmas férfiutódot, de az 
eltávozott az élők sorából, mielőtt átvehette volna 
atyja trónját, tehát az utódlás szempontjából a 
nemzés sikertelen volt. Amit viszont Szent István 
sikeresen nemzett, az a nemzet, az ország, ponto-
san az, amit az országalma, mint regália kifejez. 
Az öt kép összevetése világosan megmutatja, hogy 
a képíró mit is kívánt szimbolizálni a jogar és az 
országalma fordított kiosztásával. 
Térjünk vissza az álló királyok sorozatához. II. 
András ábrázolása sokban hasonlít III. Béláéhoz. 
De míg az utóbbi zászlójának szalagja a Vízöntő 
asztrológiai jelét írja le, addig unokájának kezé-
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ben olyan lobogót látunk, melynek mozgásdiag-
ramja a Skorpiót, annak felcsapódó farkát képezi 
le. A zászló színe vörös, összhangban a Skorpi-
óban lévő marsi uralommal. A király testét ke-
resztező zászlónyéllel finoman az egyensúly kér-
dése, és így a Mérlegjegye is előhívódik. A lobo-
gón lévő hármashalmon egyensúlyozó óriási ket-
tőskereszt is ezt erősíti fel. Az ábrázolást így a 
Mérleg tér- és a Skorpió időegységéhez soroljuk. 
Bár ezúttal más minőséget hordoz magán, ez a lo-
bogó is „tudja”, hogy ő azért Vízöntő minőséget is 
képvisel: a nyele II. András lábszárát keresztezi a 
képen. A lábszár pedig az emberi test mikro-
zodiákusában a Vízöntőhöz tartozik. A Vízöntő-
megjelenés természetesen nem idegen a képtől, 
hiszen Mérleg-dekanátus. 
IV. Béla ábrázolásával kapcsolatban elsősorban 
ruházata igazít el minket. A király palástján, köz-
vetlenül a jobb keze alatt lévő redő egy szabályos 
hajóformát, azaz Mérleg-attribútumot rajzol ki, 
míg a deréktól a jobb sípcsont közepéig lenyúló 
ránc pedig a vulvát, tehát a Szűz egyik képjelét 
formázza (Pap Gábor megfigyelései). A testiséghez 
tartozó átellenes jegyek is megjelennek a képen. 
IV. Béla palástja alatt vörös ruhát visel, valamint 
vörös cipőt hord, azaz félig-meddig elrejtve a Kos 
mutatkozik meg. A király palástja kétszínű: kívül 
püspöklila(!), belül zöld, itt pedig a Halak kettős-
sége nyilvánul meg. 
Kun Lászlót álló képén (128. o.) magabiztos, erő-
től duzzadó uralkodónak látjuk, akinek kötéllel 
övezett szerzetesi öltözete éles ellentétben áll kiá-
radó megjelenésével. Az Oroszlán tér- és a Szűz 
időegysége azonban éppen ilyen ábrázolást kíván. 
A fentiek alapján egy újabb tizenkettes sorozat 
állt elő, mely Szent István második „álló kirá-
lyok”-típusú ábrázolásával kezdődik és Kun Lász-
ló képével végződik. Az Ikrek/Rák téridő-egysé-
gen - az Ikrek minőségével teljesen összhangban - 
ketten osztoznak: a két Árpád-kori, nem az Árpád-
ház férfiágából származó királyunk, Orseolo Péter 
és Aba Sámuel. A két megjelenítés (47. és 48. o.) 
erős hasonlósága jelzi az Ikrek téregységéhez való 
társítást. Péter kartartása az Ikrek, Abáé a Rák 
mozgásdinamikáját írja le. 
Ez a sorozat éppen egy szakrális uralkodónak való 
programot hordoz. Térben a Ráktól indul, precesz-
sziós irányban halad, és az Oroszlánban végződik. 
A kegyelemadás képességét kell alkalmaznia a 

szakrális uralkodónak földi királyi mivoltában, ha 
úgy tetszik, lehozni az égi kegyelmet a földre. Az 
időben az Oroszlántól a Szűzig tart a sorozat. A 
földi uralkodónak az Ég Királynőjéhez, Szűz Mári-
ához kell tudnia felemelkedni. 
Érdemes megfigyelni, hogy az uralmi jelvények és 
a jegyek milyen kapcsolatban állnak egymással 
ebben a sorozatban. Országalma van minden 
olyan királynál, akinek ábrázolása földjegyhez ke-
rült, a két Skorpióhoz tartozó képen, valamint a 
sorozatnyitó szentistvános iniciálén. Elgondolkod-
tató, hogy a Skorpió a manicheus elemrendszer-
ben földjegy, és ezeken a jegyeken is az egyér-
telműen föld-szimbólum országalma jelenik meg - 
igaz, mindkét esetben „szabálytalanul”, jobb kéz-
ben. A tűz elemhez tartozó képek mindegyikén 
jogar szerepel, valamint még IV. Bélánál. Fegy-
vert vagy zászlót tartanak azok a királyaink, akik-
nek megjelenítése valamelyik levegős jegyhez 
társul. Egy kivétel van: IV. Béla. A jelvény-
kiosztás belső logikája szerint neki fegyvert kéne 
tartania, de rá a katonásság és a harci siker nem 
túlságosan jellemző, nyilván ezért az eltérés. Vé-
gezetül valamennyi vízjegyhez valami deviancia 
társul: a két Skorpió-képen jobb kézben van az or-
szágalma, IV. Istvánnál csak egy regália van: 
kard, amit balkézben fog, II. Gézánál „fordított” a 
jelvénykiosztás, Orseolo Péter és Aba Sámuel pe-
dig bal kézben tartja a koronát. Feltűnő az is, 
hogy bármelyik téridő-egységet tekintjük, az ott 
szereplő király sohasem pontosan ugyanazokkal a 
regáliákkal jelenik meg, mint a téridő átellenes 
pontján lévő. Jogar sosem jelenik meg zászlóval, 
pajzs pedig országalmával együtt. 
Szembetűnő, hogy a regáliák használatában az ál-
ló királyok, illetve a koronázási jelenetek soroza-
tai között inkonzisztencia van. Az utóbbi tizen-
kettességben négy koronázási jelvény fordul elő: a 
korona (víz), a kard (tűz), a jogar (levegő) és az 
országalma (föld). Ha megjelenésük elemek sze-
rinti bontását vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy 
a korona (értelemszerűen) minden képen látható. 
A három levegő elemhez tartozó jegyben szabályos 
rendben kétszer-kétszer jelenik meg a kard, a jo-
gar és az országalma. E három regália mindegyike 
feltűnik a tűz elemhez tartozó jegyekben: a kard 
kétszer, a másik kettő egyszer, és van egy össze-
tett kezű király (Kálmán). A víz és a föld elemhez 
tartozó jegyekben csak jogart és országalmát tar-
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tanak királyaink, a kard hiányzik - a jegyek pasz-
szív minőségét tekintve ez jól érthető -, viszont 
intő, illetve összetett kezű uralkodókat is látunk. 
Összegezve: a sorozatban az aktív elemekhez tar-
tózó jegyek összességében mind a négy koronázási 
jelvény megjelenik, a passzív jegyeknél a kard 
hiányzik, azt nem helyettesíti tárgy, az uralkodó 
összeteszi a kezét vagy mozdulatot tesz. 
Az álló királyok sorozatában a jelvények száma 
hétre bővül, zászló, pajzs és alabárd (utóbbi csak 
Szent Lászlónál) is feltűnik. A koronázási jelene-
tek sorozatában tapasztaltakkal, illetve a megszo-
kott renddel szemben itt a jogar a tüzes jegyeknél 
tűnik fel, a támadó fegyverek (kard, alabárd) vi-
szont a levegős jegyekhez társulnak, igaz, mindkét 
esetben van egy kivétel, ami IV. Bélánál jelenik 
meg. Nyilvánvaló, hogy itt nem lehet szó egy jel-
vény - egy elem párosításról. Ezen anomáliás ural-
kodói jelvénykiosztás értelmezése még további 
vizsgálatokat igényel. Megkísérelhető a hét regália 
társítása a hét bolygóminőséggel. 
Mit kezdjünk a három álló királyok-típusú, de a 
tizenkettes sorozatba nem tartozó képpel? Elhe-
lyezésükhöz az fogja adni a kulcsot, ha észre-
vesszük, hogy az álló királyok képtípusba még 
négy ábrázolás tartozik. Ezek azonban nem ki-
rályokat, hanem a második bejövetel korának 
vezéreit mutatják. Azonosításuk nem egyértelmű. 
Csapodiné szerint „a szöveg alapján nem világos, 
hogy (a 21. oldalon baloldalt) ábrázolt vezér Előd 
vagy Árpád”. (Csapodiné 134. o.) A 21. oldal jobb 
oldalán található képről „sem teljesen világos, 
hogy Álmos vagy Árpád-e az ábrázolt vezér”. 
(Csapodiné 134. o.) Marosi az első változatot fo-
gadja el mindkét esetben kérdőjellel. (Marosi 39. 
o.) A 33. oldalon Taksonyt, a 36. oldalon pedig 
Oport jeleníti meg a képíró mindkettőjük szerint. 
Pap Gábor a szövegben említett Oport csak 
korjelzőnek tekinti, az iniciálén szerinte az ábrá-
zolt és leírt történet tényleges hőse, Botond sze-
repel (Pap 2005). A vezérek azonosításának bi-
zonytalansága nem jelent komoly zavart számunk-
ra, ugyanis gondolatmenetünket nem befolyásolja 
lényegesen. Alább a négy képre rendre, mint 
Előd, Álmos, Taksony és Botond ábrázolásaira 
fogunk hivatkozni. 
(Ki kell térnünk röviden arra, hogy bár formálisan 
még kilenc miniatúra: Szabolcs és Kond vezér, 
valamint hét vendéglovag ábrázolása megfelel az 

álló királyok-képtípus általunk fentebb megfogal-
mazott követelményeinek, ezeket nem vesszük fi-
gyelembe az ilyen típusú képek elemzésénél. Erre 
két okunk is van. Egyrészt ezeken az ábrázolá-
sokon nem uralkodók, hanem rangos, de aláren-
delt személyek szerepelnek. Másrészt a hét vezér 
hetessége illetve a vendéglovagok tizenkettessége 
a Krónika mag-sorozatai, melyek zártak, és képei 
minden jel szerint nem részei más sorozatoknak.) 
A három kimaradt király mellé társult négy vezér 
egy hetességet alkot. Nem csupán véletlenszerű 
összekerülésük egyértelmű bizonyítéka, hogy va-
lamennyien pajzsot tartanak a bal kezükben. Raj-
tuk kívül álló királyok-típusú ábrázoláson csupán 
II. Géza tart pajzsot, de ő a jobbjában. Tehát ez a 
hetesség is szerves. Bár még nem ismerjük a Ké-
pes Krónika összes sorozatát, minden valószínű-
ség szerint ez a legkiterjedtebb térben és időben. 
Tér alatt a Krónika kötetét értjük, hiszen a 14. 
oldalon, azaz nagyon az elején indul és a 138-on, 
nyolc oldallal a vége előtt fejeződik be, időben pe-
dig 450-től kb. 1310-ig tart, így, ha nem is 
egyenletesen, de átszövi a művet. 
A hételemű sorozat öt plusz kételeműre kínálja 
felosztani önmagát. A kételemű csoportot Szent 
István és Károly Róbert, a második bejövetel utá-
ni magyar királyok alkotják, míg az öteleműt 
Atilla és a vezérek, mint korábbi személyiségek. 
Ezt a felosztást erősíti meg, hogy míg az „ötök” 
pajzsa fehér és turulmadár van rajta, mindegyikük 
fegyvert fog a jobbjában, és megjelenítésük kisebb 
egy columna szélességnél, addig királyaink teljes 
hasáb szélességű iniciáléban láthatók, jobb ke-
zükben regáliákat - István zászlót, Károly Róbert 
országalmát - tartanak, pajzsukon pedig címert - 
Istvánnál hármashalmos-kettőskeresztest, Károly 
Róbertnél árpádsávos-Anjou liliomost - láthatunk. 
A markáns öt plusz kettes tagozódás azt valószí-
nűsíti, hogy a két királyunkhoz tartozik a két fő-
világítóhoz, a Naphoz és Holdhoz - a képek na-
gyobb mérete is ezt támogatja! -, és a többiek kép-
viselik a valódi bolygók által hordozott minősé-
geket. 
A sorozat első tagját Szántai a Jupiterhez társította 
az Atilla-hetesség elemzésekor (Szántai, 31. o.), 
ezt helyénvalónak találjuk és megerősítjük. Előd, 
Álmos, Taksony és Botond, valamint a bolygó-
minőségek társításánál a hét vezér ábrázolásának 
analógiái segítenek. Előd és Szabolcs egyaránt 
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dárdát fognak. Szántai Szabolcsot a Vénuszhoz so-
rolta (Szántai, 34. o.), a hasonlóság alapján Elődöt 
is ehhez a bolygóhoz társítjuk. Taksony szálegye-
nesen és nagyon stabilan áll, a kezében pedig ge-
rely van, csakúgy, mint Gyulánál, a hét vezér so-
rozatában, így őt látjuk a Szaturnusz képviselő-
jénék. Az ötök közül kizárólag ő visel acélsisakot, 
ami mindig a szaturnikus beütésű, vaskalapos 
szellemiség jelzője. A hét vezér közül kardot Ár-
pádon kívül csak Örs tart, ahogy az „ötök” közül 
Atillán kívül csak Álmos. Ahogy Atilla és Árpád 
megfelelői egymásnak, úgy Örs és Álmos is az, 
mindketten, már nevükből adódóan is, erőteljesen 
merkúri személyiségek, így itt is egyértelműen 
adódik a társítás. 
Botond jobbjában zászlót tart, aminek nincs ana-
lógiája a hét vezér ábrázolása között. Azonban 
éppúgy vörös ruhát hord, mint párja, Vérbulcsú, 
és mindkettőjük keblén szimbólumokat láthatunk: 
az előbbién turult, az utóbbién a Napot és a Hol-
dat. Rendkívül árulkodó, hogy a két Mars-repre-
zentáns - természetesen a vörös bolygó képviselői 
mindketten - egyikénél sincs fegyver, sőt csak ná-
luk nincs fegyver, ugyanis mindketten szakrális 
harcosok. Ahogy a hét vezér sorozatában Vérbul-
csú ábrázolása „összezsugorodott”, és ő csak de-
rékig látható, jelezve, hogy „szakrális uralomban 
a harci erények elsősorban lelki és szellemi síkon 
kell, hogy érvényesüljenek” (Szántai, 34. o.), úgy 
Botond képén minden szinten turul jelenik meg: 
lábmagasságban a pajzson (testi szint), a keblén 
az öltözékén (lelki szint), illetve a zászlón fejma-
gasságban (szellemi szint), jelezve szakrális har-
cosi mivoltát. Érdemes még bevonni az össze-
hasonlításba Hedrih ábrázolását a vendéglovagok 
sorozatából, aki ott a Skorpió reprezentánsa, s így 
marsi jelleghordozó ő is. Öltözéke rendkívül ha-
sonlít Botondéhoz, csupán sisakja különbözik je-
lentősen vezérünk fövegétől, jobbjában vörös zász-
lót, baljában pedig fehér pajzsot tart, éppúgy, mint 
Botond. Lobogóján, keblén és pajzsán neki is 
szimbólumok vannak: csillag és Hold, ez pedig 
Vérbulcsú ábrázolásával rokonítja. Ha figyelembe 
vesszük, hogy a Keledet, a vendéglovagok soroza-
tában a Kos jelleghordozóját bemutató miniatúra 
igen csekély hasonlóságot mutat a fenti három áb-
rázolással, akkor megállapíthatjuk: Hedrih képe 
arra utal, hogy a hét vezér és az álló királyok 
szakrális indíttatású hetességében a Skorpión 

átszűrődő Mars-minőség jelenítődik meg, és a Kos 
Marsa kiszorul belőlük. „A szemlélődő hetesség” 
című fejezetben más képek kapcsán ugyanezen 
üzenetet kapjuk meg, melynek értelmezésére ott 
térünk vissza (Németh). 
Az öt valódi bolygó képviselőjének azonosítása 
után a két fővilágító és Szent István, illetve Károly 
Róbert sorozatbeli ábrázolásának társítása várat-
lanul nehézségekbe ütközik, holott az eddig azo-
nosított bolygók és a képek logikája egyértelműen 
jelzi, hogy itt a Napnak és a Holdnak kell követ-
keznie. Első Anjou-királyunk ruházata a páncéltól 
eltekintve aranyszínű. Ha nem esik fény közvet-
lenül az iniciáléra, akkor ruházatának, illetve az 
országalmának és arany övcsatjának színe nagyon 
hasonló tónusú. Ettől eltekintve nincs más a Nap-
ra utaló jel ezen az ábrázoláson. Szent István szó-
ban forgó képe sem bővelkedik a Holdra utaló 
jelekben. Tizenkettes sorozatában ez az ábrázolás 
a Skorpió és a Nyilas jegyéhez került (Pap 2003), 
a Skorpióban pedig a Hold erővesztésben van. Ká-
roly Róbert képe saját sorozatában a Mérleg je-
gyéhez társult (Pap 2003), ahol pedig a Nap van 
erővesztésben. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy 
mindkét király szaturnuszi jelleggel jelenik meg 
legtöbb ábrázolásán, akkor beláthatjuk, hogy eze-
ken a képeken nem várhatunk szembetűnő Hold-, 
illetve Nap-sajátosságokat. 
Mielőtt megvizsgálnánk, hogy miért rejtőzik el eb-
ben a sorozatban a két utolsó kép jellegadó boly-
gója, keressük meg a kiegészítő nyolcadik képet. 
A Krónikában van egy olyan ábrázolás, amelyik az 
álló királyok-típusú ábrázolás paraméterei közül 
egy híján mindegyiknek megfelel: Salamon király 
és öccse, Dávid látható rajta. Iniciáléban jelennek 
meg, egész alakosak, szemben állnak velünk és 
hatalmi jelvényeket tartanak. Az egyetlen eltérés 
csupán az, hogy a király mellett egy másik sze-
mély is szerepel a képen. Ez az ábrázolás az álló 
királyok hetességének kisbolygós képe. (Minden 
hetességhez tartozik egy „kisbolygós” kép, ami 
tört minőséget fejez ki, és ellenpontozza a soroza-
tot (Németh).) Megállapíthatjuk, hogy egy olyan 
király szerepel a képen, aki nem volt alkalmas 
magas hivatala betöltésére, az idoneitása (=rá-
termettsége) nem volt megfelelő. (Megfelelő legiti-
mitását a szabályosan kiosztott jogar és ország-
alma jelzi.) Salamon nem volt tisztában azzal, 
hogy ő alkalmatlan királynak, vagy legalábbis 
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nem volt hajlandó ezt elismerni. Dávid sem lett 
volna rátermett uralkodó, de ő legalább felmérte 
ezt, és nem tört hatalomra, sőt politikai szerep-
vállalásra sem. Ez a miniatúra az álló királyok so-
rozatának hatodik képe után következik. A hetes-
ségben addig csupa rátermett szakrális vezetőt - 
királyt illetve vezért - láttunk megjelenítve, itt 
azonban valami szétesik, ezért látunk két személyt 
az ábrázoláson. Az esés már Szent Istvánnál meg-
kezdődött, hiszen Holdja erővesztésben, azaz 
esésben van. Ő viszont még koronát visel a keblén 
(lelki szint) és hármashalmos-kettőskeresztes 
zászlót, illetve pajzsot tart feje (szellemi szint), 
illetve combja (testi szint) magasságában, tehát a 
sorozat első öt képén látott, a turulmadár által jel-
zett szakrális királyság szintje-szellemisége még 
jelen van nála, ha az már bele is ágyazódott a földi 
uralom burkába. Ezután következik a szétesést 
szimbolizáló kép, azután... Azután    Károly Róbert Károly Róbert Károly Róbert Károly Róbert 
következik vaskalappal a fején, és semmilyen szakkövetkezik vaskalappal a fején, és semmilyen szakkövetkezik vaskalappal a fején, és semmilyen szakkövetkezik vaskalappal a fején, és semmilyen szak----
rális uralomra utaló szimbólumot nem tart vagy rális uralomra utaló szimbólumot nem tart vagy rális uralomra utaló szimbólumot nem tart vagy rális uralomra utaló szimbólumot nem tart vagy 
hordoz!hordoz!hordoz!hordoz!    
Az álló királyok két sorozatához tartozó ábrázo-
lások fő jellegzetességeit a II. táblázat foglalja 
össze. Most már le- és összeolvashatjuk üzenete-
iket. A hetesség éppúgy szakrális indíttatású, mint 
a hét vezér hetessége, szintén a Jupiter-képpel 
indul. Öt képig a két sorozat, ha más bolygó-
sorrenddel is, de együtt halad, a valódi bolygók 
minőségének jelleghordozói közötti analógiák 
szembetűnőek. A Mars esetében ezt részletesen 
taglaltuk is. A hét vezér sorozatához nem tartozik 
idő, egyetlen zárt tömböt alkot a hét (plusz egy) 
kép. Az álló királyok hetessége azonban az időben 
legkiterjedtebb sorozat a Képes Krónikában, így 
van időbeli lefutása.    A sorozat üzenete szerint A sorozat üzenete szerint A sorozat üzenete szerint A sorozat üzenete szerint 
Atillától Szent Istvánig a magyarság szakrális uraAtillától Szent Istvánig a magyarság szakrális uraAtillától Szent Istvánig a magyarság szakrális uraAtillától Szent Istvánig a magyarság szakrális ura----
lom alatt állt, mely Isten Ostora alatt rövid idlom alatt állt, mely Isten Ostora alatt rövid idlom alatt állt, mely Isten Ostora alatt rövid idlom alatt állt, mely Isten Ostora alatt rövid idõõõõre re re re 
világi királyságként is megnyilvánult. Szent István világi királyságként is megnyilvánult. Szent István világi királyságként is megnyilvánult. Szent István világi királyságként is megnyilvánult. Szent István 
földi uralom keretébe helyezte a szakrális magyar földi uralom keretébe helyezte a szakrális magyar földi uralom keretébe helyezte a szakrális magyar földi uralom keretébe helyezte a szakrális magyar 
királyságotkirályságotkirályságotkirályságot, mely ebben a közegében eróziónak in, mely ebben a közegében eróziónak in, mely ebben a közegében eróziónak in, mely ebben a közegében eróziónak in----
dult, és fokozatosan megmerevedett, kiüresedett. dult, és fokozatosan megmerevedett, kiüresedett. dult, és fokozatosan megmerevedett, kiüresedett. dult, és fokozatosan megmerevedett, kiüresedett. 
Uralkodói lassanként elveszítették szakrális mivolUralkodói lassanként elveszítették szakrális mivolUralkodói lassanként elveszítették szakrális mivolUralkodói lassanként elveszítették szakrális mivol----
tukat. Az álló királyok tizenkettessége éppen entukat. Az álló királyok tizenkettessége éppen entukat. Az álló királyok tizenkettessége éppen entukat. Az álló királyok tizenkettessége éppen en----
nek az idnek az idnek az idnek az idõõõõszaknak a kerete, foglalata,szaknak a kerete, foglalata,szaknak a kerete, foglalata,szaknak a kerete, foglalata, a hetesség 
hatodik és hetedik képe közé eső részt fogja át. Az . Az . Az . Az 
uralom szakralitása az Árpáduralom szakralitása az Árpáduralom szakralitása az Árpáduralom szakralitása az Árpád----kor végére megkor végére megkor végére megkor végére meg----
szszszszûûûûnik, Károly Róbert már tisztán világi uralkodónik, Károly Róbert már tisztán világi uralkodónik, Károly Róbert már tisztán világi uralkodónik, Károly Róbert már tisztán világi uralkodó----
ként jelenik meg. ként jelenik meg. ként jelenik meg. ként jelenik meg. A szakralitás elvesztésének csu-
pán tünete, hogy Wittelsbach Ottó bajor herceg, 
egy jöttment trónkövetelő a Turul-nemzetség kiha- 
 

lása után elveszti a szakrális uralom jelképét, a 
Szent Koronát - az eseményt sem a krónikás, sem 
a képíró nem mulasztja el megörökíteni. 
A hét vezér hetessége a Jupitertől indul, és a Mer-
kúrra fut ki (Szántai), tehát állatövi olvasatban a 
Nyilastól az Ikrekig (itt nyilván a bolygók világos 
házai jönnek számításba), vagy, ha úgy tetszik, a 
Tejút és a Zodiákus déli metszéspontjától az észa-
ki metszéspontjáig jutunk. A sorozat középpont-
jában a Nap, a bolygórendszer erőforrása áll. A 
földi típusú uralmat jelképező Napot így itt lazán 
körbeveszi, kordában tartja a szakralitás (Jupiter) 
és a hermetikus tudás (Merkúr) bolygója. A szak-
rális uralom optimális rendjét látjuk a hét vezér 
sorozatában megjelenítve. Az ehhez csatlakozó vi-
lági uralmat a szellemi vezetés felügyeli. 
Az álló királyok hetessége szintén a Jupitertől 
indul, de a Napra fut ki. Ez még nem lenne ön-
magában végzetes, de a középpontban a Szatur-
nusz áll. Itt válik egyértelművé, hogy ez a sorozat 
a szakralitás megcsontosodásáról szól. A vulgár-
asztrológia a Jupitert tartja a nagy jótevőnek, a 
Vénuszt a kis jótevőnek, a Merkúrt semlegesnek 
tekinti, a Szaturnusz a fő ártó, a Mars pedig a kis 
ártó. Ha ezt erős túlzásnak is kell tekinteni, azt 
azért láthatjuk, hogy az álló királyok hetességében 
a bolygók ebben a sorrendben jönnek elő, tehát 
romlásnak, fokozatos esésnek vagyunk tanúi, a két 
fővilágító pedig már teljesen esésben van. Ha az 
erővesztett Holdat és Napot félretesszük, akkor az 
öteleművé zsugorodott sorozat a Jupitertől a Mar-
sig tart, a brahminok, szellemi kaszt bolygójától a 
khsatriák, a lovagi-nemesi kaszt bolygójáig. Pon-
tosan erről szól az álló királyok sorozataihoz tar-
tozó 21 kép: a szakrális uralom világi uralommá 
alakulásáról és következményeiről. Az ötelemű 
sorozat középpontjában a Merkúr áll, ami pedig a 
vaisják, a kereskedőkaszt bolygója. Hetedfélszáz 
évvel a Képes Krónika elkészülte után már tud-
juk, hogy az ő uralmuk korszaka is beköszöntött, 
és csodálhatjuk a képíró bölcsességét, hogy ezt 
előre látta. Mi azonban már azt is tudjuk, hogy a 
tisztességes vaisják uralma is leáldozott, és ma a 
sudrák, a szolgák kormányoznak. A Szaturnusz, az 
ő bolygójuk áll a Merkúrtól a Marsig terjedő há-
romelemű sorozat közepén. A Merkúr-Szatumusz 
kételemű sorozatnak már nincs középpontja, 
ahogy a sudrák uralmának sincs folytatása. Tevé-
kenységük eredménye csak összeomlás lehet: ez 
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vagy végpusztulást hoz, vagy visszatérést kénysze-
rít ki a szakrális uralomhoz, a világ természetes 
működésrendjéhez. A Védák pontosan így írják le 
a kasztok egymás után következő uralmát, és ha-
sonló eszkatológiai jóslatokat tesznek (idézi Ham-
vas). A képíró aligha ismerte az indiai hagyo-
mányt. Az egybeesés okán sokkal inkább arra kell 
gondolnunk, hogy ő, csakúgy, mint az indiai „tál-
tosok”, helyi szóhasználattal rishik (bölcsek) meg-
értették a világ működésrendjét. Az pedig olyan, 
amilyen. Aki megérti, csak ugyanúgy írhatja le, 
legfeljebb más fogalmakat használ hozzá. 
Ha megvizsgáljuk, hogy a bolygóhetességből a 
fenti lépések során milyen sorrendben esnek ki a 
bolygók, akkor a Nap, Hold, Vénusz, Jupiter, 
Mars, Merkúr, Szaturnusz sorrendet kapjuk. Ez 
pedig éppen (maximális) fényességük szerinti sor-
rendjük. Ez tiszta beszéd: a szakrális uralomtól 
való eltávolodás: elsötétedés, pokolra szállás. Ta-
pasztaljuk... 
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TáblázatszövegekTáblázatszövegekTáblázatszövegekTáblázatszövegek    
I. táblázat. Az álló királyok ábrázolásainak össze-
foglalása. Az egy tömbben szerepeltetett tizenkét ábrá-
zolás egy precessziós menetű tizenkettességet alkot. A 
dőlt betűvel szedett két (nem Árpád-házi) király együtt 
jeleníti meg az Ikrek/Rák évköri helyzetet. 
 

II. táblázat. Az „álló királyok” típusú ábrázolások he-
tességének és tizenkettességének összefoglaló táblá-
zata. 
 

    
    

I. táblázatI. táblázatI. táblázatI. táblázat    
 

KirályKirályKirályKirály    
    

Jobb kézbenJobb kézbenJobb kézbenJobb kézben    
    

Bal kézbenBal kézbenBal kézbenBal kézben    
    

JegyJegyJegyJegy    
    

Atilla 
 

kard 
 

pajzs 
 

(Jupiter) 
 

I. István 
 

zászló 
 

pajzs 
 

Skorpió/Nyilas 
 

I. István jogar országalma Rák/Oroszlán 
Orseolo Péter kard korona Ikrek/Rák 
Aba Sámuel kard korona Ikrek/Rák 
I. László alabárd országalma Bika/Ikrek 
II. Béla jogar országalma Kos/Bika 
II. Géza pajzs jogar Halak/Kos 
IV. István  kard Vízöntő/Halak 
III. Béla országalma zászló Bak/Vízöntő 
Imre jogar országalma Nyilas/Bak 
III. László országalma jogar Skorpió/Nyilas 
II. András országalma zászló Mérleg/Skorpió 
IV. Béla jogar országalma Szűz/Mérieg 
IV. László jogar országalma Oroszlán/Szűz 
    
Károly Róbert országalma pajzs Mérleg 
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II. táblázatII. táblázatII. táblázatII. táblázat    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Álmos Aba Sámueel I. László 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 II. Béla II. András IV. Béla 
 

Képes Krónika (Internet képek) 

KirályKirályKirályKirály    
    

Jobb kézbenJobb kézbenJobb kézbenJobb kézben    Bal kézbenBal kézbenBal kézbenBal kézben    
    

Bolygó/JegyBolygó/JegyBolygó/JegyBolygó/Jegy    Kép helyeKép helyeKép helyeKép helye    

Atilla kard pajzs kebelnél Jupiter  14. o. 

Előd(?) dárda pajzs lábnál Vénusz  21. o. 

Álmos(?) kard pajzs kebelnél Merkúr  21. o 

Taksony gerely pajzs kebelnél Szaturnusz  33. o. 

Botond zászló pajzs lábnál Mars  36. o. 

I. István zászló pajzs csípő magasságban Hold  39. o. 

Salamon (és Dávid) jogar országalma kisbolygók  71. o. 

Károly Róbert 
 

országalma pajzs lábnál Nap 138. o. 

I. István jogar országalma Rák/Oroszlán  41. o. 
Orseolo Péter kard korona Ikrek/Rák  47. o. 
Aba Sámuel kard korona Ikrek/Rák  48. o. 
I. László alabárd országalma Bika/Ikrek  93. o. 
II. Béla  jogar országalma Kos/Bika 114. o. 
II. Géza pajzs jogar Halak/Kos 117. o. 
IV. István  kard Vízöntő/Halak 122. o. 
III. Béla országalma zászló Bak/Vízöntő 122. o. 
Imre jogar országalma Nyilas/Bak 123. o. 
III. László országalma jogar Skorpió/Nyilas 123. o. 
II. András országalma zászló Mérleg/Skorpió 124. o. 
IV. Béla jogar országalma Szűz/Mérleg 126. o 
IV. László jogar országalma Oroszlán/Szűz 128. o. 
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KUN ÁGNES 
 

A Sátoraljaújhelyi magyar Trianon Kálvária története 
 

 
TRIATRIATRIATRIANONNONNONNON    

SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁR SZEMÉVELSÁTORALJAÚJHELYI POLGÁR SZEMÉVELSÁTORALJAÚJHELYI POLGÁR SZEMÉVELSÁTORALJAÚJHELYI POLGÁR SZEMÉVEL    
 

 A II. Világháborút követő fegyverszünet után 
Zemplén megye északi részére a megalakult új 
csehszlovák kormány tartott igényt. 
Ideiglenesen megszállták a járás területét, s ott 
berendezkedtek. Kinevezték az új zempléni főis-
pánt. A későbbi trianoni béke még nagyobb zemp-
léni területeket adott át a Csehszlovák Köztár-
saságnak.  
 

 Az 1919. január 20-án kinevezett Krizko Mi-
lutin Zemplén vármegye ispánja kiáltványt adott 
ki a néphez, melynek tartalma híven tükrözi a há-
ború következményeit. 
 

"1. A magyar törvények és rendeletek hatályukat 
vesztik. Az összes képviselőtestületek fel-
oszlatnak és jogkörük a kormány által alakí-
tott bizottságokra száll. 

 

2. A volt magyar királyság állami, törvényható-
sági, egyházi tisztviselői ideiglenesen meg-
hagyatnak, ha a Csehszlovák Köztársaságnak 
engedelmességet fogadnak. 

 

3. Hivatalos nyelv a szlovák nyelv. 
 

4. Ingatlanokat eladni, jelzáloggal terhelni, azon 
közegek tudomása nélkül, melyeket a Cseh-
szlovák kormány e célra kijelölt, tilos! 

 

5. Az összes állami törvényhatósági községi és 
egyházi adók az eddigi kiróvások szerint fi-
zetendők. Az állami adókat a Csehszlovák 
Köztársaság állampénztárába kell beszolgáltat-
ni 

 

6. Állami vagyonok és vállalatok, magánvállala-
tok a Csehszlovák Köztársaság illetékes mi-
nisztériumai alá tartoznak. 

 

7. Okmánybélyegek, űrlapok, postabélyegek  
 csak csehszlovák megjelöléssel használhatók. 
 

8. Katonakötelezettség kiterjed az elfoglalt te-
rületekre is. 

9. Slovenskó területén kívüli bíróságokhoz, hi-
vatalokhoz előterjesztett beadványokat visz-
sza kell tartani, de továbbra is oda kell be-
nyújtani, amely intézmény eddig is a benyúj-
tás helye volt. 

 

10. A kormány meghatalmazottjának jogában áll a 
kivitelt betiltani vagy korlátozni, avagy azt az 
általa megállapított feltételektől függővé tenni. 

 

11. A szeszesital kimérések engedélye felülvizs-
gálat alá esik, de ideiglenesen betiltatik. 

 

12. Ezen törvény kiterjed a magyar királyság ama 
egész területére, amelyet a Csehszlovák Köz-
társaság saját igazgatásába vesz át." 

/Forrásirodalom 4./ 
 

 A kinevezett ispán a nyugalom és a közrend 
fenntartása érdekében retorziókat helyez kilátásba 
azok részére, akik a törvényekkel szemben lází-
tanak, vagy izgatnak. A törvény 1919. január 20-
án lépett életbe, 1919. április 30-án a románok 
elérték a Tiszát, a csehek pedig megszállták Sá-
toraljaújhelyet. 
 

 Krizko Milutin is megjelent a Vármegyeházán 
és a város valamennyi hivatalának tisztség-
viselőjéből kivette azt a fogadalmat, miszerint a 
cseh állam ellen izgatni nem fognak. 
 

 1919. július 3-án a Vörös Hadsereg a vár-
megye területén is megkezdte a támadást a csehek 
ellen, akik visszavonulása megkezdődött. 
 

 1919. július 6-án Újhelybe bevonult a 3. vö-
rös dandár. A vörös uralom bukása után augusztus 
13-án a csehek ismét megszállták a várost. 
 

 1920. tavaszán a csehek visszavonultak a 
hajózhatóvá nyilvánított Rongyva vonaláig, de szi-
gorú zár alá helyezték a várost. Az áldatlan álla-
potra a Trianoni "béke" tette fel a pontot. 

 
TRIANON 

 

 1920. június 4-én aláírják a Magyarországgal 
kötött békeszerződést a wersailles-i Kis-Trianon- 
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palotában. 
 

 Törvényesíti Nyugat-Magyarország, a Felvi-
dék, Erdély, a Dél-vidék és Horvátország "elsza-
kítását", az ország haderejének létszámát 35000 
főre korlátozza, megtiltja az általános hadkötele-
zettséget, korlátozza a fegyvergyártást, kötelezi 
Magyarországot az általa okozott háborús károk 
megtérítésére, később megállapítandó jóvátétel 

formájában a nemzetközi kereskedelemben a leg-
nagyobb kedvezmény elvét köteles biztosítani a 
győztes hatalmaknak, a békeszerződés pontjainak 
betartását az e célból Magyarországra küldött 
katonai ellenőrző bizottság végzi. 
 

Magyarország területe Horváthországot nem szá-
mítva, 283 ezer km2 -rő1 93 ezerre, lakossága 
18,2 millióról 7,6 millióra csökken. 

 
 
 

Földterület 
Km2 -ben 

 

Lakosság 
 

Átkerült lakosságból 
magyar 

nvap     Ausztria 
 

4000 
 

292 ezer 
 

26 ezer 
 

Csehszlovákia 
 

63000 
 

3,5 millió 
 

1,72 mill. 
 

Jugoszlávia 
 

21000 
 

1,6 millió 
 

465 ezer 
 

Románia 
 

102000 
 

3,5 millió 
 

1.664.000 
 

 
Az aláírás percében a békeszerződés elleni 

tiltakozásul az országban megkondulnak a ha-
rangok. A közlekedés 10 percre leáll, bezárják az 
üzleteket, iskolákat, az egyetemet, a Területvé-
delmi Liga tüntetést szervez. 

 

A békeszerződésben - a francia koncepció 
szelleme érvényesül, mely messzemenő területi 
változásokat idéz elő. 

 

A Trianoni béke a cseheknek adta Zemplén 
vármegyének közel háromnegyed részét és Sátor-
aljaújhely egyik állomását. A Trianoni határ a kis 
Rongyva patakot jelöli ki határvonalként. 

 

Ennek az a következménye, hogy a város el-
vesztette állomását, s szlovák területre került 
2800 hold földje, egy téglagyára és a városi víz-
művek kútjai. 

 

Sem a román, sem a szerb határrendezés al-
kalmával nem követtek el ilyen durva határren-
dezést, mint amilyet Sátoraljaújhelyen. 

 

Ez a határrendezés hatalmas felháborodást 
váltott ki az újhelyi polgárokból. A "gyártelep", 
mely a város iparral foglalkozó része volt, így ide-
gen kézre került. Ennek az lett a következménye, 
hogy 2000 munkás hagyta el a várost családostól, 
mivel munkalehetőséget biztosítani nem tudtak 
nekik. 

 

A közvetlen lengyel határ is megszűnt, így a  

virágzó borkivitel és a vele kapcsolatos idegenfor-
galom is tönkre ment. 

 

Ezt még csak tetézi a gazdasági válság. Ilyen 
körülmények között könnyen táptalajra találnak az 
irredenta eszmék, hiszen az újhelyi polgárnak 
csak végig kell menni az egyik főbb utcáján, a Rá-
kóczi úton és a városközponttól egy kilométerre 
már ki is ér a cseh határra. 

 

A hegyek közül átlátni az elcsatolt magyar-
lakta falvakba, amelyek népével tilos volt az érint-
kezés. A határon csak szabályos útlevéllel és ví-
zummal lehetett közlekedni. 
Aki azonban át akart lépni magyar területre, az 
még veszélynek is tette ki magát, mert mond-
vacsinált indokokkal letartóztatták, illetve meg-
hurcolták. A vád gyakran az volt, hogy kémked-
tek, vagy határmenti birtokosok, vagy adóhát-
ralékban vannak, esetleg, hogy a termékeiket en-
gedély nélkül hozzák át. 
 

Ezzel az volt a cél, hogy a "hazajárást" meg-
akadályozzák. Lehetett így béke? 

 

Trianon Sátoraljaújhely várost megbénította, 
területi veszteségével, a lakosság csökkenésével. 
Ebből a megyeszékhelyből egy csonka határvárost 
csinálva. Ezt használta ki a Horthy korszak, és ha 
tettekkel nem is tudta a fejlődést biztosítani, vá-
lasznak minden baj forrásának okául ezt tette 
meg. 
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Ennek szellemében élt a város a két világháború 
között, túlhangsúlyozva a mártírságot. Ez lett az 
alapja az itt fontos szerepet játszó irredenta moz-
galomnak, melynek legjelentősebb bizonyítéka az 
1936-ban avatott "Magyar Kálvária" emlékmű. 

 
AZ ÚJHELYI MAGYAR KÁLVÁRIA AZ ÚJHELYI MAGYAR KÁLVÁRIA AZ ÚJHELYI MAGYAR KÁLVÁRIA AZ ÚJHELYI MAGYAR KÁLVÁRIA 

TÖRTÉNETETÖRTÉNETETÖRTÉNETETÖRTÉNETE    
 

Az újhelyi közhangulat Trianont átkozza, s a 
túloldalon lévő magyaroknak "reményül" 1934-
ben felállítják Szárhegyen az országzászlót. 
 

Ezt az utalást a trianoni igazságtalanságra, ar-
ra, hogy ország-világ tudomást szerezzen erről, hi-
vatott szolgálni a Magyar Kálvária. 
 

"Aki szűkebb hazájába valamilyen ok miatt 
nem látogathat, szülei és testvérei sírját nem 
keresheti fel, az látogassa meg a magyar kál-
váriát és a megfelelő stációnál a gondolat és 
ima szárnyán küldje el üzenetét." 

 

A kálvária búcsújárást jelent. Ez a fogalom 
eddig egyházi téren ismeretes. 
Az országban két irredenta jellegű kálvária készí-
tését képzelték el. Sopronban és Sátoraljaújhelyen 
de Sátoraljaújhelyen épült fel végül is. 
 

 A kálvária rendeltetése "... a nagy magyar fáj-
dalom és a jobb jövőbe vetett töretlen hitünknek 
kifejezője legyen, buzdítsa összetartásra és báto-
rítsa a csüggedőket. Hirdesse a szomszédos elra-
bolt területek magyar népének, hogy nem felejtjük 
el őket és ellátogathatnak hozzánk, legyen hol 
imádkozniuk hazánk sorsának jobbrafordulásáért. 
Legyen zarándokhelye minden magyarnak, akár a 
csonka haza határain belül, akár azon kívül lakik. 
Legyen örökös: Remember! Mementó! Mi nem 
felejtünk!" /5.//5.//5.//5./ 
 

 Cél, hogy aki a magyar kálvária állomásait 
végigjárva, elmélkedjék el a feliratokon, s a fél-
árbócra eresztett országzászló előtt térdeplőn 
imádkozzon a nagy Magyarországért. 
 

 A Kálváriát az emlékezés helyének szán- 
ták, hogy hirdesse a haza testén ütött sebet, 
és bosszúért kiáltson. 
 

"Az életösztön parancsa, a hazaszeretet lán-
goló érzése serkentsen tettre bennünket –  

míg nem késő." 
 

"Hazám területi épségének sürgős helyreállí-
tása legnehezebb kötelességünk." /6.//6.//6.//6./ 
 

 Az Országos Szepesi Szövetség Sátoraljaúj-
helyi Osztálya 1935. november 7-én gyásznapot 
rendezett november 13-ának az emlékére. 
Ennek a megemlékezésnek a hatására fogant meg 
a Magyar Kálvária gondolata, hogy a Kis Szár-
hegyen (Kopaszka) lévő Országzászlóhoz vezető 
kb. 2 km-es út mentén az elszakított területek ne-
vezetes városainak emlékére stációkat állítsanak 
fel. Az elképzelés atyja Szepesi Bódog kegyes-
rendi tanár, a szövetség vezetője, aki fáradtságot 
nem kímélve, végig viszi a terv megvalósítását. 
 

Még ebben a hónapban a tervet elfogadja a 
Szepesi Osztály választmányi ülése, azzal a változ-
tatással, hogy ne csupán emlékkövet állítsanak, 
hanem olyan emlékhelyet, mely irrealista elképze-
léseinknek megfelel. 

 

 Ez hirdesse a bizodalmat abban, hogy ezek az 
elrabolt területek visszakerülnek, s a magyar hit 
töretlen. 

 

A választmányi gyűlés elhatározta, hogy a bib-
liai Keresztény Kálvária mintájára mozgalmat in-
dítanak a Magyar Kálvária megépítésére. 

 

Kontraszty Dezső kegyesrendi tanár, aki a gim-
názium történelem szakosa volt, összeállítja azok-
nak a történelmileg nevezetes elszakított váro-
soknak listáját, amelyek a megépülésre kerülő 
Magyar Kálvária egyes állomásait alkotják. Egy-
ben jelképként szolgálnak, hogy az elszakított te-
rületek ezeréves hazánknak szerves részei, s azok-
tól trianon után sem mondanak le. 

 

Amikor a terv 1935. decemberére kikristályo-
sodik, tájékoztatják Sátoraljaújhely polgármesterét 
dr. Orbán Kálmánt. 
A polgármester elfogadtatta az elképzelést és úgy 
nyilatkozott, hogy amikor két évvel ezelőtt az or-
szágzászló megépülésre került, már akkor voltak 
ilyen irányú tervei, de anyagi eszközök hiányában 
ezek megvalósítását akkor nem vihette keresztül. 

Az Országos Szepesi Szövetség budapesti el-
nökségét és a "TESZ" vezetőségét is tájékoztatták 
a tervekről és kérték hozzájárulásukat. 

 

Ők tudomásul vették a bejelentést és bizto- 
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sították a Szepesi Osztályt, hogy a legmesszebb-
menőkig támogatják őket. 
 

1936. február 5-én dr. Orbán Kálmán pol-
gármester összehívja Sátoraljaújhely város társa-
dalmi egyesületeinek a vezetőit, hogy ismertesse a 
Magyar Kálvária tervezetét és kérje a véghez-
vitelhez a támogatásukat. 
Az egyesületvezetők nagy lelkesedéssel fogadják a 
terveket és biztosítják a polgármestert közreműkö-
désükről. 
 

Megszerveződött tehát a szövetség: a város és 
a társadalom hozzájárulása. 
Szepesi Bódog irányításával megindítják a pénz-
gyűjtési akciót a Magyar Kálvária felállítására. 
Vagyonosabb polgároknak, a helyi és a fővárosi 
irredenta egyesületeknek és a sajtónak, rádiónak 
gyűjtőíveket küldenek el. 
 

"  "Hiszek Magyarország feltámadásában! 
Magyar Testvéreink!" 

 

 Az Országos Szepesi Szövetség Sátoraljaúj-
helyi Osztálya testvéri szeretettel és bizalommal 
fordul Mindnyájatokhoz nemzetiség és valláskü-
lönbség nélkül, hogy erkölcsi és anyagi támo-
gatásotokat kérje a "Magyar Kálvária" felállítá-
sához. 
 

 E "Magyar Kálvária" 14 állomását Sátoral-
jaújhelyen, határszéli városban szándékozunk fel-
állítani az Országzászlóhoz vezető út mentén. 
 

 Műkőből 14 emlékoszlopot akarunk építeni 
és rájuk vésetni azoknak a történelmi szempontból 
nevezetes városoknak a nevét, amelyeket tőlünk 
Trianon rabolt el. Ez a 14 emlékmű emlékez-
tessen minket elszakított testvéreinkre, a nagy 
magyar fájdalomra, és serkentsen minket össze-
fogásra, egymás megbecsülésére. 
- E hazafias gondolat méltó megvalósításához kér-
jük segítségeteket. A vármegye a város, az összes 
társadalmi egyesületek felkarolták tervünket. De 
ezen eszme megvalósításához szükség van mind-
nyájunk összefogására. 
 

 Hozzátok fordulunk tehát, a társadalom leg- 
szélesebb rétegeihez, hogy jöjjetek el, segítsetek! 
 

 Közös erővel valósuljon meg tehát minél 
előbb az első Magyar Kálvária, ahova a csonka 
haza minden részéből elzarándokolhassanak 

mindazok, akik velünk együtt törhetetlenül hisz-
nek Magyarország feltámadásában. 
 

 Akik hazafias tervünket adománnyal támo-
gatni akarják, szíveskedjenek adományukat e 
gyűjtőív felmutatójának átadni, és az adomány 
összegét erre a gyűjtőívre rávezetni. 
 

 Akadtak áldozatkész magyar polgárok, akik 
magukra vállalták egy-egy stációnak saját költ-
ségen való felállítását. 
Azon magánosok vagy testületek, akik egy-egy 
stációnak saját költségükön való felállítását el-
vállalják, a felállítandó oszlopon nevüket megörö-
kíthették. 
 

"Mi nem százpengőket kérünk, hanem csak 
filléreket. A társadalom széles rétegeinek kis 
adományaiból, filléreiből akarjuk tervünket 
megvalósítani, ezzel is bizonyítva azt, hogy a 
magyar haza sorsának jobbrafordulásába ve-
tett törhetetlen hitünkben mindnyájan - gaz-
dagok és szegények - egyek vagyunk. 
Az Úrnak bibliai szegény özvegy-asszony fil-
lére is kedves volt." /7.//7.//7.//7./    

 

 Ez a széles körű gyűjtés 7000 pengőt ered-
ményezett. Mivel a pénz adottá vált, dr. Orbán 
Kálmán polgármester építőbizottságot állított fel a 
Magyar Kálvária építésére. 
 

A Magyar Kálvária felállítása országos vissz-
hangot keltett. A Trianon elleni tiltakozás hatha-
tós, újabb eszközét látták benne, mely a társada-
lom legszélesebb rétegeit mozgatja meg. 
 

A gyűjtésre nem csak társadalmi egyesületek 
mozdultak meg, és adományoztak kisebb-nagyobb 
összegeket, hanem akkori vezető beosztású embe-
rek is küldtek anyagi támogatást. A szegény, egy-
szerű iparos emberek gazdálkodók, munkások ha 
fillérekkel is, de hozzájárultak az irredenta eszme 
támogatásához. Adakoztak a sátoraljaújhelyi mun-
kások, a helybeli vasutasok, de még hosszan so-
rolhatnánk az adományozókat. A pontos adat 
megtalálható a Sátoraljaújhelyi Levéltárban, hogy 
ki és milyen összeggel járult hozzá a cél elérésé-
hez. 
 

Az adakozáshoz nagy segítséget adott a tö-
megkommunikáció, így a fővárosi-helyi sajtó és 
Magyar Rádió. A korabeli lapokban több cikk je-
lent meg a kálváriáról, s a rádió is pontosan infor- 
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málta a lakosságot arról, hogyan áll az építkezés. 
 

 A gyűjtés megszervezésében részt vett Gon-
do Ferenc, aki a Szepesi Szövetség Sátoraljaúj-
helyi Osztályának titkáraként irányított és szer-
vezett. 
 

 Ivány Béla államépítészeti hivatali főnök, 
műszaki tanácsos elnökletével megindult a Ma-
gyar Kálvária tervezése. 
A bizottság tagjai önzetlenül, anyagi szolgáltatást 
nem várva tudásukat és művészeti érzéküket latba 
vetve készítették el a kálvária terveit. 
 

 Haraszti Gyula kegyesrendi reálgimnáziumi 
tanár rajzait vették alapul. A tervek felülbírálói a 
Revíziós Liga, a "TESZ", a Nemzeti és az Országos 
Szepesi Szövetség. 
A terveket egyöntetűen elfogadták és a feliratokat 
helyben hagyták. 
 

 Ezek után Sátoraljaújhely megyei város kép-
viselőtestületéhez fordultak: hogy a Magyar Kál-
vária felállítására szükséges területet bocsássa a 
bizottság rendelkezésére, és vállalja a környék 
rendezését, az emlékműhöz vezető út megépítését, 
valamint a már elkészült út karbantartását, az em-
lékmű állagának megőrzését, és a bevezető kapu 
városköltségen való felállítását. 
 

 1936. április 22-én a közgyűlés vállalta a 
fentieket, mind az anyagi vonatkozás, mind a 
munka terén. 
 

Ezen a közgyűlésen köszönetet mondtak az Or-
szágos Szepesi Szövetség Sátoraljaújhelyi Osztá-
lyának az áldozatos munkájáért a város közösségé-
nek nevében. Az anyagi gyűjtés nem maradt abba, 
nagy lendülettel folyt az agitálás. 

 
AZ ÉPÍTKEZÉSAZ ÉPÍTKEZÉSAZ ÉPÍTKEZÉSAZ ÉPÍTKEZÉS    

 
 A Magyar Kálvária felállításához először az 
utat kellett elkészíteni, szerpentinesen 8o-l0o-os 
lejtővel, hogy az építéskor szükséges anyagokat 
könnyen fel lehessen szállítani. Ez a munka 1936. 
május 1-én kezdődött meg, s az út építése 2 hónap 
múlva be is fejeződött. 
 

 Dr. Orbán Kálmán a város polgármestere ver-
senytárgyalást írt ki július közepén a Magyar Kál-
vária stációinak elkészítésére. 
 

 Rilyák János és Kovács József helybeli kő-
művesmesterek nyerik meg a tárgyalást, s már au-
gusztus elején meg is kezdik a munkálatokat. 
Kubasevics Lajos kőfaragó mester készítette el a 
stációk feliratait, aki szintén Sátoraljaújhely mes-
tere volt. Néhány állomás címerét Osváth Antal 
nyíregyházi szobrászmester készítette el nagy mű-
vészi ízléssel és precíz, de gyors munkával. A 
technikai kivitelezés a városi műszaki hivatal fel-
adata volt, melyet ebben az időben Grúber Károly 
városi műszaki tanácsos irányított. 
 

 A helyi társadalmi szervezetek is maxi-
málisan segítettek az anyagi eszközök előterem-
tésében. Ilyen korabeli egyesületek a Szociális 
Missziótársulat, Görög-Katolikus Nőegylet, a 
"MANSZ" Ipartestület és dalárdája, akik előadá-
sokat rendeztek jótékony céllal a Magyar Kálvária 
javára ... 
 

 A végleges elszámolás a városi polgármes-
ternél történt. 

 
AVATÓ ÜNNEPSÉGAVATÓ ÜNNEPSÉGAVATÓ ÜNNEPSÉGAVATÓ ÜNNEPSÉG    

 
 Az áldozatos munka és a gyűjtés meghozta 
eredményét. 1936. október 4-én országos ünnep-
ség keretein belül felavatták a Magyar Kálváriát, 
mely "... a szebb jövőbe vetett hitet, a mélységes 
magyar fájdalmat az ország megcsonkítása felett 
és testvéri, összefogó, önzetlen és követendő mun-
kára buzdít, hogy ismét mielőbb miénk legyen: a 
nagy, erős, független Magyarország." /8.//8.//8.//8./    
 

 A századik országzászlóhoz vezető út mentén 
14 stáció helyezkedett el, melyek Szovjetunió ha-
tárában található terméskövekből lettek megépít-
ve. 
Megtalálható volt rajtuk az elszakított területek 
vármegyéinek és egyes városainak címerei, vala-
mint márványlapokra felfestett történelmileg ne-
vezetes emlékek. 
Minden város neve alatt irredenta felirat volt ta-
lálható. 
 

 A Magyar Kálvária egy 4 méter magas és 2 
méter széles kapuból áll és 14 stációból, 3,6 mé- 
ter magas, 1,5 méter széles, valamint a csúcson 
található félárbócra eresztett Országzászló. 
 

 A Kálvária átadására 1936. október 9-én ke- 
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rült sor. S a korabeli újság, a Zemplén így ír róla: 
 

"... Már kora reggel százszámra érkeztek au-
tókon, kocsikon és szekereken a községek la-
kói, s a reggel 9 órakor kezdődő Pro Pátria 
Istentiszteletek után sűrű csoportok özönlöt-
tek a filléres vonatok fogadására. Az egymás 
után érkező vonatok mintegy 3600 utasával 
többmint 5000 vendég tette mozgalmassá az 
újhelyi utcákat, s ekkor megindult a Pénz-
ügyigazgatóság és a Dohánygyár közötti útvo-
nalon felsorakozó menet a Kálváriához, le-
venték, cserkészek, testületek és társadalmi 
egyesületek küldöttségei ... 
 

S a közönség ezrei vonultak kígyózó menet-
ben a Kossuth Lajos utcán, Széchenyi, Hort-
hy Miklós és Weherke téreken, a Petőfi utcán 
és a Zsolyomkán a Magyar Kálváriához vezető 
útra. 
 

A Kálváriának impozáns és a magyar Zemp-
lén vármegyei és újhelyi címerekkel ékes ka-
pubejárata előtt frontharcos díszőrség állott. 
 

Itt Kriscle Jenő az Országos Szepesi Szövet-
ség elnöke tartott a Himnusz éneklése után 
rövid, de rendkívül hatásos beszédet. 
 

Szepesi Bódog kegyesrendi tanárnak mon-
dott köszönetet, hogy ezen a gyönyörű ün-
nepen jelen lehetnek. Szívből üdvözölte dr. 
Orbán Kálmán polgármestert, hogy a sze-
pesiek munkáját áldozatkész megértéssel 
felkarolta. 
 

Ezután a kapun áthatolva a Kálvária szer-
pentin útján haladt a menet, érintve a stá-
ciókat, melyeknél felváltva 2-2 levente és 
lövész állt őrséget..." 
 

"... A Kálvária avatás közönsége az ország-
zászlóhoz érkezve tábori misén vett részt, 
melyet a Magyar Kálvária gondolatát fárad-
hatatlan szívóssággal megvalósító Szepesi Bó-
dog kegyesrendi tanár celebrált. 
 

A tábori mise után Szepesi Bódog tartott 
lélekbemarkoló beszédet, s utána pedig Ur-
bánczy Nándor avató beszédét hallgatta nagy  
figyelemmel az ünnepség közönsége..." 
 

Urbánczy Nándor beszédéből: 

"Fáj a lelkem, a magyar fájdalom ég benne. 
Fáj a lelkem magyar kálváriát járó magyaro-
kért! Ez a kőbe faragott gyönyörű gondolat 
még fokozza ezt a fájdalmat. 
Letiprottságunkat, megcsonkítottságunkat: 
ezt az égbe kiáltó igazságtalanságot már nem 
tűrhetjük sokáig. Sátoraljaújhely városa leg-
erősebben érzi Trianon átkát. A sátoralja-
újhelyi Magyar Kálvária végigvezet bennün-
ket Nagy-Magyarország áldott földjén. 
 

Csupa drága hely, amelyeket őseink vére és 
verítéke tett termővé. Szent István biro-
dalmának kétharmad része. Ezeken a terü-
leteken még a szabadjára engedett vad erő-
szak dühöng és pusztít minden értéket, ami 
magyar. 
 

Ez a Magyar Kálvária feltárja előttünk a ma-
gyar nemzet nagy Golgotháját és a feltáma-
dásba vetett hitét Zarándok hely lesz ezután, 
ahová el kell zarándokolni minden magyar-
nak ..." /9.//9.//9.//9./    
 

 Dr. Orbán Kálmán polgármester átvette lel-
kes szavak kíséretében az emlékművet, megígér-
ve, hogy ezt gondozni és megbecsülni fogja. 
 

A Társadalmi Egyesületek Szövetsége és a 
Felvidéki Egyesületek Szövetsége részéről dr. 
Javornitzky Jenő országos társelnök üdvözölte a 
Magyar Kálváriát és a Kálvária avató magyar 
közönségét, buzdítva őket, hogy becsüljék meg a 
nemzetnek ezt a székhelyét és fogjanak össze hon-
megmentő munkára, hogy a Magyar Kálvária fel-
avatása után mielőbb jöjjön el a magyar húsvét ... 

 

 Az avatóünnepséget a Szózat akkordjai zár-
ták. 
 

"... Áll a Magyar Kálvária örök figyelmez-
tetőként ellenség és jóbarát számára egyaránt. 
A jóbarátot arra figyelmezteti, hogy ez a meg-
csalt, kifosztott nemzet él, élni akar és élni 
fog, ellenségeinket pedig arra figyelmezteti, 
hogy a magyar nemzet a régi határokon 
visszaállításáért vívott küzdelemben egysé-
ges, erős, elszánt, és addig nem fog nyugodni, 
amíg minden elszakított városunk és falvunk 
újból vissza nem kerül Szent István koronája  

alá ..." /10.//10.//10.//10./ 
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FORRÁSIRODALOMFORRÁSIRODALOMFORRÁSIRODALOMFORRÁSIRODALOM    
 

1. Sátoraljaújhely 1261-1986. 
Írták: dr. Csorba Csaba 

Fehér József  
dr. Hőgye István  
dr. Kováts Dániel. 
 

2. Zempléni Históriák 1849-1950. 
A TIT Történelmi Választmányának kiad-
ványa Budapest-Miskolc, 1989. 
 

3. Raffay Ernő: Trianon titkai 
Budapest, 1990. Szikra lapnyomda 
 

4. Zemplén Megye Levéltáros Tanácsköztár-
sasági iratgyűjteménye 

 

5. Magyarország története 1918-1919., 
1919-1945. Akadémia Kiadó, 1984. 
 

6. Magyarország történeti kronológiája III. 
1848-1944. 
Akadémia Kiadó, Budapest 1982. 
 

7. Szepesi Bódog: Magyar Kálvária  
Pávai János könyvnyomdája, 1936. 
 

8. Nemzeti Káté 
 

9. Gyűjtőív a Sátoraljaújhelyi Levéltár anya-
gából 

 

10. Zemplén 1938. október 9-i száma 
 

11. Postás út 1936. október 26-i száma Buda-
pest 

 

12. Tokaj-Hegyaljai Kalendárium 1990. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pedagó-
giai és Közművelődési Intézet Miskolc 
 

13. Cifra Péter: Tanulmányterv 
 

14. Újhelyi Körkép 1989., 1990. számai 
(Gyarmathy László, Homonnayné dr. Jób 
Klára cikkei 
 

15. Sátoraljaújhely Polgármesteri Hivatal 
anyaga a Kálvária felújításával kapcso-
latban 

 

16. Pataki József: Ünnepélyes átadásról for-
gatókönyv 

 

17. Zempléni Híradó a Városvédő és Szépítő 
Egyesület kiadványa  
Sátoraljaújhely, 1990. 

IDÉZETJEGYZÉKIDÉZETJEGYZÉKIDÉZETJEGYZÉKIDÉZETJEGYZÉK    
 

1. Krizhu Milutin kiáltványa 
Újhelyi levéltár, tanácsköztársasági irat-
gyűjtemény (szám nélkül) 
 

2. Magyarország története 1918 – 1919., 
1919 - 1945. Akadémia Kiadó, 1984. 
 

3. Magyarország kronológiája III. 
1848 - 1944. Akadémia Kiadó, 
Budapest 1982. 
 

4. Szepesi Bódog: A Magyar Kálvária  
Pávai János könyvnyomdája 
Sátoraljaújhely, 1936. 
 

5. Szepesi Bódog: A Magyar Kálvária  
Pávai János könyvnyomdája 
Sátoraljaújhely, 1936. 
 

6. Nemzeti Káté 
 

7. Gyűjtőív 
Sátoraljaújhelyi Levéltár Kálvária anyagá-
ból 
 

8. Zemplén 1936. október 9-i száma 
 

9. Urbánczy Nándor beszéde 
1936. október 9. 
Sátoraljaújhelyi Levéltár Kálvária anyagá-
ból 

10. Postás út 1936. október 26-i száma Buda-
pest 

 
STÁCIÓKSTÁCIÓKSTÁCIÓKSTÁCIÓK    

 

EREDETI SZÖVEGEK ÉS ÁLLOMÁSOKEREDETI SZÖVEGEK ÉS ÁLLOMÁSOKEREDETI SZÖVEGEK ÉS ÁLLOMÁSOKEREDETI SZÖVEGEK ÉS ÁLLOMÁSOK    
 

CSONKA SÁTORALJAÚJHELYCSONKA SÁTORALJAÚJHELYCSONKA SÁTORALJAÚJHELYCSONKA SÁTORALJAÚJHELY    
Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely város címe-
re található a kapun, melyet Sátoraljaújhely város 
közössége állíttatott. 
Felirata: 

"Voltak hírdetője elmúlt ragyogásnak ...  
  Vagyok siratója bús fekete gyásznak ...  
  Leszek harangszava a feltámadásnak! " 

(Tordai Á.) 
 
I. ÁLLOMÁS 

KASSAKASSAKASSAKASSA    
Abaúj-vármegye címerével Kassa Szent Erzsébet 
városa. Rákóczi Ferenc a "Nagyságos Fejedelem" 
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és anyja Zrínyi Ilona nyugvóhelye a kassai Dóm-
ban. A magyar szabadságharcok városa. A stációt 
Páyer Ferenc püspöki helynök, apát plébános ál-
líttatta. 
Felirata: 

"Rákóczi városa, híres, büszke Kassa ...  
Van-e annyi könny, hogy méltón elsirassa  
Rákóczi csontjai hogy legyenek békén,  
Mikor csehek járnak a Hernád vidékén? " 

(Gyula diák) 
 
II. ÁLLOMÁSII. ÁLLOMÁSII. ÁLLOMÁSII. ÁLLOMÁS    
LŐCSELŐCSELŐCSELŐCSE    
Szepes vármegye címerével. Mikszáth Kálmán re-
gényének "Fekete városa". Állíttatta a Szepesi 
Szövetség Budapest. 
Felirata: 

"Lesz még kikelet, 
Szepesség felett! " 

(A szepesi Szövetség jelmondata) 
 

KÉSMÁRKKÉSMÁRKKÉSMÁRKKÉSMÁRK    
Ebben a városban nyugszik Thököly Imre. A zip-
sei-kuruc vértanuk városa. A MANSZ sátoraljaúj-
helyi csoportja állíttatta. 
Felirata: 

"Havasfejű Tátra felmutat az égre, 
Bosszut kér e földre omlott tengervérre! " 

(Gyula diák) 
 

IGLÚIGLÚIGLÚIGLÚ----POPOLINPOPOLINPOPOLINPOPOLIN    
A 16 szepesi város főhelye, a magyar kultúra vég-
vára. Szepesi Szövetség Osztálya állíttatta. 
Felirata: 

"Egymás szíve falán végzetünk éljen, 
Egy néma jelszót kikopogtatunk 
Mint jeladást a katakombák mélyén: 
Magyarok maradunk! " 

(Irredenta vers) 
 
III. ÁLLOMÁSIII. ÁLLOMÁSIII. ÁLLOMÁSIII. ÁLLOMÁS    
BESZTERCEBÁNYA BESZTERCEBÁNYA BESZTERCEBÁNYA BESZTERCEBÁNYA ---- KÖRMÖCBÁNYA KÖRMÖCBÁNYA KÖRMÖCBÁNYA KÖRMÖCBÁNYA    
SELMECBÁNYA SELMECBÁNYA SELMECBÁNYA SELMECBÁNYA ---- NYITRA NYITRA NYITRA NYITRA    
Hont vármegye címerével. E városban Rákóczi 
hűséges fegyverkovácsai működtek. Állíttatta a 
Társadalmi Egyesületek Szövetsége, Budapest. 
Felirata: 

"Ne csüggedjetek, ti, rab magyarok, 
Szabad lesz hazátok, csak bízzatok! " 

(Szepesi B.) 
 

KRASZNAHORKAKRASZNAHORKAKRASZNAHORKAKRASZNAHORKA    
Gömör vármegye címerével. Ősrégi kuruc vár. Ál-
líttatta a sátoraljaújhelyi vasutasok. 
Felirata: 

"Krasznahorka büszke vára, 
A miénk lesz nemsokára!" 

(Irredenta ének) 
 

TRENCSÉNTRENCSÉNTRENCSÉNTRENCSÉN    
A Csák-nemzetség ősi vára. Állíttatta Baross Gá-
bor országgyűlési képviselő. 
Felirata: 

"Amerre a Vág fut zúgva kanyarogva, 
Bús keserűséggel néz Csák-Máté tornya." 

(Gyula diák) 
 
IV. ÁLLOMÁSIV. ÁLLOMÁSIV. ÁLLOMÁSIV. ÁLLOMÁS    
KOMÁROMKOMÁROMKOMÁROMKOMÁROM    
Komárom vármegye címerével. Állíttatta a M. 
Postások Orsz. Gazd. Egyesülete, (P.O.G.E.), Bu-
dapest. 
Felirata: 

"Faladon égnek hálánk csókjai,  
Hol első álmát szőtte Jókai.  
Faladról a dicsőség lángjai  
Éjünkbe is fognak világítani! " 

(Irredenta vers) 
 
V. ÁLLOMÁSV. ÁLLOMÁSV. ÁLLOMÁSV. ÁLLOMÁS    
POZSONYPOZSONYPOZSONYPOZSONY    
Pozsony vármegye címerével. Állíttatta dr. báró 
Waldboli Frigyesné, Mária Alice kir. hercegnő. 
Ősi Koronázó város, itt hangzott el: "Vitam et 
sanguinem! " 
Félirata: 

"Hiszek Magyarország feltámadásában! " 
(Nemzeti Imánk) 

 
VI. ÁLLOMÁS VI. ÁLLOMÁS VI. ÁLLOMÁS VI. ÁLLOMÁS     
KISMARTONKISMARTONKISMARTONKISMARTON    
Nyugat-Magyarország képviselője. Esterházy ná-
dorok városa. Állíttatta a közadakozás. 
Felirata: 

"Mikor jöttök már el, szép magyar vitézek?  
Hiszen rabságban a percek ezredévek ...! " 

(Gyula diák) 
 

CSÁKTORNYACSÁKTORNYACSÁKTORNYACSÁKTORNYA    
Zala vármegye címerével. Zrínyi Miklós, a költő 
lakóhelye. Állíttatta a közadakozás.  
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Felirata: 
"Ne bántsd a magyart! " 

(Zrínyi Miklós) 
 
VII. ÁLLOMÁS VII. ÁLLOMÁS VII. ÁLLOMÁS VII. ÁLLOMÁS     
FIUMEFIUMEFIUMEFIUME    
Fiume város címerével. A magyar tengerpart drá-
ga gyöngye. Állíttatta Zemplén vármegye. 
Felirata: 

"Tengerre magyar! " 
(Kossuth Lajos) 

 
VIII. ÁLLOMÁSVIII. ÁLLOMÁSVIII. ÁLLOMÁSVIII. ÁLLOMÁS    
TEMESVÁRTEMESVÁRTEMESVÁRTEMESVÁR    
Temes vármegye címerével. A délvidék kulcsa. 
Losonczy István nagy hősiességgel védte, 1551. A 
világháborúban a Temesvárott állomásozó VII. 
hadtest csapatai végleg kiverték az oroszokat 
Zemplén vármegyéből. 
Állíttatta a Friss Újság, Budapest. 
Felirata: 

"Büszke végvár, 
Te, török rabja sem maradtál, 
Örök hitünk: feltámadsz újra magyar Temes-
vár! " 

(Dutka Á.) 
 

SZABADKA SZABADKA SZABADKA SZABADKA ---- ZENTA ZENTA ZENTA ZENTA    
Bács-Bodrog vármegye címerével. A búzatermő 
Bácska székvárosa. Itt tört meg a török hatalma 
1697-ben. Állíttatta a sárospataki hazafias mun-
kásság. 
Felirata: 

"Panaszt hozok én is rácok határán át, 
Visszasír a Bácska, hazasír a Bánat!" 

(Gyula diák) 
 
IX. ÁLLOMÁSIX. ÁLLOMÁSIX. ÁLLOMÁSIX. ÁLLOMÁS    
ARADARADARADARAD    
Arad vármegye címerével. Itt végezték ki 1849. 
október 6-án a 13 magyar honvédtábornokot. Ál-
líttatta a Szociális Misszió Társulat sátoraljaúj-
helyi csoportja. 
Felirata: 
 "Magyarok! Testvérek! 
 Esküdjünk az aradi tizenháromra! 
   Nagy-Magyarországról nem mondunk le soha!" 

(Kalászy E.) 
 
 

X. ÁLLOMÁSX. ÁLLOMÁSX. ÁLLOMÁSX. ÁLLOMÁS    
BRASSOBRASSOBRASSOBRASSO    
Brassó vármegye címerével. A Barczaság közép-
pontja. A várhegyi honvédek dicsőségének tanúja, 
1848-ban. Állíttatta a M. Kir. Rendőrség, Sátoral-
jaújhely. 
Felirata: 

"Erdély s Magyarhon: egy e két haza, 
Mint a Három-Egy Istenség maga, 
Erdélyi folyók, erdélyi hegyek,  
Találkozóra készen legyetek! " 

(Irredenta vers) 
 

NAGYENYEDNAGYENYEDNAGYENYEDNAGYENYED    
A híres „Bethlen Gábor” kollégium városa. Állít-
tatta a közadakozás. 
Felirata: 

"Ez itt magyar föld és az is marad  
Tiporhatják bár idegen hadak! " 

(Irredenta vers) 
 

SEGESVÁRSEGESVÁRSEGESVÁRSEGESVÁR    
Itt halt hősi halált a "Talpra magyar" költője. Ál-
líttatta az Állomásparancsnokság, Sátoraljaújhely. 
Felirata: 

"A hosszú harc csak elpihent, 
Kürtszóra vár, hogy harcba szálljon, 
Honvisszaszerző hős csatákon,  
A vörös sipkás regiment. " 

(Irredenta vers) 
 
 
 
XI. ÁLLOMÁSXI. ÁLLOMÁSXI. ÁLLOMÁSXI. ÁLLOMÁS    
GYULAFEHÉRVÁR GYULAFEHÉRVÁR GYULAFEHÉRVÁR GYULAFEHÉRVÁR ---- MAROSVÁSÁRHELY MAROSVÁSÁRHELY MAROSVÁSÁRHELY MAROSVÁSÁRHELY    
Alsó Fehér vármegye címerével. Gyulafehérvár 
Erdély második fővárosa a fejedelmek korában. 
Marosvásárhely a Székelység fővárosa, "Bem apó" 
szobrával. Állíttatta a Zemplén vármegyei Álta-
lános Tanítóegyesület. 
Felirata: 

"Hargita aljáról Csaba unokái 
Ott a hadak útján jönnek bosszút állni! " 

(Tordai Á.) 
 
XII. ÁLLOMÁSXII. ÁLLOMÁSXII. ÁLLOMÁSXII. ÁLLOMÁS    
KOLOZSVÁRKOLOZSVÁRKOLOZSVÁRKOLOZSVÁR    
Kolozs vármegye címerével. Erdély fővárosa, Má-
tyás király szülővárosa. Állíttatta: a Nemzeti Újság 
és Új Nemzedék.  
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Felirata: 
"Turulmadár szállj, sehol meg ne állj, 
Vidd el a mi üzenetünket: lesz még magyar 
nyár!" 

(Irredenta vers) 
 
XIII. ÁLLOMÁS XIII. ÁLLOMÁS XIII. ÁLLOMÁS XIII. ÁLLOMÁS     
NAGYVÁRADNAGYVÁRADNAGYVÁRADNAGYVÁRAD    
Bihar vármegye címerével. Szent László városa. 
Pázmány Péter szülőhelye. Állíttatta: dr. Vécsey I. 
Aurél pápai prelátus.  
Felirata: 

"Szent László most is imádkozik: 
Én Uram Istenem!  
Könyörülj, könyörülj,  
Veszendő népeden! " 

(Arany János) 
 

SZATMÁRNÉMETISZATMÁRNÉMETISZATMÁRNÉMETISZATMÁRNÉMETI    
A Báthoryak és Kölcsey Ferenc földje. Állíttatta 
Kardos Zsigmond gyógyszerész, Sátoraljaújhely. 
Felirata: 

"Kikel őslelkünk új bimbója,  
S új ezeréves fába hajt, 
És zeng a dal, zeng fagyba, hóba: 
Isten, áldd meg a magyart! " 

(Irredenta vers) 
    

MÁRAMAROSSZIGETMÁRAMAROSSZIGETMÁRAMAROSSZIGETMÁRAMAROSSZIGET    
A magyar sóbányavidék központja. Állíttatta a 
közadakozás. 
Felirata: 

"Bűn, céda gaztett elnyeri jutalmát,  
S felvirrad újra a magyar szabadság! " 

(Szathmáry J.) 
 
XIV. ÁLLOMÁS XIV. ÁLLOMÁS XIV. ÁLLOMÁS XIV. ÁLLOMÁS     
UNGVÁRUNGVÁRUNGVÁRUNGVÁR    
Ung vármegye címerével. A hűséges rutén nép 
földje. Állíttatta Miklósy István gör. kat. püspök. 
Felirata: 

"Lesz még egyszer ünnep a világon! " 
(Vörösmarty Mihály) 

 

MUNKÁCSMUNKÁCSMUNKÁCSMUNKÁCS    
Bereg vármegye címerével és a Turul madárral. 
Árpád vezér első pihenője. Állíttatta: a Gör. Kat. 
Nőegylet Sátoraljaújhely. 
Felirata: 
 "Visszaszáll a Turulmadár a munkácsi várra! " 

(Irredenta ének) 

EPERJESEPERJESEPERJESEPERJES    
Sáros vármegye címerével. A felvidéki magyarság 
egyik gyújtópontja. Állíttatta: Görgey István or-
szággyűlési képviselő. 
Felirata: 

"Testvérek, ott a sáncokon túl, 
Ha egykor majd az óra kondul: 
Találkozunk, találkozunk! " 

(Szávay Gy.) 
 

 
 

A kálvária bejárata 
 

 
 

Stáció 
 

 
 

Szent István Kápolna 
 

Sátoraljaújhelyi Kálvária (Internet képek) 
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TÓTH LÁSZLÓ 
 

Magyar népnevünk eredete és a magyar - maori nyelv közötti lehetséges összefüggések 
    

 

Az elmúlt alkalommal a disszertációmból mu-
tattam be egy részletet, most pedig egy olyan té-
mát ismertetek, amelyik a disszertációmból kima-
radt. Cserép József szerint a magyar azt jelenti 
médul, hogy médiai. Plinius említi, hogy Lybia 
népeinek és városainak nevei szinte kiejthetet-
lenek idegen ajkúakra nézve. Ezért találjuk annyi-
féle írásmódját a magyar és magyarok szónak: 
Maccyiara és Mazzyiara (Oppert művében), 
Matsya, Mauri, Maxyes, Mazara, Makaros, Maca-
reus, mar, mór, mindannyi a gy hangunkkal való 
küszködésüket mutatja idegen íróknak. Ide tar-
tozik még, Maia, Maya, valamint Madeira, Madrid 
és Marocco neve. A szabad-berber neve ma is 
mazig, amazig észak Lybia az araboknak Marbig. 
Ez utóbbiak Maroccóval együtt szerény emlékei az 
egykori észak-afrikai - nagy-Magyarországnak, 
amelyről latinul Mauritánia, görögül Maurisia né-
ven tanultunk diákkorunkban. 
Így ír Cserép József aki Kiskunfélegyházán szüle-
tett 1858-ban. 
A magyar, latin s görög nyelv és irodalomból nyert 
okleveleimmel 38 évig működtem a tanári pályán. 
Tudományos műveim, értekezéseim cikkeim és 
nyilvános felolvasásaim száma 131. 
1912-ben a budapesti Tudomány Egyetem bölcsé-
szeti karán nyilvános rendkívüli tanári címet 
nyertem; írja magáról Cserép József. 
Sokszor hallottam már egyetemi hallgató korom-
ban és olvastam, hogy Görögország őslakóinak a 
pelaszgoknak eredete és kiléte bizonytalan. 
Elkezdtem följegyezni, amit időnként olvastam ró-
luk. 
A pelaszgokra vonatkozó adatok gyűjtögetése 
mind szélesebb és mélyebb kutatásokra ösztönöz-
vén ráakadtam a Magya és Magyar névre, jelen-
tésére, majd mintegy negyedszázados munkával az 
ókori klasszikus hagyomány adataiból kétségtele-
nül megállapítottam, hogy úgy a médek, miként az 
egymással rokon föníciaiak és etruszkok legősibb 
ismert hona a nyugati, az amerikai féltekén (Hes-
peria „Iberia”) volt, meg hogy miként történt a 
méd és pannon -magyarok egyesülése. 
 
Most azonban nézzük meg, mit ír Cserép József  

Új-Zélandról és a Maorikról. „Tömeges népván-
dorlásnak erős, szinte kényszerítő oka szokott 
lenni. 
Földünk múltjából négy katasztrófát említ a ha-
gyomány; a két utolsó közül az egyik a Csendes-
óceánon kb. 11.500 évvel ezelőtt Mü földjének, a 
később u.n. Lemuriának elmerülése, a másik 
4268 évvel később, az előző katasztrófa idején 
szigetté vált Atlantiszé. 
Az az eltűnt ausztrál-maláj szárazföld mintha újra 
elő akarna támadni az óceán mélyéből. A geológia 
ugyanis rájött, hogy Új-Zéland mintegy sarokpil-
lére volt egy prehisztorikus nagy szárazföldnek, 
amely egykoron Új-Guineán át a dél-ázsiai szige-
teket Ausztráliával összekötötte, annak az ősszá-
razföldnek a maradványai a maláji szigetek, va-
lamint Melanesia, mely geofizikai alakulatánál 
fogva Új-Zélandhoz tartozik, úgyszintén a Poliné-
zia-szigetek egy része. Talán azért nevezik az alá-
merült Madya - Gaea prehisztorikus szárazulatnak 
fennmaradt részét Új-Zéland lakói a maorik Mau-
ra halálának (Ika a Maora) Uxband F.A. Munda, 
Magyar Maori c. művében állítja, hogy indus myt-
hoszok a Magyarok és maorik rokonságát mu-
tatják. 
A magyar nemzet két ágbeli magyarság egysége; 
írja Cserép József. 
A gigász ágat a Csendes-óceán képződése mint-
egy 11-12 ezer, a paion – titán ágat pedig az At-
lanti-óceán képződése 7 és egynegyedezer évvel 
ezelőtt kényszerítette keletnek húzódni. 
Ők a Kaukázus-vidék legelső ismert telepesei, az 
igazi kaukázusi faj. 
Yukatan és Guatemala paion őslakóit még ma is 
peonoknak nevezik, sőt a mexikóiakat is, bár    ez 
utóbbiak már nem beszélik az ősi maya nyelvet. 
A mai magyarság az újzélandi maorikkal láttat 
hajdani összeköttetést, úgyszintén az ainók, akik 
azonban - úgy látszik - nem Kelet, hanem Nyugat 
felé vették vándorútjukat. 
A délkelet-kínai csángók szintén ezen ibér-ág 
maradványa vagy töredéke lehetnek. 
Ez azonban már egy másik történet… 
Most nézzük, hogy vannak-e olyan rokon értelmű 
szavak, melyek a magyar és a maori nyelvben ha- 
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sonló hangzással bírnak. 
Fent idézett Uxbond F.A. szerző könyvéből 
(Munda - Magyar - Maori) néhány magyar és ma-

ori rokon értelmű és hasonló alakú szót ismer-
tetnék. 
 

 
Magyar és Maori szavak ösMagyar és Maori szavak ösMagyar és Maori szavak ösMagyar és Maori szavak összehasonlításaszehasonlításaszehasonlításaszehasonlítása    

 

Magyar Maori 
Hon (otthon, szülőhely, stb.)Hon (otthon, szülőhely, stb.)Hon (otthon, szülőhely, stb.)Hon (otthon, szülőhely, stb.)    Honua ország, honHonua ország, honHonua ország, honHonua ország, hon    
Kap (megfogni, megkapni)Kap (megfogni, megkapni)Kap (megfogni, megkapni)Kap (megfogni, megkapni)    Kapo (megfogni, megkapni)Kapo (megfogni, megkapni)Kapo (megfogni, megkapni)Kapo (megfogni, megkapni)    
KenyérKenyérKenyérKenyér    KinaiakKinaiakKinaiakKinaiak    

Inai: kenyér, vagy főzelék, húsételekhezInai: kenyér, vagy főzelék, húsételekhezInai: kenyér, vagy főzelék, húsételekhezInai: kenyér, vagy főzelék, húsételekhez    
Kín: fájdalom, fájás, szenvedésKín: fájdalom, fájás, szenvedésKín: fájdalom, fájás, szenvedésKín: fájdalom, fájás, szenvedés    Kino: rossz, helytelen, nem jóKino: rossz, helytelen, nem jóKino: rossz, helytelen, nem jóKino: rossz, helytelen, nem jó    
KovaKovaKovaKova: kovakő, kavics: kovakő, kavics: kovakő, kavics: kovakő, kavics    Khua: kova, kvarckavics, tűzkőKhua: kova, kvarckavics, tűzkőKhua: kova, kvarckavics, tűzkőKhua: kova, kvarckavics, tűzkő    
Metsz: csapás, vágás, hússzeletelésMetsz: csapás, vágás, hússzeletelésMetsz: csapás, vágás, hússzeletelésMetsz: csapás, vágás, hússzeletelés    Motu: vágniMotu: vágniMotu: vágniMotu: vágni    

Motu (Marquesasas): fát vágniMotu (Marquesasas): fát vágniMotu (Marquesasas): fát vágniMotu (Marquesasas): fát vágni    
Mata: vágásra szolgáló eszközMata: vágásra szolgáló eszközMata: vágásra szolgáló eszközMata: vágásra szolgáló eszköz    

NapNapNapNap    Napoo: a nap helyzete, vagy lemenése Napoo: a nap helyzete, vagy lemenése Napoo: a nap helyzete, vagy lemenése Napoo: a nap helyzete, vagy lemenése     
Na po: beáll az éjNa po: beáll az éjNa po: beáll az éjNa po: beáll az éj    

Támad: emelkedik, felkelTámad: emelkedik, felkelTámad: emelkedik, felkelTámad: emelkedik, felkel    Tanaki: hozTanaki: hozTanaki: hozTanaki: hozzácsatol, erősítzácsatol, erősítzácsatol, erősítzácsatol, erősít    
VasVasVasVas    Whao: egy fém szerszám, véső, szegWhao: egy fém szerszám, véső, szegWhao: egy fém szerszám, véső, szegWhao: egy fém szerszám, véső, szeg    

SzögelSzögelSzögelSzögel    
Vet: vetés, dobás, hajításVet: vetés, dobás, hajításVet: vetés, dobás, hajításVet: vetés, dobás, hajítás    Veve: magvető, vetniVeve: magvető, vetniVeve: magvető, vetniVeve: magvető, vetni    
Héja (hája) sólyomHéja (hája) sólyomHéja (hája) sólyomHéja (hája) sólyom    Huia: sólyom, ez egy madár neveHuia: sólyom, ez egy madár neveHuia: sólyom, ez egy madár neveHuia: sólyom, ez egy madár neve    
Kuvik: madár, éjszakai hollóKuvik: madár, éjszakai hollóKuvik: madár, éjszakai hollóKuvik: madár, éjszakai holló    Kiwi: Tane éjszakai madaraKiwi: Tane éjszakai madaraKiwi: Tane éjszakai madaraKiwi: Tane éjszakai madara    
LóLóLóLó    Lova: versenylóLova: versenylóLova: versenylóLova: versenyló    
MadárMadárMadárMadár    Mata: eMata: eMata: eMata: egy madár nevegy madár nevegy madár nevegy madár neve    

Matata: annak a madárnak a neve, amelyet felMatata: annak a madárnak a neve, amelyet felMatata: annak a madárnak a neve, amelyet felMatata: annak a madárnak a neve, amelyet fel----
áldoznakáldoznakáldoznakáldoznak    

Matuku: vízi madárMatuku: vízi madárMatuku: vízi madárMatuku: vízi madár    
FaFaFaFa    Fau: egy fa neve (hibiscus tilkicous)Fau: egy fa neve (hibiscus tilkicous)Fau: egy fa neve (hibiscus tilkicous)Fau: egy fa neve (hibiscus tilkicous)    

egy fa neve, amelyet istenként tiszteltekegy fa neve, amelyet istenként tiszteltekegy fa neve, amelyet istenként tiszteltekegy fa neve, amelyet istenként tiszteltek    
király, vagy kitüntetett főnök, akit „Fau”király, vagy kitüntetett főnök, akit „Fau”király, vagy kitüntetett főnök, akit „Fau”király, vagy kitüntetett főnök, akit „Fau”----
nak nevezteknak nevezteknak nevezteknak neveztek    

VérVérVérVér    VariVariVariVari    
FeketeFeketeFeketeFekete    Pikeekee (fPikeekee (fPikeekee (fPikeekee (fekete, sötét)ekete, sötét)ekete, sötét)ekete, sötét)    
Baj (betegség, kór, gyengélkedés)Baj (betegség, kór, gyengélkedés)Baj (betegség, kór, gyengélkedés)Baj (betegség, kór, gyengélkedés)    Paipai: járványos, ragályos kórPaipai: járványos, ragályos kórPaipai: járványos, ragályos kórPaipai: járványos, ragályos kór    
HalHalHalHal    Haoa: nagy halHaoa: nagy halHaoa: nagy halHaoa: nagy hal    
Hólyag, hupolyag = halak úszóhólyagjaHólyag, hupolyag = halak úszóhólyagjaHólyag, hupolyag = halak úszóhólyagjaHólyag, hupolyag = halak úszóhólyagja    Hopupu: úszóhólyagHopupu: úszóhólyagHopupu: úszóhólyagHopupu: úszóhólyag    
HálóHálóHálóHáló    Hao Hao Hao Hao –––– hálóval megfogni, zsákmányul ejteni hálóval megfogni, zsákmányul ejteni hálóval megfogni, zsákmányul ejteni hálóval megfogni, zsákmányul ejteni    
Kötél: zsinór, vonalKötél: zsinór, vonalKötél: zsinór, vonalKötél: zsinór, vonal    Kotni: zsinór, kötél, vonalKotni: zsinór, kötél, vonalKotni: zsinór, kötél, vonalKotni: zsinór, kötél, vonal    
Para: fadarab, mely a hálót a felszínen úszva Para: fadarab, mely a hálót a felszínen úszva Para: fadarab, mely a hálót a felszínen úszva Para: fadarab, mely a hálót a felszínen úszva 

megtartjamegtartjamegtartjamegtartja    
Para: valamely tárgyat vízbe tenni, áztatniPara: valamely tárgyat vízbe tenni, áztatniPara: valamely tárgyat vízbe tenni, áztatniPara: valamely tárgyat vízbe tenni, áztatni    

Szigony = hal lándzsa, horgas végű, horgászás, Szigony = hal lándzsa, horgas végű, horgászás, Szigony = hal lándzsa, horgas végű, horgászás, Szigony = hal lándzsa, horgas végű, horgászás, 
halászás céljábólhalászás céljábólhalászás céljábólhalászás céljából    

Sega: horgászás és repülő halak elejtésére Sega: horgászás és repülő halak elejtésére Sega: horgászás és repülő halak elejtésére Sega: horgászás és repülő halak elejtésére 
szolgáló eszközszolgáló eszközszolgáló eszközszolgáló eszköz    

 

Ennyi talán legyen elég az egyező és a hasonló 
szavak ismertetéséből. Ha meggondoljuk, hogy 
pld. Kiss Dénes mit mondott, miszerint minden 
nyelv egy rontott magyar nyelv, ezt a fentiekből is 
láthatjuk a maori nyelvre vonatkozólag. 

Vámos Tóth Bátor,Vámos Tóth Bátor,Vámos Tóth Bátor,Vámos Tóth Bátor, a Hawaiban élő földrajztudós, 
az alábbi földrajzi neveket találta meg Új-Zélan-
don, amelyek a Kárpát-medencében is előfordul-
hatnak. Az adatokat a CIA rendelkezésére álló ka-
tonai térképéről olvasta le. 



ŐSMÚLTUNK 

 24  

TIBAMUKA = Domb Dél Baranyában  
MANDA MUKA = ÚJ-ZÉLAND (L. hely) (35.13-173.33) 
 

RAKITA (Terület Somogyban) + Család név. 
RAKITA=ÚJ-ZÉLAND (L. hely) (36.08-125.31) 
 

MAKÓ PUSZTA (L. hely Nógradban) 
TRENCSÉN + MAKÓ; TRENCSÉN RÁKÓ (L. helyek 
Trencsénben) 
MAKÓ RÁKÓ ÚJ-ZÉLAND Domb (39.09-176.03) 
 

KÓKA TAHI (Víz) ÚJ-ZÉLAND (39.09-176.03) 
KÓKA TAHI (Víz) ÚJ-ZÉLAND (42.50-171.01) 
KÓKA+FALVA és TAHI+MAJOR TŐSZOMSZÉD (La-
kóhely Pest megyében) 

KOKÁNI; ÚJ-ZÉLAND (Víz 36.17-174.88)  
KOKÁN-KUK (Domb Szabolcs m.) 
 

KARAKÓ ÚJ-ZÉLAND (Uz; 42.19-171.17)  
KARAKÓ (L. hely Zarránd megye) 
 

KAJTÁNGÁTA (ÚJ-ZÉLAND (L. hely 46.17-169.41)  
Kajtán + Kert és Úr+Gáta (Csurgó térségében Somogyban) 
 
 

IrodalomIrodalomIrodalomIrodalom    
Uxbond F. A. = Hevesi Vilmos: Munda, Magyar, Maori 
Cserép József: Amerika a magyarok őshazája 
Vámos Tóth Bátor: Tájékozódó a Tamana – jelenségről 

 
 
 
 

PINTYE MIHÁLY - JUHÁSZ ZSOLT 
 

Magyar mitológia: Ki volt Emese? 
 

 
A tudományos kutatás nem jutott el a felis-

merésig, hogy a magyar mitológia alapja a Turul-
monda. Az Árpád-ház eredetmondájának tartott 
történet csekély tudományos érdeklődést keltett 
eddig, az értelmezési próbálkozások a mesék vilá-
gát analizáló filológia tárgykörének szellemében 
folytak le. Elhitték Anonymus krónikai híradását, 
ami szerint a mondabeli Emese Árpád apjának, 
Álmos anyja volt. A tematika kidolgozásához nem 
hívták segítségül a résztudományok (régészet, 
nyelvészet) újabb eredményeit. Ezért rejtve ma-
radt, hogy Emese nem az Árpádok dinasztikus 
ősanyja, hanem a magyarság misztikus korából 
hagyományozott szimbolikus állatős, totem volt. 
Álmos születése után, uralmának törvényességét 
biztosította az ősi hagyomány megelevenítése. 
Fogantatását, születését a totemekkel (turul és 
Emese) hozták kapcsolatba. Középkori írott szö-
vegek igazolják, hogy az anyaállatokat a nőstény 
jelentésű eme jelzővel illették. Ennek származéka 
az emlő - mell és Emese. Az anya emlőjét szopó 
csecsemőre azt mondták: emik. Származéka eszik 
igénk, mint az omal - aszal hangzóváltozás igazol-
ja. Kézai Simon krónikájában a magyar ősanya 
neve Enét. Az en - em szótövek közössége és az 
Enét - Emese nevek közös eredetű változatai bizo-
nyítják, hogy nem két népkomponens eredetmon-
dája a Csodaszarvas- és a Turul monda. Az Enét 
változatai anya, ünő, üsző (borjú). A nyelvi adatok 

bevonásával már magyarázhatunk egy régészeti 
jelenséget, miért van egyes honfoglalás kori teme-
tők főhelyén rituálisan elföldelt borjú, vagy rangos 
nők sírjában szarvasünővé maszkírozott ló. 

Emese azt álmodta, hogy születendő gyer-
meke Álmos a turul madártól fogant. Mi ez ha 
nem szeplőtlen Fogantatás? A kutatás eddig nem 
ismerte fel a totemisztikus természetű mondáról, 
hogy eszmeiségben azonos elemeket hordoz a ke-
resztény legendával, de kronológiailag sokkal ko-
rábbi annál. Emese mondabeli megtermékenyítője 
a turul neve a török togrul magyarítása. Jelentése 
fehér sólyom. A legközelebbi nyelvrokonainknak 
mondott voguloknál turi, fehér farkú sólyom. A 
fehér jelző elsősorban nem az állat színére vonat-
kozik, hanem annak szent, kiválasztott voltára 
utal. Keresztény eszmeiségben fehér galamb a 
szentlélek megtestesítője. Vizsgáljuk meg mit sze-
mélyesít meg a magyarok fehér sólyma? - Az őst 
(istent), a magyarok vallásos tiszteletének legfőbb 
tárgyát, a Napot. Ebben a körülményben rejlik az 
eddig megmagyarázhatatlan kettős lélekhit fel-
fogás. A Napnak két lelke van: lehelet lélek (lé-
legzet), ami a halállal megszűnik. Van ván-
dorlelke, ami halhatatlan. A Nap elküldte saját 
vándorlelkét fehér sólyom alakjában és megter-
mékenyítette Emesét a nőstény szarvasmarhát 
(szarvast). A Nap reinkarnálódott, újjászületett 
Emese közvetítésével. Az utód, esetünkben Álmos  
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a Nap reinkarnációja. Korabeli címén a Nap fia. 
Az utód halála esetén a Nap vándorlelke rászáll 
madár képében a kiválasztott újabb utódra. A fel-
fogás funkcionálisan nem tartja fontosnak az egy-
mást követő reinkarnációk vérségi kapcsolatát. 
Rátermettség alapján választották ki az utódokat. 
A vérségi alapon folytatódó dinasztiák csak hatal-
mi spekulációk segítségével alakultak. A Naptól 
fehér sólyom által származtatott magyar királyok 
többségéről, a dinasztia egyes tagjairól, sőt a kor- 

mányzói méltóságot elnyert Hunyadiról is felje-
gyezték a krónikások, hogy Fehér mellék - vagy 
méltóságnevet viseltek Fehérváron székeltek. 

    
Kapcsolódó irodalomKapcsolódó irodalomKapcsolódó irodalomKapcsolódó irodalom    

Kálti Márk Képes Krónikája f. Geréb L. 1978 
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Ősi magyar természetgyógyászati hagyományok 
egy XIII. századi kódex nyomán 

 

 

„Aztán felkötöztek engem a kis hegyilóra, s már 
vittek is, kantáron vezetve a lovat, nem le a völgy-
be, ahogy illett volna, hanem neki a hegynek. 
Fekete hegynek nevezik a sztánaiak a hegyet, 
ahova vittek. Alighanem azért, mert szénégetők 
lakoztak odafönt. Egy Boldizsár nevezetű vénem-
berhez vittek, akit csodatevőnek nevezett a nép. 
Mindössze arra emlékszem, …hogy egy öregem-
ber fölém hajolt és megkérdezte: 
- Mit tudsz Istenről, gyerek? 
S én meg kinyögtem, nehezen mozduló nyelvvel:  
- Ő teremtette a világot…! 
- Színigazat mondtál, s ehhez tartsd magad- , 

felelte az ismeretlen szakállas vénember, s 
megtoldotta egy második kérdéssel: - Ha Is-
tennel lennél, teremtenél-e mérget? 

Azt mondják akik ott voltak, hogy erre csak meg-
ráztam a fejemet, mert beszélni már nem tudtam 
többé. … 
- Az Úr se teremtett ilyesmit. De az emberek 

buták s nem hiszik el, amikor mondom. Na. 
Amit Isten nem teremtett, annak nem lehet 
hatalma fölötted, ’sze tán Isten gyermeke vagy. 
Teszünk egy kis ciberét a marások helyére, 
hadd menjen ki belőlük a hőség s rendben le-
szel, mielőtt hármat szól a fürj. „ 

(WASS, A. 2002: 98-99) 
 

Ősi magyar természetgyógyászati hagyo-
mányok után kutatva azért idéztem először Wass 
Albert Hagyaték című regényéből, mert nagyon jól 

megragadható a fenti rövid részlet alapján ennek a 
hagyománynak néhány pontos és fontos mozzana-
ta. Wass Albert a vele 1921 nyarán, Sztánán, a 
Kalotaszeg csücskén megesett, majdnem halálos 
kimenetelű kígyómarás és az abból való - táltos1 

                                                 
1
 Táltos vagy mágus – mindkét kifejezés használatos. 
Czuczor - Fogarasi A magyar nyelv szótárában a követke-
zőket írja: "1) A Bécsi codex írója a magus szó értelmében 
használja: "Parancsolá kedég király, hogy egybe hivattatnák 
az oltáron nézők, és a táltosok." (magi) "Tudakozik illem 
nemő igét minden oltáron nézőtől, és táltostól" Dániel II. fej. 
2) Molnár Albert így értelmezi: "Tátos: Proteus, vertumnus, 
magus, praestigiator." 3) Szabó Dávidnál ezt olvassuk: " 
Tátos: változó, tündér. Tátosló vagy gyermek." Faludinál is 
előjön: tátosparipa. 4) A Tájszótárban: "Tátos, tündér,  
rémkép a mesék országából, garabonciás diák. Balaton 
melléki szó. Horváth Zsigmond." Ami ezután jön: "Az 
ősmagyaroknál még pogány hitükben ilyek voltak a papok. 
stb. (Matics)", csak vélemény. 5) A mai népmesékben 
általában jelent csodás születésű, és erejű, bűbájos, 
különféle alakot ölthető, titoktudó embert, sőt  állatot is, 
különösen lovat, bikát. A tátos ember (valamint a ló is) 
foggal születik. S rendszerint komoly, gondolkodó, szomorú; 
neki meg kell valamely bikával vívnia, mely alkalommal ős 
is bikává lesz, s ha a bikát legyőzte, el kell vándorolni, és 
tátos lovat venni. A tátos ló sovány, kóros, ronda, de csak 
addig, míg a tátos ember meg nem veszi, ki ha ráül, mint a 
gondolat, oly sebesen repül vele. A tátoson nem fog semmi 
fegyver. A karácsony éjén született gyermekek tátosok. A 
tátos ember tudja, hol van a kincs elrejtve, de nem szabad 
hozzányúlnia stb. stb... 5) Átv. ért. képes kifejezéssel jelent 
a nép nyelvében tüzes vérű, szilaj, sebes nyargalású paripát, 
milyen a néphit szerént a tátos ló."  (CZUCZOR, G.- 
FOGARASI, J. : CD ROM)  
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segítségével történő - csodás gyógyulás okán 
kezdte el gyűjteni könyvtárakban a magyar táltos 
hagyományok nyomait. Ebben a regényében az 
1000-es évektől napjainkig a táltos gyógyítók tör-
ténetén keresztül követi nyomon Erdély történetét. 

Most, hogy a regény sorait újra olvasva tanúi 
lehettünk a még 1921-ben is élő hagyománynak, 
nézzük meg, hogy ez a táltos gyógyító hagyomány 
hogyan jelentkezik a történelmi forrásban. S itt 
nem véletlenül használok egyes számot, mert el-
eddig csak egy olyan kódexről tudunk - és ez a 
Kassai Kódex - ami a középkori magyar inkvizíci-
ós perek kapcsán betekintést enged a táltos gyó-
gyítók magyarországi működésébe. Sajnos, a mai 
napig nem nyert létjogosultságot a XIII. századi 
Kassai Kódex ún. „hivatalos történelmi forrás-
ként”, mondván, hogy a rendelkezésre álló anyag 
csak másolat.  

Az eredeti kódex középkori másolata valóban 
elpusztult 1945-ben, Kassa orosz megszállásakor. 
Madarász István megyés püspök kérte fel Fehér 
Mátyás Jenőt 1942-ben a kassai dóm-plébánia 
kódex és ősnyomtatvány leltárának elkészítésére. 
A leltározás során talált rá a Collectio Dominicana 
nevű anyagra, amelyben az első bejegyzés 1227-
ből származik. Még az oroszok bevonulása előtt 
kezdte el módszeresen lemásolni és lefényképezni 
a kódexet egy rendtársával együtt, így munkájuk-
nak köszönhetően maradt meg ez a maga nemében 
egyedülálló és nagyon fontos forrás. Kassa meg-
szállásakor Bodrogszerdahelyre, innen pedig a 
budapesti domonkos kolostorba került a másolat. 
Amikor Fehér Mátyás Jenő először Sopronba, 
majd külföldre menekült, csak részletekben tud-
ták utána küldeni a jegyzeteit. (BAKAY, K. 1999)  

Az 1967 és 1968-as amerikai kiadás után, 
itthon 1999-ben jelenhetett meg Fehér Mátyás 
Jenő: A középkori magyar inkvizíció című műve 
Bakay Kornél régész-történész előszavával. Nem 
tehetjük meg, hogy nem vesszük számba ezt a má-
sodlagos történelmi forrást, annak unikum volta 
miatt. Alapos történelmi kutatásokat folytató, do-
monkos rendtörténész által lejegyzett forrásról van 
szó. Fehér Mátyás Jenő számos más történelmi 
munka megírásával is bizonyította hozzáértését. 
Nem beszélve arról, ha kétségbe vonjuk a Kassai 
Kódex forrásértékének hitelességét, akkor más 
történelmi forrásunkat sem vehetnénk számításba. 
Megemlítem itt Kézai Simon: A magyarok csele-
kedetei című munkáját, amely eredeti formában 

nem, hanem szintén csak többszöri másolat útján 
maradt fenn az utókor számára. (KÉZAI, S. 2004: 
155) Azt tartom követendő módszernek, hogy a 
forrásban szereplő tények és adatok vizsgálata 
után, ha azok egybe vágnak a néphagyományból, 
legendákból eredő, topográfiai, nyelvészeti, nép-
rajzi, történelmi és egyéb forrásból származó is-
mereteinkkel, akkor el kell fogadjuk a kódex for-
rásértékét is. 

Bakay Kornél régész-történész azon a véle-
ményen van, hogy alapos tudományos vizsgálat 
alá kellene venni a kódex-másolatot, nem pedig 
elhallgatni annak létét. (BAKAY, K. 1999)  

Annyi mindenesetre elmondható, hogy a ma-
gyarországi inkvizíciós perek egyedülálló módon 
zajlottak le. Hogy megértsük miért, nézzük meg, 
hogy milyen események történnek ekkor - néhány 
évvel a kódex első bejegyzése előtt - III. Ince pá-
pasága alatt. 1215. november 11-30. között a pá-
pa összehívja a IV. lateráni zsinatot. "Az egyete-
mes zsinat 70 kánont alkotott, főleg az egyházi 
élet reformjáról, a hit, az egyházi jog és az egyházi 
fegyelem kérdéseiről, a szentmiséről, a búcsúkról. 
Kimondták az új szerzetesrendek alakításának ti-
lalmát is. Rendelkeztek a Balkánon, Észak-Itáli-
ában és Dél-Franciaországban terjedő eretnek-
ségek, a bogumilok, a patarénusok, az albigensek 
és a valdensek elleni harcról. Az eretnekek elleni 
keresztes háború támogatása mellett a 3. kánon-
ban törvényerőre emelték az inkvizíciót elrendelő 
pápai intézkedéseket. Az eretnekek elleni harc 
képezte a középkori pápaság egyik alapvető fel-
adatát, hiszen azok az egyház egységét is veszé-
lyeztették.” (GERGELY, J. 1999: 89) A kor több 
európai országában a keletről terjedő, manicheus2 

                                                 
2 Az Új Idők Lexikonában a következő található az 
Ekbatában, perzsa mágus családban született Mani tanairól 
elnevezett vallásról "...gnosztikus tanrendszer. Zoroaszter 
vallását akarta reformálni;...E szerint a két örök őselv, a 
fény és a sötétség, harcban áll öröktől fogva; az ősember 
fényből állott, de belőle a sötétség egy részt elrabolt és az 
anyagba zárta: így jött létre a most élő ember. A fény 
kiszabadítására jött el látszólagos testben Jézus; a megváltás 
az anyagtól való szabadulásban áll. Ezért a tökéleteseknek 
tartózkodniuk kell a hústól, szesztől, az állatok és növények 
pusztításától, le kell mondani a föld javairól és a házas-
ságról. Mani elvetette az egész Ószövetségi szentírást és az 
Újszövetség nagy részét....(Szent Ágoston sokáig hívük volt). 
A vallás Iránból Sziriába, Afrikába, Rómába is elszivárgott. 
Több középkori szektában a M. újjáéledt (albigensek, kata-
rok). " (ÚJ IDŐK LEXIKONA, XVIII. kötet, 1938: 4404) 



  MAGYAR HAGYOMÁNYOK 

 27 

gyökerekre visszavezethető eretnek mozgalmak 
visszaszorítása és a katolikus vallás hegemóniá-
jának megerősítése volt tehát az inkvizíciós perek 
valódi célja. A Kárpát-medencében, az akkori 
Magyarország területén zajló perek sajátossága az 
volt, hogy kimondottan a táltosok ellen irányult és 
végül nem végződtek máglyahalállal, mint álta-
lában történt ez Európában. Mindössze két vég-
zetes kimenetű esetet említenek a jegyzőkönyvek; 
az egyik a sárospataki, a másik a kalocsai táltos 
lázadás volt. A sárospataki lázadás esetében az el-
ítéltek homlokára a kereszt jelét sütötték, vagyo-
nukat elkobozták, hét határból elűzték őket. A 
kalocsai perben 50 táltost felakasztottak. De ezek 
az esetek nem is kimondottan a gyógyításról szól-
tak. Általában elmondható, hogy a legsúlyosabb 
büntetés „csak” a táltosok elűzése, gyógyító botja-
ik elkobzása volt. A gyógyító botoknak fontos sze-
repük volt. Ezek egyszerű fa- vagy nyílvesszőből 
készültek, és valószínűleg ezekre rótták fel ro-
vásírással az évszázados gyógynövényrecepteket 
és a betegségdémonok neveit. A megidézett tanúk 
vallomásának köszönhetően, akik mindig kiálltak 
gyógyító táltosaik mellett, általában nem voltak 
véres vonzatai a magyarországi inkvizíciós perek-
nek. Ennek oka valószínűleg az lehetett, hogy a 
gyógyító táltosok ténylegesen a szegényekért mun-
kálkodtak. Ez az ingyenes, a népért való gyógyító 
tevékenység a kor párizsi és olasz egyetemein3 
végzett hivatásos orvosainak nem tetszett, mivel 
riválisnak tekintették őket. Sőt mi több, amiatt 
sem bántották az inkvizítorok a táltosokat, mert 
olyan eseteket gyógyítottak, amiről az orvosok már 
lemondtak, mert betegüknél nem tudták előidézni 
a gyógyulást. Így érthető, hogy a vallomást tévők 
hálásan emlékeztek meg igaz gyógyítóikról. Ahol 
betegség ütötte fel a fejét, a táltosok mindig meg-
jelentek, és mindig ingyen gyógyítottak, „Isten 
szerelméért”. Előfordult, hogy néha elfogadtak 
egy kis élelmet vagy szállást. Egy hajdankori ma-

                                                                               
Megjegyzem, hogy nem látszólagos, hanem látszó testben jön 
el Jézus. Mani halálának emlékezetére tartották legnagyobb 
ünnepüket, a Béma ünnepet. A szent vacsora résztvevői ma-
gas fénytartalmú gyümölcsöket; szőlőt, dinnyét valamint ke-
nyeret fogyasztottak. (TÓTH, T. 2002) 
3 Az egyik egyetemnek - Bologna - magyar vonatkozásai is 
vannak. 1216-ban - ugyan nem orvos - de két tekintélyes 
kanonista tanít itt, két Hungarus, az egyik rektori minő-
ségben, Paulus, a másik Damasus. (FEHÉR, M. J. 1999) 

gas kultúra hozadéka volt gyógyító képességük.4 
Ha mindennapi tevékenységüket vizsgáljuk; erdő-
járók, makkoltatók, szénégetők, pásztorok voltak. 
Tudásuk apáról fiúra szállt, születéssel lettek tál-
tosok vagy valamelyik táltos gyógyító segédjeként 
tanultak gyógyítani.  

A kódex tanúsága szerint 56 pert folytattak le 
a nagy Magyarország különböző településein gyó-
gyító táltosok ügyében.  

Vegyük most számba a peranyagok alapján a 
táltosok gyógyító tevékenységének fajtáit. Előze-
tesen szeretném leszögezni annak fontosságát, 
hogy a táltosok gyógyításainak egyik alapkrité-
riuma az Istenben való hit megléte és a gyógyí-
tóban való feltétlen bizalom volt. Csak abban az 
esetben vállalták el a beteg gyógyítását, ha annak 
hitéről meggyőződtek. A következő fontos mozza-
nat, amiről a jegyzőkönyvek beszélnek az, amikor 
a gyógyítás megkezdésekor a táltos és segéde 
szinte ráhangolódtak a gyógyításra. Énekeltek és 
egyéb technikákat is alkalmaztak a gyógyító lég-
kör megteremtéséhez. Már kezdünk valamit meg-
sejteni annak a tudásnak mindent átfogó jellegé-
ből, ami a táltos hagyományokban tükröződik. 
Nyelvünkben megmaradt a táltosok személyéhez 
kapcsolódva annak a kifejezése, amikor valaki sa-
ját adottságait meghaladva rendkívüli teljesít-
ményt nyújt. Ezt az állapotot a következő szólással 
fejezzük ki: "Megtáltosodott".  

A gyógyítás bevezető szakasza lelki ráhango-
lódással - mai szóhasználattal úgy mondanánk, 
hogy meditációs vagy révült, révüléses állapotba 
kerüléssel - kezdődött. A mágusok, magik, - mert 
a peranyagokban ezeket a kifejezéseket is hasz-
nálják - a testi betegségeket gyógyították, de a 
lélek és a szellem tisztítása, felemelése Istenhez, 
elsőrendű, alapvető szerepet játszott a gyógyítás 

                                                 
4 Fehér a következőt írja im. Függelékében a mágus és 
sámán kultúráról:" a magus a káldus papi nemzedék vagy 
osztály keretében szakrális cselekményeket, gyógyításokat, 
jóslást és írástudást jelesül művelő tagja volt, de időben még 
messzebbre nyúlik vissza a sámán szerepe, a Shamas szu-
mér Napisten szolgáinak tisztségviselő neve. Mindkét név 
ősi, mezopotámiai eredete egyre valószínűbbé teszi a hipo-
tézis helyességét hogy az elszíntelenedett ősi magyar mitoló-
gia gyökerei, a káldok nemzetségének Van-tó környéki mű-
veltségéből táplálkoztak, amely viszont már szumir örök-
ségnek bizonyul." (FEHÉR, M. J. 1999: 481) Ezzel szem-
ben Pap Gábor megfogalmazza az ún. szumér örökség má-
sodlagosságát, illetve a két kultúra (magyar és szumér) kö-
zös tövűségét. (PAP G. előadása 2004) 



MAGYAR HAGYOMÁNYOK 

 28  

folyamatában. Ehhez alkalmaztak „ráolvasáso-
kat”, vontatott, litániaszerű recitálásokat, kezdet-
leges zenei eszközök kíséretének segítségével. A 
hatás érvényesülésében biztos, hogy szerepet ját-
szott a zene rezgés természete is. Valószínű, hogy 
ebből a korból ered az a gyerekdal - amelyet mai 
napig énekelnek gyermekeink: 

 
„Gólya, gólya, gilice, 
Mitől véres a lábad, 
Török gyerek megvágta, 
Magyar gyerek gyógyítja, 
Síppal, dobbal, nádi5 hegedűvel.”  
 

Igen, biztos, hogy a táltosok eszköztárában 
szerepelt a síp, dob, nádi hegedű is. A napokban 
különleges bizonyítékát találtam annak, hogy a 
zenével gyógyító táltosok ugyanúgy működnek a 
góbi sivatagi mongolok között napjainkban, mint 
hazánkban egykor működhettek. 2005. december 
5-én 2100 perckor közvetítették az M2-es csa-
tornán azt a 2003-ban készült német-mongol do-
kumentumfilmet6, aminek a címe: A pityergő teve 
története. A nomád, tevetartó család a kisteve 
megszületését várta, de a nehéz, elhúzódó, első 
szülés után a teveanya nem akarja elfogadni és 
szoptatni kicsinyét. Ekkor a családfő úgy dönt, 
hogy elhívnak hozzá egy hegedűst. Érdekes volt 
megfigyelni magát a hegedűt is: téglalapformájú, a 
vége faragott lófejformában végződött. És úgy lát-
szik ez nem véletlen, hiszen a magyar táltosnak is 
táltosló a segítője népmeséinkben. Ez a táltosló 
lehetett megfaragva a nomád gyógyító hegedűjén. 
Míg a gyógyító játszott a hangszeren, addig a 
gazdasszony simogatta az anyateve nyakát és éne-
kelt. S egyszer csak a teve szeméből elkezdtek po-
tyogni a könnyek. Ekkor már hagyta, hogy ki-
csinye szophasson. A gyógyító a következőket 
                                                 
5 Itt mondok köszönetet Hervay Tamásnak, hogy felhívta 
figyelmemet a nádi szó ősi, szanszkrit értelmére, mely 
ideget, az idegrendszer hajszál csővezetékeit jelenti. Ez 
kapcsolódik ilyenformán a magyar nyelv nád szavához, ami 
viszont üreges szerkezetű növényt jelent. Tehát a nádi he-
gedű valószínűleg valamilyen ideggel ellátott vonós hang-
szer volt.  
6 Die Geshichte vom weinenden Kamel, 2003, rendező: 
Luigi Falorni, Byambasuren Davaa, forgatókönyvíró: L. 
Falorni, B. Davaa, operatőr: Luigi Falorni, zene: Marcel 
Leniz, Marc RiedingerChoigiw Sangidorj, producer: Tobias 
Siebert, Natalie Lambsdorff, Evi Stangassinger, vágó: Anja 
Pohl, szereplők: Janchiv Ayurzana, Chimed Ohin 

mondta: "Most már megnyílt a lelke a szeretetre". 
Megdöbbentő képsorok voltak ezek s bennem óha-
tatlanul felidézték, amit táltosaink gyógyító szoká-
sairól, a zene gyógyító erejéről s magáról a "nádi 
hegedűről" próbáltam az előbbiekben felvázolni.  

A gyógyítás következő mozzanata a környezet 
megtisztítása volt. Ennek kapcsán a házsarkok-
ban, szögletekben és a ház körül is lármát csap-
tak, hogy a gonoszt, betegségdémonokat - ami hi-
tük szerint a betegséget okozza - elűzzék. Nem-
csak lármát csaptak a gonosz elűzésére, hanem a 
sarkokat vízzel - ami tisztaság jelképe - meghin-
tették. A magyar népnek külön szava volt a gyó-
gyítást körülvevő ördögűzési technikákra: „sigér”. 
Ez a szó kifejezte azt, hogy gyógyítók a gonosz 
eltávolításával gyógyítottak és ezért volt szükség a 
gyógyítás során a sok tisztálkodási szertartásra. A 
ház és a ház sarkainak megtisztítása után magát a 
beteget is megmosdatták. A táltos gyógyítók gon-
dolkodását jól érzékelteti az a magyar közmondás, 
ami nem véletlenül maradt fenn évszázadok múl-
tán is a köztudatban: „Tisztaság fél egészség”. 

Azután hogy meggyőződtek a beteg hitéről, 
ráhangolódtak a gyógyításra, megtisztították a kör-
nyezetüket és a beteget, következett a tényleges 
gyógyítás. Vegyük most sorra ezeket a gyógyítási 
módozatokat, úgy, ahogy az inkvizíciós jegyző-
könyvekben szerepelnek. 

 

- Diagnózis felállítása: beteg ütőerének megta-
pintásával, lázméréssel, szívhangok meghallga-
tásával, torokvizsgálattal, szem szivárványhár-
tyájának vizsgálatával, vizelet-ürülékvizsgá-
lattal. 

- Reumatikus betegségek: 
a. hevített kövek vízbe való bedobálásával, a 

felszálló forró gőz gyógyító erejének hasz-
nosításával; 

b. gőzölés után „szénapakolás”-al; 
c. vizespakolásokkal, zuhanyokkal. 

- Szembajok gyógyítása: hályoglevétellel, a szem 
szivárványhártyájának vizsgálatával. 

- Felfúvódás ellen: faszénen szűrt víz itatása. 
- Fejgörcsök kezelése. 
- Folyóba esett fiú megmentése: "új lelket öntött 
belé". 

- Pókós lovak, felfúvódott állatok gyógyítása.  
- Külön eljárás volt arra, hogy a tehén több tejet 
adjon: a tehén alfelébe "flautá"-val fújtak.  

- Szülés levezetése. A szülő asszonyt a küszöbre 
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ültették (analógiák néphagyományunkkal) és 
"Szent Bábá"-t hívták segítségül. Vérfolyásos 
asszony meggyógyítása. 

- Súlyos vesebetegség, vesekő gyógyítása. 
- Gyomorgyengeség gyógyítása. Véres kólikában 
szenvedő kicsi gyereket hánytatással kezeltek.  

- Gutaütött, járni nem tudó beteg meggyógyítása.  
- Szent Illés bajából betegek és lovak kígyó-
gyítása.  

- Szent Lázár nyavalyájának (lepra) kenőcsökkel 
való gyógyítása. 

- Szent Vitus táncának (epilepszia) gyógyítása. 
- Rosszul forrott sípcsont újra eltörése, sínbe té-
tele. 

- Beteg kutya harapását megtüzesített késsel ki-
metszették. 

- Gyerekgyógyítást végeztek kézrátétellel. 
- Ördögűzés. 
- Értettek az "aqua vitae", a pálinka előállí-
tásához. 

- Sebészeti beavatkozások: érvágás, kelevények, 
daganatok felvágása. Nyílvessző eltávolítása. A 
műtéti beavatkozásokat úgy végezték, hogy egy 
fehér lepellel letakarták a beteget, amelyen egy 
luk volt a műtendő terület felett. Ez nagyon ko-
rai előképe a modern műtéti eljárásoknak. Már 
a honfoglalás kori sírok tanúsága szerint is vé-
geztek a magyarok koponyaműtéteket. A nagy 
számban előkerült trepanált koponya leletek 
azt mutatják, hogy a műtét alanyai túlélték azo-
kat a bonyolult műtéteket - amelyeket mai kór-
házi körülmények között komoly technikai fel-
szereléssel végeznek csak.  

-  Egyéb, nem gyógyító eljárásként varázsvesz-
szővel megtalálják az elapadt forrásokat. 

- Betegségdémonok nevei a jegyzőkönyvekben:  
„Qorság”7 (Kórság szavunk a korábban emlí-
tett szótár szerint nyavalyatörést jelent.) 
„Yuz” fülbaj okozója. Ellene tetőrózsa húsos 
leveleinek kipréselt levét csepegtették a fülbe. 
„Purke” nevű bőrbetegség, vagy égési sérülés, 
amit gúnárzsírral kezeltek. 
„Zamog” (cammog) nevű betegség, öregek be-
tegsége. 
„Suklan” nevű betegség. Terhes asszonyok  

                                                 
7 Az idézőjeles átírások magyar kifejezések a periratban, 
amelyek a kor szokása szerint a latin nyelvű megfogalmazás 
miatt maradtak fenn ilyen átírásban a kódexben. De még így 
is átsüt rajtuk a magyar eredet.  

szédülése. 
„Niéva” az abortusz neve. 
„Arta”. Gondoljunk itt ártány8 nevű ősi sza-
vunkra. 
A feltárt forrás alapján - röviden áttekintve - 

ennyit tudhattunk meg a középkori kódexből a tál-
tosok gyógyítási eljárásaira vonatkozólag. A tálto-
sok rendjének több fokozata is volt. A táltosok 
vagy "mágusok, magócok”, nemcsak gyógyítók, 
orvosok, vagyis "arbisok", hanem regösök, igricek, 
vándorzenészek, vagyis "harisok, harsányok", 
pásztoremberek, juhászok, vagyis "bácsok", erdei 
emberek, vagyis "boksák" és látnokok, istennéző 
jóspapok, varázslók, vagyis "varasolók, barusok" 
is voltak egy személyben. Papi teendőikhez tar-
tozott az ünnepek megtartása. A Zala megyei 
Szent Györgyfalva táltosát, Degesdet azzal vádol-
ták többek között, hogy püspök módjára öltözött, 
süveget viselt, madártollas ruhában szertartást 
végzett. De az ifjúság ősi ceremóniákkal való meg-
ismertetése, a házasság előtti, a halotti szertar-
tások elvégzése, rovásírás és az ősi regék, mesék, 
dalok tanítása is a mágus tiszte volt. Hagyomá-
nyosan ők végezték a lóáldozat szertartását, vala-
mint a kerecsen sólymok megáldását-röptetését a 
téli napfordulón. Ez utóbbi ünnep a keresztény 
egyház karácsonyával esik egy időbe. 

Elmondható, hogy a táltosok mindent átfogó 
tudásukkal a falu hagyományőrzői, költői, gyógyí-
tói, nevelői, erdőgazdászai, pásztorai, juhászai, 
papjai voltak egy személyben. Értettek ahhoz, 
hogy a szomorkodókat felvidítsák és felkeltsék az 
emberek vidámságát. Ismerték a csillagok járását, 
madarak röptéből és hangjából tudtak jósolni. 
Gondoljunk csak Attila király történetére a gó-
lyákkal. Aquileia ostromára készülődvén erről a 
következőképpen ír a Képes Krónika: "Történt egy 
napon, hogy midőn körüljárta a várost sok va-
rázsló kíséretében, akikben hite sugalmazására 
nagyon bízott, egy gólyát pillantott meg, amint fel-
szállt a tengerről egy palota tornyára, ahol fészke 
volt. Akkor a csőrébe vette egyik fiókáját, és a 
tenger nádasába vitte. Azután visszatért és fész-
                                                 
8 Czuczor-Fogarasi szerzőpáros A magyar nyelv szótárában 
az alábbiakat írja ártány címszó alatt: "kiherélt kandisznó. 
Néhutt így nevezik az emsét is, melynek görgőjét kimet-
szették. Gyöke a metszésre, szúrásra vonatkozó ár, melyből 
lett: árt = metsz, herél (=írt, ort) s a rokon ür, melyből a 
herélt kos neve: ürü,…”(CZUCZOR, G. - FOGARASI, J. 
CD ROM) 
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kével együtt a többi fiókáit is átvitte. Ennek lát-
tára Atyla király összehívta katonáit, és így szólt 
hozzájuk: "Nézzetek oda, társak, ez a gólya a jö-
vendőt jelzi, érzi, hogy leromboljuk a várost, me-
nekül, hogy ne pusztuljon el a polgárokkal 
együtt"" (Képes Krónika, 2003: 54) Tehát már 
Attila király idejében is lehettek olyan varázslók, 
látnokok, táltosok, akiknek a tanácsát az uralkodó 
kikérte, akiknek hallgatott a szavára. Ez csak úgy 
lehetséges, ha feltesszük egy egykori ősi, magas 
kultúra és tudás meglétét, melynek a mágusok 
tudói és átadói voltak. Tették a dolgukat a sze-
gényekért, ingyen gyógyítottak "Isten szerelmé-
ért". Wass Albert személyes élménye alapján 
tudjuk, hogy 1921-ben még volt ilyen gyógyító 
ember és Erdély hegyei között az ősi hagyomány 
talán utolsó tanúja még gyakorolta tudását. Jó 
lenne, ha elmondhatnánk, hogy ma is vannak a 
szó igazi értelmében vett táltosaink. Akik, úgy 
mint egykor, teszik amit kell. Gyógyítják a bete-
geket, megőrzik és továbbviszik ősi hagyománya-
inkat, szertartásainkat, regéinket, meséinket, da-
lainkat. Talán ma is van közöttünk néhány magóc, 
mágus, tátos... 

Amikor idáig jutottam a táltos hagyományok 
kutatásában, felvetődött bennem a kérdés, hogy 
miért nem került említés a jegyzőkönyvekben ar-
ról, hogy a gyógyítást Jézus nevében végzik? Az 
inkvizíciós perek idején már több mint 200 éve 
keresztény államként működött országunk. A ma-
gyar Szent Koronán - melyet legkésőbb 1000-ből 
datálnak - Jézus és a két gyógyító szent; Damján 
és Kozma is szerepelnek, tehát már az ő ábrázo-
lásuk is azt sugallná, hogy a jézusi hagyományok 
szerepet kapjanak a magyar gyógyító hagyomány-
ban. De a peranyagok tanúsága szerint mégsem 
így van. Mindig csak arról tesznek említést, hogy 
"Isten szerelméért" gyógyítottak. A két dolog tud-
niillik nem ugyanazt jelenti számunkra. Előbbi 
esetben "Isten szerelméért" gyógyítottak, és egyéb 
olyan - a késői útókor által - pogánynak nevezett 
szertartásokkal kísérték a gyógyítást, amit ma úgy 
hívunk, hogy táltos gyógyítás, de nem Jézus nevé-
ben. Utóbbi esetben pedig, a katolikus kultúrkör 
hagyományának továbbéléséről lenne szó. Szeret-
nék itt visszautalni arra, amit az ősi mágusok 
kultúrájáról írt Fehér M. Jenő a mezopotámiai 
gyökereket kutatva. Igazat kell adnom neki abban, 
hogy táltos hagyományaink valószínűleg sokkal 
régebbi eredetűek, közük van a mezopotámiai 

kultúrához, de nem közvetlen átvételről, hanem 
azonos gyökerek meglétéről lehet szó. Ne keverjük 
össze a mezopotámiai gyökerű shamas isten papjai 
által közvetített tudást, a XVIII. századi sámániz-
mus továbbélésével az ural-altaji népek körében, 
mely a tibeti lámaizmus közvetítésével jutott el 
oda9.  

A magyarországi táltos inkvizíciós perek ta-
nulmányozása kapcsán úgy gondolom, hogy a mi 
népünknek mind a más térből és más időből ere-
deztethető táltos/mágus gyógyító hagyományokat, 
mind pedig a Szent Korona által közvetített jézusi, 
damjáni, kozmai gyógyítást - Isten akarata okán - 
lelkünk és nemzeti történelmünk részévé kellett 
integrálnunk. Valahogy úgy működhet ez, mint 
egy holografikus kép, vagy egy különlegesen szé-
pen csiszolt gyémántdarab, ami csak akkor mutat-
kozik meg igazi pompájában, amikor minden ol-
dalról alaposan megvizsgáljuk. Nagyobb törté-
nelmi távlatból tekintve, ezért kellett, hogy el-
szenvedjék a táltosok üldöztetésüket - és ők vál-
lalták is ezt a sorsot tudatosan. Azt, hogy ez a 
vállalás tudatos volt, arra az alábbi részletet sze-
retném idézni Ithe mágus peréből, mely a sümegi 
várban zajlott. Kezel László tanú az inkvizíció 
során az alábbiakat vallja erről: „Többször kértem 
Ithe mágust, hogy a sok történetet elődeink dicső 
tetteiről mondja el, hogy azokat örök időre le-
írjam, azt válaszolta, hogy Isten nem akarja hogy 
azok szentségtelen kezekbe kerüljenek és csak ki-
választottak emlékezetébe írja ezeket a dolgokat, 
így mondták neki az öregek, akiktől tanulta.” 
(FEHÉR, M. J., 1999: 337) Ezért kellett szem-
besülniük az intézményesen kereszténnyé váló 
egyház üldöztetésével és meg nem értésével, ami-
kor felvillant egy-egy gyógyítás során ősibb korból 
eredeztethető tudásuk. Vállalniuk kellett mindezt 
azért, hogy az ősi regék, mesék, jelentéstartalmak, 
gyógyításmódok is beépülhessenek a magyar ha-
gyományokba, és ne tűnjenek el teljesen. Mint 
ahogy ez így is történt, hiszen a regölés, mese-
mondás, mondókázás, éneklés, népi babonák, ősi 
gyógyításmódok, stb. formájában fennmaradt tál-
tos hagyományainknak egy-egy szelete. 

De lehetett annak valami oka, hogy a táltosok 
vállalták különállásukat. Talán a kor hivatalos ke-
reszténységének képviselői nem mind lehettek 

                                                 
9 BAKAY, K. szíves közlése 2005. november 12-én  
a MBE Nagy Lajos Király Magánegyeteme előadásán. 
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szent emberek, ahogy ez Kezel tanú vallomásából 
kiderül. És ezzel nem volt szabad, hogy az ősi 
tudás keveredjen. Mindemellett nem kérdője-
lezem meg Szent István királyunk általi térítés és 
a keresztény vallás felvételének szükségességét. 
Ez volt az a kapcsolódási pont, ahol ősi tudásunk 
elérhetővé vált az európai kultúra számára. Más-
különben nem is volna érthető Szkítiából, 
Dentümogyerből, Önedbelia fejedelmétől szárma-
zó Emese ősanyánk álma: "...tőle született meg 
Álmosnak nevezett fia. Az Álmos nevet azonban 
isteni közbelépés eredményeként nyerte, mivel 
várandós anyjának álmában égi látomás jelent 
meg turulmadár képében. Az reászállván, mintegy 
teherbe ejtette és tudomására hozta, hogy méhéből 
forrás fakad s hogy ágyékából dicsőséges királyok 
származnak majd, akik azonban nem saját földjü-
kön fognak sokasodni..." (ANONYMUS, 2004:12) 
Anonymus mintegy előre vetített képét adja A 
magyarok cselekedeteiben című munkájában 
szent Árpád-házi királyaink; Szent István, Szent 
Imre, Szent László és szent királyleányaink; Szent 
Margit, Skóciai Szent Margit, Szent Erzsébet, va-
lamint Árpád- és Anjou-házi Szent Hedvig törté-
nelmi színpadra lépésének. Az egyik táltosperrel 
kapcsolatban is felmerül Árpád-házi Szent Margit 
neve. Rajag fia Ladomér és Boksa táltosok, akik 
négy beginával Békásmegyeren gyógyítottak, ál-
dozatot mutattak be, a betegek daganatait felvág-
ták, a műtét előtt imádságot tartottak. Tevékeny-
ségük miatt fogságra és verésre ítélték őket. Ez 
ügyben járt közbe Szent Margit és kérésére V. 
István szabadon engedi őket, és "Margit úrnő 
akarata" szerint megengedték további működé-
süket. Én fontos "fegyverténynek" tartom, hogy 
Árpád-házi Szent Margit kiállt a táltosok mellett. 
Egyrészt szentsége okán, másrészt valami más ok-
ból is, amit ma még nem látunk tisztán. De talán 
az idő felszínre hoz még olyan forrásokat, amelyek 
még jobban rávilágítanak arra, hogy honnan is 
eredhetett a mágusok tudása, és hogy Margit miért 
tartotta fontosnak, hogy közösséget vállaljon ve-
lük. Mert ennek nyomós oka lehetett. Az inkvi-
zíciós perek között, az egyik legsúlyosabb kime-
netelű sárospataki mágus lázadás kapcsán pedig 
Erzsébet királyné járt közben az elítéltek ügyé-
ben. A máguslázadás okán Erzsébet - V. István 
halála után - a még élők és leszármazottaik javára 
megváltoztatta az ítéletet.  

Magyarságkutatóként feladatomnak érzem tu-
datossá tenni ezeket az összefüggéseket. Semmi-
képpen nem szabad hagynunk ősi hagyománya-
inkat, mint nem kívánatos gyökereket lemetszeni 
történelmünk fájáról. 
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Nagyné dr. Fülöp Krisztina 
 

Mária élete, édesanyák lelke  
 

 
A „Magyar anyáknak a magyar nevelésről” új 

sorozata Máriáról szól, Mária élete édesanyák lel-
ke címmel. Célom nem más, mint ahogy a múltkor 
is már említettem, elsősorban az ősi hitvilágunk 
bemutatása, az igazság megközelítése Mária sze-
mélye körül, s hogyan lehet máriás lelkülettel ma 
a hétköznapokban élni, vallási hovatartozás nél-
kül. Úrnőként szeretni Máriát mi magyarok, mint 
Magyarország Patrónáját, mint minden magyar 
Királynőjét. Most a Boldogasszonyságról, az ősi 
hitvilágunk 7 Boldogasszonyáról, végül Mária éle-
tének hét állomásáról, evvel párhuzamban a 7 fő 
Mária ünnepről teszek említést. 

Minden előadásom elején Máriához fohász-
kodom egy-egy verssel. Mostantól szeretném Önö-
ket megajándékozni egy körülbelül 10 évvel eze-
lőtt általam gyűjtött Mária imákkal és énekekkel. 
Mentes Miklós bácsi mondta és énekelte kérésem-
re kazettára, aki az ősi imádságok, és énekek 
tárházát őrzi itt a fővárosban, s akinek ősei között 
volt Mentes Mihály (1891-1960) aki a teológia ta-
nára volt a győri papnevelőben, majd címzetes 
prépost és székesegyházi kanonok. A két világ-
háború közötti katolikus költészet egyik neves 
képviselője volt. Ezzel az idézettel jelent meg 
„Magyar imádság” címmel 2001-ben válogatott 
versei: 

 

„Ó jó vagy, Uram: kincses gazdagságod, 
Mint telt medence hűs vize, kiárad. 
Lelkemre ömlik, füröszt kegyelemben, 
Áldott magadban, csoda-életedben. 
S hogy irigyek, gonoszok meg ne lássák, 
Titokban adod magad-áradását. 
S míg sajnálnak, milyen koldus vagyok: 
Lelkemen fényes koronád ragyog.” 
 

Új hónap kezdődik és új időszak május else-
jével Magyarország és a magyarság életében. Má-
jus hónap Mária hónapja, Szűzanyáé, s a Boldog-
asszonyé. Nincs más reményünk, mint vele 
kezdeni, rá bízni újra és újra életünket, orszá-
gunkat. Kérjük őt őszinte akarással, hogy a rette-
netesen sok elkövetett bűn ellenére vigyázzon 

ránk, legyen velünk, s irgalmas szeretetével járjon 
közbe értünk. 
 

I. részI. részI. részI. rész    
    

BoldogasszonyságBoldogasszonyságBoldogasszonyságBoldogasszonyság    
    

Bevezetőként szeretnék idézni Lévai Mihály 
hatvani prépost-plébánostól, aki pápai prelátus és 
választott püspök is volt, „A Boldogságos Szűz 
Mária élete, tisztelete, szenthelyei, legendái” 
című 1935-ben kiadott könyvéből. Így ír a „Bol-
dogasszony” fejezetben: „Magyarok Nagyasszo-
nya, a Boldogságos Szűz, akit népünk Szent István 
óta mindig különös fiúi szeretettel tisztelt, olyan 
csodálatos kegyelmekkel áldotta Mária országát, 
aminőkkel talán a világ egyik nemzete sem di-
csekedhetik. Nemcsak védőasszonya volt ennek a 
sokat szenvedett országnak, nemcsak Szent István 
koronáját tartotta meg mindig szent fényében, ha-
nem egyszerű gyermekeit is a vigasztalások és 
kegyelmek harmatával áldotta sok-sok század óta. 
Messze a Fertő-tó partjain fejedelmi templom ég-
benyúló tornyai hirdetik Boldogasszony dicsőségét 
abban a faluban, amelynek Boldogasszony volt a 
neve hosszú századokig. Ma Frauenkirchen a ne-
ve, de az a templom és az áhítat, amely itt hirdeti 
a Boldogságos Szűz dicsőségét, magyarok áldo-
zatából, magyar szívek hű szeretetéből sarjadt ki. 
Messzi múltak magyar könnyei és magyar hála-
adásai még most is ott lebegnek a pazar díszben 
pompázó boltívek alatt. 

Háromszázharminc évvel ezelőtt (ma már kö-
zel négyszáz éve) a boldogasszonyi ferences atyák 
vastag könyvben adták ki a boldogasszonyi kegy-
helyen történt háromszáz csodálatos gyógyulás 
hiteles leírását. A könyvnek ez volt a címe: 
„Titkos értelmű rózsa”. A boldogasszonyi csoda-
tévő Máriát ma is így nevezik. A templom aranyos 
pompájában olyan az oszlopos főoltár, mint valami 
királyi palota pazar homlokzata. A homlokzat 
középső nyílásában a tündöklő főoltáron szikrázó 
aranyváza, benne a legszebb virág, a titkos értel-
mű rózsa, Mária ősi szobra. Kétoldalt Szent István 
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és Szent László szobrai hódolnak a Mennyek 
Asszonyának. A Boldogságos Szűz balkezében 
aranyjogar, jobbkarján a kis Jézus, mindkettőjük 
fején drágakövekkel kirakott aranykorona, fölötte 
kiterjesztett szárnyú angyalok az aranyos háttér 
ragyogásában. A Szűzanya selyempalástján kin-
cseket érő ajándékok: ezüst, arany, gyöngy, drága-
kő. És a szobor alatt ott az évszám: 1240. A frak-
nói vár ősi kápolnájában őrizték ezt a hársfából 
faragott Madonna-szobrot.” 

„A magyar nő mindig a Boldogasszonyban 
látta nőiségének örök példaképét, és ezért tisztelte 
is őt a magyar férfi mindig úgy, mint a Boldog-
asszonynak részére küldött földi mását. Nemhiába 
dicsérik a krónikák mindig feltűnően őseink tiszta 
családi életét. Európa népeinél pedig szinte köz-
mondásszerű lett a „lovagias magyar nép” elne-
vezés. A lovagoknak éppen az volt egyik vállalt fő-
tulajdonságuk: a nőtisztelet. Ezért az sem vé-
letlen, hogy a középkor egyik legtündöklőbb 
lovageszménye éppen egy magyar! Éppen a táltos-
király-dinasztia, az Árpád-ház legdicsőbb, legen-
dás kivirágzása: Szent László király.” - írja Daczó 
Árpád atya, akitől már a múltkor is idéztem. Ő az 
a Ferenc-rendi szerzetes pap (páter Lukács), „aki 
először 1980-ban, a Népismereti dolgozatokban 
közölt feltűnően érdekes írást a gyimesi-kosteleki-
Babba Máriáról, aki a néphitben azonos a csík-
somlyói Szűz Máriával. Több évtizedes kutató-
munka eredményeként felmérte mindazt, amit a 
székely, valamint a csángó néphit erre vonatko-
zóan megőrzött az ősmagyarság istenvilágából, 
hiedelmeiből, rítusaiból, illetve beolvasztott a ke-
resztény világképbe. Választ keres arra a kapcso-
latra, amely a régi magyar mitológia Boldog-
asszonya, ősvallásunk Holdistenasszonya, a ke-
resztény Boldogságos Szűz Mária, valamint ókori 
vallások változatos kulturális hatásai, és amelyek 
mind a mai napig meghatározzák vallásos világ-
nézetünket.” Írja Kozma Mária „Csíksomlyó tit-
ka” című könyv hátlapján. „Nos, hogy mennyire 
igaza van ebben a kérdésben, bizonyítja a babám 
kifejezés! A szeretőm, a kedvesem, az életem 
megtalált másik fele miért babám? Azért, mert 
Babba küldi nekem őt, mintegy önmaga helyett, 
hogy legyen általa már itt a földön ő, a kicsi 
mennyországom. Mert ő a királynője az én ottho-
nomnak, az én családomnak.” - folytatja elmél-
kedését Lukács atya. „Mert ő a királynője az én 

otthonomnak, az én családomnak. A moldvai 
csángó még most is olyan dallamosan ejti ki az 
otthont. Nem egy szóval, hanem kettővel: ott-hon. 
Mert az az a hely, ahol a honja, a fészke, a haj-
léka, a szállása (ezek gyönyörű ősi szavaink), a 
meleg családi tűzhelye van. Ahol igazán hon van, 
ahol boldognak tudhatja magát, mert ott, a családi 
tűzhelyen mindig őrzi, nemcsak az égő parazsat, 
hanem a szeretet melegét is, a babám! Őseink ott-
hona, mindegyik, Babba szentélye volt, mert benn 
ott trónolt a Boldogasszony! A palócoknál mind a 
mai napig a ház fő tartóoszlopának a neve boldogboldogboldogboldog----
anyaanyaanyaanya. 

 

A magyar asszony uramnak nevezi a férjét. 
Ezzel ő, az asszony, a férje által az egyetlen Úr-
nak, az Istennek a titkát teszi jelenvalóvá a csa-
ládban. A férfi az Úr, az asszony az Úrnő. Ennek 
megfelelően hogyne volna szent a hely, szentély, 
kultikus hely a család!? A férj az Úr, a férfi, az 
külsőleg borítja be oltalmazó szeretetével a szál-
lását, mert oda száll ő vissza mindig az élet küz-
delmeiből megpihenni; a házát, mert az az ő kicsi 
hazája is, ahova hazamehet; de a nagy honját, az 
országát is, amiért néha meg is kell harcolnia a 
honfitársaival együtt. 

 

A férj, az Úr, külsőleg öleli át az életet, azt a 
darab helyet, ahol családjával él. Benn pedig ki 
van? Az Úrnő, az asszony. Ő rendezi a bennvalót, 
a belsőséget meleg fészekké. Azzá, ami a földi 
vándorló embernek ideiglenes tartózkodási helye, 
ami már itt megízlelteti vele az örökös hon meg 
nem szűnő boldogságát. A férfi a ház ura. A nő az 
otthon úrnője. A férfi az erő. A nő a szív. A férfi az 
a férj, azaz apa, annak minden feladatával. A nő 
az a feleség, azaz anya, minden áldozatos jóságá-
val és szeretetével. A feleség félemberség! Egész 
emberré a másik félemberséggel, a férjével lesz. 
És ezen egységen a Boldogasszony És ezen egységen a Boldogasszony És ezen egységen a Boldogasszony És ezen egységen a Boldogasszony õõõõrködik!rködik!rködik!rködik! Azért 
szent a házi tűzhely és szentély az otthon! Nézzük 
csak meg Szent László szabolcsi zsinatának a csa-
ládra vonatkozó rendelkezéseit! Ott istentiszteleti 
hely volt az otthon! Babba szentélye! Babba kisebBabba szentélye! Babba kisebBabba szentélye! Babba kisebBabba szentélye! Babba kiseb----
bik kultikus helye!bik kultikus helye!bik kultikus helye!bik kultikus helye!    

    

Nagy is volt addig a magyar, míg a Babba 
mosolya aranyozta be az ő kicsi családi templo-
mát, a babám ragyogó szemén keresztül. Lelki 
egységünknek pedig a bábája megint csak a 
Babba lehet! (Lám a bába szavunknak is hol van 
az eredete!) Roppant elesettségünkben, szétszóra-
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tásunkban, több más népnek való kiszolgálta-
tottságunkban most van igazán szükségünk a lelki 
egységre! Hogy legyen lelkileg egy a magyar! Úgy, 
amint a XVI. századig volt. Lelkileg egy! Addig 
Európa egyik nagyhatalma volt a magyar. Úgy, 
amint Ő volt Szent Istvánig visszamenőleg a 
PATRONA HUNGARIAE, azelőtt pedig vissza az 
évezredek dicső múltjáig, a BOLDOGASSZONY. 

Nimród ivadékainak, az Úr-i dinasztia 3000 
éves dicső fennállása utáni szétszóratásából, a né-
pek tengerében, ki őrizte meg azt a táltos népet, 
mely ma is, józan világ értékelésében már azzal is 
csodálatos, hogy még egyáltalán létezik! Ki?! Az 
Égi Édesanya! Minden bűnünk és hűtlenségünk 
ellenére Mária népe vagyunk ma is! Mert Ő, a 
Babba Mária betartja a szavát, amivel elfogadta 
Szent István felajánlását. Szent István tulajdon-
képpen csak megújította azt a valóságot, amivel 
már évszázadokkal, talán évezredekkel azelőtt, ki 
tudja hányszor és hány törzsfőnök, nagyfejedelem 
vagy éppen király tette oda népét Boldogasszonya 
anyai ölének oltalmazó biztonságába! Nagy volt a 
szkíta nép. Valamikor fél Eurázsia ura. Nagy volt 
a hun nemzet. Atilla idejében az Atlanti-óceántól 
a Csendes-óceánig hullámzottak különböző tör-
zsei. Nagy volt az avar birodalom. Ki tudja keleten 
meddig ért hatalma? Mert nyugaton a Rajna vizét 
itta Baján kagán büszke lova. 

Most hol vannak ezek a népek? Árpád vezér 
utódai idejében, Európa a magyar kalandozások 
színtere volt 100 esztendeig. Még Spanyolországot 
is megjárták. És, ők is éppen úgy eltűnhettek 
volna a történelem színpadáról, mint előző nagy 
néptestvéreik, ha...Igen, ha! Ha nem őrködik fö-
löttük a Boldogasszonyuk, a Babba. De fölöttük 
őrködött, és amikor eljött az ideje, félrehúzta tit-
kának fátylát, és mint az igazi Boldogasszonyuk 
mutatta meg magát. Mert az Ő népe volt a magyar, 
és nem engedhette azt az enyészetnek! Mert terve 
volt vele. Őt, a Boldogságos Szűz Máriát látta meg 
Babbában Szent István is, és az ország színe előtt 
ajánlotta fel neki koronáját. Illetve újította fel ősei 
maguk-odaadását. És, ezt a felajánlást akkor már 
Nagyboldogasszony fogadta el nagyon boldogan. 
Jusson eszünkbe a középkori, jellemző mondás: 

 

 „Extra Hungariam non est vita! 
Si est vita, non est ita!” 

 

Vagyis: „Magyarországon kívül nincsen élet! Ha „Magyarországon kívül nincsen élet! Ha „Magyarországon kívül nincsen élet! Ha „Magyarországon kívül nincsen élet! Ha 
van is élet, az nem (olyan) élet!” van is élet, az nem (olyan) élet!” van is élet, az nem (olyan) élet!” van is élet, az nem (olyan) élet!” Mert Ő, az Égi 

Édesanya gondoskodott erről az igazi „olyan” 
életről!” 

Daczó atya egy fohászt is megfogalmaz, 
melyet a Szentatyához intéz. Így szól: „De jó is 
volna, ha ő is így tudná meg népünk szerelmét 
Mária iránt, és Mária szerelmét az Ő népe iránt! 
És azt is, hogy ezt a szent szerelmet hogyan őrzi az 
a maroknyi székely nép még abban a mai inkul-
turációs valóságában is, mely visszavezet a kinyi-
latkoztatás előtti évezredekbe, egészen a proto-, 
vagyis az ősevangéliumig! Biztosan ez is sar-
kallaná a Szentatyát, hogy Csíksomlyóra jöjjön! 
Honnan tudta az ősmagyar, hogy azt a második 
Évát már kezdettől fogva Boldogasszonynak ne-
vezze? Honnan tudta olyan biztosan azt, amit az-
tán maga Szűzanya pecsételt meg csodálatos hála-
himnuszában, a Magnificatban, amikor egyenesen 
megjövendölte saját magáról: „Íme ezentúl bol-
dognak hirdet engem minden nemzedék.” (Lk 
1,48) Amit a SzAmit a SzAmit a SzAmit a Szûûûûzanya a jövzanya a jövzanya a jövzanya a jövõõõõre mondott önmare mondott önmare mondott önmare mondott önma----
gáról, azt gáról, azt gáról, azt gáról, azt a magyar már évezredekkel azela magyar már évezredekkel azela magyar már évezredekkel azela magyar már évezredekkel azelõõõõtt tudtt tudtt tudtt tud----
ta! ta! ta! ta! Honnan tudta? Hogy lehet ez? Mert hordozta a Mert hordozta a Mert hordozta a Mert hordozta a 
magyar az magyar az magyar az magyar az õõõõsevangélium tudatát! És várta annak sevangélium tudatát! És várta annak sevangélium tudatát! És várta annak sevangélium tudatát! És várta annak 
beteljesülését!beteljesülését!beteljesülését!beteljesülését!    Ezzel magyarázható, hogy a magyar 
aránylag könnyen és olyan hamar elfogadta a ke-
reszténységet. Mert nem kényszerből lett a magyar 
keresztény! A legszebb bizonyosság erre maga az 
Árpád-dinasztia. Nincs a kereszténység történeté-
ben még egy példa, hogy egy megtérő nép királyi 
háza, mindjárt melegében, annyi szentet adott vol-
na Krisztus egyházának, mint az Árpád-ház! 
Mennyi szentje volt akkor biztosan az egyszerű 
népünknek is! Csak hát azok nevét elsodorta a 
történelmünk sokszor kegyetlen vihara. Nem is le-
hetett ez másképp. Mária, a Babba Mária nevével 
az ajkán tanult meg beszélni, és az ő anyai oltalma 
alatt indult el életútjára mindig a magyar.” 

Ez a boldogasszonyság tulajdonsága. Ott-
honunk védelmezője, nőiségünk örök példaképe, 
boldogságunk szerzője, áldozatos jóság és szeretet 
tanítómestere, házunk szentélyének bábája. Nim-
ród ősünk és szkíta népünk oltalmazó biztonsága, 
országunkról gondoskodó Égi Édesanya, az ős-
evangélium több ezeréves hordozója, kinek útján 
ma is járunk, s járnunk kell, hogy legyen még útja 
a magyarnak! Mivel pedig most az anyaságról van 
szó, anyák példáját is idézem. A szent anyák kö-
zül, legalábbis részemre, erősen fénylő csilla-
gokként, hárman tündökölnek a szentek galé-
riájában: Árpád-házi Szent Erzsébet, Skóciai 
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Szent Margit, és Portugáliai Szent Erzsébet, a 
portugálok Szent Izabellája. Mind a hármukban 
Árpád-vér csordogált. Mind a hármukban ősi Bol-
dogasszonyunk családi anyaságba testesült valódi 
anyasága élt tovább. Pedig egyikük sem élte le 
életét magyar földön. Ha ők ott, ahol voltak tudtak 
valódi magyar anyák lenni, hogyne élték volna itt-
hon, a magyar földön, igazán magyar életüket, az 
itthoni magyar anyák?! Ezeknek a mindenkori jó 
magyar anyáknak példáját idézem és állítom oda a 
mai magyar anyák, és magyar anyáknak készülő 
leányaink szeme elé, hogy lássanak és okuljanak. 
Azoknak az anyáknak köszönhetjük, hogy megér-
tük a millenniumot! 

Ősapáink Boldogasszonya, ki kereszténysé-
günkben Boldogságos Szűz Máriánk lettél, KÖ-
NYÖRÖGJ ÉRETTÜNK! 

 
II. részII. részII. részII. rész    

    

A HétboldogasszonyA HétboldogasszonyA HétboldogasszonyA Hétboldogasszony    
 

„Őshitünk Boldogasszonya föltehetően a Jé-
zus születését előző évezredekben formálódott, 
együtt a szárnyas Nappal, amely a küldő és a kül-
dött kettőse: Isten és az ő kiáradó teremtő és 
törvényt adó fényessége. Ekkor jelenik meg a Tu-
rul is, küldő és küldött kettősének külön alakú 
egyike, a fényhozó madár, jelezve a Napkelet né-
peinek, köztük a miénknek is, hogy Isten ember-
alakot öltve közénk születni készül.” - írja Molnár 
V. József néplélek kutató. S Daczó atyához ha-
sonlóan így vélekedik a Boldogasszonyról, a ”Hét-
boldogasszony” című könyvében: „Boldogasz-
szonyt a boldogasszonyság küszöbözi, amely kez-
dettől való, és nem más, mint a Teremtő fényes-
ségének örök szomjúhozása; a Mindenekben léte-
zik, amióta világ a világ, s ameddig Isten akara-
tából az marad. A boldogasszonyság magába fog-
lalja a megkapott fény őrzését, s annak vissza-
adását; ő az óhajtó, föntre nyílt kupa, ő a kapu, a 
kapott fény, a kép óvója, kupája és kapuja életnek 
s halálnak, de a valósulás szentséges edényes is. 

Boldogasszony a csíki székelységben, a gyi-
mesvölgyi csángóknál és Moldvában az úgyne-
vezett székelyező csángóknál Babba Máriának ne-
veztetik; a kereszténység előtt, feltehetően csupán 
Babbának. Ezeken a vidékeken a napbaöltözött 
égitestet, a Holdat is Babbának nevezik, s e szó 
melléknévi változatában (babbás) szépet, szépsé-

gest jelent. Istenre, akit az Ő Szent Fia a Getse-
máne-kertben „Abba-Atyám!” néven szólít (Mk 
14,36). Ez az arámi szó, amelyet magába foglal, 
mintegy fölmutat a Babba, rövid b-vel nyelvünk-
ben is megtalálható. Az aba a Magyar Néprajzi 
Lexikonban ványolt gyapjúszövet jelentésű. Első 
magyar említése 1556-ból való ...Színe leggyak-
rabban fehér, néha szürke... A fehér az alapszínek 
összessége, a teremtő Atya színe. Az árpád-házi 
Aba nemzetséget hajdani birtokukon, Gyöngyös 
környékén a nép emlékezete - szemben a hivata-
los történelem szemlélettel - fényesnek (!) tartja. 
Nyelvünk - amelynek eredendő képiségét némely 
vidékünk hagyományt tisztelő népe máig megtar-
totta - a Jézus mondta Abba szóból indítva, ismer-
ve a Babba szót a teremtés, az örök születés folya-
matát tudja fölmutatni: 

 

ABBA BABA  
BABBA BÁB  
BÁBA BAB 
 

Ha szavainknál elfogadjuk a mássalhangzó 
elsődlegességét, szerkezetet betöltő szerepét, 
(SzerSzerSzerSzer szavunk, szógyökünk egyebek között rendet 
jelent; fosztóképzős alakja teszi ezt nyilvánvalóvá, 
a szerszerszerszertelen rendezetlent, szórtat jelent. Régi tele-
pülésformánk szerszerszerszeres volt, egy-egy nemzetség lete-
lepedésének rendjét adta. Árpád magyarjai azt a 
helyet, ahol a Kárpát-hazában először összegyűl-
tek, hogy határozzanak a régi-új haza rendje felől, 
szerszerszerszernek nevezték el, ma Ópusztaszernek hívjuk e 
szerszerszerszertartás helyét. A szerszerszerszer gyökből származik a 
szerszerszerszeretet szavunk. János mondja: „Isten szerszerszerszeretet”, 
ő adja szerszerszerszerkezetét, rendjét a Mindeneknek. Vilá-
gunkat, a létezők megszámlálhatatlan sokaságát 
Isten szerszerszerszeretete tartja össze.) a magánhangzót a lé-
lek rokonának tartjuk, akkor az AB/BA tulajdon-
ságát tárja föl. A keleti végeken a Hold neve 
Babba, a Holdé, akit a menny BÁBÁ-jának tarta-
nak a régiek. Ő ugyanis a vizek megemelője, föl-
felé emeli mindazokat, akik, amik, amelyek ön-
magukban vizet „őrizők”. A tavaszi napéjegyen-
lőség idején nem elégséges, hogy a Nap március 
21.-én diadalútját kezdi el, s kellő melege csíráját 
adja a magnak és duzzadó rügyét a fának, ahhoz, 
hogy az áldozatból támadó élet megvalósuljon, a 
telehold segítsége is szükséges, a menny BÁBÁ-
jáé, aki fölszínre segíti a csírát, s kibontja a rü-
gyeket mind. (Ezért van az, hogy húsvét, a feltá-
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madás, az újulás ünnepe a tavaszi napéjegyen-
lőséget követő holdtölte utáni vasárnap minden 
esztendőben.) A menny fényes BÁBÁ-ja az anya-
méhbeli magzat segítője is. A hajdan volt bába-
asszonyt, ha teliholdkor hívták a születés leveze-
tésére, tudta, hogy dolgát megkönnyíti a fönti 
BÁBA, neki csak a szülőasszony varázsos jegy-
kötényét kell a születés kapuja elé tartania, s 
„belepottyan” a gyermek. A régiek tapasztalása és 
hite szerint a telihold jött visszavinni a lelket, 
amikor annak ideje érkezett. A magzatnak, akit a 
mennyei és földi BÁBA segít a világra, BABA a 
neve. Minden gyermekkel újra meg újra közénk 
szépül az ABBA-ság. Isten saját képére teremtette 
az embert. 

Némely moldvai csángó faluban még napja-
inkban is 6-9 hétig, amíg az anya a „boldog-
asszonyágyát” fekszi, a csecsemőt szoros pólyakö-
tésben tartják - ki ne mozogja magából a lelket -, 
csak akkor szabadítják ki belőle, ha tisztába kell 
tenniük. (Régebben a halott karját is lekötözték, 
hogy ne kapkodhasson a távozó lélek után.) A 
BÁB állapot valósul ekképpen, amely ismét kö-
zépről tükröztethető szó, csakhogy ebben az eset-
ben a mássalhangzók kerülnek kívülre, ekképpen 
a magánhangzót, a lelket őrizendő. Nyelvünkben a 
BÁB szó testvére a BAB, amely az élet végső tar-
talékai egyike, hiszen viszontagságos időben is 
megmarad, s terem; s csíráját, amely a „lelke” - 
középen hozza. Talán ennek okán a Föld azon 
vidékein, ahol nem terem se búza, se kukorica a 
természeti népeknél a babszerű hüvelyes a szent 
növény. 

A pólyából szabadult, a növekvő gyermek, ha 
lánynak született, 4-7 esztendős korában szívesen 
rajzolja a királylányt, azt a fényes nőalakot, 
amelyben, akiben a kettős-anyaság testesül-lel-
kesül. A királylány gyakran földig érő haja-sátra 
az anyaméhben öntudatlanul átélt kerek szeretet-
ről vall, s az anya áldozatos gondoskodásáról, 
amellyel körbe fogja, öleli a cseperedő gyermeket; 
mindez a gyermeklánnyal születő, benne javarészt 
tudat mögött munkálkodó anyaságvágy táplálója, 
életben tartója, s növelő-nevelője egyben. A ki-
rálylány alak szoknya-sátra-háza a rajzoló gyer-
meklány anyaság-óhajtásáról, a „szűz anyaság”-
ról beszél, a korona e kettős anyaság szentséges 
voltára utal. A kettő, illetve három együtt adja, 
adhatja az emberélet folyamatosságát, nemzedék-

ről nemzedékre megújuló szakadatlan láncolatát. 
A királylány alakban föllelhető kettős anyaság je-
len van őshitünk Boldogasszony képében... A 
hajsátor a Nagyasszony megfelelője, a szoknya-
sátra-háza annak szűz lányát, a Kisasszonyt vará-
zsolja, idézi meg. 

A kettős Boldogasszony-kép okán, népünk 
kezdetben, néhány hagyományőrző vidéken ma is 
Mária anyját, Annát tisztelte, tiszteli NagyaszMária anyját, Annát tisztelte, tiszteli NagyaszMária anyját, Annát tisztelte, tiszteli NagyaszMária anyját, Annát tisztelte, tiszteli Nagyasz----
szonyként, s Mária fölmagasztosult Kisasszonyszonyként, s Mária fölmagasztosult Kisasszonyszonyként, s Mária fölmagasztosult Kisasszonyszonyként, s Mária fölmagasztosult Kisasszony----
ként élt, él tovább ként élt, él tovább ként élt, él tovább ként élt, él tovább a népi hitvilágban. 

A keresztény középkorban, hazánkban terjedt 
el a legjobban a Mattertia kép, amelyen Anna, 
Mária és a Kis Jézus látható. A Mattertia a régi-
ségben a vallásosság egyik hitet tartó oszlopa; arc-
haikus imádságunkban istenfa szerepet kap, az 
ember lelke-kedvét emeli Isten tenyerébe - létünk 
barlangjából a csillagokig: 

 

„Ég szülte Földet, 
Föld szülte Fát, 
Fa szülte ágát, 
Ága szülte bimbaját, 
Bimbaja szülte virágját, 
Virágja szülte Szent Annát, 
Szent Anna szülte Máriát, 
Mária szülte Krisztus Urunkat 

a világ megváltóját.” 
 

Leginkább a születésnél segédkezett valaha a 
kettős szentséges asszonyalak. Nagyasszony 
(Szent Anna a gyermekáldást szikkadt korában is 
töretlen hittel sóvárgó, akinek a neve kegyelmet 
jelent), a „Kedd asszonya” segítette a meddő nőt, 
hogy magot foghasson, s ő vigyázott a már áldott 
állapotúakra. Születéskor lánya, SzülSzülSzülSzülõõõõboldogboldogboldogboldog----
asszonyasszonyasszonyasszony (a Szentlélektől fogant istenszülő Mária), 
az enyhület, a jó szülés, a „szombat asszonya” volt 
jelen, s ő őrködött a „boldogasszonyágyát” fekvő 
anya és gyermeke mellett. Születés után egy har-
madik titokzatos nőalak is megjelent - a Szépasz-
szony. Ő kint az ablak előtt ólálkodott, s ha bent a 
tisztaszobában gondatlanul készítették el a bol-
dogasszonyágyát, belopózott, s idétlen sajátjával 
cserélte ki a gyermeket. A Két Boldogasszony és a 
Szépasszony a Mindenségben, bennünk, általunk 
munkálkodó egyetlen asszonyerő: Nagyasszony és 
Szülőboldogasszony a szeretet, az isteni rend (a 
lélek, a test, a környezet rendje); Szépasszony, aki 
„vördöngős” banya lánya, s bukott angyallal sze- 
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retkezik - a rendetlenség. Mindkettő az emberben 
létező egytövű adottság az ember döntése, rítusa 
vagy ennek hiánya miatt valósul a rend, illetve a 
rendetlenség. A rend és rendetlenség között lé-
nyegi különbség, hogy az előbbi benti, az utóbbi 
pedig kinti létező, a jóval szemben, annak hiá-
nyára utal. A létezés eredendően, alapjában jó, a 
rossz csak ennek hiányában valósulhat meg. 

Az esztendő körének számos Boldogasszonya 
is (Gyertyaszentelő-, Gyümölcsoltó-, Sarlós-, 
Nagyboldogasszony... - népünk hétnek mondja... 
bár számon tartott ünnepe ennél több) az egyetlen 
asszonyerő, amely a változások, átváltozások rend-
jében is, miképpen a születésnél, szükségszerűen 
mindig más-más „erényét” mutatja meg.” 

A hetes szám miatt fölvetődik - egyebek kö-
zött írja Molnár V. József -, az a gondolat, hogy a 
Boldogasszony ünnepeknek - amelyekben a 
Teremtő-adta egyetlen asszonyerő más-más tulaj-
donsága valósul - közük van-e a bolygókhoz, a 
hétbolygó rendszerhez, illetve a bolygóknak ott-
hont adó csillagképekhez, azok bennünket meg-
határozó, szabályozó szerepéhez, s ha igen, milyen 
természetű és miféleképpen valósul e kapcso-
lat?!”  

 
III. részIII. részIII. részIII. rész    

    

Mária életének 7 állomásaMária életének 7 állomásaMária életének 7 állomásaMária életének 7 állomása    
a hét Boldogasszony, hét fő Mária ünnepa hét Boldogasszony, hét fő Mária ünnepa hét Boldogasszony, hét fő Mária ünnepa hét Boldogasszony, hét fő Mária ünnep    

 

Máriának, Jézus édesanyja életének hét nagy 
állomása van. Most ezek lényegét érintem sor-
jában, s vetem össze a magyar hitélet hagyomá-
nyaival, így a Hét Boldogasszonnyal és a hét fő 
Mária ünneppel. 

 
1. állomás: Mária fogantatása (december 8.)1. állomás: Mária fogantatása (december 8.)1. állomás: Mária fogantatása (december 8.)1. állomás: Mária fogantatása (december 8.)    
Egyházi neve: SzeplEgyházi neve: SzeplEgyházi neve: SzeplEgyházi neve: Szeplõõõõtelen Fogantatástelen Fogantatástelen Fogantatástelen Fogantatás    (Immacu-
lata) melynek lényege, hogy Mária Szent Anna 
méhében az áteredő bűn nélkül fogant. 
„Kicsoda az, aki úgy jön elő, mint a hasadó 
hajnal; szép, mint a hold; ragyogó, mint a nap és 
ellenségeit rettentő, mint a jól rendezett had-
sereg?” (Én 6,9) A mezők virága, a völgyek lili-
oma csak árnyképe az ő érintetlen szépségének. 
Mint liliom a tövisek között, olyan ő társnői közt. 
„Hisz egészen szép, makula nincsen rajta.” (Én 
4,6) Dr. Kühár Flóris O.S.B. „Szűz Mária élete” 
című könyvében hasonlítja a bezárt kerthez, a 

tiszta forráshoz, élővizek kútjához. S hozzáteszi, 
hogy „Akit Isten a Megváltó édesanyjának szánt, 
arra nem szállhatott az ősszülőktől az eredeti bűn 
foltja; aki legyőzi a sátánt, nem állhatott egy pil-
lanatig sem az ördög uralma alatt. Aki az Isten fiát 
foganta méhében, maga is szeplőtelenül foganta-
tott, hogy tiszta, szent hajléka lehessen a megváltó 
Jézusnak, akire a nemzetek várakoznak.” 

1.1.1.1.    BoldogasszonyBoldogasszonyBoldogasszonyBoldogasszony népünk hitében: Földtiltó Földtiltó Földtiltó Földtiltó 
BoldogasszonyBoldogasszonyBoldogasszonyBoldogasszony ünnepe. Hajdan Göcsej népe 
Eketiltó Boldogasszonyként tartotta számon 
Asszonyunk, Mária foganatát. Az anyaföld 
szűzi érintetlensége, szántatlansága adta az 
ünnep tiltó szimbolikus értelmét. 

 
2. állomás:2. állomás:2. állomás:2. állomás: Mária születésnapja (szeptember 8.)Mária születésnapja (szeptember 8.)Mária születésnapja (szeptember 8.)Mária születésnapja (szeptember 8.) 
Egyházi neve: KisboldogasszonyEgyházi neve: KisboldogasszonyEgyházi neve: KisboldogasszonyEgyházi neve: Kisboldogasszony (Nativitas Beatae 
Maria Virginis) ünnepe, mely Szűz Mária szüle-
tésének emléknapja. 
„Megérkezett az idők teljessége; az Úr megváltja 
az ő népét. A megváltás első sugarai rávetődnek 
arra, aki a Megváltónak anyja lett. Joachim és 
Anna hűek voltak Istenhez, aki irántuk való sze-
retetét azzal mutatta meg, hogy imádságuk és jám-
borságuk jutalmául kedves gyermeket adott nekik. 
Názáret virágos kertet jelent. A kis város maga is 
megfelel nevének. Ebben a kertben sarjadt a „tit-
kos értelmű rózsa”, az emberiség legszebb virá-
ga.” 

2.2.2.2.    BoldogasszonyBoldogasszonyBoldogasszonyBoldogasszony népünk hitében: a FecskeFecskeFecskeFecske----
hajtó Boldogasszonyhajtó Boldogasszonyhajtó Boldogasszonyhajtó Boldogasszony, vagy KisasszonyKisasszonyKisasszonyKisasszony ünne-
pe. E nap után indulnak a fecskék a hosszú 
útra. A néphagyomány szerint már Mária 
születésénél megjelent Gábor arkangyal, 
amit a nép Kisasszony éjszakáján így megé-
nekel: 

 

„Az arany bölcsőben, tiszta hófehérben  
Alszik Szűz Mária mennyei nagy fényben, 
Szemeit lehunyja, kezeit kinyújtja, 
Gábriel angyallal beszélget álmában.” 
 

3. állomás: Jézus fogantatása (március 25.)3. állomás: Jézus fogantatása (március 25.)3. állomás: Jézus fogantatása (március 25.)3. állomás: Jézus fogantatása (március 25.)    
Egyházi neve: Gyümölcsoltó BoldogasszonyEgyházi neve: Gyümölcsoltó BoldogasszonyEgyházi neve: Gyümölcsoltó BoldogasszonyEgyházi neve: Gyümölcsoltó Boldogasszony (An-
nunciation) mely Jézus fogantatásának ünnepe.  
„A tavasz bevitte üzenetét a virágok illatában 
csendes estén Mária házába, ahol a szűz térdelt, 
imádkozott. Ki tudná megmondani, mi volt az 
imádsága, miért tárta ki karját, mintha onnan 
felülről várna valakit? Elmerült egészen, öntuda-
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tában elveszett a tavasz, a virágzás, az illat. A szo-
bába belépett Gábor, az Úrnak angyala, aki ötszáz 
évvel előbb Dániel prófétának jövendölte a Messi-
ás eljövetelének idejét, hat hónappal előbb Zacha-
riásnak adta tudtul a messiás előfutárának szüle-
tését. Megjelent, meghajolt, királynője előtt hó-
dolt. Köszöntötte: 
„Üdvözlégy, malaszttal teljes, az Úr van teveled, 
áldott vagy te az asszonyok között.” 

3.3.3.3.    BoldogasszonyBoldogasszonyBoldogasszonyBoldogasszony népünk hitében: Testfogadó Testfogadó Testfogadó Testfogadó 
BoldogasszonyBoldogasszonyBoldogasszonyBoldogasszony ünnepe. Ez a szegedi ere-
detű Lányi-kódexben olvasható. Nyelvem-
léktárunk őrzi e nap leírását: „Ez mai napon 
mézillatot mutatának az kemény egek, mert 
Atyaúristen levetvén az ő hozzánk való ke-
ménységes haragját, irgalmasságot hinte az 
szegény világra...” 

 
4. állomás: Mária látogatása Erzsébetnél (július 2.)4. állomás: Mária látogatása Erzsébetnél (július 2.)4. állomás: Mária látogatása Erzsébetnél (július 2.)4. állomás: Mária látogatása Erzsébetnél (július 2.)    
Egyházi neve: Sarlós BoldogasszonyEgyházi neve: Sarlós BoldogasszonyEgyházi neve: Sarlós BoldogasszonyEgyházi neve: Sarlós Boldogasszony (Visitatio Bea-
tae Mariae Virginis) azaz Máriának Szent Er-
zsébetnél, Keresztelő Szent János édesanyjánál 
való látogatása. 
„Mária, az ő unokahúga váratlanul jött. A ház kü-
szöbéről a szokott módon köszöntötte Erzsébetet: 
Az Úr van teveled! Erzsébet ezen szavak hallatára 
érezte, hogy a gyermek, kit méhében hordott, örö-
mében megmozdult. A Szentlélek megvilágította 
az anyaértelmét és megértette, hogy gyermeke 
azon pillanatban tisztult meg az eredeti bűntől és 
telt el az isteni kegyelemmel. A Szentlélek sugal-
latára Erzsébet fölismerte Máriában az Isten any-
ját és fölkiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok kö-
zött és áldott a te méhednek gyümölcse!” 

4.4.4.4.    BoldogasszonyBoldogasszonyBoldogasszonyBoldogasszony népünk hitében: a Nehézkes Nehézkes Nehézkes Nehézkes 
MáriaMáriaMáriaMária ünnepe. A Sarlós BoldogasszonyA Sarlós BoldogasszonyA Sarlós BoldogasszonyA Sarlós Boldogasszony neve 
is ismert, ő a szegények és a szükségben 
szenvedők gondviselője, a betegségben és a 
fogságban sínylődők pártfogója, a halottak 
oltalma.... Sarlós Boldogasszony áldott álla-
potban a várandós édesanyák oltalma... Kö-
zépkori misekönyveink az ünnep vigíliáján 
emlékeznek meg Mária anyaságáról. Nyíl-
vánvaló, hogy ezt a misét nehézkes anyák 
oltalmára más napokon is elvégezhették...” 

 
5. állomás: Mária Jézus édesanyja lesz (január 1.)5. állomás: Mária Jézus édesanyja lesz (január 1.)5. állomás: Mária Jézus édesanyja lesz (január 1.)5. állomás: Mária Jézus édesanyja lesz (január 1.)    
Egyházi neve: Mária IstenanyaságaEgyházi neve: Mária IstenanyaságaEgyházi neve: Mária IstenanyaságaEgyházi neve: Mária Istenanyasága (Theotokosz) 
ünnepe, Krisztus istenségéből és emberi ter-
mészetének az Igével való személyi egységéből 

következik, hogy Mária Istennek anyja, Isten-
szülő. 
„Midőn mély csendbe merül minden és az éjszaka 
fele útját elérte, az Úr mindenható Igéje az égből, 
a királyi székből eljött” (Bölcs 18) A mennyei 
Atya öröktől fogva mondja: „Fiam vagy Te, én ma 
szültelek téged” (Zsolt 2). A názáreti Szűz a bet-
lehemi barlangban ugyanazt mondja: 
„Fiam vagy te, én ma szültelek téged.” 

5.5.5.5.    BoldogasszonyBoldogasszonyBoldogasszonyBoldogasszony népünk hitében: SzülSzülSzülSzülõõõõ Bol Bol Bol Bol----
dogasszonydogasszonydogasszonydogasszony, a jó szülés patrónája, aki jelen 
van, s őrködik a „boldogasszonyágyát” fek-
vő anya és gyermeke mellett. 

 
6. állomás: Mária bemutatja Jézust a templomban 6. állomás: Mária bemutatja Jézust a templomban 6. állomás: Mária bemutatja Jézust a templomban 6. állomás: Mária bemutatja Jézust a templomban 
(február 2.)(február 2.)(február 2.)(február 2.)    
Egyházi neve: GyertyaszentelEgyházi neve: GyertyaszentelEgyházi neve: GyertyaszentelEgyházi neve: Gyertyaszentelõõõõ Boldogasszony Boldogasszony Boldogasszony Boldogasszony (Pu-
rificatio Beatae Maria Virgine) 
„A kisdednek a neve Jézus lett. Édesanyja is, 
Szent József is ezt a nevet hallották az angyaltól. 
Jézus: Megváltó; az isteni gyermek hivatása. Ez a 
név lett a világ legkedvesebb neve; az édesanya 
nevével együtt legtöbbször említi minden ember. 
Ennek a névnek szól a hála a megváltott ember 
lelkéből, ehhez folyamodik bajaiban, ez a név zár-
ja le ajkait és tőle reméli boldogságát.” 

6.6.6.6.    BoldogasszonyBoldogasszonyBoldogasszonyBoldogasszony népünk hitében: ugyancsak 
GyertyaszentelGyertyaszentelGyertyaszentelGyertyaszentelõõõõ Boldogasszony Boldogasszony Boldogasszony Boldogasszony ünnepe, amit 
az Érdy-kódexben (1527) „Asszonyunk Má-
ria tisztulatja” -ként szerepel, azaz Mária 
tisztulásának napja, görögül Hypapanté, 
vagyis Találkozás, amikor a világ világos-
ságát, Jézust a törvény értelmében bemutat-
ta a templomban (Lk 2,22-32). 

    
7. állomás: Mária mennybemenetele (augusztus 15.)7. állomás: Mária mennybemenetele (augusztus 15.)7. állomás: Mária mennybemenetele (augusztus 15.)7. állomás: Mária mennybemenetele (augusztus 15.)    
Egyházi: neve: NagyboldogasszonyEgyházi: neve: NagyboldogasszonyEgyházi: neve: NagyboldogasszonyEgyházi: neve: Nagyboldogasszony (Assumptio Be-
atae Maria Virgine) 
„A szent Szűz halálában nem volt kín és fájda-
lom. Lelke, Jézushoz, Fiához vágyó lelke, mint fe-
hér galamb, készült elszállni, hogy egyesüljön Fi-
ával és várja testének, az Úr első templomának, 
dicsőséges föltámadását. Az apostolok letérdeltek 
valamennyien ágya körül. Csudálattal nézték arca 
ragyogását, szemének égre sugárzó fényét, a bol-
dogságot, mely elömlött rajta. A magasságok éne-
keltek, a szent Szűz éneke, a Magnificat, meg-
csendült az égben, mint távolról csengő harang-
szó. A szent Szűz lelke visszhangozta a győzelem 
és öröm énekét. Jött édesanyjáért a Fiú és magá- 
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hoz vette a lelkét édesanyjának, Máriának.” 
7.7.7.7.    BoldogasszonyBoldogasszonyBoldogasszonyBoldogasszony népünk hitében: a NapbaNapbaNapbaNapba----

öltözött Boldogasszonyöltözött Boldogasszonyöltözött Boldogasszonyöltözött Boldogasszony, vagy NagyasszonyNagyasszonyNagyasszonyNagyasszony 
ünnepe ismert. Az Érdy-kódex írja, hogy 
„Gellért tanácsának intéséből akkoron kele 
föl, hogy az Szűz Máriát ez Magyarországban 
Bódogasszonynak, avagy ez világnak nagy-
asszonyának hívnák. Szent István kerál es 
ez szegény országot Bódogasszony országá-
nak nevezé.” 

 
Kedves édesanyák és nagymamák! Szűz Má-

ria mindenkié, mindenki édesanyja. Különösen 
édesanyja a családnak, a szülőknek. Gondoljuk 
át, hogy családunknak és nekünk milyen hatalmas  

pártfogója az Isten Anyja, a Mennyország és 
Ma-gyarország Királynője. Buzduljunk fel iránta 
na-gyobb szeretetre, kövessük útján és ajánljuk 
fel neki gyermekeinket, hogy vigyázzon rájuk! 
Május hónap kezdődik, s Magyarország életében 
is fáj-dalmas időszak veszi kezdetét. Sokszor volt 
„hős vértől” pirosult gyásztér hazánk, de Boldog-
asszony Anyánk mindig felemelt bennünket a 
romlás mélységéből. Kérjük az Ő közbenjárását 
komolyan és őszintén, s betakar majd bennünket 
áldó köpenyével, óvó szeretetével, égi pártfogá-
sával. 

 
A Medjugorjei üzenet előtt, Blaskó Mária 

imájával fohászkodom magam is: 
 

Szűz Mária Égi Anyánk, légy családunk édesanyja 
Légy segítőnk, légy vigaszunk, életünknek példát adva. 

Öleld rá jó szüleimet a Te anyai Szívedre 
És minket is, hogy Szíveden mind egy szívvé forrjunk egybe. 
Vezess minket Szent Fiadhoz, hogy Jézus Szívébe zárva 

Szent Fiadé és Tiéd legyen jó szülőnk családja. 
Édesanyánk kérd az Istent, hogy úgy, mint most itt e földön 
Együtt legyünk a Mennyben is boldogságban mindörökkön. 

 Ámen. 
 

A múltkor említettem, hogy előadásaim végén 
Mária jelenések üzenetét idézem. Azt is említet-
tem, hogy ebben a hercegovinai kis faluban 1981 
óta rendszeresen ismétlődő jelenések során Mária 
a Béke KirálynéjaBéke KirálynéjaBéke KirálynéjaBéke Királynéjaként üzeneteket küld a világ szá-
mára. Ezekben megtérésre, böjtre, imára, békére 
szólítja fel az emberiséget. 

Megjugorjei üzeneteket minden hónap 27.-én 
kapjuk, így fogadják el tőlem Máriának ezt az üze-
netét  

Üzenet: MeÜzenet: MeÜzenet: MeÜzenet: Medjugorje, 2004. április 27.djugorje, 2004. április 27.djugorje, 2004. április 27.djugorje, 2004. április 27.    
 

„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak ben-
neteket, hogy elszántabban éljetek üzeneteim sze-
rint, alázatosságban és szeretetben, hogy a Szent-
lélek betölthessen benneteket, kegyelmével és 
erejével. Csak így lehettek a béke és a meg-
bocsátás tanúságtevői. Köszönöm, hogy követtétek 
hívásomat.” 
 

 
 

 

Medjugorjei zarándokhely (Internet) 
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Noób Árpád 
 

A REPÜLŐ FARKAS 
ÚTJA AZ ÉVKÖRBEN 

 

 
A mese már első olvasásra érdekes kérdéseket vet 
fel. De szinte azonnal kiderül, hogy tanmeséről 
van szó. 
Mire is tanít bennünket? Mit akar megtanítani a 
mese? 
Külön érdekes, hogy a címben szerepkő farkas 
csak később kerül a képbe, mintegy mellék-
szálként. A mese két részre osztható, az egyik rész 
az árok előtti, a másik az árok utáni rész. Az árok 
a „választóvíz”. Ez az árok, pedig a vízöntő pa-
radoxon. Na de ne szaladjunk előre. 
 
A mese kezdése az idő és térbeli elmélyülést szol-
gálja. Így a mesével mi is felhúzzuk az időtlenség 
köpenyét. A mese váratlanul, nagyon gyorsan in-
dul el, pörög fel. 
„... volt egyszer egy öregasszony, annak volt egy 
kakasa, meg egy tyúkja.” 
A magyar népmesék érdekessége, hogy egy öreg-
asszonynak vagy macskája van általában, vagy ka-
kasa, tyúkja. Nem véletlen. A kakas az állatövben 
a napúton a Halak csillagjegy első holdháza. A 
macska a Szűz neve a keleti zodiákusban, s a Szűz 
csillagjegy első holdháza. Ez, pedig a Halak-Szűz, 
a halál tengely. Ezért van az, hogy egy öreg-
asszonynak kakasa vagy macskája van. Ezek az 
állatok és gazdájuk együtt a halál jelképei. Persze 
nem csak a halál jelenik meg itt, hanem a titkos, 
olykor sötét tudás is. (Molnár Ferkó) 
Így hát, amikor a kakas talál egy garast a sze-
métdombon, akkor hívja a tyúkot. Menjenek a 
kocsmába, igyanak egy meszely bort. A kakas dol-
ga itt, hogy elhívjon, de ez a hívás jelképes, csak 
az a feladata, hogy elindítson. Maga a meszely bor 
itt csak a hívogató szerepét tölti be, de egyúttal a 
révülést is elősegíti. 
A kakas így elindít az úton. Az a dolga, hogy 
tudja, mikor kell, s merre indulni. Ha pedig mu-
száj, csalit is tud alkalmazni a feladata érdeké-
ben, ami az esetünkben egy pozitív irányú útmu-
tatás. 
El is indul a kakas meg a tyúk. 

„Amint mentek mendegéltek, találkoztak egy 
nyúllal.” 
A tyúk, s a nyúl itt ugyanaz, mint a kakas, s a 
macska. Ugyanúgy a Halak, s a Szűz jelenik meg. 
A halál tengely jelenik meg ismét. Kihangsúlyozza 
azt, hogy figyelj, mert nem játék a dolog. Ha nem 
érted meg, rajta veszhetsz. 
„... Amint mentek, mendegéltek, találkoztak egy 
rókával...” 
Tovább haladva, a rókába botlik a nyúl, a tyúk és 
a kakas. Persze a róka is menni akar, s megy is. A 
tűzvörös róka az oroszlán második holdháza. Az 
oroszlán maga tüzes jegy, s életerős. Teli van vita-
litással, s királyi jelenség. De a róka sánta! El-
lenben ravasz, agyafúrt. Csatlakozása a kis csa-
pathoz azt üzeni, erősnek, s okosnak kell lenned. 
Itt már nem működnek az eddig megszokott dol-
gok. A rókára is szükség van. 
„Amint mentek mendegéltek, találkoztak egy far-
kassal.” 
A farkas erős, de agresszív és makacs. A farkas a 
Kos csillagjegy holdháza. Maga a kos híres ma-
kacsságáról, arról, hogy fejjel megy a falnak. 
Ugyanúgy tüzes jegy, mint az Oroszlán, de ez sok-
kal nemesebb a kosnál. A farkas is csatlakozik a 
kis csapathoz. 
Egyszer aztán egy árokhoz érnek. Ekkor azt mond-
ja a kakas 
„Csak az jöhet velem tovább bort inni, aki az 
árkot átugorja!” 
A kakas, majd a tyúk, a nyúl és a róka is át tud 
kelni az árkon. Ám, a farkas fennakad, beleesik 
az árokba. Ez az árok a vízöntő paradoxon. Nem 
véletlen akad a farkas ezen fenn. Neki még ta-
nulni kell, mert nem volt képes megtanulni az 
eddigieket. Nem a farkas, hanem a kakas törvé-
nyei uralkodnak, ha nem e szerint élsz, beleesel 
az árokba. 
A farkasnak ezért hát szenvednie, tanulnia kell 
keservesen, ami során már csak magára számíthat. 
Hiszen a kakas, a tyúk, a nyúl, a róka tovább 
ment. 
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A farkas 3 napig marad az árokban, mert nem tud 
kimászni egyedül. A 3 nap jelképes. Utalhat egy 
meditatív állapotban töltött időre, egy elrévült idő-
szakot jelez. Érdekes, hogy ha a Farkas holdháztól 
előre vagy hátra számolunk három holdházat ma-
darakhoz jutnak. Ez azért is érdekes, mert a 
„huncut” farkasnak „kis madárkák” segítenek ki-
mászni az árokból. 
Ha előre számolunk hármat, akkor a Bika csillag-
jegy Fecske vagy Galamb holdházához jutunk. Ha 
hátra számolunk hármat, akkor a Halak csillag-
jegy Kakas vagy, a Madár nevű holdházához 
érünk vissza. 
Azonban a mesében nincs megnevezve a madár 
fajtája, csak az, hogy „kis madárkák”. Tehát ak-
kor itt egy általánosabb dologról van szó. Ezért itt 
a halak csillagjegyben vagyunk, ide révült vissza 
a farkas. Ezek a madárkák kegyelmet hordoznak, 
és segítséget a szárnyuk alatt. Segítenek is, mert a 
farkas sírása, könyörgése és ígérete rávette őket 
arra. De mit is ígér a farkas? 
 

 
 

A Farkas, a róka, a nyúl, a tyúk és a kakas. 
(Kedvet virágoztató magyar népmesék. 148. o.) 

 
„ - Van nékem négy csonkafám, majd költhettek 
rajta !” 
Egyből az életfa jut eszünkbe, csakhogy ez a fa 

csonka. Ez a fa halott, csonka. Ráadásul nem is 
egy fa, hanem négy fa van farkasunk birtokában. 
Egy egész kis „szent” liget. De ez a „szent” liget 
halott, csonka. Ebből az ígéretből csak rossz dolog 
sülhet ki. Ez a „huncut” farkas nem tanult az 
árokba esésből. Sőt ugyanolyan alattomos, mint 
eddig. 
A madárkák ráfészkelnek a fára és költenek, ne-
velgetik fiaikat és aztán egyszer meg is történik az 
első huncutság. A farkas megeszi a kis madár 
egyik fiát, sőt a huncut irreális módon meg is fe-
nyegeti a madarat. Hiszen, hogy lenne képes egy 
farkas a fa kivágására, és aljának felszántására. 
Nyilvánvalóan sehogy. 
Azonban mágikus formulát mond, ez meggyőzi a 
madárkát. 
(„Cselőre két lábam, hajszára két fülem, jól tartsd 
az ekét farkam! ”) 
Ezután lefekszik egy hűvös fa alá, alszik egyet. Itt 
is révülésről van szó. Ráadásul a fa ezúttal élő, 
életfa. Ezt követően még kétszer eszi meg a kis-
madár fiait (összesen hármat), s végig mágikus 
formulát használ. 
Azonban a negyedikbe beletörik a foga. Ugyanis a 
kismadár segítséget kap. Méghozzá a varjútól, aki 
ellen formulát ad neki a farkas rontása ellen. 
(„Vágd ki a fát, ha fejszéd van, szántsd fel az al-
ját, ha van ekéd! ”). 
A madárka használja is, amit tanult. A kisfia meg-
menekül a farkastól, s az ismét hoppon maradt. 
Ez a farkas még mindig nem tanult valamit. Meg-
eszi a kismadarakat. Annak fiait, aki segített ki-
mászni a bajból, az árokból. Megeszi, elpazarolja 
a kegyelmet, amit kapott. S ráadásul „révül” a fa 
alatt. A hűvös fa alatt. Ez a fa az életfa. Ha jól 
révül, képes felülemelkedni, ha nem, akkor 
visszazuhan a fa alá. 
Ez esetben a farkas rosszul révült, eltékozolta a 
kegyelmét, s a tudását is rosszra használja. Ez 
nemhogy megváltozott volna. Tanult volna az 
’árokfogságból’, még rosszabb lett, és pofátlanul, 
gerinctelenül folytatja a ’dolgát’. Úgy néz ki, nem 
képes tanulni. 
 
Ebben a helyzetben jön a varjú, az akasztja meg a 
farkas „áldásos” tevékenységét. Persze a huncut 
farkas rögtön tudja, hogy a varjú van a háttérben. 
A Varjú a Vízöntő csillagjegy második holdhá-
zában van. Ugyanúgy járatos a sötét, titkos 
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tudásban. Bűvereje van, s segít a madarakon. Ez a 
varjú a vízöntő paradoxon kellős közepébe repít 
minket. Már maga a Vízöntő is jelzi, vigyázz. Nem 
tudsz megfogni. Nem tudsz elkapni, s ha mégis 
nem biztos, hogy az olyan jó lesz neked. 
A farkas mégis el akarja kapni, hogy ’tanítson’ 
neki valamit. 
„Elment a farkas, aztán beleült egy rakás kukori-
caszembe. Kitelepedett az országút közepére.” 
Ott aztán várt, hogy elkaphassa a varjút, s az jön 
is. A varjú eléggé ’könnyen’ kerül a kelepcébe. 
Szinte direkt. Szinte akarja, hogy elkapja. Mintha 
azt mondaná, figyelj, kapsz egy lehetőséget. Jól élj 
vele. 
A farkas azt kívánja a varjútól, hogy tanítsa meg őt 
repülni. Persze a varjú vízöntősége, megfoghatat-
lansága révén megcsalja a farkast. Jelezve még 
mindig nem tanultál eleget. De az, hogy újra eljön 
a csapdába, jelzi, meg akarja tanítani neki azt a 
tudást, amivel már képes átugrani az árkot. A 
farkas előbb kukorica, majd köles („Akkor a far-
kas beleült egy rakás kölesszembe, aztán az or-
szágút közepén szétterpeszkedett.”), aztán végül 
egy rakás tiszta búzába fekszik bele. 
(„Akkor a farkas elment egy rakás tiszta búzába, 
aztán elterpeszkedett benne az országút köze-
pén.”) A szemek jelképesek. A kukorica, a köles 
és a búza. Mintegy fokozatosan kisebb és kisebb 
felé halad. Egyenesen, mintha az ember lelkébe 
irányítana. 
A kukorica, a tengeri, a legnagyobb szem. Ez 
durva picit még a célra. Tovább kell révülni. A 
tenger képére, amely nagy, hatalmas rögtön a 
vízöntő képe, s így a varjú ugorhat be. 
A köles, ami már kisebb, de sikamlósabb, s 
megéréskor a köles szemei hamar kiperegnek. A 
varjú, a vízöntő, jelenik meg benne, mert nehéz 
megfogni akár csak őt. 
A búza, a tiszta búza, ez a mérce. Az élet mér-
céje. Ezzel már el lehet indulni. Nagyon fontos, 
hogy ez a búza, ez az élet tiszta. A tiszta élettel 
már meg lehet fogni a varjút. E mellet nem tud 
’elcsalni’. A tiszta élet jele, hogy a farkas kezd ta-
nulni. 
A farkasnak harmadszorra sikerül elkapnia a var-
jút. Úgy, hogy az már hajlandó őt megtanítani re-
pülni. A varjút csak a búzaszemmel lehetett meg-
fogni, mert az az élet ’szeme’, s e mellett már a 
varjú se tud elmenni olyan egyszerűen. A farkas-

nak teljesíti a kívánságát. Megtanítja repülni. Fel 
is viszi a magasba a farkast. A varjú mikor már 
fenn vannak, megkérdi: 
„Látod-e még, farkas koma a földet ?” 
Azt feleli, látja, s az újabb kérdésre azt mondja: 
Akkora, mint egy alma”. 
Vagyis a föld, a mi világunk, virágunk akkora, 
mint egy alma. Ilyen magasra vitte fel őt a varjú. 
Kiderül itt bizony révülésről van szó ismét, és 
méghozzá nem is akárhogy. 
A varjú feljebb viszi egyre, s folyton kérdi, hogy 
mekkora. Előbb azt mondja, akkora mint egy fél 
világ, majd ismét feltett kérdésre azt feleli, mint 
egy tű. 
(„Akkora, mint egy tű.”) 
Ez a révülés utolsó foka. Egy tűnél kisebbre nem 
lehet összezsugorítani a földet. Messzebbre nem 
lehet repülni, révülni. 
Ekkor azonban a varjú ledobja a farkast, s amint 
szállnak alá ismét mágikus formulákat mond a 
varjú. 
(„Szaladj barát, agyonütlek! Szaladj barát, agyon-
ütlek! ”) 
A farkas leérve összetöri magát „a füstös tőkén”. 
De megtanult repülni. Ezúttal megtanulta a lec-
két. 
Az út során mi is találkozhatunk azokkal. Vagy át-
jutunk rajta vagy beleesünk, és akkor rajtavesz-
tünk. Az árok a vízöntő paradoxon, s a farkas a 
tanonc. Meg kell tanulnunk repülni, hogy átrepül-
hessünk az árkon. Lehet, hogy nem megy elsőre. 
Lehet, hogy segítség kell. De van kegyelem és 
segítség. Ha akarjuk, és ha kitartóak vagyunk. 
Azonban vigyázni kell, ne maradjunk meg olyan 
huncutnak, mint a farkas, mert összetörjük ma-
gunkat. 
A füstös tőke, a kemence képét idézi fel, az ott-
honét. De nem csak az otthon, hanem a világ, a 
kézzel fogható értelmezhető világ képe is és jelzi 
nekünk az utat, az út végét. Ez a tőke mutatja meg 
nekünk, a révülésnek vége. 
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GYÁRFÁS ÁGNES 
 

A HUN név eredete 
 

 

A szó rövid kiejtése sóhajszerű. Akár a révü-
lés mélybe ringató dallama is lehetne. Valami 
ilyesmire utal az egyiptomi megjelenése is. Gizá-
tól 12 mérföldnyire északra fekszik Napváros, gö-
rögül Heliopolisz. Ide látogatott el Szókratész, 
hogy a templom papjaitól megtanulja az ősi tudo-
mányt, a hermetikus tanokat. E város templomá-
ban őrizték a teremtésről és a Föld őstörténetéről 
szóló tudományos emlékeket, melyeket Hermesz 
Triszmegisztosz nevéhez fűztek. E templom falai 
között maradtak fenn az egyiptomi ősmítoszok, sőt 
számos közel-keleti ősi történeti emlék is otthont 
talált benne. Nem véletlen tehát, ha e város ősi 
neve ON vagy HON vagy INNU. A magánhangzók 
a hon és a hun szavakat formázzák, s érezzük, 
mindkettőről szó van. ON város a hunok hona. 
 Már a fáraóállam hajnalán is ősi kultúrköz-
pont volt, melyet állításuk szerint a piramisépítők 
is megörököltek. HON város főpapja egyben a leg-
főbb csillagász is volt és ünnepi öltözékét ötágú 
csillagokkal ékesítették. (EDWARDS, I.E.S. i.m.) 
 Elsősorban a csillagok és a Nap járását fi-
gyelték, s az idő múlását a nagy Napév kozmikus 
ciklusával mérték. A 25.920 évig tartó ciklust a 
12 állatövi jegy lassú elforgása révén tapasztalták 
meg, s viszonyítási alapként a tavaszi napéjegyen-
lőség idején a napkelte pontját vették alapul, 
„…azaz röviden megfigyelték a napéjegyenlősé-
gek precesszióját, melyek egyenként 2160 évig 
tartó csillagászati korokat jelöltek ki. Az egyip-
tomiak hite szerint ezek a SZÉP TEPI - avagy az 
Istenek első ideje, - néven ismert spirituális és 
kulturális ’Big Banggel’ vették kezdetüket”. 
(Hancock, Graham - Bauval, Robert i.m. 226. o.) 
 Heliopolisz - Napváros - Hon - Hun - On vá-
rosát olyan nép építette és lakta, amely tehát ké-
pes volt a napéjegyenlőségek precesszióját megfi-
gyelni. Ez a nép a város neve alapján a Nap népe, 
HUN vagy HON volt, melynek ottHONa maga a 
város lehetett. Talán a magyar ’hónap, holnap, 
hun vót, hun nem vót’ szavakban és kifejezések-
ben él tovább e név. Mindenképpen benne él a 
német HUND = kutya szóban, (Pitlu János meg-
figyelése) és igazolja Dr. Kovács Sándor korábbi 
állítását, amely a Nagy Kutya csillagképet a Ma-

gyarok csillagának nevezte (Mah-gar). Hiszen, 
ahol Magyar van, ott Hun is ott van. (Kovács Sán-
dor i.m.). 
 Hancock és Bauval szerzők szerint az a nép, 
amely a napéjegyenlőségek precesszióját képes 
volt megfigyelni, és akkurátusan leírni csakis tu-
dományosan gondolkodó, intellektuálisan fejlett 
és magas szervezettségű nép lehetett, mert csak ez 
képes megoldani, precíz és nagy múltra visszate-
kintő csillagászati adatok és hagyományrendszer 
birtokában a precesszió és a napéjegyenlőségek 
törvényeit. (HANCOCK - BAUVAL i.m. 227-228. 
old.) 
 Hon város népét akkor találjuk meg az Ókor 
nagy történeti kavalkádjában, ha követjük őket tu-
dományos útjukon, a Csillagok útján és a Nap út-
ján. Az Ő történetük ugyanis sokkal korábbi, mint 
a történeti Ókor, de számos írott emlék, mely 
alapján dolgozunk, mégis ókori eredetű. A honi 
ősök asztronómiai nyelvezete alkalmazott egy pár 
olyan kódolt tézist, melyek alapján felismerhetjük 
jelenlétüket. Például a Zodiákus jegyek közt nyu-
gatra vándorló Nap útjára ezt írták: „Követve Hó-
rusz (a Nap) útját a korokon át”. Döbbenetes tö-
mör összefoglalása e mondat a Nap kozmikus ese-
ményének és a Föld kultúrkorszakainak. Tehát ha 
a hun nép sorsát kultúrtörténeti emlékek alapján 
kívánjuk nyomon követni, azokra a megfigyelé-
sekre kell koncentrálnunk, amelyek az Univer-
zummal kapcsolatosak és különleges tömörséggel 
nyertek kifejezési formát. 
 Nyugati történészek és egyiptológusuk pre-
hisztorikusnak nevezik a Kr.e. 4. évezred előtti 
időt a „Szép Tepét”. Ebből a korból sok feljegyzés 
maradt fenn, melyek részletes információt adnak 
Egyiptom hirtelen felemelkedésének rejtélyére, 
arra a korra, melynek gyökerei több ezer évvel a 
fáraói állam előtti időkig hatolnak. Hancock szo-
morúan állapította meg, hogy „…az egyetlen 
problémát az okozza, hogy egyelőre senki sem 
kész e feljegyzéseket komolyan venni. Talán azért 
van így, mert ezek szöges ellentétben állnak az 
egyiptomi kronológiáról kialakított tudós nézettel? 
Az olvasónak magának kell döntenie a kérdésben, 
de mint alább igazoljuk, u g y a n e z e n  feljegy-
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zések e g y é b  elemei, melyek inkább megfelel-
nek az uralkodó álláspontnak, igenis elfogadottak 
és széles körben elterjedtek az egyiptológusok kö-
rében”. (HANCOCK - BAUVAL i.m. 223. old.) 
 A korai Egyiptom lakói Orion - Ozirisz útját 
figyelték odaadóan és feljegyzéseik magas pontja 
volt, midőn a hatalmas égi nyilas találkozott 
mennyei királynőjével Sziriusz - Izisszel. Sorsuk-
ról és fiukról Hóruszról szól az egyiptomi mitoló-
gia, de mint kimutattuk (Orion és családja 187-
225. old. In: TUR-ÁN) számos magyar népmese is 
őrzi csodálatos történetüket. 
 Sellers, Jane B. The Death of Gods in Anci-
ent Egypt c. művében (90-93. old) kimutatta a ho-
niak (heliopolisziak) bizonyos számokhoz való 
vonzódását. Ezeket a számokat a precesszió és a 
bolygópályák viszonyának törvényszerűségéből 
számította ki a kiváló kutatónő. Leggyakrabban 
szerepel a 7, 12, 14, 70, 360-as szám, melyek a 
mesék és a magyar szokások karakteréhez is hoz-
zájárulnak. Az biztos, hogy a Sárkány 7 és 14 feje 
a Drako (Sárkány) csillagkép és a Nap járása kö-
zötti kapcsolat aranymetszésének eredménye. 
 Megtalálták az Orion övéhez vezető „matema-
tikai kaput” a 11:11 arányban. A 111. 111-es 
szám tekinthető a „Csillagkapunak” mely az Ori-
on felé vezet. 
 E nép kezdettől lelkében hordozta „az isteni 
eredet tudását” amely az Első Idő a Szép Tepe óta 
létezik. 
 Fovden, Garth (i.m. 33. old.) utalt az ősi tu-
dás doktrínáinak átörökítésére Hermeszre és 
utódjára Thotra, akinek állítólag sikerült megér-
tenie a mennyek rejtelmeit és felfedte azokat 
szent könyveiben. Ezeket aztán földbe rejtette, 
hogy a későbbi generációk kutathassanak utána, 
de csak az találhassa meg, aki érdemes erre. A 
régiek azt tartották, hogy Thot szent könyvei a gi-
zai nagy Szfinsz alatti sziklaágyban nyugszanak, s 
várják azt a népet, mely olvasásukra méltónak 
bizonyul. 
 Az ősi egyiptomiak, akik az országuknak ne-
vet adtak, álláspontom szerint is szoros kapcso-
latban álltak az egyes számmal, ami egyaránt jelö-
lője az EGY ISTENSÉGNEK és az égnek. Az egy 
szavunk Y helyett I-vel annyi, mint Égi. E nép 
mindig az égi világ földi másának tartotta magát. 
 Borbola János Csillagszoba című művében ol-
vastam az égi szó hieroglifáját, mely hasonlít a ro-

vásírás H betűjéhez  vagyis egy kis táltos létra 
az ÉG megközelítéséhez. Így teljesen logikus szá-
momra a 11:11-hez matematikai üzenete, mely az 
égi lények meghitt játéka önön valóságukkal, la-
kóhelyükkel úgy, hogy egy országnév őrzi a meny-
nyei játék eredményét. Egyiptom = ÉGI TOMba 
vagy tumulusz vagyis égi erőd, erősség, vagy ÉGI 
HON. Ugyanakkor az egy istenség erődje, földi 
erőssége. 
 Borbola János UNAS fáraó nevével foglal-
kozva (i.m. 113-118. old.) kitér a hunokra is. 
Visszamegy Heliopolisz nevének elemzésére, 
melynek mai neve MATARIYA vagyis Magyaria. 
E városban született a KILENCEK tana a terem-
tés 9 résztvevőjéről.* Régi neve ON, IUNU 
amelyről UNAS fáraó a nevét kapta! Érdekes, 
hogy az UN/ON tő az európai nyelvekben az egyet 
jelenti. Angol one, a francia un, une, a német 
eins, a latin unus (unio, uniformis, univerzum 
stb.) E sorba tartozik AN, a teremtő neve. UNAS 
neve az UN és az AS, ASZ gyökökből áll. Az ász 
olvasata a hieroglifákban kiegészül IA gyökkel 
(UNASIA ez az a rejtélyes gyök, amely már a me-
zopotámiai pecséthengerek olvasatakor is álmél-
kodást váltott ki belőlem) UNAS neve a hie-
roglifák pontos olvasatával ANNAK íJÁSza vagyis 
Isten Nyilasa (Borbola i.m. 117. old.). Borbola 
szerint az UN gyök a HUN, H-ON-NI és a  
HAN-NY, H-UN-NI hangzósításra jogosít. A 
hanyi szót mocsaras, ingoványos területre mond-
juk, Jókainál Hanyók Istók volt a nádi ember ne-
ve. Gardiner egyiptológus fejtette meg, hogy az 
„ihuniak íjászok voltak”. (Borbola i.m. 118. old.) 
 Némëti Kálmán 1912-ben felfigyelt Mariette 
ásatásaira, aki Izisz templomában a Keopsz pira-
misban találta meg azt a mészkőtáblát, amelyen 
Némëti szerint több helyen is az Óriás-Szfinsz ne- 

                                                 
*
 A számok különleges voltáról Borbola Jánossal beszélget-
tem sokat. Megkérdezte, honnan ered a ’Kilences’ számunk. 
Én a Kül, Kil gyökre gondoltam, amelyhez egy régi NC 
képző társult. Az NC képzőnek kiemelő szerepe van. Bor-
bola a Csillagkapu c. könyvében külön fejezetben foglalko-
zik a 9-es számmal mi így látjuk a KILENC szó gyökét és 
értelmét: 
KiLeNC 
KüLöNC 
KoLoNC 
    LáNC 
Egy láncolatban, ami a számok sora: különleges értéket 
rejtő, vagyis KüLöNC = KiLeNC 
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ve, a HUN látható.  
 Borbola szerint UNAS fáraó kartusának „tisz-
ta olvasatával még nem rendelkezünk. Jelen isme-
reteink alapján Hun íjász hangzósítás fogadható 
el”. (Borbola i.m. 118. old.). Számomra már az az 
ismeret is döbbenetes volt, hogy a mai Magyaria 
ősi neve Hunia vagy UNIA volt, mert a hunoktól 
való szétválaszthatatlanságunk újabb bizonyítékát 
láttam ebben. 
 
 
Hunok szerepe az egyiptomi hitvilágban 
 

 Borbola János hiteles olvasata új színben tün-
teti fel a Nílus-völgyi hitvilágot. Olvasó módszerét 
Miskolcon is tanította, így könyvének megértése 
nem okozott gondot. Néha szerettem volna egy-egy 
olvasatához kérdést fűzni, de ezek apróságok. El-
veit, és a hieroglifák magyar nyelvű olvasatát va-
lósághűnek tartom, és Őt idézve írok a témáiról 
(Borbola i.m. 119-145. old.), összevetve mezopo-
támiai adatokkal. 
 Az egyiptomiak egyistenhívők voltak, a te-
remtőt, miként a mezopotámiaiak, Ők is AN-nak 
nevezték, akihez az utat meg kellett találni. Ez 
volt a keresztút, az élők útja. Az Élő, más szóval 
SZÁM mutatja az utat, vezeti az elhunyt királyt te-

remtőjéhez. Az ősök, a Kilencek és az áldozati 
Csabák vezetik a halottat. Védték a vele elteme-
tett nemzetség tagjai. Fohászokat énekelnek, s az 
út kivirágzik, felragyog. 
 Hun Íjász a Nílus-delta nádban gazdag vi-
dékének volt korlátlan ura. Ez volt Alsó Egyiptom. 
A nád népe alatt az itt élő (h)unokat értették, aki-
ket esetleg (h)annyiknak vagy (h)onniaknak is ne-
vezhetünk. A Nílus-delta bejáratánál épült a Bib-
liából ismert Un/On, görögül Heliopolisz, Nap-
város, ahonnan a nádi népek atyáikat a túlpartra 
vitték eltemetni. 
 Borbola János olvasata alapján egy gyönyörű 
kép rajzolódik ki előttünk a turáni népek hitvi-
lágáról. Ez a bölcselet a Borbola hiteles hieroglifa 
olvasatán alapszik. Miután könyvét szótárral 
(Képjelek alapján) is kiegészítette, összevetette, 
valószínűsítette közismert egyiptológusok olvasa-
tával így az olvasó is meggyőződhet teóriája helyt-
állásáról, ha fellapozza a szótárban a képjelek ér-
telmét vagy az eredeti dokumentumok kiolvasá-
sában elmélyül Borbola segítségével. Műve a szó 
legnemesebb értelemben vett egyiptológiai tan-
könyv, amely vitán felül meggyőz arról, hogy 
Egyiptom őstörténete turáni népekről, hunokról és 
magyarokról szól és hogy az egyiptomi nyelv a mai 
magyar nyelven olvasható. 
 

 
MIT MOND A PECSÉTHENGER 

 
 
 
 AN BA 
 
 AN BA 
 
 URA MADA 
 
 
 
 
 
 
 

 Egy pecséthengeren egyiptomi és mezopo-
támiai ruhát viselő emberek láthatók. (Jobbra) a 
baloldalon három oszlopban ékírásos képjelek, 
középen hieroglifák. Ennek a pecséthengernek az 
az érdekessége, hogy mind az egyiptomi, mind a 

mezopotámiai írás szerepel rajta és magyarul ol-
vasható. Az olvasat elemzését munkánk végére 
tettük. Itt közöljük az eredményt, hogy tovább 
folytathassuk együttgondolkodásunkat. 
1. Az 1. oszlop (hieroglifa) AN AN URA (ha a  
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madár képjel értékét helyesen olvastam ki 
Borbola János könyve alapján). Az AN jel ha-
sonlít egy babához, a madár jelentése Mezo-
potámiában MADA. 
 BA-BA MADA duruzsoltam magam elé já-
tékos ötletemet, amely akkor vált izgalmassá, 
amikor a jobb oldali kép jobbszélén látható 
két képjelet olvastam el. Azt, amelyik az 
egyiptomi mögött látható. Egy 7 ágú csillag, 
alatta kettős kereszt egy kerekded formában 
végződve. Hét ágú csillagok halmaza borítja 
az alacskai templom kazettás mennyezetét. Az 
alacskai templom a Csillaggyermeket szülő 
ősanya tiszteletét tárja elénk belső ornamen-
tikájába, s inkább a tapasztalat, semmint a hi-
eroglifák ismerete alapján azonosítottam vele 
a csillagot (Virágemberek Istenháza. Miskolc, 
2004.). 
 Mit jelenthet a kettős kereszt képjele? 
Történeti emlékek árasztottak el. A rajz alap-
ján trónoló magyar királyok képe jelent meg 
előttem, kettős keresztet tartó országalmával. 
Miért tartanak a kezükben pontosan egy ilyen 
tárgyat? A mezopotámiai képjelek között is-
mertem hasonló formavilágot. 

 
 Ősanya AN Isten, teremtő 
 az alacskai IL Egyiptomban és 
 templomban L 13 Mezopotámiában 
 
 
 Országalma MU 
 a magyar királyok SUM magasság 
 felségjelvénye IA Mezopotámiában 

 
Ha az AN gyökhöz a sokáig furcsának vélt IA 
gyököt illesztjük hozzá, akkor az ANYA szó 
lesz az olvasat, a „fordítás” pedig: Magasság 
istene, ANYjA, ura. Ez pedig megegyezik az 
1. kartus olvasatával AN AN URA, vagy AN 
NA URA. 

2. A 2. oszlop megerősíti olvasatunkat: 
HAL AN TA MAGA HUN 

3. A 3. oszlop az egyiptomi férfira utal 
TUR HAL A MAGUR IMI. 
A KU halat jelent. Tehát mai magyarsággal 
Turáni hal atya Magur(bárkás) IMI. 

4. A 4. oszlop a mezopotámiai subás férfira utal, 
AT(y)A NAP(h) NI NI mutat felfelé a férfi a 
Nap atyára. A mezopotámiai írás jellegzetes-
sége a jelzőnek a jelzett szó utáni használata: 

ATYA NAP helyett NAP ATYA. A NI NI he-
lyett ma azt mondanánk íme. Íme Nap atya! 

 
Tehát a jobb oldali kép két szimbóluma: 

 
 AN 

 
 
 NAPATYA  
 IA 

 
 ANYA 
 

Egyre inkább megerősödöm abban a sejté-
semben, hogy a magyar nyelv nélkül sem az 
egyiptomi sem a folyamközi írásokat nem lehet 
értelmezni. Annak a szónak, hogy „Atanach” (a 
kép német aláírása) semmi értelme nincs, de az 
ATA NAP(h) jelzős szerkezetnek van tartalmi ele-

me. A két egyforma  NI képjel csak magyarul 
kap értelmet a NI NI felkiáltó szóban. A kép alá-
írásának tanúsága szerint a német tudósok ilinek 
olvasták a nyilvánvalóan egyforma két NI gyököt. 
Én úgy látom, hogy a magyar nyelv a garanciája az 
olvasatok igazságtartalmának. Ha ebben a szel-
lemben gondolkodunk, akkor egyiptomi és mezo-
potámiai körülírás helyett beszélhetünk Turáni 
Hunról MAGURRÓL. 
 Elgondolkodtató a szövegben a HAL szó. En-
nek Labat szerint KU kiejtése is lehet. Azonban 
ebben a szövegkörnyezetben a KU gyöknek sincs 
értelme. 
 A HAL gyök nemcsak a víziállat nevét jelzi, 
hanem a halál és a halhatatlanság szavak alap-
gyöke is. Tudjuk, hogy az egyiptomi fáraók már e 
földi életben is sokat foglalkoztak a halhatat-
lansággal. Unász fáraó idejében (Kr.e. 2300 kö-
rül) a papság vezérelve alapján törekedett a hal-
hatatlanságra, s elvét a több szakrális sztereotípiát 
tartalmazó piramisszövegekkel támasztotta alá. 
UNÁSZ volt az első, aki - mára domb alakúra ko-
pott piramisában - feltüntette a piramisszöve-
geket. Ezek a hajdani hitvilágról nyújtanak fel-
becsülhetetlen képet. „Az elhunyt király vélt túl-
világi útjáról, az ottani veszélyekről, segítőtársa-
iról és teremtőjéhez való csatlakozásról tanús-
kodnak, így érthető, hogy későbbi korok köznapi 
utódai szinte szó szerint ezeket a szövegeket vé-
sették, íratták sírkamráikba, antropomorf koporsó-
ikba (ez az ún. Coffin text), sőt az Újbirodalom 
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utáni időkben csaknem azonos szövegek képezik a 
hírneves Halottak Könyvét is”, írta Borbola János 
(i.m. 111. old.). 
 Minket szavainak az a része ragadott meg, 
mely a szövegek szereotípiáira vonatkozott, hiszen 
a folyamközi turánok táblái és pecséthengerei is 
hemzsegnek a szent ismétlésektől. Kialakult egy-
egy jelző, amely nem adta meg magát az évezredes 
archeológiai csend erejének, mert szájhagyomány-
ban tovább élt. Ilyenek például a Csillagasszony, 
kié az ország (Geme úrnő, Ki Mada) vagy az us-
kalga, amely a Mindentermő fa tejmagvára utal 
vagy a Tengerek Királynője, amely ma Szűz Mária 
egyik jelzője vagy az ustu az ősi tudás, bölcsesség 
hordozója. 
 Meg kell szoknunk a tömörséget, azt, hogy a 
mai nyelv rag, képző és jel halmaza helyett alap-
gyökökkel fejezték ki magukat. Ezért gondolom 
elképzelhetőnek a TUR HAL szókapcsolatnak a 
HALhatatlan TUR olvasatot, aki MAGUR IMI! 
Vagy a 2. oszlop esetében HAL AN TA szövegben 
a HALhatatlan AN TA MAGA HUN. 
 Ez egy pecséthenger abban a szakrális rend-
szerben, amelybe a pecséthengerek másolatait el-
helyeztem és külső jegyek alapján katalogizáltam. 
Külső jegyek alatt elsősorban a metszés stílusára 
ügyeltem, másodsorban a bevésett alakok ruhája, 
harmadsorban a szereplők férfi vagy nő voltára. 
Így bontakozott ki előttem a pecséthengerek sze-
replőinek csoportosítása. Hasonló stílusban vésett 
hasonló arcú, hajviseletű szereplők pliszírozott, 
hosszú, textilből készült ruhát viseltek. Amikor a 
Nergál-Etlu pecséthenger 8. oszlopában először 
kiolvastam, hogy ezek „lengatyás hun kagánok” 
elnevettem magam. Aztán egymás mellé raktam a 
lengatyás, hun égieket, akik lassan betöltötték a 
felénk boruló csillagos eget. 

 A len gatya jele egy latin  betű (L 90). 
Olvasata GADA, jelentése len. (Franciául lin, de 
még a TESZ sem mondja, hogy a franciáktól vet-
tük volna át.) Ha az olvasat és jelentés össze-

cseng, akkor együvé tartozik. Ilyen pl. a   
(L 324) rácsos képjel, melynek olvasata É vagy 
PIT, jelentése é p í t . Ezt a tételt akár törvény-
ként elfogadhatjuk. 
 Nergál pecséthengerének nevezték el azt a 
művet, melynek 8. oszlopában a hun származás 
azonosítására vonatkozó szöveg olvasható (Pritc-
hard 699. ábra). 

 

 
 

NERGÁL-ETELU 
 
Hun voltára utal a nádvágó sarló a kezében, s a 
szöveg több textusa: „Isteni király atya! Vizek 
nagy embere, IME! Magasságos élet, a Magasság-
ban erős (izmos) hős, NERGÁL atya. Lengatyás 
turáni hun kagán, Eridu fénye. Két fiú: hősök 
(erős emberek). Magasságból fakadt élet: Hungár, 
Magur fényhősök. A Magasság embere visszatér, 
távozik.” 
 Itt tehát a Magasság emberéről van szó, aki 
hős (ETELU), aki a vizek nagy embere (LUGA-
LA), aki lengatyás turáni hun kagán  
(KA GA A AN HUN GADA TUR Ran) HUNGÁR 
és MAGUR akik élete a Magasságból fakadt. 
 Őseinknek akár származási okirata is lehetne 
ez a felirat és kép. A nádvágó sarló visszautal a 
hunoknak a vízzel, láppal, mocsárral való ősrégi 
kapcsolatára, melynek eredetét (Borbola János 
kutatásaiból jól ismerjük (Borbola: Ősi Gyökér 
2005. XXXIII. 4. sz. 2-23. old). 
 Akit látunk tehát AN király atya fia vagy le-
származottja (itt törött a szöveg), aki útnak indul. 
Szakrális jelzők között szerepel, hogy két hős fia 
van (TURLÁL ETELU) HUNGAR és MAGUR  

      és     ). 
L 536 L 342 
 Hunor és Magyar édesapját ábrázolja a pe-
cséthenger, aki fiainak ikerjelképét viszi a Magas-
ságba. Nevét Nephrót, Nimrót, Ningirszu, Nun-
gál, Nergál, Nunartu stb. nevekkel emlegették, de 
kutatásaink alapján beigazolódott népünk emléke-
zetében megőrzött szerepe, mely szerint azonos 
volt ORIONNAL az ifjú királlyal, a népmesék hő-
sével. 
 A folyamközi UR kezdetű városnevek az URI 
HUN vagy UR HONA jelentésűek. Az Orion szó 
etimológiáját nem magyarázza meg sem a TESZ, 
sem a Csillagképek kézikönyve, sem az Idegen 
szavak szótára. Egy pecséthenger tárta fel neve 
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eredetét, ahol egyértelműen az  UR (L 38) 
gyökkel fejezték ki a nevét, míg égi feleségét a 
szépséges Sziriuszt egy gondosan vésett nagy csil-
laggal (Pritchard 689. ábra). 
 

Szentek összejövetele  

 A kép jobboldali képjele (L 77)  azt je-
lenti, hogy „szentek összejövetele” (une partil du 
sancturaire). Az Interneten talált kép felirata pon-
tosítja Orion-Nimrud nevét: SIPPA ZI ANNA  

(L 295)  két fiával, balról Hungar, jobbról Ma-
gor. 
 

 
 
 Orion kezében a Skorpiót tartja, akivel min-
den évben meggyűlik a baja. Amikor a Skorpió 
felkel Keleten, eluralkodik az Orion felett, s 
ilyenkor az Orion megszégyenülten lebukik Nyu-
gaton. De a Föld körbe forog, s eljön az Orion 
ideje is. Amikor az Orion kel fel Keleten, akkor 
segítője a Kígyótartó, Kigyógyító (Ophiuchus) 
pontosan a Skorpióra teszi a lábát. A Szentek 
összejövetele azt a pillanatot ábrázolja, amidőn 
Orion-Nimród felmutatja a legyőzött ellenséget. 
 Tudjuk, hogy Egyiptom földrajzi formája 

megfelelt az Orion csillagkép alakjának, s 
a három övcsillagot a piramisegyüttes al-
kotta. Ez a formavilág Mezopotámiában is 
megvan. Itt a Tigris és az Eufrátesz fo-

lyása mintázta meg az Orion alakját és osztotta 
alsó és felső részre az országot az URI HONT. 

A pecséthengerek HUNGÁR-ról, 
HUN-ról, MAGOR-ról, MAG-ról 
beszélnek, s az országot egyszerűen 
MADA, KALAMA néven emlegetik 
égi és földi vonatkozásban egyaránt. 
S miként a pecséthengeren látható 
az égi szakrális együttlét, úgy va-

lósult meg a földön is az URI HONBAN, Orion 
földi országában HUNGAR és MAGUR (IKREK 
Csillagkép) szent együttesében. 
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ÁRVAINÉ SPILLER MARIANN 
 

Narnia, Ac’son szigete 
 

 

Tudtátok, hogy miért építik a börtönöket az óceán 
közepén lévő szigetekre, és mi az oka, hogy olyan 
legenda járja ezekről a szigetekről, hogy képtelen-
ség elmenekülni róluk? 
Mert az óceán látványa a szabadság lehetőségét 
sugalmazza az ott élő raboknak, de a szabadságot 
nem azért képtelenség elérni, mert az ilyen sziget 
lakója nem tud elég kitartóan úszni. Erről szó 
sincs. Az ilyen sziget lakója gyakran lesétál a 
partra és álmodozik a szabadságról, hosszú sétá-
kat tesz, mélyet szippantva a sós és mámorító sza-
badság illatból. Nem vágyik jobban semmire, mint 
a szabadulásra. Sétája során néha elsétál a part 
fövenyén, ahol a víz nyaldossa az arra járó lábát, 
kellemesen hűsítve a lüktető vágyat. 
A magányos rab néha megáll és nézi a vizet, 
ahogy elmossa lába nyomát a homokban. Elmosva 
álmainak lenyomatát. Ilyenkor új sétába kezd, 
hogy újra és újra visszanézhessen „művére”. Mi-
kor besötétedik és dideregni kezd, lefekszik a 
homokba, amely a nappali meleget ilyenkor sugá-
rozza ki. A homok melegíti a testét és az émelyítő 
vágyat, csak az óceán felől érkező fuvallat enyhíti 
valamelyest. Felnéz az égre, ahol a csillagok mil-
liárdjai ragyognak, mint megannyi ékszer. Csillo-
gásukat órákig - évekig nézi, mert a távolság és az 
elérhetetlenség mindig vonzza a rabot, akinek ki-
látása sincs a menekülésre. 
Néha sétái során felnéz a partot övező sziklákra és 
szeretne az egyiknek a peremére kiülni, hátha 
közelebb érezhetné magát a való világhoz, így az-
tán felsétál a sziklákhoz és letekint a tengerre. 
Látja, hogy milyen csendes a part. A tenger lá-
gyan ringatózik, ám beljebb a szirteknél megtörik 
a víz és kemény habokat, vad hullámokat korbá-
csol. Nézi, hogy ha a vízbe bele is gázolhat, de re-
ménye sincs a szirteken átjutnia. Ha belegondol 
látja, hogyan csapódna a sziklákhoz és merülne 
el. Elvesztve azt az álmot, amely legalább bizton-
ságot adott neki. Azt az álmot, melyet senki nem 
vehet el tőle, mely csak az övé: a csillagos ég gyö-
nyörködtető végtelenjét, a langyos tenger hulláma-
it, a vágyat, mely oly felemelő és a messzi elér-
hetetlen csodálatos ígérvényét, amely olyan 
biztonságosan ringatja őt. Megbízhatóan és nem 

bizonytalanul. Mindig felsétál attól kezdve a szik-
lákhoz és onnan mereng a távolba. Észreveszi, 
hogy a tenger néha elsimul a szikláknál, kivált 
apály idején. Ilyenkor nem jó belegondolni a lehe-
tőségbe, jobb ismét a parton sétálgatni. Már a 
szikla sem olyan biztonságos valamiért. 
A szabadság nem is fontos annyira, ha az álmaink 
a helyére léptek. 
Így a rabok az ilyen szigetekről szinte soha nem 
szöknek el. 
 
Egyszer azonban a szigetet övező szirteknél egy 
hajó kötött ki, mit sem sejtve arról, hogy a szige-
ten ki, vagy kik élhetnek. A lehorgonyzott hajóról 
vidám társaság ugrált a vízbe, életörömük, kaca-
gásuk hangját elvitte a víz egész a sziget belse-
jébe. Micsoda hangok voltak ezek. Maga az élet 
hangjai. Az életé és a vissza nem térő lehetőségé. 
Az ilyen rabok közül, csak az veti bele magát 
ilyenkor a hullámokba, aki még nem felejtette el, 
hogy az életet élni és kiteljesedni micsoda gyö-
nyörűség. Aki még nem feledte el, hogy mennyi 
kinyújtani a karunkat a valóság felé az igazi re-
megés. 
A legtöbb ember nem hiszi, hogy megérintheti ő-
ket a valóság, erre, csak a legállhatatosabbak ké-
pesek. Az erős hitű, aki képes bízni magában és 
bízni az elszalaszthatatlan lehetőségben, bátorsá-
ga vakmerővé teszi, tudja, hogy az álom elgyengíti 
a testet és csak a valóság erősíti azt. 
Nem élhetünk az álmaink nélkül, de ha az betel-
jesedhet, nagy lelki erőbe telik, hogy abba a víz-
be, melyet a parton eddig oly édesen langyosnak 
hittünk, bele vessük magunkat, ami hirtelen met-
szően hideg, ha egész testünkkel érzékeljük azt. 
Fizikai erőnk végső próbája, hogy merészelünk-e 
nagy karcsapásokkal a szirtek felé igyekezni, tud-
ván, hogy ott vár az élet? 
A szirtekig eljutni fizikai érzékleteink szerinti tra-
uma, pedig az álmainktól való elszakadás felsza-
badító fájdalmát éljük ilyenkor meg. 
Ha eljött az apály ideje, és a hajó, mely a szabad-
ságot kínálja (valószínűtlen vízióként) egyszerre 
jelenik meg egy ilyen távoli szigeten, utolsó le-
hetőségként az érző - vágyó szívnek, örök mene-
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külést kínálva a valóságba, talán mégsem olyan 
metszőn hideg a víz, csak belevetnie magát nehéz 
az álomból ébredő rabnak. 
Az aki a szigeten ragad az ilyen pillanatot elsza- 
lasztva, az egész életét mosoly nélkül éli le, azt  

várva, hogy hátha még egyszer eljön a hajó apály- 
kor. A parton nem lép a vízbe többet. Hideg és 
metsző a víz. Szeme fáradtan egyre a látóhatárt 
kutatja, és csak vár és vár és vár................. 
 
 

    
    

ANTAL ISTVÁN 
 

TÜNDÉRES, DERENGŐ 
(Villanatok az égről) 

 

 

A honfoglalás, mint vízparti történet. 
Középkori kínai betyárregény a Vízparti történet. 
A vizek, erdők, hegyek rablóiról szól, akik szem-
beszegülnek a hatalommal, rabolnak, gyilkolnak, 
fosztogatnak megélhetési okokból, és ahogy a re-
gény hömpölyög előre, egyre több és több betyár 
verődik össze, egyre nagyobb lesz a csapat. 
Amikor a betyárok száma eléri a bűvös száz-
nyolcat, könyv érkezik a mennyből, benne a har-
minchat égi csillag és hetvenkét földi csillag ne-
vével, ekkor a betyárok mindegyike megkapja új 
nevét, új rendbe szerveződik, pompázatos ruhába, 
fegyverzetbe öltözik, és beáll a hatalom, az ég fia, 
a kínai császár szolgálatába. 
(Amikor száznyolc betyárról beszélek, nem száz-
nyolc emberről, hanem száznyolc betyár úrról esik 
szó, minden betyárnak van saját csapata, saját 
embere, szolgája, ágyasa, felesége, családja.) 
Honfoglaló nemzetségeink száma is száznyolc. Ha 
a hét vezér, hét törzs a hét bolygóhoz illeszt, úgy a 
nemzetségek száma is az égen fényeskedőkhöz 
kell hogy kapcsoljon. 
A sumérok harminchat csillagképet ismertek: ti-
zenkettő a zodiákus, a középső ég, és tizenkettő-
tizenkettő az alsó és felső, azaz az öv alatt és öv 
feletti. csillagképek száma. 
Indiában ismeretes egy harminchat elemű zodiá-
kus is, de a nyugati zodiákus is, dekanátusokban 
számolva, harminchat szakaszú, esetleg a testi-
lelki-szellemi háromszorozás teremt a tizenkettő-
ből harminchatot, nem tudom, mindegy is, most 
nem megyek tovább, a lényeg, a nemzetalkotó 
nemzetségek száma és az ég csillagainak száma 
szorosan összefügg. 
Az összefüggést, a lehetséges összefüggést a csil-
lagok számossága és száznyolc honfoglaló nemzet-
ségünk között Lükő Gábor Buddhista korszakunk 
emlékei című kéziratában már sok éve felvetette: 

„Elsősorban a kínai népszokásokban élő 
buddhista emlékeket kell megismernünk. 
Nem lehet véletlennek tulajdonítanunk pél-
dául, hogy az évkezdő áldozatok alkalmával 
108 a csillagok száma, melyeknek az áldo-
zatot bemutatják... Ez a szám ugyanis gyak-
ran szerepel a buddhista népek vallásos vilá-
gában Tibettől Japánig, mert kerek szám a ki-
lences számrendszerben (12x9). De megtalál-
juk egy ótürk sziklarajzon is a Szelenge folyó 
mellékén, egy áldozati jelenet ábrázolásán... 
sőt — csodálatosképen — a magyar króni-
kákban is. Ezek szerint honfoglaló eleink 108 
nemzetség kötelékében éltek annak idején. 
A három idézett forrás adatai azonban nem 
csak absztrakt számértékben egyeznek, ha-
nem a konkrét társadalmi témában is, mely-
nek szimbólumai... 
Egy jeles történészünk persze, nem ismerve a 
keleti emlékeket, kétségbe vonta a krónikák 
számadatának hitelességét. Hogy is tudhatták 
volna krónikásaink, több évszázaddal a hon-
foglalás után, hogy mennyi volt akkor a nem-
zetségek száma? Bizonyára saját koruk ada-
tait vetítették vissza a honfoglalás korába... 
Pedig bizony hiteles adat ez a honfoglalás ko-
rából, amit a szájhagyomány közvetített a kró-
nikák koráig, bár nem a materiális mennyi-
ségéről tájékoztat a nemzetségeknek, hanem 
az ideális számáról. De a kultúra talán fon-
tosabb is a mi számunkra, mint a matéria, s 
ha igen, ebben megegyezünk buddhista ele-
inkkel... 
A buddhizmust és annak kilences számrend-
szerét nem ismerhették krónikásaink és azt is 
bajos feltételeznünk, hogy a XIV. században 
véletlenül éppen annyi volt a magyar nem-
zetségek száma. A kínaiak viszont bizonyára 
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nem a csillagászat égitestjeit tisztelték a 108 
csillagban, mert a vak is látja, hogy az égen 
nem ennyi a csillag és nem áll olyan szép 
rendben, ahogy ők a 108 mécsest kilenc sor-
ba rakják tizenkettesével. Halottak lelkeit 
véltük látni a csillagokban mi is, meg keleti 
rokonaink is: azoknak áldoztak a kínaiak. 
Őseik szellemének segítségét kérték benne az 
új esztendőre. De minden nemzetség csak a 
saját őseitől remélhet segítséget, ezért úgy 
látszik Kínában is 108 volt a nemzetségek 
mítikus száma. És a Hadak-útja (a Tejút) 
nem a nemzetségek szimbóluma-e? Hiszen a 
nemzetségeknek sokfelé máig is had a becsü-
letes magyar neve.” 

 
Nem is értem, mért nem olvassák Lükő Gábort 
többen. 
 

* 

A japán napisten nő. A női napisten az ősibb 
változat. (Napba öltözött asszony, pünkösd hajna-
lán Napban mutatkozó Babba.) Ha a Tündérszép 
Ilona maga a nap, akkor a nap-héroszba szerelmes 
Tündér Ilona nyilván bomló meseváltozat, őriz is 
valamit, el is fed valamit. (Ezt a mondatot még 
sokszor át kell írni. Mindig utáltam, amikor valaki 
„nyilván”-való módon behelyettesít valamit az ál-
tala értelmezettel. Meg azt is, amikor feltételez va-
lami köztes, romlott változatot. Ez általában nem 
korrekt eljárás. Tehát most sem.) 

 

„A görög elképzelésekhez szokott csillagász 
számára szokatlan, hogy az obi-ugoroknál a 
Nap nőnemű, a Hold meg hímnemű (Nap-
asszony-Holdöreg), épp fordítottja a Heliosz-
Szeléné párnak. Ez talán a nők más társa-
dalmi helyzetét is jelzi?” (Kálmán Béla: Meg-
jegyzések a csillagnevekhez.) 

 

Meg kell találnom a Magyar Adorján-említette 
szokatlan nap-elnevezést. Sehol máshol nem hal-
lottam-láttam még. (Csak arra emlékszem, b betű-
vel kezdődött — de ez sem biztos.) A napa szónak 
is utána kell néznem. 
Van itt még egy érdekes szó: nábob. Mesésen 
gazdag főurat jelent, asszem, s a szó mintha egy- 
szerre tartalmazná a nap és a bába szavakat. 
 

* 

Perzsa miniatúrán találkoztam fekete tóban fürdő 
tündérlányokkal. Könyökük táján lángsugarú  

szárnyakkal. 
 

„Kis kacsa fürdik fekete tóban, 
anyjához készül Lengyelországba.” 

 

Tündér a sötét éjszakában, hazafelé indulóban. 
Vajon a lengyelek mely népnek voltak a „nőné- 
pe”? Esetleg: Angyalország? 
 

* 

Gyakorló tündérektől hallottam: Az angyal anyag, 
a tündér energia. Na komám, kezdj ezzel valamit. 
 

* 

Három szekér van az égen: a Nagygöncöl, Tündér-
asszony Társzekere (Kisgöncöl), és a Török Szekér 
(Nyilas — törött szekér?). Megkockáztatom, a 
Nagygöncöl talán épp a Rónakirálynak, az Orion-
nak szekere, hisz a villám isteni eszköz, s már 
tudjuk, Döncő, Kincső szekere jól meg van rakva 
villámmal. (Kocsisa Göncöl, aki talán épp a Sze-
keres). 
Nem hiszem, hogy erőltetett belemagyarázás, ha 
azt mondom, hogy a Tejút energiafolyam. Szeren-
csére dolgoztam már futószalagon, így pontosan 
tudom, nem lehet lerakó-felrakó állomások nél-
kül, félkészraktárak nélkül, egyetlen összekap-
csolt, zárt, végig azonos sebességű futószalaggal 
megoldani a teljes gyártási sort — nem nehéz be-
látni, ha valahol megakad a folyamat, feltorló-
dások, leürülések lesznek, gazdaságtalanná válik 
a termelés. Ez nemcsak az ecetes üvegekre igaz, 
igaz az energiafolyamatokra is. Puffertáraknak, 
akkumulátoroknak hívják ezeket a lerakatokat. 
Azt hiszem, ezek a szekerek puffertárak. Kancsók 
az élet vizéhez. 
 

* 

A Göncöl névnek több változata is van, Gönci, 
Gönc, Göncön, Döncöl, Döncér, Döncöl, Döncő, 
Kincső, Kincseő — vélhetem a kincs-őr, gönc-őr 
szavakkal rokonnak? A gönc egyébként azt hi-
szem csak ma jelent szakadt ruhát, régen álta-
lánosabb értelme lehetett, holmi, vagyon, kincs, 
ingóság jelentéssel. (Ennek utána is lehetne néz-
ni, de én most a semmivel vagyok körülvéve.) A 
Kincső név kapcsán felmerül a kérdés, ha az öreg 
Göncöl, mint tudjuk, táltos volt és férfi, miért 
használják ma a Kincső nevet női névként? 
 

* 

Zörög a szekér tovább, a Török Szekér, a nyirok és 
szurok főnevek nem csak főnevek, a nyírok és  
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szúrok igék ejtési változatai is, és ezzel nem a tő-
rök szót szeretném előkotorni, hanem a török ige 
törek főnév párját. A törek valamiféle szalma-
pozdorja, pelyva, szerintem helyén van a Polyva 
Úton, Szalmásúton, a búzaszemek, életmagok vé-
dőburkolata, csomagolása, s így a Török Szekér, a 
törekes szekér: göngyölegraktár. (Tessék moso-
lyogni.) De gondolhatunk éppen a törekvésre is — 
arra most nélkülem. 
 

* 

Energiafolyam, élet vize, fényfolyam... Folyós kö-
zegben valakinek törődnie kell a folytonossággal, 
a folyamatossággal, a víz, az élet, a fény megsza-
kítatlan áramlásával. 
Gondoskodnia kell a forrásról, a forrás tisztaságá-
ról, a folyamatos beáramlásról — ebben a Cassi-
opeiát, tündérkirálynőt gondolom illetékesnek. 
(No igen, a beáradásról és a be nem tervezett ára-
dás be nem áradásáról — de ezt most hagyjuk.) 
És gondoskodni kell arról is, hogy ott valahol az 
Orion tájékán a Tejút hatalmas folyamából a 
mellékágba, a Napútra is jusson a fény-élet-ener-
giából a földi élethez szükséges mennyiségben 
(ami azt jelenti, ne legyen túl sok, és ne legyen túl 
kicsi a beáramló fény-élet-energia mennyisége). 
Úgy vélem, az első folyószabályozó az volt, aki a 
felső és alsó vizek egybetartozását megszakította. 
Isten a teremtéssel még nem fejezte be vízgaz-
dálkodó pályafutását: 

 

„Vízözönt bocsájtandó a földre, mint a Bib-
liából is tudjuk, az Úristen akképp csele-
kedett, hogy a teremtéskor szétválasztott felső 
és alsó vizek csatornáit megnyitotta. Az égi 
nyílás, melyen át a felső vizek alázúdultak, 
úgy keletkezett, hogy az Isten a Pleiades csil-
lagait eltávolította. Amikor pedig megelégelte 
a büntetést, elvette a Nagy Medve néhány 
csillagát, és azokkal tömte be a rést. A Medve 
azóta is fut a pleiászok után, de hiába, az 
utolsó ítélet napjáig nem kapja vissza gyer-
mekeit.” (Jankovics Marcell: „Csillagok kö- 
zött fényességes csillag”.) 

 

Kicsit felfrissítette a pangó mocsarat. 
Ha egy mellékágba vizet vezetünk, vagy akár 
energiát, a kivezetést is meg kell oldani, vissza is 
kell vezetni a főágba. A Napút és a Tejút másik 
találkahelye a Skorpió-(Kígyótartó-)-Nyilas-sza-
kasz. A Skorpiót halálkapunak is nevezik (a Ham-

let malma erről bőven szól), a Nyilashoz pedig a 
teremtő erők köttetnek, s kettőjük között, ugyan a 
Napúton, de nem regisztrált jelenléttel, ott a Kí-
gyótartó, ami az újjászületés — a halál és a fel-
támadás együttes — megszemélyesítője. Akár a 
folyó két ágának az újbóli összefogását, egybemar-
kolását is jelentheti. Mindenesetre itt ismét visz-
szajutnak a leválasztott életek-lelkek-energiák a 
fősodorba, a megszakítatlan időfolyamba. (A Kí-
gyótartó érdekes figura: mindkét kezében egy-egy 
tekergőző élőlény — hogy aztán két kígyót mar-
kol, vagy egyet, amelyiknek nincs közepe a lát-
ható világban, avagy ugyanazon kígyónak a leved-
lett bőrét tartja egyik kezében, s az új bőrrel to-
vábbélőt a másikban, nem tudom, egyébként sem 
érdekelnek a kígyók, fúj, perverz állatok, folyton 
egymás farkába harapnak...) 
 
Érdemes az időben, egy napon vagy egy éven be-
lül is, s az égtájak között is megtalálni ezt a három 
vízgazdálkodó, életgazdálkodó pontot: A Cassio-
peiát az éjfélhez, a télhez, Luca-naphoz, kará-
csonyhoz, északhoz; az Oriont a hajnalhoz, kelet-
hez, tavaszhoz, pünkösdhöz; a Kígyótartót nyugat-
hoz, estéhez, a halottak napjához kapcsolhatom. 
És persze kimaradt a dél: a déli irány és a déli 
napszak, a legmelegebb szakasz, a kiszáradáskö-
zeli állapot, szentiván, a szerelem, a délibáb, a 
déli boszorkány idő- és térszaka. 
 

* 
Az éjszaka sötét tengere a mesékből jól ismert 
Óperenciás-tenger. Vizes, vízhez köthető csillag-
képekből is akad bőven. A mai nyolcvannyolcat 
átnézve a következő csillagkép-neveket sorolha-
tom fel: Eridánusz (folyó), Serleg (folyékonyhoz 
való edény), Vízöntő, Bak (halfarkú), Halak, Cet-
hal, Delfin, Aranyhal, Déli Hal, Repülőhal, Észa-
ki és Déli Vízikígyó, Hattyú, Daru (mindkettő ví-
zimadár), Róka, (régi neve: Róka és Lúd, s a lúd 
úszóhártyás), és rengeteg hajózási, halászati szak-
kifejezés: Hajógerinc, Hajófara, Hajóvitorla, Tájo-
ló (a négy együtt régen Argonauták Hajója néven 
futott), Távcső, Szeksztáns, Oktáns, Körző, Szög-
mérő, Háromszög, Déli Háromszög, Légszivattyú, 
Háló. 
A régi magyar csillagnevek és csillagképnevek 
között is igen sok vízhez, folyékonyhoz kapcsol-
hatót találtam, természetesen, mivel kevés a ten-
gerünk, elsősorban a folyók, kutak és kocsmák 
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környékéről: Öttevény (öntevény, ömledék, öm-
lés), Tejes Út, Tejfel, Tejkerület, Tejkör (vala-
mennyi a Tejút megnevezése), Tejfeles csillag, 
Kanta, Szilkehordó, Kádascsillag, Szentkút, Tün-
dérek kútja, Szépasszony kútja, Óriás kútja, Kút-
gémcsillag, Korcsma, Áldomáscsillag, Részeg-
ember, Részeg ember útja, Harmatlegelő, Dér-
hagyó csillag, Zúzmaracsillag, Zúzmaráscsillag, 
Óriásgázlója, Sárkánygázlója, Tatárok gázlója, Ré-
vészcsillag, Kalauzcsillag, Tengericsillag, Tenger-
be kacsintó, Óriástengere, Sellő, Halászcsillag, 
Hálócsillag, Halficsér, Pálinkásasszon v. Részö-
gösasszon, Búvárcsillag, Rákzsombék, Darvak-
húggya, Darvakvezére, Szögeletcsillag (Három-
szög). 
Nem is tudom, mért soroltam fel ezeket a neveket, 
ezek semmit nem bizonyítanak. Mindegy, jólesett. 
 

* 

Kínai tündértörténetben találkoztam a rókatün-
dérrel. A rókatündér olyan tündér, aki gyönyörű 
nő alakban is, róka alakban is meg tud jelenni. 
Mint nő, sajátos viselkedésű: kinéz magának egy 
férfit és hazaviszi estére a palotájába. Megvendé-
geli, esznek, isznak, mulatoznak, szeretkeznek, és 
a férfi másnap reggel egy romos épületben találja 
magát — a palota is, a bútorok is, az ételek-italok 
is, minden csak káprázat volt. A nővel sem talál-
kozik többet, a rókatündér az egyéjszakás kalan-
dot kedveli. A szingli őstípusa. Hagyományaink-
ban a szépasszonyhoz, az égen a Szépasszony 
csillaghoz (a Skorpió vörös csillaga) kapcsolható. 
Ez a nő a mámort keresi, az örömet, az italban, a 
táncban, az énekben, a pompában, az illatokban, 
a szeretkezésben. 
Ha jól csinálja, emberismerete, emberkiismerése 
gazdagodik, szelleme kitágul, extatikus magassá-
gokba emelkedhet. Bölcsebb lesz. Vagy okosabb? 
Azt hiszem, okosabb. 
A magyar népmesékben igen gyakori szereplő a 
rókáné komámasszony. Nőnemű és hihetetlenül 
ravasz, ravaszdi, ámde valahol mégis korlátolt — 
ez az, nem bölcs, csak okos — állat. Lehetséges, 
hogy ő a rókatündér, a promiszkuitás-kutató, az 
öröm-projekt munkamániása. 
 

* 

Magyar boszorkánytörténetekben is gyakran elő-
fordul: boszorkányok által elragadott férfiú mesé-
li, aki egész éjjel táncolt valami jóféle menyecs-
kével, hajnalban arra ébredt, a mosóteknő van 

mellette, egész éjjel azt ölelgette, vagy hogy a bo-
szorkánylakomáról lopott pogácsa hajnalra lógom-
bóccá változott. Ehhez értenek a szépasszonyok. 
Úgy tüntetni, úgy tűnni. 
 

* 

Azt hiszem, ezért kell az eltagadtatott állapotban 
leírt sorokat néhány nappal később, hideg fejjel 
újraolvasni. Mielőtt mások olvasnák. 
 

* 

A szerelem elragadtatott állapot. Nem lehet akar-
ni, most halálosan az leszek... Nem. Csak történik. 
Megtörténik. Megakadályozni lehet, lefojtani, el-
kerülni, ez is egy kis halál, csírájában elfojtani, 
de akarni, kiváltani nem. Valami jön, felkap, meg-
emel... A szerelem magasabb minőség, magasabb 
energiaszint. A szerelem élet. 
 

* 

Az emberi kommunikáció legvastagabb szelete, 
menedzserfiúk kimutatták, a testbeszéd. Ahogy a 
lábak helyezkednek, ahogy összefonjuk a karun-
kat, ahogy elengedjük magunkat a széken, a ki a 
mell be a has állapotok, nemtől függetlenül, ezek 
értők számára azonnal jelzik a hozzáállásokat, 
szándékokat. 
A szépasszonyok, a szeretkezés szakértői nemcsak 
a szexnek tapasztalják meg minden csínját-bínját, 
de az önkéntelen testi reagálásokban is jártasokká 
válnak. Kiismerik az emberi érzéseket, olyan ki-
jelzések alapján, melyekben nehezen tudunk ha-
zudni. 
Ne mondjunk le a tudás ezen formájáról. Tekint-
sük úgy a kis kurvákat, mint akik áldozatok, mint 
akik önként feláldozzák önnön társadalmi megbe-
csülésüket a kommunikációkutatás érdekében. 
 

* 

Mezei András (Éva, sok-sok Ádám és... című kö- 
tetében) hosszan beszélget egy pesti kortársunk-
kal, egy szépasszony természetű hölggyel, aki a 
szerelem emelkedő-tetőző-hanyatló szakaszaiból a 
szenvedtetőket kihagyja, az örömszerzőket fölpör-
geti és sokszorosítja. Idézek: 
 

„— Mi a te életed tanulsága? Mit tanuljanak 
meg tőled? A te példádat kövessék? Mit te-
gyenek a nők? 
— Nem. Szó sincs róla. Nyilvánvaló, hogy a 
nőknek egy nagy hányada egyáltalán nem al-
kalmas erre, tehát nincs ilyen megoldás az 



ESSZÉ 

 54 

életükre. Arra születtek, hogy kiszolgáltatot-
tak maradjanak. .... Boldogok, hogy feláldoz-
zák magukat a férfiakért. Ezek sose fognak 
eljutni odáig, hogy használják a férfit. Nekik 
az az életük, ami az én korábbi életem volt. 
De lehet, hogy van egy kicsi vagy nagyobb 
hányad, akik megoldást keresnek. Akik szí-
vük szerint másként élnének, de nem mer-
nek. Esetleg eszükbe sem jut, hogy más út is 
létezik. Akik félnek, hogy megszólják őket, 
akik azt hiszik, hogy ők a hibásak, és még 
szenvednek is tőle. 
— Az egyén választhat egyéni utat, de a tár-
sadalom csak társadalomban tud gondolkod-
ni. Nem gondolod-e, hogy a társadalomra 
pedig veszélyes ez a magatartásforma? Ve-
szélyes, mert nem alkalmas a stabil családi 
életre. Az a cél, hogy a nő sok-sok gyereket 
szüljön a társadalomnak. 
— Én annak a szűk rétegnek tudok esetleg 
segíteni, akik amúgy is bukdácsolnak a kon-
vencionális létben. Akik úgyis alkalmatlanok 
arra, hogy sokgyerekes anyák meg feleségek 
meg ilyesmik legyenek.” 
„— ... Előadódhat olyan eset is, hogy a 
lanyhult kapcsolat még mindig jó arra, hogy 
ne érezd magad egyedül. Amíg egy jobbat ta-
lálsz. Minek nevezzük ezeket: váltóknak? 
— Valamikor, még egy drámaibb fogalmi 
rendszerben, úgy neveztem, hogy síron túli 
lét. De ez egy kicsit túldramatizált. Az a lé-
nyege, hogy a kapcsolat tulajdonképpen meg-
halt. A maga gyönyörűsége már a sírban van, 
de az ember létében túléli magát.” 

 

* 

De ne ítéljük el a szépasszonyokat. Szükség van 
rájuk. Szükség van rájuk, a megfelelő arányban 
(ez a mai „Válj szinglivé!”-agymosás erős túlzás). 
Szükség van rájuk azért is, mert a családban élő, 
rossz családban, rossz körülmények között élő, 
mondjuk alkoholista és brutális férjjel együtt élő 
asszonyoknak is szükségük van valamiféle kiútra. 
Legalább a tudatra, hogy ha rászánná magát, ezen 
az úton kiszabadulhatna reménytelenné vált asz-
szonyi sorsából. 
 

* 

A Szépasszonynál, tündéreknél az öröm, az álta-
lam az Orionhoz kapcsolt keresztény hitben, s a 
Halottak útján a szenvedés a kulcsfogalom. Mint-

ha ez a két hömpölygő érzésfolyam, az öröm és a 
bánat áradna folyamatosan, egymással szemben, 
hatalmas tömegben az égi folyón. 
 

* 

Az élet fája és a tudás fája egymás közelében áll a 
Paradicsomban. 
Az élet vizének forrása és a halál vizének forrása 
egymás közelében fakad. 
A tiszafa, mely mérgező, a fanaptárban december 
23-ához kötött. A fenyő, mely örökzöld, december 
24-éhez. A tiszafa a halálhoz, a fenyő a születés-
hez, a kettő együtt az újjászületéshez kapcsolódik. 
Tiszafából íjak készültek, és a jósláshoz is kö-
tődik. 
Lehet, hogy az élet-halál, élet-tudás párosok a tu-
dás és a halál összetartozást jelzik? Hogy a tudás 
halálos, s a halál a mindent tudás? 
Hát persze. A fogyasztói társadalom elődei, az al-
mafogyasztók, kiérdemelték a halált. 
 

* 

„Tükröm, tükröm, mondd meg nékem...” Lehet az 
a tükör víztükör is. A kút tükre, a tó tükre, de akár 
egy tál víz tükröző felülete is. 
Jósok tudják, a jövőbelátáshoz nem szükséges 
kristálygömb: egy tál víz is elég. 
 

* 

Pistis Sophia, az Ismeret & Bölcsesség nevű nő-
személy is hosszan bolyong az alsó világokban. 
Panaszkodik is eleget. 
(Ide most egy délibábost: Kassziopeia-Kis Sop-
hia?) 
 

* 
Az alvilágból vissza lehet térni. Mindössze egy da-
rab régi szerető kell hozzá, aki hajlandó a lebu-
kottért a pokolba menni. (Orfeusz és Istár haj-
landó volt.) 
 

* 

Nem mindenki tudja, így talán nem felesleges 
információ: nemcsak az éjfél a boszorkányok órá-
ja, de a déli tizenkettő is. Déli banya is van, bár a 
délibáb és a fata morgana lehet boszorkány is, 
tündér is. 
Az a bizonyos örvény vagy forrás vagy kút vagy 
forgószél, ami az említett kereszt függőleges szá-
raként húzódik a mélybe, nyilván az északi irányt 
és éjszakai időpontot jelölő Cassiopeiát, és a déli 
irányt és déli tizenkét órát uraló gonosz boszor- 
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kányt köti össze. 
 

* 
Pihenésképpen: ének. A tündérek szeretnek éne-
kelni, dalolni, táncolni...  
Ének: ego, többes számban. Mintha összejönne 
tudat, lélek és test, és buliznának együtt egy jót. 
 

* 

Az ének érzéseket mozgat. Átmozgat, belülről, 
tisztító örvény. 
 

* 

Az illatokról se feledkezzünk meg, nagyon fontos 
— és majdnem teljességgel ismeretlen — kom-
munikációs csatorna. Szakrális cselekvés során a 
füstölés, a jó illatú füstölés, tömjén, mirha, bal-
zsam, szantál, olaj illata fontos szereplő. A tündé-
rek virágébresztők, s a virágok mind illatoznak, 
egynéhány húsevő növény dögszagától eltekintve, 
na de hát a varjú is énekes madár, kár lenne nél-
küle. Érdekes volna egyszer az illatok időbeli 
megjelenését végigkövetni, ahogy a virágok nyíl-
nak, abban a sorrendben, gyorsított illatnaptár-
ként végigszippantgatni az évet, a természet rit-
musát. És érdekes volna átgondolni azt is, miért 
kapcsoljuk a vadleányokat, szépasszonyokat, tün-
dérlányokat, nimfákat, természet-istennőket a jó 
illatokhoz, miközben az ugyanezen természeti kö-
zegben élő férfiaknak, betyároknak karakteresen 
más a szaguk. 
 

* 

A természeti jelenségeknek nincs szükségük er-
kölcsre. Mint ahogy a szépasszonyoknak sincs. 
Teszik, ami nekik jó, s ha ez nekünk jó, tündérek-
nek, ha nekünk rossz, boszorkányoknak hívjuk 
őket. 
 

* 

Még egy idézet (A jó halál című könyvből, Varga 
Andor, New York-i teológus-filozófiaprofesszor 
írásából idézve), kicsit hosszan, de legfeljebb 
majd törlök belőle, törölni könnyebb, mint újra 
megtalálni a könyvet: 

„Egy tett előre látható rossz következménye 
esetében néha az úgynevezett kettős okozat 
elve is segítségünkre lehet abban, hogy el-
döntsük, megengedett-e a tett kivitelezése 
vagy sem. A kettős okozat elvének szabályait 
moralisták több nemzedéken keresztül dol-
gozták ki. Ezek a szabályok azon a tanításon 

alapulnak, hogy nem kötelességünk a világ-
ban minden rossz létének megakadályozása. 
Nyilvánvaló, hogy nem tudunk eltörölni min-
den rosszat. Következésképp ez nem is köte-
lességünk, mivel senkit sem lehet lehetet-
lenre kötelezni. A kettős okozat elve azonban 
ennél tovább megy: megmagyarázza és igazol-
ja némi rossz eltűrését akkor is, ha ez saját 
tettünk hatása, vagy azért, mert nem tudjuk 
megakadályozni, vagy mert ésszerűtlenül ne-
héz lenne megakadályozni azon az áron, hogy 
nem hajtunk végre egy, a jólétünkhöz fontos 
tettet.  
A »kettős okozat« azt jelenti, hogy a tettnek 
két előre látott következménye van, egy jó és 
egy rossz. Ezen elv szerint megengedett, hogy 
végrehajtsunk egy rossz következményű tet-
tet, ha fennállnak a következő feltételek: 
1. A szóban forgó tett természete szerint jó 
vagy legalábbis közömbös. Máskülönben 
rosszul indulnánk el; és közvetlenül rosszat 
tennénk, amit az erkölcsi törvény tilt. 
2. A jó és rossz következmény egyaránt ab-
ból a tettből ered, azaz egymástól függetlenül 
a tett okozza őket, és nem a rossz követ-
kezménye hozza létre a jót. Ez utóbbi az elő-
zőleg felállított elvünk ellen szólna, amely 
szerint a jó cél nem szentesíti a rossz eszközt. 
3. Csak a hatást szándékoljuk, a nem 
kívánt rosszat pedig csak megtűrjük. Mivel 
sohasem szabad a rosszat akarnunk, ha 
valakinek szándékában van a rossz 
következmény, és jóváhagyja azt, közvetlenül 
rosszat tesz aka-rati tevékenysége révén. 
4. A Jó következmény fontosságban felül- 
múlja a rosszat, vagy legalábbis egy arányo-
san súlyos ok van arra, hogy a rosszat meg-
engedjük. Nyilvánvalóan ez az arány nem 
mérhető könnyen; körültekintő analízisre és 
józan ítéletre van szükség, hogy ezt eldönt-
sük.” 

 

* 

A józan paraszti észnek nincs szüksége bölcsész-
spekulációra. Ukrán mesében találkozik két atya-
fi, s a kérdésre, mi újság, komám, hosszú párbe-
széd alakul ki, a következő visszatérő szöveg-
elemekkel: 
 

„— No, az nem jó, komám! 
— De bizony jó, komám, mert...” 
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„— No, az jó, komám! 
— De bizony nem jó, komám, mert...” 

 

Mindenki ismeri a saját életéből, nehéz helyze-
teknek néha egészen jó következménye lehet, s 
fordítva is igaz, kellemes élményeknek kellemet-
len lehet a következménye. Nem lehet csak a jót 
kikapni az életből, s a megpróbáló körülmények is 
jó hatásúak lehetnek. A jó és a rossz egymás far-
kába harapó kígyókként tekereg köröttünk. 
 

* 

Reggeli kávézás közben jöttem rá, hát így ke-
letkezett a galaxis, valaki egy kis tejszínt öntött a 
kávéba. 
 

* 

Nem tartom fontosnak, hogy folyvást idézetekkel 
támasszam alá az állításaimat, nem is könnyű 
olvasmány, ha valaki berohangássza a könyvtárát, 
és innen is kitép egy lapot, meg onnan is, így 
hozza össze a saját könyvét — csináltam már 
ilyet, olvashatatlan is lett —, de hát kemény tétel 
Isten legfőbbségét kétségbevonni, bele kell ka-
paszkodnom az egyetlenbe, amellyel találkoztam, 
még ha irodalmi fikció is (Anatole France: 
Angyalok lázadása), mely Isten középvezetői 
funkcióját egyáltalán mint lehetőséget felveti. 
(Nem akarom én Istent bántani. Végzi a maga dol-
gát, és én is. Ugyanannak dolgozunk mind a ket-
ten.) 
 

„— Mit mond? Hát ön nem hisz Istenben? 
— Hiszek benne, mert saját létem az övétől 
függ, és ha ő nincs többé, magam is meg-
semmisülök. Hiszek benne, s ugyanabból az 
okból hiszek, mint amelyből a szilénoszok és 
menádok hittek Dionüzoszban. Hiszek a zsi-
dók és keresztények istenében. De tagadom, 
hogy ő teremtette a világot; legfeljebb csak 
megszerezte egyik, nem is nagy részét, és 
amihez csak hozzányúlt, azon ott maradt dur-
va és kapkodó szellemének bélyege. Nem tu-
dom elgondolni, hogy örökkévaló és végtelen, 
mert lehetetlenség elgondolni olyan lényt, 
amelynek nincsen térbeli és időbeli határa. Ő 
pedig nemcsak térben, de elméjében is kor-
látolt. Azt sem hiszem, hogy rajta kívül nincs 
más isten; hosszú időn keresztül ő maga sem 
hitte ezt: hiszen eleinte többistenhívő volt. 
Később kevélysége és híveinek hízelgése 
egyistenhívővé tette. Gondolatai nem rend-

szeresek, és hatalma kisebb, semmint álta-
lában hiszik. Egyszóval: tulajdonképpen nem 
is isten, hanem tudatlan és hiú demiurgosz. 
Azok, akik, miképpen én, ismerik igazi mi-
voltát, Jaldabaotnak nevezik.” 
 

„— Úgy emlékszem, kedves Maurice-om, 
hogy már többször felvilágosítottam Önt arról, 
hogy az, akit ön istenként tisztel, tulaj-
donképpen csak egy demiurgosz, akinek sej-
telme sincs arról, hogy nálánál sokkal kü-
lönb, valóban isteni világ is létezik, és teljes 
jóhiszeműséggel hiszi, hogy ő az egyedüli és 
az igazi isten. A nagytiszteletű Duchesne úr 
Egyháztörténeté-nek I. kötet 162. oldalán ol-
vashatja ön, hogy ennek a felfuvalkodott és 
korlátolt demiurgosznak Jaldabaot a tulajdon-
képpeni neve. S talán ön inkább fog hinni e 
papi rendből származó egyháztörténeti író-
nak, mint saját őrangyalának.” 

 

„— Ég fiai, bajtársak, kivívtátok szabad-
ságtokat a mennyei rabszolgasággal szemben, 
leráztátok annak jármát, akit általában Ja-
vehnek neveznek, de akit mi igazi nevén csak 
Jaldabaotnak hívunk, mert nem teremtője a 
világegyetemnek, hanem csak tudatlan és 
barbár demiurgosz, aki hatalmába kerítve a 
Mindenség parányi részét, azt fájdalommal és 
halállal árasztotta el.” 

 

Olyan érzésem van ezzel a Francos Antalkával 
kapcsolatban, hogy valamit meglátott, valami mini 
megvilágosodása volt, de nem látja az össze-
függéseket, mintha csak dacból nekifeszülne a to-
jáshéjnak, belülről, a sötétben gunnyadva, és ahol 
kitörik egy darabka, ott besurran valami kis fény, 
bedereng, juhé. Nekem könnyebb, én kívül va-
gyok, kívül a tojáson, nemcsak a törést látom, de a 
repedéseket, az összefüggéseket, a repedések 
rendszerét is. 
(Nem vagyok nagyképű, csak nyolc hektáron bo- 
rotválkozom.) 
 

* 

Van itt tőle még egy pár idézet, máshoz, máskor 
jól jöhet: 
 

„— Nagyjában — mondotta, Arcade — kész-
séggel elismerem, hogy szinte lehetetlen a 
természettel összhangzó rendszeres erkölcs-
tant felállítani. A természetnek nincsenek 
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elvei. A természet semmi ésszerű okkal nem 
támogatja azt a hiedelmet, hogy az emberi 
élet tiszteletre méltó. A természet közöm-
bösségében nem tesz különbséget a jó és a 
rossz között. 
— Ez is bizonyítja — mondotta Maurice —, 
mily szükség van a vallásra. 
— Az állítólagos kinyilatkoztatáson alapuló 
erkölcs — mondotta az angyal — alapjában 
véve a legdurvább empirizmuson alapszik. A 
megszokás és gyakorlat az erkölcs szabá-
lyozója. Az égi parancsok csak régi szoká-
sainkat avatják szentté. A tűzijáték közben 
holmi Sinai-hegyeken kihirdetett isteni igék 
csak az emberek elfogult ítéleteit foglalják 
törvénybe. Mivel az erkölcsök és szokások 
változnak, következik, hogy a zsidó-keresz-
ténységhez hasonlatos, hosszú életű vallások 
erkölcsi tanítása is szerfölött változékony.” 

 

„Az ég fiainak természete olyan, hogy sze-
retniük kell az emberek leányait. Ha rom-
lásba dönt is, mégis elkábítja érzékeinket a 
virágok és asszonyok húsa.” 

 

Ez fontos lehet. Lehet, hogy ez a halál kútja? A 
szerelem? 
Ez lenne egyszerre az élet és halál vize? 
 

* 

Olvasok most egy könyvet, az eutanáziáról, sű-
rűsödési pont jött elő. A szülészek, nővérek a sú- 
lyosan terhelt gyerekeket, torzan világra jötteket, 
reménytelen életre számíthatókat gyakran hagyják 
meghalni. Itt, közvetlenül a születésnél megje-
lenik a halál is, és a halál, bármilyen durván, em-
bertelenül hangzik is, természetes. És a halált az 
emberi minőség hiánya, vagy várható hiánya hívja 
elő. 
Egyszerre működik a szerelem, a születés, élet, 
halál és a minőség fogalma. 
 

* 
Tapasztalatból tudom, két szélsőséges típusa van 
az alkotásnak: vagy sokat csinálok, egyik dolgot 
teremtem a másik után, szemét szemét hátán, vá-
logatás nélkül, és előbb-utóbb valami jó dolog is 
kipörög, tényleg, ez elkerülhetetlen, vagy jól meg-
gondolom, sok rossz ötletet elvetek, mielőtt va-
lamibe tényleg belekezdek, nekikészülök, ala-
posan kidolgozom amit — ez esetben mindössze 

pár dolgot alkotok, de azok között több jó van, 
mint az előzőként említett stresszes kreativitás 
produktumai között. 
 

* 

Olvasóim jelentős százalékának (háromból kettő 
már jelentős) szívfájdalmat okozhat azon kijelen-
tésem, miszerint Isten nem a legfőbb, csak egyike 
a legfőbbek karának, sőt, hogy a legfontosabb sze-
mély nő. És nincs jelentősége annak sem, tudom-
e bizonyítani Isten, Nimród, Orion azonosságát 
(egyébként nem tudom bizonyítani), mert ha tud-
nám is, az ellenállítók azonnal kihátrálnának, jó, 
de mégis az Úr a legfőbb lény, hisz ő maga a min-
denség. 
Nem akarok ezen vitatkozni. Számomra a nő a 
legfőbb. Tudom, bizonyosan tudom, ha egyszer 
felszakad bennem az ima, Öregszülémhez fogok 
szólni. 
Figyelmeztetni szoktak az igével teremtés maga-
sabb rendűségére is — ezt természetesen férfiak 
hangoztatják, közülük is csak azok, akik nem 
tudnak szülni. El szokták hallgatni ezek a férfiak, 
hogy ők a csak igével teremtés magasabb-
rendűségét tételezik — merthogy a nők, az anyák 
a teremtéshez ugyancsak hozzáteszik a maguk 
igei, kromoszómákban testesülő üzenetét, de nem 
csak azt, öntestüket, önvérüket is. A nők nem be-
szélnek az áldozatról: ők azonnal feláldozzák ön-
magukat a magzat kihordásánál, a szülésnél, az 
egy testből kettővé szakadásnál. Az anyák szá-
mára az egylényegűség nem elmélet, hanem folya-
matosan átélt valóság. 
(Hallgattassék meg a másik, ha fél is.) 
 

* 

Egyszer az Ipolyi Arnold-féle mesegyűjteményben 
találkoztam egy rövid kis mesével. Obsitos katona 
hazaúton elfárad, lepihen egy fa tövében, és ahogy 
felnéz, az ágak közül valaki egy kabátot dob rá. 
Ráborul a sötétség, aztán a következő pillanatban 
egy sírgödörben találja magát, körülötte sötét ba-
nyák csecsemőujjakat rágcsálnak, rémültében ki-
kapaszkodik a katona a gödörből, és máris otthon 
van. 
Lehet hogy bennem a hiba, de azt éreztem, itt 
most valaki, az ősmesélő, azt meséli el, űrutazás 
közben belegabalyodott egy feketelyukba, és sze-
rencsésen kiszabadult.  
 

* 
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Az időutazások képtelenségét fejtegetők a múlt 
megváltoztatásának a veszélyeire hivatkoznak: 
hisz, érvelnek, ha visszautazok az időben és el-
pusztítom a saját dédapámat, akkor sosem szület-
hetek meg, tehát nem utazhatok vissza a múltba, 
és így tovább, másrészt, így az újabb figyel-
meztetés, a múltban bekövetkező legkisebb vál-
tozás is kiszámíthatatlan, hatásában felerősödhet, 
egy lepke szárnycsapása nemerét gerjeszthet. 
De gondoljunk csak bele: ha visszautazok is az 
időben, az ottani jelen számomra jelen lesz, füg-
getlenül attól, hogy már a jövőből érkezem, már-
pedig a jelen minden pillanatában a lehetséges jö-
vőnek számtalan változatát pusztítom, pusztítjuk 
el, a számtalan lehetségesből mindig csak egy va-
lóságos folytatása marad az időnek. Másrészt, 
kimondatlanul is, abból az alapfeltevésből indul-
nak ki az időutazástól aggódók, a feltevést is kép-
telennek tartók, mely szerint csak egyetlen való-
ságos jelen létezhet, csak egyetlen ága, folyama-
tossága az egyetemes világidőnek, tehát eszükbe 
sem jut például egy olyas megközelítés, melynek 
értelmében én, aki a mostból visszamegyek a 
múltba, a múltba érkezés pillanatától úgy indítom 
el az idő egy újabb variánsát, hogy ez az újabb va-
riáns nem törli, nem semmisíti meg az addigi idő-
múlást, hanem, mintegy leágazásként, az idő egy 
újabb ágában élek tovább. Tehát, megtartva a 
kiinduló mostot, s az addig telő időt, a múltba 
visszatérve egy leágazást hozok létre, s a vissza-
térési ponttól számítva megkettőzöm az idő mú-
lását, melynek természetesen én magam csak az 
egyikében élek tovább. Ez a fajta megközelítés, 
értelmezési mód megszabadít az időutazási para-
doxon okozta stressztől, de igazából az idő szőttes 
jellegét lehetővé tevő volta az új, a felszabadító 
gondolat.  
Na, megint nem tudom kifejezni magam. (De a 
szót — időszőttes — megőrzöm jobb időkre.) 
 

* 

Tényleg, mért vasorrú a bába? Lehet hogy csak 
avas, avítt? Elnyűtt, elmúlt? S az orra: világóra? 
 

* 

Valamelyik délkelet-ázsiai tündérmesében repülő 
tündérszigetről esik szó, mely a levegőben közle-
kedik, ködbe, felhőbe burkolózik, tulajdonképpen 
repülő hegy, tele barlangokkal, minden barlang-
jában egy-egy tündér lakik. 
Nem ufózni akarok. Csak figyelmeztetni, tessék 

tudomásul venni, tündérek igenis léteznek. Csak 
azt nehéz meghatározni, mi a bánat is az a tündér. 
(Vagy mi az öröm, ha már.) 
A természettisztelő zöld boszorkányok, a biobo-
szik, kelta eredetű wiccák ünneprendje rendkívül 
egyszerű: nyolc ünnepük van. Ebből négy egy-egy 
évszak közepére esik, négy pedig az évszakvá-
ltásokra. 
 

* 

A magyar korona abroncsán nyolc kép vala. A 
körre rendezett nyolc pont nyolcágú csillagot raj-
zol ki. Ez a sumér dingir (ha nem tévedek, mert 
még csak a társalgási kézikönyvet vettük), isten 
jelentésű szó jele. Meg rovásjeleink ezer száma. 
Ami ezer, az sok, abból annyi van, mint a tenger. 
 

* 

Pócs Éva a Tündérek, boszorkányok, démonok 
című kis (csak méretében kicsi) könyvében olyas-
mit fejteget, hogy nálunk nincs igazán hagyomá-
nya a tündértiszteletnek. Köröttünk, szlávoknál, 
szerbeknél, tótoknál, románoknál igen, nálunk 
nincs. Nem vonom kétségbe az adatait, jól megírt, 
korrekt könyv ez, mégis elgondolkoztató, hogy 
népmeséink több mint fele tündérmese. Ez hiva-
talos adat, népmese-katalógusunkból emlékszem 
ilyes megállapításra. Ez a szám még akkor is óri-
ási, ha a tündérmeséket szűkített értelemben 
számlálom: tündérmesének ugyanis, tágabb meg-
közelítésben, mindazon meséket tekintjük, me-
lyekben csodás elemek szerepelnek (idetartoznak 
tehát a megemlítetten tündér szereplős meséken 
kívül például a csizmás kandúrról vagy a Szent 
Péterről szólók is).  
 

* 

Azt hiszem, ünnepeink között is ott vannak, ott 
lappangnak tündérünnepeink: a pünkösd, a halot-
tak napja vagy a Luca-nap már megemlíttetett 
máskor, de azt hiszem, ilyen lehet a szentivánéj 
is, illetve, nevével is jelzi, a villőzés. Nemcsak a 
tünékenység, a feltűnő, eltűnő, sziporkázó jelző, 
hanem a villózó szó is erre utal (a villám, villog, 
csillog kapcsolatokról már nem is beszélve), sőt, 
ha nem tévedek, a szlovák, szerb, horvát és román 
nyelv is vilu vagy valami hasonló szóval jelzi a 
thundert (szótárakban utánakereshető). 
 

* 

S a fehérnépnek három fehér vára is van már-
minálunk: Székes-, Nándor-, Gyulafehérvár. 
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Hogy a nádor és a gyula méltóságnév, nyilvánvaló, 
a székes már nem ennyire. Feltehető a trónszékkel 
való kapcsolat, de a székelés mint uralkodás, a 
közigazgatási székek rendszere is valamiféle hata-
lom, hatalmas jelentésűt sugall. 
Azért nem árt az égre sem feltekinteni: ha a 
Cassiopeiát, az etióp királynőt lerajzolják, mindig 
hangsúlyozott kőszékre ültetik. A Képes Króni-
kában ábrázolnak hasonló kőpadokat, masszív tró-
nusokat — ez nem biztos, lehet hogy összeke-
verek valamit. 
(Hazudnék, ha azt állítanám, nem lehet más csil-
lagképhez hozzárendelni a trónt, a széket: lehet. 
Lehet, de nem egyszerű. A Kígyótartó csillagkép a 
görögök szerint nem más, mint az égbe ragadtatott 
orvos, Aiszkhülosz, akit, és akinek a lányát, aki 
nekünk a higiéniát okozza, már láttam trónszéken 
ültében megszobrozottan, nem tom hol, talán Ke-
rényi-könyvben.) 
 

* 

Egy megjegyzés a Luca-nappal kapcsolatban. 
Nem a fehér Lucával, csak szimplán, a luca-
székkel. Ugye az a legény, aki készít egy lucaszé-
ket, karácsonykor a misén arra állva meglátja a 
templombéliek közt, hogy ki is a boszorkány. De 
aztán menekülnie kell, meg mákot szórni, mert a  
boszorkányok üldözőbe veszik. 
Álljunk meg egy pillanatra. Mit is csinálnak azok 
a „boszorkányok” a templomban, a szertartás 
alatt, tehát szent helyen, szent időben? Fekete mi-
sét? Gonosz varázslatot? Fertelmeket, botrányt? 
Soha, sehol, senki, még a lucaszék készítője sem 
mond ilyet róluk. 
Nem. Ezek az öregasszonyok, akárkik is ők, akár 
bábák, akár angyalcsinálók, a szent szülőágynál 
imádkoznak. Fohászkodnak a szent Anyához. 
Az a legény, aki megszentségteleníti a széket, 
mint hatalmi jelképet, aki magasabbra tartja ma-
gát, pimaszul magasabbra tör, de hagyjuk most a 
jelentéseket, egyszerűen csak az a legény, aki az 
áhítatot roncsolja, meg is érdemli, hogy elverjék. 
 

* 
„Szita-szita péntek, 
szerelem csütörtök, 
dob szerda.” 

 

A szita egyfajta zuhanyozási eszköz is volt a régi 
falun, lyuggatott vödör, hetente került sor az al-
kalomra, szitáló eső, s a fiú, aki kilesett egy zu-

hanyozó lányt, könnyen esett szerelembe. S ha a 
lány ügyesen érzett, a kidobolás, az esküvő kihir-
detése sem maradt el. 
Ez rendben van. Az idő fordulása, a visszafelé 
haladó időrend érdekesebb. Boszorkányidő. De 
még ez is átélhető, vén ember is felfrissül, visz-
szafiatalodik, megfordul vele az idő, ha érez. És 
persze, három nap egy esztendő, hamar elszáll. 
 

* 

A nő olyan, mint a kis állat, a nagyobb állat előtt 
behódol. Hatalom, pénz, erőszakosság – és be-
roggyan a lába. 
Mellesleg a behódol, hódolat kifejezések a hold-
dal, hóddal is összefügghetnek. Két, egymással 
ellentétes megközelítésben is: egyrészt mint hódo-
ló, másrészt mint a hódolat tárgya lehet maga a 
hold. A nappal kapcsolatban hasonló kifejezésünk 
nincs. 
Ha belegondolunk, a Nap az Orionhoz, a Hold a 
Cassiopeiához hasonlít: az egyik, a férfi-minőség 
csak fél idényben, nappal vagy télen, a másik 
egész idényben, pontosabban a hold a huszonnégy 
óra bármely szakában felbukkanhat, a Kasszio-
peia az év egészében látható. 
Most látom csak,    ez ütközik a napa-nap megkö- 
zelítéssel. Jóvan. 
De lehet, hogy a hódolat szó csak a hold, az égi 
világító előtt tiszteletadást őrzi. Minden más csak 
erőltetett belemagyarázás. 
Meg az ellentmondásból is kihátrálhatok. 
(Más ponton uralkodik a napa, más ponton az 
óriás férfi.) 
 

* 

A hód is, a hold is, a hugy is, csillagot, égitestet 
jelentett a régi magyarban. A Kasza hugy, Kasza 
hugja csillagnevek még egy lehetséges szókap-
csolatra figyelmeztetnek: a húg, hugocska hol-
dacska is lehet. 
Ez nem feltétlenül zavaros nyelvészkedés, ta-
pasztalom, szerintem tapasztaljuk, a mai nyelvben 
is, a régiben is, elő-előfordulnak szókapcsolódá-
sok, jelentésátcsúszások. Csak egyetlen régi csil-
lagnév két változatát említem: a Szíriusz, a Nagy-
kutya csillagkép csillaga Ebecske és Ebédhordó 
névre is hallgat. (A Nehézlábú csillag névre tévedt 
a tekintetem, nehéz észjárású olvasóimnak tehát: 
eb, és ebéd.) 
 

* 
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Még Pócs Éva, talán nála olvastam, a tündérek 
nem szeretik a lovakat. Ha ez így van, a táltos 
szón át kiterjesztve nem szeretik a táltosokat, a 
táltosságot, a magyarságot sem, azaz a tündér-
pártiak magyargyűlölők. 
Úgy hiszem, ez nincs így. Van ugyan egy hely az 
égen, ahol egyfajta tündérség ütközésbe kerül egy 
olyanfajta viselkedésmóddal, mely a mundánaszt-
rológiában a magyarsághoz köthető, de ez egyfajta 
viselkedés-ütközés, és csak egy helyen ütközés, 
nem mindenhol, általában. 
A Szépasszony (a Skorpió csillaga) és a Sánta Kol-
dus (Nyilas) ugyanis házastársak, de míg a Szép-
asszony kikapós menyecske, a Sánta Koldus kon-
zervativizmusáról ismert, a keresztény családmo-
dell híve. Nyilván akadnak feszült helyzetek. 
 

* 

„Tündérek érkezének, fejér kövön jövének”, idé-
zi Lugossy a felvidéki gyermekdalt, ezt nevezvén 
helyreállított alaknak, de azért korrekten, lega-
lább lábjegyzetben közli, élőben a dalt „Tündérek 
érkezének fejér gözün jövének” szöveggel hal-
lotta. 
A fehér gözü, úgy gondolom, nem más, mint a gü- 
züegér, ez a kis rágcsáló, s ez zavarhatta Lugossy 
Józsefet, nem tudta elképzelni az emberszabású 
tündéreket kisegéren utazni. Pedig elég lett volna 
Hamupipőke meséjét elolvasni, ahol tündéranyu-
ka kisegerek húzta tökhintót küld leányának, s a 
sárga tök díszes hintóvá, az egerek gyönyörű lo-
vakká válnak. De beszélhetnénk a hold-hód, 
menyét-menny-meny szavakról is éppen. A Ribi-
ke című mesében meg, Ribike egy szép lány, aki 
nagyon szerette a ribizlit, elhagyott szerető, aki 
elátkozottan, gyík alakban éldegélt a világ végén, 
s amikor arra búslakodott az a bizonyos fiú, mert-
hogy különleges kívánságok teljesítését paran-
csolta rá az apja, segített rajta a lány, egyszer a 
tündérpókokkal szövetett könnyű-finom kelmét, 
másszor a tündértörpéktől szerzett olyan apró tün-
dérkutyát, amilyen nincs több a világon. A tündér 
szó nemcsak női lényt jelenthet. Embert, állatot, 
törpét, és persze virágot, növényt is. Kínai me-
sében a baracktündér érkezésekor virágba borul-
nak a barackfák a kertben, távoztakor elhervad-
nak azok. 
Nagy a tündérek állatkertje, belefér, ad absur-
dum, akár még a férfi is. 
 

* 

A Napúton a csillagképek primitív rendet követ-
nek, egyik jön a másik után, férfiasan, katonásan, 
monoton rendben. A Tejút kanyargós, tekervé-
nyes, elágazások, a továbblépésnél választási le-
hetőségek vannak, van olyan csillagkép, amit egy 
másik beburkol, csak ezen a burkon keresztül 
lehet be-ki keresztüljárni, ez inkább nőies rend. 
Élő rend. 
 

A Tejút képlékeny közege a Napúton csomósodik, 
az anyagba merül. 
 

* 

A húsvéti tojáshímek egyike, a vétett utas, Takács 
György szerint a Tejutat mintázza (persze lehet 
hogy tévedek, nem érted te ezt, pista). Ez nem 
más, ez a minta, mint egy önmagába visszatérő, 
tekervényes szélű jövő-menő vonal. És úgy gon-
dolom, nemcsak a rajz, az idő is fodrozódik a szé-
leken. 
 

* 
Az idő, az égi idő, sokkal többféle, mint amit 
óráink felfogni képesek. 
Az idő relativitása a tudósok szerint emckettő, 
valójában három nap egy esztendő, sőt. A halha-
tatlanságra vágyó királyfi meséjében, mintha csak 
a bolygókat látogatná végig, különböző hosszúságú 
ciklusidőkről esik szó, de egy kínai mesében is, 
hogy tudnak ezek összebeszélni, a fiú bemászik a 
fa odvába, és a hangyák országában találja magát 
Eltölt egy évet, honvágya támad, visszatér az em-
berek közé, és kiderül, idekinn ez alatt ezer esz- 
tendő telt el. 
 

* 

„Újabban egyre sűrűbben követik egymást a 
halálesetek. Arra gondol, milyen megdöb-
bentően sokan hiányoznak környezetéből: 
mindazok, akiket túlélt. Kutyák, macskák, 
madarak — százával. Az állatok élete oly el-
szomorítóan rövid, már régóta nem tart állatot 
maga mellett, leverő érzés túlélni őket...” 
(Romain Gary: Lady L) 

 

(A tündérek számára mi is csak ilyen rövid életű 
állatok lehetünk, ezt szeretném sugallni, de nem 
mondom ki, ezért van a zárójel, itt, s a mondat 
elején.) 
 

* 

Na kiderült ez is, ciklikus idő, átéljük, átélhetjük, 
nem nagy ügy, azt hittem, a régi ember sajátos 
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világlátása kell hozzá, ugye ima, Szent Antal-ima, 
mint Takács Györgytől tudható, ő érti is, el is ma-
gyarázza, én csak megkísérlem, azért kérik épp 
Szent Antalt a kérésük közvetítésére, merthogy ő 
volt az, aki egyszer már bejutott az Úr elé, vitt is 
ajándékot, teljesíttetett is a kérése, hát hozzá 
fordulnak, mert akkor egyszer, a múltban sikerrel 
járt. Többé ugyan nem juthat az Úr színe elé, de 
miután a múltban, egyszer már igen, ezért ha ma, 
most megkérem őt, akkor majd, amikor a múltban 
teljesülni fog a kérése, akkor az enyém is be-
teljesül, hiszen tudjuk, a múltban megtörtént, 
amit kérni fogok, hú, ebbe nagyon belezava-
rodtam. 
 

Szóval arra jöttem rá, ezt a ciklikus izét a napi 
valóságban gyakoroljuk. Minden különösebb hó-
kuszpókusz nélkül, észre sem vesszük, hogy ki-
lépünk a lineáris időérzésből. Amikor írok ugyan-
is valamit, a szöveg igyekszik valamiféle idősor-
rendet tartani, ha mást nem, a logikai következ-
tetések avagy történeti következések sorrendjét 
tartani, és ezen az sem változtat, ha éppen a teljes 
regényfolyam belső időrendje kuszált, mert a 
kisebb szakaszokban továbbra is megmaradunk a 
lineáris idő, egyik után jön a másik állapotában, 
az a jó, ha olvasás közben az olvasó is átéli ezt a 
ritmust, miközben én, aki írom, amikor írom, 
valójában nemcsak előre haladok az időben, 
hanem vissza-visszatérek leírt sorokhoz, azokat 
újraolvasom, javítom, elfogadom, gyakran töredé-
kesen készül a szöveg, előbb a kezdőmondat, az-
tán a záró rész, majd a közepéből egy kicsi, és 
szépen lassan befoltozom az időlukakat, szóval 
visszatérek, újrakezdem, előbb látom a végét mint 
a közepét, tiszta átélt ciklikus idő. Sőt az olvasó is 
átélheti, én is szoktam így olvasni, bele-beleolvas 
a könyvbe, elolvas találomra kisebb részeket, s ha 
elviselhető, esetleg elkezdi elölről, és végigol-
vassa ahogy kell, vagy később, évek múlva újból 
kézbe veszi, de már csak bizonyos fejezetekre 
kíváncsi. Sőt Ez nem csak a betűk esetében élhető 
át, gondolkodásunk közben is keveredik a lineáris 
és a ciklikus sorrendbeállítás, a kétféle idő-érzé-
kelést könnyedén tudjuk váltogatni, akár egy idő-
ben is működhet bennünk mindkettő. Úgyhogy, 
ami látszólag nehezen magyarázható, napi élet-
helyzetekben könnyedén átélhető. 
 

Most kell abbahagyni, mert vagy túlmagyarázom, 
vagy úgyis minek. 

Na ez zavaros, majd meg kell írni még egyszer. 
(Leciklikázom.) 
 

* 

Műszaki iskolában tanítják ezeket a háromnézetű 
rajzokat, amikor valamit felülnézetből, szembe-
nézetből, oldalnézetből is lerajzolunk, és ebből 
minden kikövetkeztethető.  
Az éggömb, három, egymásra merőleges főkörével 
ábrázolva a három főnézetben tulajdonképpen 
ugyanazt ábrázolja: kör, benne egy kereszt. Az ég 
három főkörének — kis pontatlansággal, mert-
hogy az élet nem derékszögű — a Napút, a Tejút 
és egy harmadik, az előző kettőre merőleges, kép-
zetes kör, a meridián — ha nem tévedek, ez a 
neve, most nem tudok a lexikonban utánanézni, 
kibillen az asztal, odalesz a kávé (a kávé segít 
felidézni azt az adatot, amit meg is nézhetnék, ha 
nem sajnálnám a kávét) — felel meg. Most azt fo-
gom megnézni, hogy a Napúton körbe-körbepörgő 
idő hogyan nyilvánul meg a másik két főkörön. 
A Napúton körbe-körbefutó idő az, amit átélünk, 
amit óráink is mérnek, ciklikus idő, önmagába 
vissza-visszatérő, de mivel egyszerre mindig csak 
egy rövid szakaszát érezzük át, ezért lineárisnak 
tűnik. 
Ez a körbefutó időmúlás a Tejút főkörön két, egy- 
mással szembefutó időként nyilvánul meg, az élet 
vize és a halál vize, mindkettő ciklikus, de 
egymással szembefutó, egymáson keresztülhaladó, 
a Tejúton egyszerre halad az idő a múltból a jövő 
felé, és fordítva, a tündérek örökifjak, míg a ha-
lottak— mert a Tündérek Útja a Halottak Útja is 
— újjászületésre váró lelkek. 
A meridiánon még érdekesebb a helyzet: csak 
akkor van idő, amikor a Napúton futó időpont a 
metszésponthoz ér, azaz kétszer egy cikluson be-
lül, ekkor viszont átvillan, a teljes kerületen, tel-
jes felületen. Pillanatig tartó örökkévalóság, mint 
az álom. 
Lehet, hogy mindez csak egy spekulatív mar-
haság, de lehet, hogy nem, vannak tapasztalatok 
másféle időmúlásról. 
 

„Egyszerre műveld a három időt!” (Ratkó Jó-
zsef: Segítsd a királyt!) 

 

* 

Amikor a horoszkópokban az állócsillagok hatását 
is be akarják vonni a sorselemzésbe, akkor tu-
lajdonképpen nagyon furcsa dolgot művelnek, hi-
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szen a születési adat, az idő múlása csak az ég 
derekán, övvonalán, a zodiákusjegyek tengelyvo-
nalában értelmezhető, az éggömb egyéb területein 
nem. Ezért azt szokták csinálni, hogy mint a na-
rancsot, cikkelyezik az éggömböt, és az állócsil-
lagot tartalmazó cikkelybe tartozó zodiákus jegy-
hez sorolják a vizsgált állócsillagot. Az állócsil-
lagok hatásáról meglehetősen hézagosan és he-
lyenként ellentmondásosan nyilatkozik az aszt-
rológia, és ez okból is ilyen laza, nemcsak a szo-
kásos pongyolaságból, a most következő felvetés. 
A Zodiákus közelében elhelyezkedő csillagok 
hatásrendszerét viszonylag egyszerű felvázolni, 
többé-kevésbé egybeesik a jegyek-házak fogalmi 
rendjével, annak kibontottságával. De minél job-
ban közeledünk a pólusokhoz, annál közelebb ke-
rülnek a cikkelyhatárok egymáshoz, annál inkább 
nő a kibontottság ellentettje, a besűrűsödés, és a 
sarokpontokon, a pólusokon, egyetlen-egyetlen 
pontban jelenik meg a teljes hatásmechanizmus, 
mindaz, ami a Zodiákuson széthúzva, rendszerbe 
szervezetten nyilvánul meg. De talán nem is csak 
az hat a sarkokon, ami a Zodiákuson, talán más 
hatás is jelen van, ami ráömlik az éggömbre, s 
aminek a hatása az éggömbi Egyenlítő, a Zo-
diákus felé közeledve lehalkul, felhígul. Talán ha 
az állócsillagok hatásáról valló tapasztalatokat a 
Zodiákustól, illetve az égi pólusoktól mért távol-
ságok alapján csoportosítanánk, kiszűrhetnénk 
ezen égi pólushatásokat. 
(Hátha érthető.) 
 

* 

Én vétkem, én vétkem, öregségemre olvastam 
csak a Csongort, Vörösmarty Mihály Csongor és 
Tündéjét (Olcsó Könyvtár, Szépirodalmi, Bp. 
1976.), és lám, amit én vérkeservesen csipegetek 
össze a tündérekről, még Vörösmarty korában köz-
ismert, magyarázatra nem szoruló tudomás le-
hetett — hármas útról beszél, fa tövéhez kötött 
banyáról, Mirígy boszorkány a leányát rókává vál-
toztatja, halálfő-reményfőt említ (csillagnév a 
Tündérfő), ördög-kordét, a szerelem óráját délben, 
Balgával Ledér helyett rongyos karosszéket 
öleltet, jövőt tudó kutat szerepeltet, élhetetlenség-
halhatatlanság ellentétpárt, nemtőket (sóhajtás, 
mosolygó csók, égő szív, s a többi megfoghatatlan) 
gyönyörfát —, nem részletezem jobban, mi min-
dent tud, sokkal többet, mint amit észreveszek-
megértek, csak egy részlet, ha szabad: 
 

„Az egész út csárda volt. 
S rajta százezer pohár 
Csillogott, mint napsugár.” 

 

* 

Na most nagyot hasalhatok, emlékezetből mon-
dom: Gilgames a maga eposzában az élet füvét ke-
resve az isteni kocsmárosnéhoz fordult. 
 

* 

Viszony, víz-anya, víz asszonya, magzatvíz, ágyé-
kából fénypatak árad, élet vize, égi folyó. 
 

„Az ember feljő, lelke fényfolyam...” 
 

* 

Számomra nyilvánvaló, mások számára talán nem, 
a tündérkirálynő, az ősanya, az élet vizének for-
rása, a Kassziopeia, a legfőbb, a mindeneken 
uralkodó egy és ugyanaz. Láttam fotókat, csak 
tudnám hol, több helyen is, talán Radics-könyv-
ben is, anatóliai anyaszobrokról, masszív kőtrónu-
son masszív asszonyalak, van amelyik ölében ér- 
kező gyermekfej ismerkedik a világgal, a trónus 
két oldalán párducok, s a párducok hasa-lába 
egyenes vonalakból M betűt rajzol. (A Kassziopeia 
csillagkép, ha felnézek az égre, így fordulok W, 
úgy fordulok M, könnyen felismerhető, jellegzetes 
rajzú. Esetleg úgy fordulok, oldalállásba, s ekkor 
egy szögletesített B, ami a rovásunk M jele.) 
 

* 
Hogy milyen is a nagyasszony, mondjuk Szabó 
Magda regényéből, ön-nagyanyja bemutatásából  
tudható. De tudom én is a saját emlékeimből, 
nagyanyám is, akit csak kicsi mamának hívtunk,  
annyira apró volt, igen nagy családot — sok gye-
rek, számtalan unoka, hatványozott dédunoka —, 
igaz, nem szigorral, szeretettel, tartott össze. (Ha-
lála után árván maradt, szét is hullott a család.) 
Hiányolom a nagyasszonyokat a világból. Szükség 
van rájuk. Hol vagytok?! …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zemplén vármegye címere juharfából kifaragva 
(Internet) 
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HERVAY TAMÁS 
 

SZÉP VAGYOK - NE ÖLJ MEG! 
 

 
A New JerseyA New JerseyA New JerseyA New Jersey----beli Rutgers Egyetem kutatói új elbeli Rutgers Egyetem kutatói új elbeli Rutgers Egyetem kutatói új elbeli Rutgers Egyetem kutatói új el----
méletet dolgoztak ki, mely szerint a virméletet dolgoztak ki, mely szerint a virméletet dolgoztak ki, mely szerint a virméletet dolgoztak ki, mely szerint a virágok evoágok evoágok evoágok evo----
lúciója egészen másképp alakult volna, ha az emlúciója egészen másképp alakult volna, ha az emlúciója egészen másképp alakult volna, ha az emlúciója egészen másképp alakult volna, ha az em----
ber nem találja azokat szépnek.ber nem találja azokat szépnek.ber nem találja azokat szépnek.ber nem találja azokat szépnek.    
    

Jeanette Haviland-Jones, az egyetem pszichológia 
professzora három elmés kísérletben igazolta a vi-
rágok kitüntetett helyét az emberi lélekben. Az el-
ső kísérletben 147 nőnek adtak ajándékba virá-
got, gyertyát vagy gyümölcsöt, és megfigyelték, ki 
hogyan reagál. A virágot kapó nők mindegyike 
mosolygott, míg a gyertya esetén 23 százalékuk, 
gyümölcs esetén 10 százalékuk nem mosolyodott 
el. 
 

A második kísérlet egy liftben zajlott, összesen 
122 embert vontak be úgy, hogy amikor az illető 
férfi vagy nő beszállt a liftbe, a bent álló beépített 
ember virágot, tollat vagy semmit sem adott neki. 
Itt is a virág vitte el a pálmát: aki azt kapott, töb-
bet mosolygott, beszédesebb lett, és közelebb állt 
az ajándékozóhoz (és ez már a mi evolúciónk 
szempontjából sem mellékes), mint a másik két 
csoport. 
 

A harmadik kísérletben egy nyugdíjas otthon la-
kóinak szállítottak virágcsokrokat valamint díszes 
jegyzetfüzeteket. A 113 idős férfi és nő között vol-
tak, akik egyszer, mások kétszer kaptak csokrot. 
A kétcsokrosok többet mosolyogtak, sőt, még a 
felidéző emlékezeti feladatokban is jobban telje-
sítettek. 
 

A fenti eredmények igazolják, hogy a virágok va-
lóban igen közel állnak az emberi lélekhez. Terry 
McGuire, a Rutgers egyetem genetikusa úgy véli, 
hogy ez a vonzalom nem csupán elméleti, hanem 
alapvetően meghatározta a virágok evolúciós sor-
sát. Az ember által nemesített szebbnél szebb fa-
jok némelyike paradox módon a rovarokat már 
nem vonzza olyan nagyon, így beporzásuk, szapo-
rodásuk sem menne végbe az ember nélkül. 
 

De McGuire szerint a nemesítéstől eltekintve is a 
szépség jelentette a virágok számára a túlélés esé-
lyét. Amikor az ember évezredekkel ezelőtt mező-
gazdálkodáshoz kezdett, a földeken nyíló virágok 

pusztán hasznosíthatósági szempontból gyomnak 
minősültek, így a leglogikusabb lépés az lett vol-
na, hogy az ember kiirtsa. Mégsem ez történt, és a 
genetikus szerint mindennek az oka, hogy a szép-
ség meglágyította elődeink (és asszonyaik) szívét. 
 

McGuire a virágokat a kutyákhoz hasonlítja. Úgy 
véli, a virágok a növényvilág házikedvencei, és 
hasznuk annyi, hogy boldoggá tesznek minket. És 
ezért megérdemlik, hogy éljenek. 
 

2005. május. 27. 

    
A virágok evolúciója egészen másképp alakult volA virágok evolúciója egészen másképp alakult volA virágok evolúciója egészen másképp alakult volA virágok evolúciója egészen másképp alakult vol----
na, ha az ember, a kecske, a szarvasmarha, ...stb., na, ha az ember, a kecske, a szarvasmarha, ...stb., na, ha az ember, a kecske, a szarvasmarha, ...stb., na, ha az ember, a kecske, a szarvasmarha, ...stb., 
nem találja azokat szépnek.nem találja azokat szépnek.nem találja azokat szépnek.nem találja azokat szépnek.    
 

Vegyük sorra hát a kísérlet „elmésségeit” 
 

Első esetben már az is érthetetlen, miért éppen 
147 nőnek adtak virágcsokrot, talán éppen ekkora 
mintából lehet levonni ilyen általános és mélyre-
ható következtetéseket? Vajon miért olyan bizo-
nyos abban „pszichológiaprofesszorunk”, hogy a 
23% gyertyás, és a 10% gyümölcsös alany csak és 
kizárólag virág átvétele esetén hajlandó moso-
lyogni. Hátha csak éppen kellemetlen emlékei 
vannak a gyertyával, illetve a gyümölccsel kap-
csolatban? Hátha más alkalommal kacajra fakad-
nának ha gyümölcsöt, vagy gyertyát adna nekik 
valaki? 
 

Második alkalommal, a liftben, már csak 122 sze-
mély alanya a kísérletnek, igaz itt férfi nő vegye-
sen. (Lehet a férfiak többet érnek? Egy pszicholó-
gia professzornak már kell tudnia valamit erről 
is!) Mindenesetre, ha nekem a liftben valaki tollat 
próbálna adni, igen ügyes ügynöknek kellene len-
nie ahhoz, hogy mosolyt fakasszon ajkaimon! (Ha-
csak nem gúnymosolyt!) — Tényleg, azt is vizs-
gálták, hogy milyen mosolyról van éppen szó? 
Mert egy kínos félmosoly, vagy netán egy jól fara-
gott kommunikációs mosoly között is van különb-
ség, hogy a többiről ne is szóljak! — Ha meg sem-
mit nem kap, az előbbi mosolytípusokon kívül, ki 
várhat tőle egy szívből jövő, sugárzó mosolyt, plá-
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ne, ha rossz napja volt, ha letolta a főnöke ...stb.? 
Tehát ez sem igen alap a kísérlet megállapí-
tásainak komolyan vételéhez. 
 

A harmadik elmésség már csak 113 fővel dolgo-
zik. Kezdünk kifogyni az adófizetők pénzéből, 
merthogy nem a saját zsebéből finanszírozta a stáb 
ezen „elmés” kísérleteket, arra mérget vehetünk. 
Férfiak és nők itt is vegyesen voltak, bár, hogy 
lehet-é őket férfinak és nőnek nevezni, ezt most 
ne firtassuk. Mindenesetre szegény öregek örül-
nek, ha kapnak! (No de jegyzettömböt?) Ha azon-
ban kétszer kapnak az már Cavinton értékű! A 
cikk szerint csak virágot kaptak kétszer! (Bár le-
het a noteszt gyorsabban kapták, és mivel kétszer 
ad aki gyorsan ad, így megtakarítható a notesz 
második sorozatának költsége!) 
 
A virágok és a nA virágok és a nA virágok és a nA virágok és a nõõõõk evolúciója is egészen másképp k evolúciója is egészen másképp k evolúciója is egészen másképp k evolúciója is egészen másképp 
alakult volna. ha a férfiember nem találja azokat alakult volna. ha a férfiember nem találja azokat alakult volna. ha a férfiember nem találja azokat alakult volna. ha a férfiember nem találja azokat 
szépnek.szépnek.szépnek.szépnek.    
 

McGuire, mint genetikus nem szükséges hogy 
rendelkezzen azon ismeretekkel, miszerint az ősi 
növénytermesztés csak igen kis területre korláto-
zódott, s bár váltogatták a termesztés helyét, a ta-
laj kimerülése miatt, még úgy sem volt számottevő 
a vadvirágos területek termőföld vesztesége, nem 
igen fenyegette őket a kipusztulás veszélye! Ma 
meg, az üzlet miatt genetikusan kezelt és/vagy túl-
tenyésztett növények, nélkülünk ugyan kipusztul-
nának, ám ezeknek sem a szépség, hanem a pénz 
a megtartója. A korai időkből, kimondottan virág-
kertészeti tevékenységről, nincs még elképzelése 
sem a tudósoknak, nemhogy bizonyítéka! Virágot 
a későbbiekben, a szerves kultúrákban, a leányok, 
másutt a nők általánosan ültettek kiskertjeikbe, 
bár néhány esetben azt is eltúlozták, ami azután 
jellemzően csodaszámba ment, pl. Szemirámisz 
függőkertje. A nő mint virág, minden ismertebb 
kultúrában megtalálható analógia. És bár a szép-
ség is jelzője mind a virágnak, mind a nőnek, ez 
sohasem akadályozta meg adott alkalommali le-
gyilkolásukat. Miért éppen a virágét akadályozta 
volna, ha ki akarta volna irtani őket valaki? Nem 
volt miért! Ezért nem történt meg. 
Amúgy a régiek soha nem pusztán hasznosít-
hatóság szempontjától vezéreltettek! (Ez a nőkkel 
kapcsolatban írtakra is vonatkozik!) De nem is az 
öncélú szépség vezette őket! 
Ha ma az emberi lélekhez valóban igen közel áll- 

nak a virágok, ez azért van, mert őseink, és a szer-
ves kultúrát ma is őrző néhány nép, népcsoport 
több tagja, tudja, hogy a nő és a növény analógiás, 
hogy úgy ne mondjam mágikus kapcsolatban van, 
s az egyik a másik nélkül nem tud szakrális szin-
ten létezni. 
 

Hogy nyelvünk miképpen működik azt itt rész-
leteiben nem, csak egyes jellemzőiben tudom tár-
gyalni, de eléggé eltér attól, amit egy indoeurópai 
- germán - porosz nyelvoktatás tanít róla. A finn-
ugor nyelvrokonság abszolutizálásának megcáfolá-
sára már ki sem térek! Erre vonatkozólag pl. Dr. 
Bakay Kornél: Az Árpádok országa című művében 
írtak lehetnek mérvadóak. 
 

VirágVirágVirágVirág    szavunk elemzése, a magyar nyelvi műkö-
dés mentén, egymaga más megvilágítást adhat a 
cikkben boncolgatott kérdésnek. 
Első nyelvi-működési szabályunk, hogy    a magyar a magyar a magyar a magyar 
nyelv gyökökre, és mint a továbbiakban látjuk, nyelv gyökökre, és mint a továbbiakban látjuk, nyelv gyökökre, és mint a továbbiakban látjuk, nyelv gyökökre, és mint a továbbiakban látjuk, 

hangzó és szóbokrokra épülhangzó és szóbokrokra épülhangzó és szóbokrokra épülhangzó és szóbokrokra épülõõõõ rendszer rendszer rendszer rendszerûûûû. A Czuc-
zor-Fogarasi szótár szerint (is) a virág gyöke a ViR 
gyök. (Én ezt továbbpontosítanám: a gyök maga a 
VR mássalhangzókból áll, erre majd később rész-
letesebben is rávilágítok!) Ebből következő, hogy 
minden ily gyökkel kezdődő szavunk rokonságban 
van egymással, tehát a ViRág, ViRul, ViRít, 
...stb., szavak szó szerint egy tőről fakadnak, s 
ViRágoz, ViRágzó, vagy ViRrad, ViRgonc szava-
ink ragozódhatnak, bokrosodnak ki belőlük, sok 
más társukkal együtt. 
További nyelvi szabályok bevezetésével újabb fel-
fedezésre juthatunk, mit a régiek jól ismertek, de 
egy nem ragozó nyelvet beszélő, s annak is csak 
egy lepusztultabb változatát ismerő mai illető nem 
tud felismerni sem, nemhogy végiggondolni 
(merthogy nyelven gondolkodunk!), pedig a hang-
tani részét valószínűleg ismeri. 
Lássuk tehát a szabályt: miután bizonyos másmiután bizonyos másmiután bizonyos másmiután bizonyos más----
salhangzóksalhangzóksalhangzóksalhangzókat egyképpen ejtünk, vagyis egyképpen, at egyképpen ejtünk, vagyis egyképpen, at egyképpen ejtünk, vagyis egyképpen, at egyképpen ejtünk, vagyis egyképpen, 
egy helyen képzünk, ezek rokonságban vannak egy helyen képzünk, ezek rokonságban vannak egy helyen képzünk, ezek rokonságban vannak egy helyen képzünk, ezek rokonságban vannak 

egymással, (hangzó)bokrokat képeznekegymással, (hangzó)bokrokat képeznekegymással, (hangzó)bokrokat képeznekegymással, (hangzó)bokrokat képeznek.    Itt most 
csak a vizsgálat szempontjából lényeges, L R J 
mássalhangzóbokorral foglalkozom. Ugyanis a 
ViR és a ViL gyökök ettől kerülnek rokonságba. 
Következő tehát, hogy a ViRáG és a ViLáG (ami a 
világosság szavunk eredeti alakja, lásd pl. „gyújts 
világot” kifejezéseinket) szavunk összefügg nyel-
vileg, s ebből adódik, hogy fogalmi kapcsolat is 
kell legyen e két kifejezés között. „Világ világa, 
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virágnak virága” találjuk az Ómagyar Mária sira-
lomban. 
Ehhez kapcsolódik egy másik szabályunk: az alaaz alaaz alaaz ala----    
kilag rokon szavaink között is van fogalmi kapkilag rokon szavaink között is van fogalmi kapkilag rokon szavaink között is van fogalmi kapkilag rokon szavaink között is van fogalmi kap----

csolat!csolat!csolat!csolat! Erre később lesz példánk. 
Vitathatatlan már e néhány sor után is, hogy a vi-
rágnak, mely kivirít a zöldből, szinte ágaskodván: 
láss meg!, éppen élénksége az mi lényege. Érde-
mes azon is elgondolkodni, hogy e kifejezés: 
éLénk (ViRulens, ViRgonc) szótöve/gyöke az éL, 
minek éppen párja a „latin” kifejezés gyöke: ViR. 
Így mondjuk: éL-ViRul. Lehet hogy a latin 
ViRulens szó is egy ősmagyar tőről származik? 
Mindenesetre itt komoly szóbokra van mindkét 
gyöknek, míg odaát (a latinban) ez nem jellemző! 
Ismét más szabályunk úgy szól, hogy    a magyar a magyar a magyar a magyar 
nyelvben a mássalhangzók a szó vázát, testét, állanyelvben a mássalhangzók a szó vázát, testét, állanyelvben a mássalhangzók a szó vázát, testét, állanyelvben a mássalhangzók a szó vázát, testét, álla----
potszerpotszerpotszerpotszerûûûûséséséségét adják, míg a magánhangzók lelkesígét adják, míg a magánhangzók lelkesígét adják, míg a magánhangzók lelkesígét adják, míg a magánhangzók lelkesí----
tik, folyamatszertik, folyamatszertik, folyamatszertik, folyamatszerûûûûségében változtatják a szavakat.ségében változtatják a szavakat.ségében változtatják a szavakat.ségében változtatják a szavakat.    

Ha tehát a VR gyök ViR szóképét vizsgáljuk, ide 
kívánkozik még a VéR szó is, mert ennek az 
élettel való kapcsolata megkérdőjelezhetetlen! 
 

A ViL> ViLág> ViLágos = fényes szavaink sora 
ráViLViLViLViLágíthat arra, hogy ki a ViLViLViLViLágra jön, az fényre 
érkezik a sötétből (bár ma a műtőlámpa vakító fé-
nye nem a legjobb a csecsemőre nézve). 
 

Bevonhatnánk még a FR, PR gyököket is a B P V 
F hangzóbokor felhasználása nyomán, ám ez túl 
messzire vezetne, mégis addig menjünk el, hogy 
ami FoRog, PöRög az éL szemben azzal ami áLL, 
mert tovább értelmezve: ami áLL az HáL, vagyis 
HaL ...stb. Vö.: hagyományunkban a hálás (alvás) 
az a kis halál, „Én lefekszem én ágyamba, min-
den esti koporsómba” (archaikus imádságrészlet). 
Visszatérve az alaki hasonlóság szabályára: a 
HaL főnév, és a HaL ige között bizony kapcsolat 
van, hiszen aki megHaL annak teste kiHűL, sőt 
később nyálkás és erős szagú is lesz. Most tovább 
nem mélyítem ezt, bár maga a fogalmi kapcsolat 
mélyebbre visz, annyit azonban még megjegyez-
nék, hogy gondoljuk tovább a HaL és a víz, és a 
HoLt és a víz, és a születő és a víz kapcsolatát. 
De ide hajaz a HoLT > HoLD szóbokorrészlet is. 
 

A példák száma sokáig, elvileg az egész magyar 
szókészlet felhasználásáig, sőt, mint láttuk, más 
nyelvek szavainak felhasználásáig szaporítható. 
Ez itt csupán mutatvány ebből. 
 

Én magam nem is vagyok ennek igazi tudója, csak 

kissé-értője. Ennek ellenére, bármikor, bárkivel 
szívesen elbeszélgetek, aki valóban meg akarja 
érteni akár azt, miért is fontos a virág az éle-
tünkben, miért kellett azt az életben (a ház körötti 
rész, udvar megnevezése), és az abban foglalt 
kertben nevelni, növelni, miért a Nő> Nővény> 
Nővevény sőt Nőstény dolga volt ez, s pont ezért õõõõ 
adta ezzel    magamagátmagamagátmagamagátmagamagát a férfinak, ha virágot tűzött 
a gomblyukába, kalapja mellé ...stb. Virágot a nő-
nek adni ezért anakronisztikus a magyar hagyo-
mány szerint! 
 

A régi idők embere analógiás gondolkodásában a 
virág és a Nap is eggyé vált, ezt virágszerű Nap-
ábrázolások sora bizonyítja. Tehát a virág a fény 
szimbóluma is lett egyben, ami az élet feltétele. 
Ezt a tudást pedig már a génjeinkben is hordoz-
hatjuk. Mindenesetre a kultúrák az előbbieket (vi-
rág -nő analógia), és ezt örökítették tovább. Azu-
tán az eredeti tartalmát már nem ismervén, csak a 
szokások és hagyományok vezették az emberiség 
nagyobb felét, s mivel a nyelvi összefüggésrend-
szer, legtöbb helyt, már nem támogatta a gon-
dolkodást, ott már csak az érzelmi viszony hatá-
rozva meg a cselekvést, az ebből levont követ-
keztetés már tévútra vezethet. 
 

A szépség is ilyen fogalom, érzelmi válasz egy ki-
hívásra. Ám mindenkinek az a szép, amit ő szép-
nek lát, amihez valamilyen érzelmi szál fűzi. Ez 
folyton változik, s teljesen egyedi. Ezért az érzel-
mekre igyekeznek hatni a reklámok is! 
Ez tehát nem lehet mozgatója egy évezredeken 
átívelő hagyományrendnek. 
 

A fentiek azonban igen! 
 

Budapest, 2005. 06. 05. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borsod vármegye címere cseresznyefából kifaragva 
(Internet) 
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FALVAY KÁROLY 
 

Boldogasszony. 
A női szerep a magyar hitvilág tükrében. 

 

Ismerteti: KRIZA ILDIKÓ 
 

Tertia Kiadó, Budapest, 2001. 262 p. 
 

 Minden könyv születése nagy öröm, de külö-
nösen öröm annak, aki létrehozta azt. Elsősorban 
öröm a szerzőnek, Falvay Károlynak, mert szelle-
mi munkáját, a megfoghatatlant ezáltal veheti kéz-
be, adhatja át másnak, szeretteinek, ismerőseinek, 
mindenkinek, aki a gondolatait megbecsüli. Öröm 
annak, aki a könyv születésénél bábáskodott, aki 
úgy érzi, hogy az ő munkája nélkül az alkotás nem 
ölthetett volna testet. Ez pedig a Tertia Kiadó volt. 
A Tertia könyvkiadó vezetője a sok hazai kiadó 
közül észrevette a kézirat értékét, egyediségét, sa-
játosságát, és vállalta a gondolatok kellő formába 
öntését, a szerkesztés megannyi időigényes, hálát-
lan feladatát. Tamás Zsuzsanna fáradozása nélkül 
a szerző munkája, ez a nagyszerű könyv nem ke-
rülhetett volna elénk. 
 Ez az írás a magyar Istenanya, a Boldog-
asszony még fellelhető hagyományos emlékeinek 
felhasználásával mutatja be a nő mennyei és földi 
szerepkörét. Így vall a szerző a több évtizedes 
rnunkával megismert, kidolgozott, könyvvé egy-
szerűsített művének előszavában. Valóban a ma-
gyar gondolkodásban, a művelődéstörténetben a 
keresztény és kereszténység előtti világképben 
minden általunk megragadható korban megvolt a 
természetfeletti lényként tisztelt nő, asszony, Is-
tenanya képzet, amelynek részleteit sokan sokfé-
leképp bemutatták már, de mégis mindig lehet 
újat mondani. Ez a szakmáktól független, elő-
ítéletektől megszabadult látásmód jellemzi Falvay 
Károly munkáját. Számára a Boldogasszony nem 
azonos a kereszténység előtti pogány Istenanya és 
a keresztény Szűz Mária-kép szimbiózisával, nem 
egyszerűen a termékenység jelképe, az örökké 
megújuló élet hirdetője, hanem mindennek rend-
szerbe illeszthető egysége. Bár az alcím szerényen 
így szól: A női szerep a magyar hitvilág tükrében, 
tudnunk kell, a szerző látóköre egyetemes, sok 
más nép kultúrájának ismeretében emelte ki a 
legfontosabb szerepeket, jelenségeket, ellentmon- 
 

dásokat. 
 Lényeges tényező, hogy Falvay Károly előtt a 
Boldogasszony nem azonos a kereszténység előtti 
ős-anya, ős-istennő, termékenységszimbólum ma-
nifesztálódásával, nem valami tér és idő feletti 
képzet, hanem a magyar és más népek kultú-
rájában meglevő, de mindannyiunk számára ért-
hetővé tehető örök asszony, amiről az Énekek 
Éneke szól, amiről a trubadúrok énekeltek, amiről 
Petrarca    és Ady verselt, amiről imáinkban szó-
lunk, ami vallásunkból, történelmünkből örökké 
megmarad, ami él a nyelvünkben. 

Ennek megértésére először A női szerepkör 
és tulajdonságok bonyolult kapcsolatrendszerébe 
kalauzol el, majd a sokféle vallás Boldogasszony 
képzetét mutatja be és harmadjára a Nagyasszony, 
Boldogságos Szűz Mária megjelenítését értelmezi. 
A három fejezetben az általánostól az egyedi felé 
fordul, rendszert keresve és ebből következően a 
hagyományos világkép és szokásrend nyitottá vá-
lik előttünk is a jobb a megismerés érdekében. 

Ma már nem kétséges - akár a magyar tör-
ténelmet, akár más népek kultúráját nézzük -, 
hogy a kereszténység felvétele egy teljesen üres 
hely betöltése lett volna, és az ősvallás nyorntalan 
eltűnésére kellene gondolnunk. Az is elképzelhe-
tetlen, hogy a Boldogasszony maradéktalanul az 
ősi képzetek „kizárólag pogány istenasszonya” 
lenne. Éppen ezért munkáját abban a hitben vé-
gezte Falvay Károly, hogy négy kérdésre adható 
válaszokban a továbbgondolás lehetőségét tárja 
elénk. 
Melyek ezek a továbbgondolásra érdemes kér-
déskörök? 
- az emberi és természeti változások szertar-
tásos összefüggéseinek modellje, 

- a sajátosan magyar, európai nyelvekben is-
meretlen fogalmak párhuzamai, 

- az életadás és élelemadás párhuzamos-
ságainak rendszere, 

- a női és férfi szerepkörök minőségi különb-
ségeinek társadalomalakító volta. 
 

 A magyar hitvilág megértéséhez ókori népek 
kultúrájában megtalálható rokon sajátosságokat 
állítja párhuzamba, és a megtalált tényeket rend-
szerezve rámutatott arra, hogy a nő először anya-
ként, a férfi először fiúként jelenik meg. A dél-
orosz szteppéken előkerült istenanyaszobrok, in-
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diai világanya-ábrázolások segítségével illusztrál-
ja a női szimbólumok egyetemességét, a pozitív és 
negatív attribútumok egymáshoz való viszonyát, az 
állandósult szerepkörök megjelenését. Az antik 
vallási képzetek tárgyakon, szobrokon megmaradt 
ábrázolásával mutatja be a keresztény világkép 
előképét a több ezer éves hitrendszer tovább-
élésének lehetőségét. Erre utalnak a mottóként 
idézett Dante-sorok is: 

 
Óh Szűz Anyánk, leánya ten Fiadnak, 
teremtményeknél nagyobb és szerényebb 
ős célja az örök határozatnak 
természetünket a te tiszta lényed 
megnemesíté úgy, hogy a Teremtő 
teremtménnyé lett benned... 

 

 A középkori magyar források, Árpád-kori pe-
csétek szimbólumainak értelrnezésével, majd 
konkrétan a Szent László-ikonográfia elemzésével 
a kereszténység előtti hitvilág továbbélését 
illusztrálja. Majd a női szerepekről a kora újkor-
ban leírt a törvények alapján (pl. Werbőczi Tri-
partituma szerint) ad képet. A nők jogi hely-
zetének megítélésénél, a női munkakörök rögzí-
tésénél, a családban betöltött szerepüknél az érté-
kek tisztázására helyezi a hangsúlyt. A férfi és női 
szerepkörök egymás mellé állításával bizonyítja, 
hogy nem egymás ellenére alakultak a funkciók, 
és az egyik a másikat nem helyettesítheti. Ennek 
következménye a társadalmi harmónia, megbom-
lásuk esetén pedig a diszharmónia. 
 A női szerepkörök, attribútumok érzékelteté-
sére gazdag példatárat kínál a nyelvhasználatból. 
A férfi-női megjelenítési módok nyelvi formái má-
ra esetenként elhomályosultan megannyi módo-
zatban kifejezik az összekapcsolódást, az egymást 
teljessé tevést, illetve a különbséget. A lakodalmi 
énekek eufemisztikus kifejezései, vagy teljesen 
szókimondó változatai a nőiség megjelenítését 
állítják előtérbe. A nő szerepkörhöz kapcsolva sa-
játos gondolattársítással értelmezi a menny-
égbolttól eltérő - jelentését és menyasszony, me-
nyegző, menyecske, meny stb. szavakat, azok 
egyedi szóhasználatát más nyelvekben található 
párhuzamát. A házasságkötési rítusok, esemé-
nyek, költészeti megnyilvánulások a nőiségre irá-
nyítják a figyelmet. Ebből a hagyománykörből 
sok, eddig kutatásba nem vont kérdést vizsgál a 
szerző. Figyelme kiterjed arra is, hogy a fejdíszek 
jelentése összefüggésbe hozható a vár formájával, 

melynek jelentése semmiképpen nem lehet vélet-
len sem a magyar, sem az indiai kultúrában. Arra 
is figyelmeztet, hogy a díszítőművészetben a női 
fejek vagy sziluettek meghatározott tárgyakhoz 
köthetők, amelynek összefüggései szintén általá-
nosithatók. Különösen érdekes a méh, anyaméh, 
méhanya stb. női attribútumként való megjelené-
se, költészetben, ábrázoló művészetben, női mun-
kához használt tárgyak díszítésénél. Itt idézi a 
balladák szimbólumokkal teli világából Júlia szép 
leányról az alábbiakat: 
 

Leányom, leányom, virágos kertömbe 
E ’ső rajméhemnek gyönge lépecskéje 
Gyönge lépecskének sárguló viassza, 
Sárga viasszának földön futó füstje, 
Földön futó füstje, s menybe ható lángja... 

 
 Hasonlóképpen érdekesek a gyerekjátékok 
dalaiban található kifejezések, a Csillag Boris, az 
Eszterlánc sorai, amelyek valószínűen rítusda-
loknak maradványai, a kozmikus látás közvetítői. 
A szerző figyelme arra is kiterjed, hogy a házbe-
rendezések egyes kellékei (pl. ágy, kemence) 
szintén a nőiséggel hozhatók összefüggésbe, for-
májuk nem a véletlen műve, és a szóhasználat, az 
átvitt értelmű kifejezések, a szokásrend meggyö-
keresedése sem lehet független a női szerepkörtől. 
 Külön fejezetet szentel a kozmikus szimbólu-
mok és a nőiség kapcsolatára, ezen belül is hang-
súlyozottan foglalkozik különböző aspektusból kö-
zelítve az ég és a föld egységének értelmezésére, a 
túlvilág, másvilág fogalmának értelmezésére, a 
magyar és attól távol élő népek kultúrájának is-
meretében. Szerinte a földlyuk (ami nem azonos a 
csillagászati fekete lyukkal) része a mennynek, 
amely a szerző világlátásában meghatározott he-
lyet foglal el. Gondolatait alátámasztja a sámándo-
bok jelrendszerével, amelyet eddig a kutatók ke-
véssé tudtak értelmezni, más témához kötődve a 
Fehérló fia mesének azzal a részével, amikor a 
próbák során eljut a hős a földlyukhoz, onnan egy 
másik világba, hogy kalandjai után egy ismeretlen 
világban tett megmérettetéssel visszakerüljön a 
kiinduló világba. Az ég és a föld szembeállítása 
más ellentétes szimbólumokkal együtt a világkép 
közös elemeire irányítja a figyelmet. Ehhez tarto-
zik az a sokszor említett téma, ami a termékeny-
ségmítosz kapcsán a gabona vetését, aratását (sze-
mek kiverését) természetfölötti síkon interpretálja. 
A gabona és a gabonaistennő, termékenység-
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istennő ókori, középkori ábrázolása a kontinuitást 
mutatja. A korunkig nyomon kísérhető meglétét 
20. századi példák igazolják a magyarországi ara-
tókoszorúk női szimbólumai segítségével vagy a 
folklórban a búzaszemben látható Máriaarc-legen-
dával. 
 A legösszetettebb, legsokrétűbb fejezet a női 
szerepkörök, tulajdonságok bemutatása, de rend-
szerelméleti, művelődéstörténeti, nyelvészeti, mű-
vészeti, etnológiai, asztrológiai és más tudomány-
területekről merített ismeretek alapján megala-
pozta, új összefüggésbe ágyazta a Boldogasszony-
látást, a Magna Mater egyetemes megjelenését. 
 Az ismeretelmélet szakemberei jól tudják, 
hogy az elsajátítható tudást rendszerint egy-két, 
maximálisan három fő vizsgálati terület segítségé-
vel vagyunk képesek áttekinteni. (Ezért jelentő-
sek az interdiszciplináris kutatások, közös meg-
beszélések, konferenciák.) Falvay Károly egy sze-
mélyben képes különböző tudományterületek 
eredményeinek szintetizálására. A könyv olvasá-
sakor tanúi lehetünk egy műszaki ismeretekben 
jártas, rendszerelméleti gyakorlatban otthonos 
ember gondolkodásának, amikor a sokféle disz-
ciplina ismeretében kialakítja a Boldogasszony-
látás lehetőségét. Ez a sokszínűség teszi vonzóvá a 
művet, ami egyszersmind rávilágít arra is, hogyha 
egyikünk-másikunk elzárkózik a sokszínű szemlé-
lettől és a résztudományok megközelítési módját 
nem ismerve csak egy adott tudományterületen 
nyert jártassága szintjén követi az eredményeket, 
sok kérdés még látensen sem vetődik fel. 

Magam folkloristaként elsősorban a folklór 
szempontú kutatásnál láttam, mennyire elmélyült, 
sokszínű és széles tudás birtokában vonta le kö-
vetkeztetéseit Falvay Károly. Minden egyes feje-
zetnél külön megálltam és elcsodálkoztam, hogyan 
tudta megtalálni a hatalmas anyagban a kevéssé 
népszerűsített szövegváltozatok között éppen azt, 
ami okfejtéseit szemléletesen alátámasztja. Évti-
zedek fáradhatatlan munkájával a népköltészet jó 
szemű ismerője lett, aki az összefüggések rend-
szerében látta a gyerekjátékokat, a leánybúcsúz-
tatókat, a lakodalmas szövegeket, a párosító éne-
keket, a menyasszonyi díszeket, a szerelmi aján-
dékokat, használati tárgyakat. 

A gyerekjátékok a kulturális örökség kimerít-
hetetlen tárháza - Kodály szerint, aki a hidasjáték 
kapcsán figyelmeztetett az elhomályosult szövegek 

jelentésére -, a játékok részleteiben a rituális tar-
talmat nézte. Kodály szellemiségét követte Falvay 
Károly, és tárt fel megannyi izgalmas összefüg-
gést. A régi rituális menyasszony-avatási szokás, 
egy lakodalmi játék (beavatási ceremónia) alakult 
át hidasjátékká, révészjátékká, kapusjátékká. Van 
Genepp az átmeneti rítusokról szóló rendszerének 
ismeretében szemléletesen mutatja be a hidas-
játék szimbólumát, az átmeneti állapot különleges 
helyét. Más esetben a kapusjátéknál ugyancsak a 
rituális jelképekre hívja fel a figyelmet, össze-
függésbe hozza termékenységi szimbólumok moz-
gásos vetületére. Ezek elemei őrzik a Boldog-
asszony-tiszteletet, a nő-tiszteletet, a nőiség misz-
tériumát. 

A lakodalom teljes rendszere külön vizsgálat 
tárgya a női szerepek rendszerének vizsgálatakor. 
Személyes élményből tudom, hogy a szerző két 
évtizeddel ezelőtt a lakodalom rendszerének be-
mutatását tervezte, ez szélesült Boldogasszony-
bemutatássá. A megváltozott módszer és téma le-
hetetlenné tette, hogy a lakodalom minden szim-
bólumát tárgyalja, így a fontos kérdések egész so-
ra a függelékbe szorult. Viszont a folklór sok-
féleségével szélesebb körűen tudta bemutatni a 
női szerepeket a hitvilág látszólag egymásnak 
ellentmondó tényeinek rendszerbe foglalásával. A 
néprajz-kutatók eddig is vitatkoztak Falvay meg-
állapításaival, de cáfolni nem cáfolták meg. A 
sajátos látásmód, az egyéni rendszer új összefüg-
gések egész sorát tárja elénk. 

A lakodalom szimbólumrendszerétől függetle-
nül érdemes megállni és elgondolkozni azon, mi-
ért van a magyar nyelvben ég és föld ellentéte 
mellett egy sajátos kifejezés a mennyre. Mi a kü-
lönbség a menny és az ég között? Milyen gondolati 
rendszer tette szükségessé, hogy ez a sajátság 
megmaradjon? Miért maradt meg a magyar nyelv 
eme különállása itt a Kárpát-medencében a la-
tinitás ellenére akkor, amikor a környező népek - 
akik mind indoeurópai nyelvcsalád tagjai - nem 
értik, nem használják ezt a különbségtevést? 
Ezekre a kérdésekre keres választ Falvay Károly 
megszívlelendő módon. A nyelvi formák felsora-
koztatása új összefüggéseket mutat. A menny, 
menyasszony, meny, menyecske, menyegző kap-
csolatrendszerét bizonyítja. Továbbá a földi 
transzcendencia megjelenítésének nyomait tárja 
elénk a gondolkodás különböző szintjén, a mér-
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nöki jelrendszerek egzaktságával, az összehason-
lító szakirodalom ismeretével, a régi magyar nyel-
vi emlékek bizonyító erejének felhasználásával. 
Ha semmi mással nem foglalkozna a szerző, mint 
a menny - az ég - a föld hármasságának egymást 
kiegészítő rendszerével, egymáshoz való viszo-
nyával, értelmezésével, akkor is az alapvetően új 
gondolataival a tudományos világ figyelmét magá-
ra vonta volna. 
 Fentiekből logikusan következik, hogy a Bol-
dogasszony bemutatása nem vallástörténeti szem-
pontú, mégis számos teológiai vonatkozással talál-
kozunk, bizonyítva, hogy a magyar Boldogasz-
szony-képzet elválaszthatatlan a Szűz Mária-
tisztelettől. A 19. század közepétől vissza-vissza-
térő kérdéskör a Szűz Mária-tisztelet és a keresz-
ténység előtti ősanya, anyaistennő kapcsolata. 
Azok a régi vallási képzetek, amelyek a magyar 
hitvilágot meghatározták - tudjuk - szervesen és 
elválaszthatatlanul ötvöződtek a keresztény taní-
tásokkal. A sok Mária-ünnep, amelyek egynéme-
lyikének nincs megfelelője a katolikus kalendá-
riumokban mutatják, hogy sajátos rendszerrel van 
dolgunk. Megfontolásra érdemes a Mária-tisztelet 
és az újholdünnepek közötti megfelelés éppen 
úgy, mint a kereszténység előtt az újévkezdő hó-
nap istennői jelentése. Itt arra utalok, hogy az év-
kezdő hónapot januárt eleink Boldogasszony ha-
vának nevezték, mert a kezdet az, ami az isten-
anyához, az istenszülő asszonyhoz kötődik, s ezzel 
együtt a termékenységhez, a gyarapodáshoz. A 
gondolatok rendszerezésekor eredményesen hasz-
nosította az archaikus imák tanulságait, Fettich 
Nándor, Erdélyi Zsuzsanna és mások megállapí-
tásait. Így a hiedelemrendszer speciális Mária-
alakját úgy tárja elénk, hogy az a női szim-
bólumok meghatározott csoportjában kapjon he-
lyet. Ebben a rendszerben minden Mária-ün-
nepnek önálló jelentése, értelme van. A vege-
tációs ciklusokra figyelés mellett a teremtés, a 
születés rendjét is figyelembe vonta, lineáris ren-
det, ciklikus éves körforgást és az egész életcik-
lust külön-külön áttekintette e szempont szerint. 
Az átmeneti rítusokon (születés, házasság, te-
metés) belüli analógiákat, párhuzamosságot, egy-
másnak megfelelést adatokkal igazolja, és így a 
kikérés, a búcsúztatás, a másik állapotba kísérés 
zenés-táncos részeit összefüggésbe állítja. Tehát 
nem csak temetésen volt siratás, hanem lakoda-

lomban is, nemcsak a lakodalmi táncok voltak je-
lentősek, hanem a temetési körtáncok is. A la-
kodalmi szertartás modelljét és a Boldogasszony-
tisztelet kapcsolatit a függelékben közölt táblázat-
tal teszi megalapozottá. 
A gondolatrendszer harmadik egysége a ko-

rábbi okfejtés betetőzéseként a Nagyasszony, Bol-
dogságos Szűz Mária fejezettel zárul. A kozmikus 
teremtést, amit érintőlegesen párhuzamba állít a 
teológiai teremtésképzettel, költői megfogalmazás-
ban az archaikus imákból idézi: 
 
föld szülte ágát, 
ág szülte bimbaját, 
bimbó szülte Máriát  
a Boldogságos szűzanyát… 

 
 Ehhez a mitikus megfogalmazáshoz 9. századi 
ábrázolást is társít. Emellett rávilágít arra, hogy a 
férfi központú európai társadalomban, a patrisz-
tikus istenkép ellenére (vagy éppen azért) már a 
10. században megjelenik az igény női szimbólu-
mokra, ami egyet jelent a Mária-tisztelet első for-
máival. E középkori jelenségek mind ahhoz vezet-
nek, hogy igen erőteljes Mária-ünnep rendszer 
alakuljon ki, és ezek a kereszténység előtt termé-
szettisztelettel összefüggő vallási képzet megerösí-
tését, illetve átértelmezését eredményezik. A mo-
dern kor Mária-tiszteletét egy egyetemes rendsze-
ren keresztül nézve összetett módon tárja elénk a 
szerző, és az ő látószögéből tekintve a katolikus 
ünnepeket megértjük régi kultúránk továbbélését. 
 A gondolatokban, ismeretekben gazdag és 
összefüggéseiben újat hozó mű értékeit figyelmes 
olvasás, részleteket megérteni képes elmélyülés 
után lehet. Az én szerény bemutatásom csak a 
problémakör felszínét érinthette. A könyv külső 
megjelenése szerencsés összhangban van a belső 
tartalommal. Aki látja, és kézbe veszi a könyvet, 
tudatosíthatja, mennyire megfelel a mondanivaló-
val. Egyszerű és szép. Az A4-es méret közvetetten 
utal a gondolatok sűrűségére, de a megosztott ol-
dalak segítenek az olvasásban, áttekinthetővé te-
szik a mondandót, a képek illusztrálják és meg-
erősítik az egymást követő, egymásba kapcsolódó 
tényfeltárásokat. Sok az illusztráció, de ezek nem 
színes, tetszetős képek, hanem a szavakba öntött 
gondolatok értelmezését szolgálják. A téma bonyo-
lultsága, a szakirodalom végtelensége a filológia 
uralmát tenné lehetővé, de a lábjegyzetek nem  
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uralják a könyvet, nem nyomják agyon a szerző 
rendszerét. A világos szerkesztés, az alfejeze-
tekkel történő témakijelölés segít megérteni a sok-
színű, többrétegű gondolkodást. Érdemes arra is 
felfigyelni, hogy mi minden maradhatott a szerző 
tarsolyában, amire a könyv végén található füg-
gelékből következtethetünk, amelyek újabb tanul-
mányok ígéretét jelenthetik. 
 Szeretettel ajánlom e könyvet a nyitottan gon-
dolkodóknak, a rendszereket befogadni képes ol-
vasóknak, a vitatkozásra, továbbgondolásra hajla-
mos kutatóknak, a természet csodái iránt érdeklő-
dőknek, a mítoszok világát megismerni akaróknak 
és az örök emberi értékek iránt fogékonyaknak. 

 

 
 

A könyv borítója (Internet kép) 
 
 

 
 

 

A Székely Szellemi Egyesületről 
 

Krafft István levele Székelyudvarhelyről 
 

 
Székely Szellemi Egyesület 
Krafft István 
Székelyudvarhely 
Győzelem út 46/5 
Jud. Harghita 
535600 
ROMÁNIA 
Tel: Krafft Vilma 00-40-741-341-295 

 
 

Tisztelt Miskolci Bölcsész Egyesület! 
 
Nevem: Krafft István, 31 éves, román állam-
polgár, de székely nemzetiségű vagyok és magyar 
anyanyelvű. 
Tagja vagyok a Székely Szellemi Egyesületnek, 
amelyet a szüleim alapítottak is egyben, Székely-
udvarhelyen. 
A címüket egy magyarországi ismerősöm ajánlot-
ta, ki megtudta, hogy mivel foglalkozunk. Mellé-
kelem az egyesületünk célkitűzéseit is. 
A lényeg, hogy már jó ideje foglalkozunk történel-
münk megismerésével. Lehetőségünk korlátozott, 
de annál nagyobb a lelkesedés bennünk. Mi nem 
akarunk abba a hibába esni, hogy ne tudjuk kik 
vagyunk és honnan származunk, mint sokan e is-
meretek nélkül élnek, itt is ott is kiszolgáltatva a  
globalizáló világnak. 

Hiszen Magyarországon én az embereknek java 
részt csak „román” vagyok. A románoknak itthon 
csak „hontalan”. Ezen nem nagyon tudunk mit 
változtatni, de azon igen, hogy legalább mi ma-
gunkról tudjuk kik vagyunk.  
Én például Oklándon születtem és mindig azzal a 
tudattal nőttem fel, hogy székely vagyok és az őse-
im a hunok voltak. Erre egy magyarországi könyv-
ben, azt olvastam, hogy a hunok kihaltak. Tehát 
én és társaim itt kihaltak lennénk? Akik ezt állít-
ják nem, hogy hitük nincsen, de még a kézzel fog-
ható dolgot sem fogadják el. A gyermekkoromat az 
Oklándi hátárán lévő Rika hegységben kalan-
doztam végig, ahol régen Attila vára állt, és ahol 
egy szikladomb jelzi Réka királynő „sírját” kit 
hármas koporsóba temettek el. Nem csodálkoztam 
mikor tavaly Magyarországon nemet mondtak re-
ánk, mikor azt írják rólunk, hogy „kihaltunk”. 
Azonban most mikor az árvíz majdnem mindenün-
ket elmosta jólesett a Magyarországról jövő jóin-
dulat és segítség. Úgy gondolom, hogy még nincs 
minden elveszve magyar és székely között. Én 
bennem, az is megerősítő volt, hogy mindig van 
olyan magyarországi ki eljő hozzánk, hogy Csaba 
királyfi szobránál meg tud hajolni, és el tudja fo-
gadni, hogy a hunok mégse haltak ki. 
Én csak azt szeretném önöktől, ha önök is úgy fo- 
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gadják el, hogy nem kihaltak vagyunk és nemze-
tünk között a közös nyelvünkön túl, rokon népek 
vagyunk. Akkor ismerjük meg egymást. 
Szívesen fogadnánk önöket nálunk, és szívesen fo-
gadnánk irodalmaikat, tanításaikat, értékeiket, 
amellyel jobban megismerhetnénk önöket és egy-
ben magunkat is. Kézfogásra nyújtom a kezem és 
önökön múlik, hogy viszonozzák-e. Előre meg-
írom, mi jó haszonforrás nem vagyunk, belőlünk 
meggazdagodni nem lehet. Azonban készek va-

gyunk otthonunk megosztani minden jószándékú 
emberrel és készen vagyunk a mindennapi fala-
tunkat is megosztani. Egységben az erő, tehát fog-
junk össze. Én egyszerű hétköznapi ember vagyok 
és gyengén iskolázott, de tudom ki vagyok és mi. 
Isten áldja mindannyiukat és az ünnepek köze-
ledtével kívánok minden jót. 
 
 

Mély tisztelettel: Krafft István 
 
 
 

Támogasd a SZÉKELY SZELLEMI EGYESÜLET-et adód 1%-ával 

 
 

 
 

Célkitűzéseink: 

 
• a székely néphagyomány megőrzése és népszerűsítése 

• az embertársi tisztelet, szeretet és más spirituális fogalmak fejlesztése és nép-
szerűsítése 

• tanulmányi és népszerűsítő kirándulások szervezése 

• hozzájárulás az egészséges életmód megőrzéséhez és a hagyományos népi 
gyógymódok terjesztése 

• különböző technikák átvétele más népek kultúrájából, amelyek az ember har-
monikus fizikai és szellemi fejlődését szolgálják 

• a saját találmánnyal rendelkező nemzettársak, más nemzetek és nemzetiségű-
ek segítése, gyakorlatba ültetni és értékesíteni találmányukat 

• olyan kis közösségek támogatása és létrehozása, amelyek etikai és környezet-
barát elvek alapján működnek, gazdasági tevékenységük alapelve az ember-
egyenlőség, az alap emberi érték tiszteletben tartása 

• néptáncok, népszokások és hagyományos népművészeti tevékenységek támo-
gatása, megőrzése 

• olyan tevékenységek támogatása, amelyek a népviselet népszerűsítését, meg-
őrzését szolgálják 

• az egyesületnek nincs se politikai, se vallási formája vagy jellege 
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Gömöry KatalinGömöry KatalinGömöry KatalinGömöry Katalin    
 
 

0 K T Ó B E R0 K T Ó B E R0 K T Ó B E R0 K T Ó B E R     HUSZONHARMADIKÁHOZHUSZONHARMADIKÁHOZHUSZONHARMADIKÁHOZHUSZONHARMADIKÁHOZ    
 

 
Támadj tűz, lobbanj láng, pattanj hunyt parázsból!  
Tűzarany lángsugár ősi lobbanásból, - 
benned fogantatunk, érted gyilkoltatunk,  
hamvadban áttelelt élő parázs vagyunk, 
 
Lángalló MÁRCIUS, lángalló OKTÓBER,  
talpraállt a Magyar, föltámadt a tenger, - 
márciusi szárnyon szárnyaló Október,  
vallunk és vállalunk, míg él magyar ember! 

 
Egyszer hajnallott rám, egyszer; amaz este, - 
 mint a magamé fáj, a nemzetnek teste: 
szent fölháborodás a forrasztó katlan,  
egybeforrtunk benne, s forrunk szakadatlan. 
 
Sül-forr útja-tere pezsdül zsong Pestbuda,  
lengő lobogók közt röpít ezer csoda,  
zsarnok dühe-átka, szitka a térre űz,  
a nyakában jármot népünk többé nem tűr! 
 

Tűnő tündérséged: folyton-forradalom, 
húsbarrikád lettünk az e s t i  hajnalon,  
s bárha hernyótalpak tiporják le testem,  
érdemes Éretted, OKTÓBERI ESTEM!. 

 
 
 
 
 

H A J D A N I  H A J N A L O NH A J D A N I  H A J N A L O NH A J D A N I  H A J N A L O NH A J D A N I  H A J N A L O N     
 

 
Harmatos az út, pöndül a zsenge,  
játszik a reggel lomb likacsán; 
ünnepi árnyak ujjhegyen állnak,  
tollat igazgat, libben a nyár. 
 
Lomb levelese, kelyhe királyi,  
kápolnaajtón röpdös a fény; 
hajnali hanggal    csönget a kardal,  
csönget a szívem, jajja zenél. 

 
Vágy folyondárja, szívemnek ága,  
orgonaillat, orgonahang  
harsogva szárnyal, merre fényárral  
ünnepi hajnal pírja fakad. 
 
Templomi ajtó. Előtte khérub, 
lángpallósával az istentelen    űz;    
ám mennyei kapu nyitatlan megnyílék, 
tüzes lángnyelv hív az égi tűz. 
 

Szökkenj a fénybe, angyali ének, 
illatos egek gyöngyözik képed; 
tépd el a lelkem, hajtsd föl a lángba! 
Árnyéklelkem fönt szellem szárnya várja. 

 
(Eredeti címe:” Érdi reggelen” volt) 
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Hervay TamásHervay TamásHervay TamásHervay Tamás 
 

TámaszTámaszTámaszTámasz----tótótótó    
 

„Álmom mások alusszák, 
mások álmát virrasztom” 

Szilágyi Domokos: 
Kis szerelmes himnuszok {XVII) 

 
Hahogy ébredjenek, érettük álmodom.  
Álmommal a jövőt valóra vállalom.  
Hívom álmaimba, ki ébredni akar,  
Hogy felemelkedjék minden aki magyar! 
 
Hahogy éledjenek, érettük meghalok.  
Napi halálommal élő jövőt hozok.  
Esteli múlásra, hajnalra virradok,  
Urammal álmodva napon' feltámadok 
 
Hahogy támadjanak, érettük éledem.  
Véreikért, s értük áldozom életem.  
Miért áldozatom el is fogadtatik,  
Evilági létem érettük tartatik. 
 
 

 

Ölelve, öledbenÖlelve, öledbenÖlelve, öledbenÖlelve, öledben    
 
Öledben, ölelve, ülve éled fel erőm. 
Teremtőm szerelme tart ülve öledben éltetőn, 
Nemiség nem érint, csecsemő léttel ringattatom 
Érintésünkkel, erővé válik a nyugalom. 
Megérintelek, megértelek, nem szól a szám. 
Hozzámsímúl kezed, megsímogat, mint anyám. 
Nővé így nő benned a fény, erőddel a leány, 
Férfi akarat szelídül kéréssé, érintésed nyomán. 
 
 
 

Kis karácsonyi FényKis karácsonyi FényKis karácsonyi FényKis karácsonyi Fény----kívánságkívánságkívánságkívánság    
 
Egünkön szül'tendő Fény otthona legyél Te Lény, 
Hogy lehess Fény-edény. 
 
Szíved egén e Fény tündök'ljön, mint erény, 
Hogy lehess Fény-edény. 
 
 

 
Vármegye címerek fából kifaragva 

(Internet) 
 

    
 
 Gömör (cseresznyefa) Abaúj-Torna (tölgyfa) Komárom (tölgyfa) 
 

   
 
 Pozsony (kőris) Szepes (juharfa) 
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Hajdu BálintHajdu BálintHajdu BálintHajdu Bálint    
 

Tavasz vanTavasz vanTavasz vanTavasz van    
 

Tavasz van, vége van a télnek. 
Ébred a természet megújul az élet. 

Tavasz van Istenem, a Te néped még alszik! 
Ébredés ideje elérkezettnek látszik. 

 
Megéltük már a katarzisok sorát, 

Alázattal vettük Istenünk Akaratát.  
Boldogságot óhajt reszkető szívünk, 
Igazságért kiállt meggyötört lelkünk! 

 
Édes Jó Istenem! 

Segítsd meg nemzeted. 
Édes Jó Istenem! 

Nem, nem lehet e mélypont a végzete. 
 

Jöjjön el a Te Akaratod, 
Legyen úgy, ahogy Te akarod. 

Jöjjön el a Tavaszunk 
Édes Jó Istenünk, ha Te is velünk akarod. 

 
Hozd el magyarságunk ébredését, 

Nemzetünk éledését, 
Szép magyar népünk kikeletét 

Ősi nemzetségünk felemelkedését. 
 

2006. március 15. 
 
 

 
 

Vármegye címerek fából kifaragva 
(Internet) 

 

    
 

 Hont (diófa) Bács Bodrog (diófa)    Bereg (juharfa) 



 

 
A MAGYAR NEMZETHEZ 

 
Magyarország Isten kegyelméből a magyaroké! 

Léte azokon múlik, akik hisznek benne. 
 
Alulírottak, a nemzet jövője iránti felelősségtől áthatva hisszük, hogy nem-
zetünk és a magyar állam megújulásának feltétele a Szent Korona Tan-ban 
megfogalmazott TÖRTÉNELMI ALKOTMÁNY jogfolytonosságának helyreállí-
tása. 
 

Az alkotmány: a nemzet államalkotó akarata. 
 
Amit ma alkotmánynak neveznek, az nem alkotmány, hanem alaptörvény. 
Az alkotmányosságot az 1944. március 19-i német megszállás függesztette fel. 
A ma használatos alkotmányt a győztes megszálló, a megszállást jogtalanul fenn-
tartó szovjet hatalom kényszeríttette ránk 1949-ben. 
Ez a kommunista hatalomátvétel alapja, amely mindmáig használatos az 
1949/XX. törvény 77.§ (1) révén. 
Ez az alkotmánynak nevezett alaptörvény alapjaiban felforgatta a magyar jog-
rendet, lehetővé tette az államosítást, és az idegen érdekeket kiszolgáló jog-
szabályok meghozatalát. 
Ez az, amely az országot elszakította saját alkotmányától. 
Ez az alaptörvény a megszállók törvénye. 
A megszállás megszűnt, Magyarországnak vissza kell térnie saját alkotmányához. 
Hatalmi fölény, erőszak, önkény alkotmányt nem alkothat. 
Az alkotmány erkölcsön és igazságon alapuló hatalmat ismer el. 
Az alaptörvénynek tisztelnie kell az alkotmányt, és nem önmagát alkot-
mánynak nyilvánítani. 
Alkotmány nélkül nem lehet egyenrangú európai részvétel. 
A Magyar Alkotmány a magyar nemzet ezer éves államalkotó akarata. 
A TÖRTÉNELMI ALKOTMÁNY tudomásul vétele nem pártpolitikai kérdés. 
 
A TÖRTÉNELMI ALKOTMÁNY jogfolytonosságának helyreállítása 
mindannyiunk közös érdeke! 
 
Felelősséggel gondoljuk át: tartozunk szüleinknek, utódainknak, és 

magunknak is! 
Értsétek ezt meg hazánk fiai. 

 
 
 
Bakay Kornél, Fáy Árpád, Hargitay András, Jelenczki István, Kahler Frigyes, Kiss 
Dénes, Kiszely István, Kocsis István, Makovecz Imre, Melocco Miklós, Molnár V. 
József, Papp Lajos, Siklósi József, Szabados György. 
 

Magyarország, 2006. március 21. (tervezett megjelenés) 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

KövetkezKövetkezKövetkezKövetkezõõõõ szám tartalmából: szám tartalmából: szám tartalmából: szám tartalmából:    

Pálfi Ágnes: József Attila költészete és a nagy Nap-év 
Hajdu Bálint: Kalász 

Zenés gyermekversek. Összeállította: Nyíri Attila 
 


