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Hatvannégy Vármegye hírei 
 

 
A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom 
(HVIM) vezetői az alábbi kiáltványban leírtakkal 
kapcsolatban szabadtéri sajtótájékoztatót tartottak 
2006. április 27-én, csütörtökön, 15 órai kez-
dettel, Budapesten, a Clark Ádám téren található 
királyi címernél: 
 
Kezdeményezés a királyság visszaállítása érde-
kében. 
 
Mozgalmunk, ahogy megalakulásától fogva válto-
zatlanul, úgy most sem a négyévente megismét-
lődő választási cirkuszban látja a jövőt. Ahogy a 
magyarság a XIX. században is a vármegyékre tá-
maszkodott, úgy mi jelenleg az önkormányzatokra 
kívánunk építeni. Eddig csupán Délvidéken ren-
delkeztünk önkormányzati képviselettel, a jövő-
ben azonban a Kárpát-medence teljes területén 
állítani fogunk független vagy szövetségi jelölteket 
a választások során. 
Országos szinten kudarcra vannak ítéltetve a párt-
küzdelmek, ma ugyanis csak öncélú képmu-
tatással lehet győzedelmeskedni, hiszen minden 
kampány a tömegek gyomrára és hiúságára épít. A 
jelenlegi alkotmány ráadásul a Sztálin-féle bolse-
vik alkotmány toldozgatott-foltozgatott változata. 
A köztársaságot a Kun Béláékat hatalomra segítő, 
a trianoni békediktátumot előkészítő, s így Ma-
gyarországra végromlást hozó Károlyi Mihály te-
remtette meg, a 2006-os választási kampány során 
pedig Gyurcsány Ferenc szólított fel ennek a köz-
társaságnak a megvédésére. Tette ezt annak elle-
nére, hogy eddig senki sem fenyegette az ő köztár-
saságukat. 
 
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) 
a történelmi jogfolytonosság helyreállítása érde-
kében kezdeményezi a királyság intézményének 
visszaállítását. A siker érdekében mozgalmunk 
haladéktalanul tárgyalásokat kezd a kérdés szak-
értőivel és a kezdeményezésünket támogató szer-
vezetekkel, valamint meg fogja tenni a szükséges 
lépéseket egy ügydöntő népszavazás érdekében, 
ahol megváltoztathatjuk Magyarország államfor-
máját. Tudjuk, hogy a népszavazás abszurd esz-

köz, jelenleg azonban ez az egyetlen lehető-
ségünk, hogy hazánk visszanyerje a huszadik szá-
zadban elveszített államformáját. A népszavazás-
nak semmiféle jogi akadálya nem lehet, hiszen az 
Országos Választási Bizottság 13/1999. (VI. 2.) 
OVB számú határozatában már egyszer hitelesí-
tette azt a kérdést, hogy „Akarja-e Ön, hogy Ma-
gyarország államformája Királyság legyen?” 
 

    Toroczkai László 
  a HVIM elnöke 

Szeged, 2006. április 25. 
 
 
 

MBE Nagy Lajos Király 
Magánegyeteme 

tanárainak előadóestje a Két Hollósban 
 

 
Nagyszerű kezdeményezés, hogy a magyar szelle-
miség egyik legkiválóbb műhelye, a Két Hollós 
immár három éve egész napos karácsonyi együtt-
gondolkodásra hívja a kutatókat és az érdeklő-
dőket. 2005. decemberében a Magyarok Háza 
adott otthont ennek a rendezvénynek. 
Jól megfértek egymás mellett azok a szellemi 
irányzatok, melyek más fórumokon nehezebben 
tudják kinyilvánítani, hogy ugyanannak a hagyo-
mányőrző gondolkodásnak a képviselői. Ez az 
egységes és igazságkereső szemlélet adta meg az 
alaphangulatát ennek a decemberi találkozónak. 
A karácsonyi ünnepségen egyszerre három hely-
színen zajlottak a programok. Egy krónikás így 
nem adhat teljes képet az előadásokról, progra-
mokról. Csak néhány esemény hangulatát, gondo-
latait idézheti fel. A most következő szubjektív 
beszámoló azért megpróbálja visszaadni azt a po-
zitív légkört, jó hangulatot, amely ezen a vasár-
napon mindnyájunknak megadatott. 
 
Tanítók Tanítók Tanítók Tanítók ---- gyógyítók  gyógyítók  gyógyítók  gyógyítók ---- szellemi vezet szellemi vezet szellemi vezet szellemi vezetõõõõkkkk    
A három csoport közül az utolsót az ősi kategóriák 
alapján a „papi rend” párhuzamának, előképének 
is tekinthetjük. A rendezvényen a református lel-
készek képviselték a hagyományos egyházakat. 
Gondolataik érvelésük mindnyájunkat meggyő-
zött: az ökumenikus szemlélet és a magyar hagyo-
mányok tisztelete nagyon is jól összehangolhatók 
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egymással. 
A tanítók közül az asztrálmitoszi keretrendszer 
képviselői mellett szót kaptak a Táltosiskola és a 
Tudó Emberek Iskolája mesterei, valamint Varga 
Tibor kutató is. Friedrich Klára és Szakács Gábor 
pedig rovásírásunk jeleivel ismertette meg a gye-
rekeket a nap folyamán. 
Medvigy Endre megnyitója és irodalmi áttekin-
tése, Szőke István Attila versei, Csabai János em-
lékezése Wass Albertre a költészet és a próza ra-
jongóinak nyújtottak maradandó élményt. 
A szellemi táplálék mellett a test igényeit is ter-
mészethez közeli módon elégítette ki Nyers Csaba 
(nomen est omen…) főztje, valamint az ivólevek 
és a (tartósítószer nélküli) mézes sör. 
A gyógyítók csoportját Kercselics Imre, Sári 
Erzsébet, Tóth Tibor és Bíró Gábor képviselte. 
Imre bácsi, a szellemgyógyászat jeles képviselője 
arra is felhívta figyelmünket, hogy az állatok leö-
lése és az önpusztítás („öngyilkosság”) is /Kercse-
lics szerint az emberölés kategóriájába tartozó/ 
bűnnek számít. A küszöbön álló paradigmaváltás 
magával hozza a jövendő kor új típusú szellemi 
vezetőit, akik mai szüleiknek egyelőre csak gon-
dokat okoznak (hiszen igazságérzetük, szókimon-
dásuk, dogma- pénz- és tekintélyellenességük mai 
nyugati világunkban és porosz-rendszerű isko-
láinkban még „elmegyógyászati esetnek” számít). 
Keleten, népünk őshazájában – ahonnan a FÉNY 
érkezik – persze mindez másképp lenne… 
 
Erdélyi vendégek és itthoni barátaikErdélyi vendégek és itthoni barátaikErdélyi vendégek és itthoni barátaikErdélyi vendégek és itthoni barátaik    
Örömmel üdvözöltük a rendezvényen Pap Gábort, 
aki szeretettel figyelte tehetséges tanítványainak 
szereplését: Fülöp Szabolcs ökumenikus istentisz-
teletét (mely a sötétség hatalmának megszűnését 
és a „Világ Világosságának” térnyerését emelte ki 
a karácsonyi időszakkal kapcsolatban), Dezső 
Tibor kiváló csillagmítoszi okfejtését. Az EMKE-
díjas csíki Sándor Csaba táncélményeiről az újra 
szokásba hozott gyermekdalokról beszélt. Géczy 
Gábor lelkünket szólította meg, amikor mindnyá-
junk elé tükröt tartva beszélt mostani világunk 
torzulásairól, s próbálta hallgatóit aktív, a közös-
ségért áldozatokra is képes életvezetésre sarkall-
ni. Ugyanis a Föld is élőlény, mely védekezik az 
őt veszélyeztető „emberi hatások” ellen (önvé-
delmi reflexe pl. földrengésekkel, tornádókkal 
„bünteti” az ellene önző érdekből erőszakot elkö-

vetőket). Szántai Lajos gondolatmenetét a Betle-
hemi Csillagról ugyancsak telt ház kísérte figye-
lemmel az első emeleti Széchenyi-teremben. 
Molnár V. József, aki 1956 után személyesen is 
megismerhette az akkori börtönök hangulatát, kü-
lönösen szép szavakkal bíztatott bennünket Kará-
csony kapcsán az új törvény (a jézusi szeretet-
vallás) követésére. A megbocsátás és a magunkat 
ellenségeinknek tekintők segítése adhat erkölcsi 
mintát Európa szellemi-lelki megújulására – hir-
dette a pankaszi gyermekkorára csodálatos szép-
séggel visszaemlékező kutató. Józsi bácsi egyéb-
ként a gyermekrajzok lelki hátterének vizsgá-
latával mutat új irányt a kicsinyek problémáinak 
megértésében, megoldásában. Véleménye szerint 
meg kell találnunk újra Istent s megérteni a böjt 
és az önkéntes lemondás szerepét. Ha sikerül, egy 
pillanat alatt örömforrássá válik a „munka” és ed-
digi ellenségeink is akaratlanul megszeretnek 
majd bennünket. 
 
ZeneZeneZeneZene    
A zene is fontos eleme kell legyen mindennapi 
életünknek. Ökrös Csaba együttese és az ismerős 
arcok jelenítették meg a magyar szemlélet zenei 
oldalát. 
Ökrös Csabával (a MBE Nagy Lajos Király Ma-
gánegyeteme egykori hallgatójával) előző este a 
pomázi Magyar Vár karácsonyi rendezvényén ta-
lálkoztam, Jankovics Marcell jelképkutató, vala-
mint dr. Juhász Katalin és Szabó Zoltán etnog-
ráfusok – az est vendégei – társaságában. Ott az 
autentikus magyar népzene képviselőjeként lát-
hattuk – most a határon túlra került hagyomá-
nyaink megőrzőjeként mutatkozott be. 
A Galántai táncok, 
a bonchidai „tempók”, 
a mesterének a nemrég elhunyt Fodor „Neti” Sán-
dornak emlékül állított kalotaszegi hajnali, ver-
bunk, legényes és szapora indította a műsort. 
A magyar népzene első látásra-hallásra monoton-
nak tűnhet a városi ember számára. Őket inkább a 
kuruc dal és a Rákóczi-dallamok „közérthetőbb” 
dallamvilága ragadta magával. Így az értékőrzés 
és a nóták világa közel kerültek egymáshoz ezen 
az estén. Ehhez Csávás Attila, a fúvós hangszerek 
jeles képviselője adta meg az alaphangulatot. 
A napot záró táncház – talán annak is köszönhe-
tően, hogy a zenekar kenyéradója a Honvéd 
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Együttes még másnap hajnalig tartotta karácsonyi 
ünnepségét, ahová zenészeit a koncert után visz-
szavárta – a vártnál korábban zárult. 
 

Záhonyi András 
 
 
 

I. POMÁZI LOVAS MAJÁLIS 
 

 
A kellemes időnek is köszönhetően 2006. május 
20-án több mint 1000 vendég érkezett a pomázi 
Majdán-fennsíkra, ahol őket non-stop programok-
kal várta a Magyar Vár Alapítvány. A nap lovas és 
gyalogos vitézek bevonulásával indult s a Takács 
Ádám zenekarát kiválóan helyettesítő fiatal mu-
zsikusok táncházával végződött. (Bakonyi Ernő 
„Savanyú” és Dúcz Júlia most széki, szatmári és 
mezőségi figurákkal ismertette meg a táncolni vá-
gyókat.)  
Az érdeklődők megtekinthették, hogyan edzenek 
az íjászok, láthattak középkori bajvívást (most 
„csupán” a hölgyek kegyeiért) és lovagi tornát, 
kopjatörést, kipróbálhatták a hajítófegyvereket, 
sőt magukra ölthették a páncélruhát is. Az íjász-
párbaj, a lovas terepverseny és ügyességi próbák 
győztesei pedig otthon büszkén mutogathatták az 
elnyert ajándékokat. 
Az ismeretterjesztés sem maradt el: Dúcz László a 
köztünk élő turulmadárról, Darkó Jenő a keresz-
ténység és a honfoglaló magyarság kapcsolatáról, 
Lánszky Imre a Pilis csodáiról, Rekettyés Mária 
pedig a pálosokról és a magyarság vallásáról be-
szélt. 
A kézműves játszóház és kirakodóvásár a manuá-
lisan alkotni vágyóknak biztosított kellemes idő-
töltést. A kitartóbbak pedig népdalok és huszár-
nóták éneklésével múlatták az időt – ez utóbbi 
program majdnem hajnalig is eltartott… 
 
A rendezvény jó főpróbája volt a nyári Palócföld Palócföld Palócföld Palócföld 

határok nélkülhatárok nélkülhatárok nélkülhatárok nélkül tábornak. Július 22-30. között 
ugyanis nemzetközi népművészeti, alkotó- és nép-
zenész-néptáncos tábort szervez a Majdán-fenn-
síkon Herpai Sándor és „csapata”. A részletekről 
telefonon /06-26-505656/ és a neten www.mv.hu 
is tájékozódhatunk. 
A vendégek között köszönthetjük majd az Egy-
szólam és a Téka együtteseket, Sebestyén Mártát, 

Berecz Andrást, Pál Pista bácsit, a tereskei du-
dást, az Ifjú Muzsikás együttest (vezetőjüktől, ifj. 
Csoóri Sándortól a prímás-jelöltek hegedülni is ta-
nulhatnak), Jakab György fafaragót. Ellátogat Po-
mázra a rozsnyói Badin Ádám és meseszínháza, 
valamint a pozsonyi Ifjú Szivek Táncegyüttes (aki 
nevét Ady egyik verséből vette) is. Lesz kerek-
asztal-beszélgetés a Palócföld Eurorégióról, a 
Tökmag játszóház pedig a kisebbeknek biztosít ál-
landó programokat. A népi hangszerek és a tánc 
mellett lehet majd lovagolni, íjazni, bajvívni, me-
sét hallgatni – mindenkinek kedve szerint! 
 

Záhonyi András 
 
 
 

LOVAS ÉS ÍJÁSZ TÁBOR 
 

LOVAS ÉS ÍJÁSZ TÁBORT SZERVEZÜNK 

10 ÉVES KORTÓL 
 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK 

JÚLIUS 3-TÓL 
A MARTIN-KERTVÁROSI LOVASTANYÁN, 
KIVÁLÓ MEGKÖZELÍTÉSI LEHETŐSÉGGEL, 

MISKOLCON. 
 
 

EGY KIS ÍZELÍTŐ PROGRAMJAINKBÓL: 
 

- LOVAGLÁS, SZEKERES ÍJÁSZKODÁS 
- TALPAS ÍJÁSZAT 
- ÜGYESSÉGI VERSENYEK, VETÉLKEDŐK 
- BOGRÁCSOZÁS, TÁBORTŰZ 

 
(AZ EBÉD BIZTOSÍTOTT) 

 
A TÁBOROZÁS IDŐTARTAMA: 

 

HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 
8-17 h KÖZÖTT 

 

A TÁBOR DÍJA: 20.000 Ft/FŐ/5 NAP 
 

VALAMINT ÁLLANDÓ LOVAGLÁSI 
LEHETŐSÉG 2.0000 Ft/ ÓRA 

 

A PROGRAMOKRÓL ÉRDEKLŐDNI LEHET 
A KÖVETKEZŐ TELEFONSZÁMON: 

 

06-30-218-9514 
 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: JÚNIUS 15. 
 

 

(Szerk.) 


