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Krizsa Katalin – Karvaly Katalin 
 

A MAGYAR NYELV GYÖKNYELV 
Gyöknyelvészet azonban még nem létezik 

 

A Czuczor-Fogarasi szótár hatalmas és kitűnő 
adatbázis, de a nyelvtudományi alapjai eredetileg 
sem lettek kidolgozva és azóta – 150 éve – sincse-
nek. 
Bármely meglévő „hivatalos” nyelvészeti irányzat-
nak: az indoeurópai, azon belül a finnugor, de a 
generatív nyelvészetnek is csak annyi köze van a 
történeti nyelvészethez, mint az alkímiának a ké-
miához. S hogy az analógiánál maradjunk: 
1. Alkímiás ismeretek alapján sose fogsz „aranyat 
csinálni”. 
2. Ahhoz, hogy fizikus/vegyész lehessél, nem 
szükséges sem elejétől végig áttanulmányoznod, 
sem az "alkímia egyetemén" diplomát szerezned. 
Hol lehet mégis nyelvészeti képzést, pontosabban 
"feljogosítást" szerezned ahhoz, hogy gyöknyelvé-
szettel foglalkozzál? Sehol a világon. 
S ha így van, ha az új tudományágat megalapozó 
nem-nyelvészt a nyelvész "szakember", anélkül, 
hogy az első mondatot elolvasná, "kocsmafilozó-
fusnak" nevezi – hogyan jöhetett létre ez az új tu-
dományág? Ki kell dolgozni és meg kell próbálni 
terjeszteni. Ezt tettem. S van esély rá, hogy el is 
fogadják? Az internet korában – valamivel több a 
semminél. 
Minek csinál ilyesmit egy magánember? (Mert ezt 
csak egy mindenkitől független magánzó engedhe-
ti meg magának – hisz egy diplomás nyelvészt úgy 
rúgnának ki a munkahelyéről, hogy a lába se éri a 
földet.) 
Minek csinál valaki egy 1000 oldalas összehason-
lító gyökszótárt a legcsekélyebb remény nélkül, 
hogy egyáltalán szóba állnak vele? Önfeláldozás-
ból, hazaszeretetből? S még a saját pénzéből ki is 
adja a munkáját – egy létminimumon élő… Mind-
ez szamárság. A magánkutatót nem az érzelmek 
vezérlik. Csak észrevett valamit, tűnődött rajta 
vagy 20-30 évet, majd kíváncsiságból kidolgozta a 
számára érdekes témát. S ami utána jön, a ter-
jesztés képtelen feladata, de még az esetleges si-
ker is – valójában már untatja. Azért megpró-
bálom… 
 

A papagáj 
A papagáj már 2 millió éve utánozza az emberi 
beszédet. 
Melyik papagáj? Van egy csomó. 
Hát amelyik beszél. 
Nem minden fajtájuk beszél! 
Amelyiknek olyan a gégéje, hogy utánozni tudja a 
beszédet. 
Miért, az embernek milyen a gégéje? 
Hát olyan, hogy ki tudja ejteni a beszédhangokat. 
De a papagáj a kutyaugatást és a légiriadót is 
tudja utánozni! (A légiriadót akkor – itt Izraelben 
– ha a gazdája az istennek se figyel rá.) Pedig 
nincs is Broca terület a papagáj agyában: –). 
Miért az embernek van? 
Van. Az agykutatók szerint ez a jele az előemberi 
leleteken annak, hogy mióta tud már beszélni az 
ember. 
Nem a gégéjétől tud beszélni? 
Persze, hogy attól, az agy csak azt irányítja neki, 
hogy miket mondjon. 
Azt meg honnan látja a régész? 2 millió éves agy-
velőt még egyet se találhattak. 
Hát valami speciális kidudorodás van már az elő-
emberi koponyák belső felszínén. 
A papagáj agyának felszínén meg nincs? 
Nincs. Azért nem "tudatos" a beszéde. Állítólag... 
És a mai ember agyvelejében már megtalálták azt 
a tudatot? 
Azt nem (s nem is fogják:-), csak azt találták meg, 
hogy milyen agyterületekről irányítja a különböző 
szerveit – beleértve a beszédszerveket is: gégét, 
szájberendezést, s a légzés ritmusát. 
 
Tehát a gége! 
2008-bn mgszllttk nndrvlgy ggjt (megszólaltatták 
a neandervölgyi gégéjét). Ncsk, psztn msslhngzk 
lpjn mr mg lht rtni z mbr bszdt? 
Meg bizony. S ma már tudjuk, hogy a neander-
völgyi még nem volt képes a mai értelemben vett, 
artikulált beszédre. Jobbára csak mássalhang-
zókat ejtett ki. Rekonstruálták ugyan az e hangját  
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is – de azt is megállapították, hogy a magánhang-
zókat még sem variálni, sem hosszabban kitartani 
nem volt képes. 
Érdekes, a szláv nyelvekre a mai napig jellemzõ a 
"kegyetlen" mássalhangzó torlódás... 
A szerző – Krizsa Katalin – szerint az emberi be-
szédkészség (a jó gége) kialakulása az előemberi 
alfajok "vizimajom" korszakának (korszakainak?) 
köszönhető. Az úszó-vízben gázoló előember 
ugyanis a légzés akaratlagos befolyásolására 
kényszerült. S ettől alakult át: "lejjebb szállt" a 
gégéje. 
Az emberi beszédképesség kialakulásának ma-
gyarázatára kiválóan alkalmas a 2-3 évtizedes 
"vizimajom" elmélet, azonban a tudomány berkei-
ben máig "vitatott kérdés". Értsd: nincs elfogadva. 
Ennek alternatívája a tudományos gondolkozás-
ban az, hogy a gége átalakulása egy hirtelen 
bekövetkezõ, véletlen mutációtól lehetett – amire 
az égvilágon semmi bizonyíték nincs. Nem is lesz. 
Mert az, hogy "véletlen mutáció" – csak üres sza-
vak. Ezzel szemben a tengervízzel elöntött hegy-
völgyes környezet az előember mindkét kulcsfon-
tosságú lelõhelyén megvolt, így a szerző elfogadja 
a vizimajom elméletet:-). 
Hol történhetett mindez? A Pannon-tenger által 
elárasztott Kárpát-medencében (10-6 millió éve), 
majd utána a Kelet-Afrikai árok szintén tenger be-
törés utáni hegy-völgyes térségében (2-3 millió 
éve). Szóba jöhetne még az Indonéz szigetvilág 
is... de ott nem találtak idevonatkozó leleteket. 
S így mégsem biztos, hogy Afrikából származna az 
emberiség? Nemcsak, hogy nem biztos, nem is va-
lószínű. Mert a barcelonai emberelőd (majom) 13 
millió, s a Rudapithecus 10 millió éves. Mindket-
tő európai és mindkettő megelőz bármiféle ember-
elődnek számító leletet – úgy Afrikában, mint az 
egész világon. 
Csak egy dolog biztos, és ez a tudományban is el-
fogadott: hogy a ma élő emberiség egyetlen faj. 
Akkor viszont csak egyetlen "kiindulás" lehetett. 
HOL? Jaj, hát erről én nem tehetek. Bocsánatot is 
kérek. Vagy talán túlteng a – nem, akkor még biz-
tosan nem voltak "magyarok" – túlteng a kárpát-
medencei Rudapithecus-öntudatom:-). 
 
Konklúzió: 
A fajspecifikus emberi beszéd egy közös GYÖK-
NYELVBŐL alakult ki. Az emberi beszéd alap-
pillérei a mássalhangzók – voltak és maradtak. 

Ma is vannak gyöknyelvek? A gyöknyelvészet kez-
deteit megalapozó szerző szerint minden emberi 
nyelv egy közös gyöknyelv leszármazottja. 
Pontosítsunk tehát: ma is vannak még JÓL 
MEGTARTOTT, élő gyöknyelvek? 
Igen. Ismert jelentős gyöknyelvek: magyar, héber, 
arab, szanszkrit, dravida. Holt gyöknyelvből na-
gyon sok volt... pl. az ugariti, a sumér, az etruszk. 
De azokat csak gyöknyelven beszélő nyelvészek 
tudnák helyesen megfejteni. S miért nem tették 
meg eddig? Mert ahhoz a gyöknyelvészeten, mint 
tudományosan elfogadott nyelvészeti ágazaton kí-
vül (ami nem létezik), anyagi támogatást is kellett 
volna kapniuk. Nem kaptak. Vagyis a magyar ku-
tatókat oda sem engedték. 
 
 

A gyöknyelvészetrõl általában 
 

A gyöknyelvészet az emberi nyelvek kialakulását 
az előemberi kortól – tehát minimum 3 millió év-
től – napjainkig hivatott vizsgálni. 
Az előember még csak a zöngétlen mássalhang-
zókat s artikulálatlan torokhangként rövid, "elka-
pott" a-á, e-é, i magánhangzókat volt képes ki-
ejteni. 
A gyöknyelvészet adatbázisa: a gyöknyelveknek –    
elsõsorban - a mássalhangzói. 
A gyöknyelvészet elvileg minden nyelv vizsgála-
tához szükséges volna, de a gyöknyelvek kutatá-
sához nélkülözhetetlen. 
 

A nyelvtudományok egyéb ágazatai nemcsak sú-
lyos, dogmatikus tévedéseik miatt, hanem elsősor-
ban azért nem alkalmasak erre, mert a vizsgála-
taikat a legutóbbi párezer évre korlátozzák. S még 
ennyit se vesznek komolyan. Pl. még a 3-4 ezer 
éves, precízen kiolvasható és tökéletesen érthető 
héber Ószövetség fonetikáját és    morfológiáját 
sem tekintik a nyelvészeti kutatások alapjának! 
Ehelyett mondvacsinált nyelvcsaládok "őshazái-
ról" álmodoznak és a valóban létező hangváltozá-
sok liánjait az emberiség legeslegutolsó népván-
dorlási korszakának nyelvi dzsungeléből próbál-
ják előhuzigálni. Abból a korszakból, amikor a 
népek és a nyelvek nem először, hanem már    hu-
szadszor keveredtek össze-vissza egymással. Ab-
ból a késői korszakból, amiből még akkor sem le-
hetne kibogozni a nyelvcsaládok fejlődésének irá-
nyát, ha legalább azt tudnák, hogy hol is tartóz-
kodtak e nyelvek használói? 
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A mai nyelvészek grafomániás precizitással, ho-
mokszemenként írják le a beszédhangok képzésé-
nek helyét és módját a beszédszervekben. Ezeket 
gondosan listázzák, s kódokat adnak nekik a szá-
mítógépben – de minek? Hisz az eredményeiket 
kizárólag olyan késői korszakokra akarják alkal-
mazni, amikor már az egész emberiség képes volt 
kiejteni az összes mai beszédhangot. Mert az, 
hogy azóta sem minden nyelv használ minden 
hangot, már réges-rég nem a beszédszervek alkal-
matlanságán múlik, hanem csak a megszokáson. 
A hangváltozások terjedésének irányaival csak 
abban a korban van értelme foglalkozni, amikor 
egy a bizonyos beszédhang éppen megjelent... s 
persze azt is tudni kellene, hogy hol is kezdték azt 
a hangot használni? Csakhogy még a legutolsó 
mássalhangzó, a z is bizonyítottan megvolt már 
5000 évvel ezelőtt. 
 

A gyöknyelvészet felismeri, hogy az emberi be-
szédhangok eredete a természeti hanghatások 
utánzása. Azt állítja, hogy az ős-mássalhangzók az 
emberi környezetben lejátszódó természeti "film-
jelentek" genetikusan kódolt emléknyomai. A 
nyelv tehát ugyanúgy "evolúciós termék", mint az 
élő szervezet maga. 
 

(Megjegyzés: az evolúció darwini felfogása ugyan 
már meghaladott – s helyét egy másféle, "fraktálos 
evolúció" fogja felváltani – de az élővilág fejlődé-
sét ebben az értelemben is evolúciós folyamatnak 
tekintjük.) 
 

A gyöknyelvészet felderíti, hogy az ú.n. "hang-
változások" oka az õsi hangkészlet újabb beszéd-

hangokkal való bõvülése majd ezek földrajzi 
elterjedése. 

 

A hangváltozások fõszereplõi: b/v, d, f, g, k, 
s/sz, m, r, z/zs. A terjedés irányának meghatáro-
zásához az első dolog az volna, hogy felderítsük, 
hol is jelentek meg az újabb beszédhangok? 
(Azok, amelyek már nem tartoznak a több millió 
éves    õshangzók közé.) Megjegyzés: bár európai 
nyelvekben újnak tűnnek, a c (tsz) és a cs (ts) va-
lójában ősi, összetett hangok, s csak a külön be-
tűvel való jelölésük újkori. 
A gyöknyelvészet felderíti, hogy az emberi beszéd 
két fázisban alakult ki: az északi alfaj artiku-
lálatlan, "neanderes típusú" beszédét a déli (afri-
kai) alfajjal való, minimum 200.000 év óta folyó 
keveredés finomította a mai értelemben vett be-

széddé. A két alfaj genetikai keveredésének ered-
ménye a jó beszédképesség átörökítése volt, ami a 
"jobb gége" és a lapos arcberendezés elterjedését 
jelenti. 
 

E keveredésnek volt köszönhető a sokféle magán-
hangzó birtokbavétele, vagyis korlátlan haszná-
lata, amitől az "északiak" mássalhangzó torlódásai 
rendre szétnyíltak. (Ez a folyamat azonban a szláv 
nyelvekben csak részben következett be.) Továb-
bá a déli alfaj hozta fel Afrikából a változékony 
hangpárosokat: biztosan a b/v-t és a p/f-et, de va-
lószínű, hogy a k/ch-t is. 
 

Az indoeurópai nyelvészet kutatásainak párezer 
éves távlatában mindebből semmit nem lehet 
megérteni. 
A késõi kárpátnyelv héberes és a magyarféle 
szekciójának "történelme" kb. az Özönvíz előttig 
közös volt. Mit értünk ez alatt? Az (utolsó) Özön-
víz felszáradása után a Közel-Kelet kereskedelmi 
és népvándorlási csomóponttá vált. Így a már "el-
sémiesedett kárpátnyelv" e nyelvi kavalkád cent-
rumába került. (Nem, nem tudok az "elsémi-
esedett kárpátnyelv" kifejezés helyett jobbat, vagy 
konkrét népneveket említeni – s aki valamennyire 
ismeri az ókori történelmet, azt is tudja, hogy mi-
ért.) Ez sem tudta azonban lényegesen eltorzítani 
még a "déli kárpátnyelvet" sem, mert az eredeti 
gyökvázak mindmáig fennmaradtak. 
 

És a magyar? Arra ne hatottak volna az utolsó pár-
ezer év (a hunokra gondolok) ázsiai népvándor-
lásai, hódításai? Fordítva történt. Az Óvilág (Eu-
rázsia) nyelveinek alaprétege szintén a késői kár-
pátnyelv volt, s arra rakódtak rá a Kínáig, Szibé-
riáig s onnan Észak-Amerikáig terjedő "magyar-
féle" nyelvek. A ragozó gyöknyelvek azonban vég-
képp "betonszilárdak", amelyek öntörvényű fejlő-
dését semmi nem volt képes jelentősen befolyá-
solni. Azóta sem. 
 

S az előindiai szanszkrit és dravida ragozó gyök-
nyelvek hogyan alakultak ki? Rájuk mindkét 
irányból hatottak a nyelvi változások: előbb az 
ázsiai s csak utána a közel-keleti hatások – de a 
közben már kialakult "magyaros" ragozás ezeket is 
megszilárdította. 
 

Honnan lehet azt tudni, hogy 
 

1. a p egyike a legősibb beszédhangoknak, amit 
még az emlősállatok nagy része is használ, de vál-
tozó párja, az f már nem az, 
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2. hogy a v is megvolt már az "északi" régiókban, 
éspedig a mindmáig változékony o/u/v triász tag-
jaként – tehát a v/b változó hanggal egy második 
v-t is kaptunk – "délről", 
3. hogy a k is megvolt a kárpátnyelvben, tehát a    
k/ch változó hang megjelenése egy második k-t 
jelentett. 
 

Mindezekre bizony már réges-rég rá lehetett volna 
jönni. Honnan? Például a héber nyelv hangtaná-
ból. S biztos vagyok benne, hogy akár a sumér 
nyelvből is, persze csak akkor, ha rendesen ki 
tudnák olvasni és megfejteni végre. 
A gyöknyelvészet a jól megtartott gyöknyelvek    
õsgyökeit, azok genetikusan kódolt értelmével 
együtt, többszázezer éve változatlannak tekinti. 
Az emberi beszéd ősszavai tizen-valahány őshang-
zóból megszólaltatott egytagú indulatszavak és 
"igeszerűek" voltak. Az őshangzók azonban nem-
csak a zöngétlen mássalhangzók voltak, hanem to-
rokmagánhangzók is lehettek. Ezek a torokhangok 
egyes zöngés mássalhangzók (pl. az    n, r)    elõde-
inek tekinthetõk. 
A gyöknyelvészet alapvetően összehasonlító 
nyelvtudományi ágazat, amelynek műveléséhez 
legalább két gyöknyelv alapos ismerete szükséges. 
A gyöknyelvészet a mondattannal már nem fog-
lalkozik. 
A gyöknyelvészet a beszédhangok kialakulását az 
előemberi kortól kb. az (utolsó) Özönvíz koráig 
követi. Azt állítja, hogy az emberi beszédhangok 
(az ö és ü kivételével, amelyek csak később) az 
északi és déli alfaj keveredésének elsõdleges gó-
caiban már 8-10.000 évvel ezelőtt is használatban 
voltak. S onnan terjedtek szét később, a történel-
mi időkben, a távolélő populációk nyelveibe. 
 
 

A GYÖKNYELVÉSZET ALAPJAI 
 

A gyöknyelv 
 

1. Felismerés: gyöknyelv az, amely szókincsének 
jelentős része értelmileg összefüggő szóbokrokból 
áll. S a gyökszavak elvont értelmét a szóbokor 
minden tagja hordozza. 
Mi a szóbokor? Egy példát hozunk fel rá: Az RN 
gyök ra/án gyökszavából képzett szóbokor: ránc, 
rándul, rándít, randalíroz, rang, ráng, rángat, ránt, 
rántotta, stb. Bár az ra/án gyökszó önmagában már 

nem létezik, vagyis "rejtett", az értelme könnyen 
belátható: meg-, felrántás. 
 

2.    Közelítünk a gyöknyelv definíciójához: 
Az egyfajú emberiség eredeti nyelve (mint bár-
mely állatfaj kommunikációs eszköztára) egy faj-
specifikus ős-protonyelv volt. A világ nyelvei 
mind ennek a leszármazottai. Ez a protonyelv – 
már a kezdetektől gyöknyelv volt. 
Gyöknyelvnek azonban ma már csak az ú.n. "jól 
megtartott" gyöknyelveket nevezzük – azokat, 
amelyek szókincse a mai napig megõrizte az õs-
nyelvi szerkezetet. Azokat a nyelveket viszont, 
amelyek ezt a szerkezetet nagyrészt elvesztették – 
habár töredékes szóbokrok ezekben is fellelhetők 
– nem nevezzük gyöknyelveknek. 
 

A gyöknyelv definíció tehát az első, az épségben 
maradó fokozatot jelenti a nyelvek ranglistáján. A 
gyöknyelvekre igen nagy stabilitás jellemző, vagy-
is az, hogy a szókincsük zöme évezredeken ke-
resztül sem változik. Ennek az az oka, hogy egyet-
len gyök (alapértelem) megváltozása akár több-
száz fogalom megváltozását rántaná magával – ami 
a gyöknyelv összeomlását eredményezné. 
A gyöknyelvek "leromlására", az emberiség fenn-
állása óta, csak extrém körülmények (katasztró-
fák, tömeges pusztulás, töredék populációk mene-
külése, az életkörülmények drasztikus megválto-
zása) esetén kerülhetett sor. 
 

A "jól megtartott" gyöknyelv használója a beszéd-
tanuláskor – a genetikusan beírt, veleszületett 
gyökrendszer "visszaigazolása" révén – kompakt 
világrálátást szerez. S ebben az értelemben az 
egész további életében mentális előnyt élvez. Mire 
gondolok? A leghétköznapibb találékonyságtól 
egészen a legsikeresebb: a magyar, a héber és (az 
ó- és középkorban) arab származású    alkotó elmék 
"aránytalanul nagy" számára... 
 

Egy hétköznapi példa: az édesapám (nyelvészeti 
ismeretek nélkül) már gyermekkoromban elma-
gyarázta, hogy a KR, az tulajdonképpen kör s a 
kar, kár, ker, kér, kir, kor, kur szintén "körözéssel 
kapcsolatos dolgok". 
 

Az életem derekán vándoroltam ki Izraelbe. Bár 
akkor még én sem foglalkoztam nyelvészettel, 
megemlítettem neki, hogy héberül az "or" fényt is 
meg bõrt is jelent. Valami köze lehet egymáshoz e 
két fogalomnak, vélekedtem, de mi? Apám kapás-
ból válaszolt a telefonba: Persze, hogy van közük.  



MAGYAR NYELV 

 6 

A szőrös emlősök egyetlen csupasz testrésze (bő-
re) az orr. S egy egészséges állatnak mindig fény-
lik az orra. (Fénylik: mit csinál?: or-or: orr). 
Pedig apám egy szót sem tudott héberül. Öntu-
datlanul tett összehasonlítást a két nyelv szavai 
között! – s még észre sem vette. Erre én is csak 
húsz évvel később gondoltam, amikor visszaemlé-
keztem erre a beszélgetésre. 
 
Gyök és gyökszó 
Első közelítésben a gyök a gyökszavak közös, egy 
vagy két mássalhangzóból álló "váza", amely álta-
lában közös értelmet is hordoz. 
Miért csak a magánhangzóitól megfosztott gyököt 
tekintjük információ hordozónak? Azért, mert a 
korai előember "rosszabb" gégeszerkezete folytán 
lényegében csak (zöngétlen) mássalhangzókat volt 
képes kiejteni. Így az emberi faj környezetisme-
rete, a genetikusan kódolt alapfogalmaink a más-
salhangzókra épültek rá. S épülnek rá a mai na-
pig. 
Mivel a gyök, definíció szerint, nem tartalmaz 
magánhangzót, azokat csak akkor jelöljük egy ál-
talános X betűvel, ha a gyökszó magánhangzóval 
kezdődik. (Pl: az XT gyökszavai: át, ét(étel), öt, 
óta, őt, út, utó, üt. Az RT gyökszavai: rét, rőt, rút, 
ruta(fa). Alább látni fogjuk, hogy mégsem kizá-
rólagos jelentéshordozók a mássalhangzók. To-
vábbra is igaz marad azonban, hogy a gyöknyel-
vészet alapját a mássalhangzók képezik. 
Más gyöknyelvek – például a héber – praktikus 
okokból a 3, illetve, gyökismétlődés esetén, a 4 
mássalhangzóból álló gyökvázat is gyöknek nevez-
nek. (Példák: a héber BLT gyökszavai: balát, ba-
lut, baluta, blita, bolet) a közös jelentésük:    
feltûnik. Magyarul ugyan nem értjük már...pl. a 
Balaton:-). Egy másik, egy önismétlő gyök, a 
PRPR: pirper, pirpur, parpár (pörög). 
A praktikus ok az, hogy a héber (de csak az újkor-
tól), a különböző igemódok képzésére használja a 
magánhangzók szóbelseji variálását (a flektálást). 
Mivel ez nemcsak az egy, hanem a két (három) 
szótagúakra is érvényes, ezért célszerű nekik a 3 
(kivételesen 4) mássalhangzóból álló vázakat is 
gyöknek tekinteni. 
Ezzel szemben a magyar nyelv, amely eredetileg 
szintén flektált, az egyszótagúak hajlítgatása után 
már ragozni kezdett, s a hajlítgatást általában be-
szüntette. (Példa: a magyar SzL gyökszavai: szál, 

szel, szél, széle, szil(fa), szól, szül, szülő.) A ma-
gyar gyök ősi értelme: a szélhez hasonlóan tesz. 
Ez az értelem a gyökszavakban már differen-
ciálódik: szálaz, vág, szé-l, körbekerít, felmagaso-
dik, "beszél", eltávolít. 
A magyar nyelv tehát csak az ősi értelmek diffe-
renciálására használta a flektálást, aminek nyelv-
tani funkciója itt nincs. Helyenként ugyan a kétta-
gúak flektálására is találunk példát: fireg-farag, 
ferge(teg), féreg, forog, fürge – de a kétszótagúak 
flektálása a magyarban már nem is vált általá-
nossá. 
A fentiek miatt a magyar gyököt csak 1 vagy 2 
mássalhangzóra definiáljuk, többre nem. S 
amennyiben a gyöknyelvek összehasonlítása a 
cél, a többi nyelvben is mindig    a magyarhoz, ha-
sonló módon kell értelmeznünk a gyököt.    
Megjegyzés: mindkét nyelvben létezik néhány 
mássalhangzót nem tartalmazó gyökszó is. A ma-
gyarban: a, õ, -e? és indulatszavak:    a! e! ó! ú! 
 
Gyökszármazék 
A magyar szó általában az első gyökének szárma-
zéka, de az igekötőket előbb le kell választani az 
elejéről. Példa: az "egres" az XG gyök szárma-
zéka. Az XG gyökszavai: ág, ég(bolt), ég(tűz), iga, 
ige. Az ősi értelem: kört ír le. A differenciált ér-
telmek: körben leng, kerek ég, körbeterjed, be-
fog, rákötöz. Menjünk tovább: eg-er: begyűjtött. 
Eg-r-es: köralaká és tartalma van. "Begyűjtő" ér-
telmű még: agár, egér, Eger (vára), éger, igér, 
ugor. 
Zavarba ejtő példákat is találunk. Mi az első gyö-
ke annak a szónak, hogy elmehetsz!? Látjuk, hogy 
"betolakodott" a feltételes rag – de még így se 
stimmel... Mert az első gyök nem M, hanem MN: 
men, mén – s az    n kiesett. A szó eredeti alakja 
tehát: "elmen-hetsz". 
 
A "szabályos hangmegfelelések" dogmája 
Az indoeurópai (és finnugor) nyelvészet szerint a 
közös nyelvcsaládba tartozás fontos bizonyítékai 
az ú.n. szabályos hangmegfelelések. 
A finnugor nyelvészet "legbotrányosabb" állítása 
az, hogy a finn p hangok a magyarban f-re vál-
toztak. Mivel a finnben egyáltalán nincs f soha 
nem is volt (mellesleg    c, b, g, z sincs, és szóeleji d 
sem), – a magyarban pedig mindez megvan –
alapvető tévedés azon elmélkedni, hogy mi válto- 
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zott a magyarban a finnhez képest – mert semmi. 
A finn írásbeliség mindössze 400 éves. S annyit 
még a hivatalos nyelvészet is elismer, hogy a ma-
gyar írásbeliség    legkevesebb 1000 éves. A magyar 
szavak mássalhangzói azonban ezer év óta sem 
változnak. Mitől változtak volna meg korábban? 
Az eurázsiai protonyelv (amit a szerzők "korai kár-
pátnyelvnek" neveznek) valóban nem tartalmazott 
zöngéseket, s a zöngétlenek közül az f hangot sem. 
A gyöknyelvészet általam kidolgozott elmélete 
szerint az "északi" populációk jelentős része, a 
jégkorszakok ritmusában, ismételten délebbre 
vándorolt. Mindig maradtak azonban a hideghez 
már eléggé alkalmazkodott (a nagyvadász) közös-
ségek is, amelyek nem érezték szükségesnek a le-
vándorlást. (Ezek utódai például a finnek.) Olya-
nok is voltak, akik délebbre vándoroltak ugyan, 
de a Földközi-tenger térségéig (ezidőtájt) nem ju-
tottak le. Ezek utódai a mai szlávok. 
Az afrikai Sapiens legkevesebb 200.000 (a szerző 
szerint sokkal több) évvel ezelőtt kezdett felér-
kezni, s ezt a Közel-Kelet térségében még száraz 
lábbal is megtehette. Itt találkozott és keveredett a 
kárpátember a déli alfaj felérkező hullámaival. Itt 
öröklődött át a déliek "jobb gégéje" s a laposabb 
arcberendezés – vagyis mindazok a szervi változá-
sok, amelyek az artikulált beszédképesség felté-
telei. A kárpátember torlódó mássalhangzói rend-
re szétnyíltak és használatba került a két új más-
salhangzó (b és f) is. 
Az interglaciálisok (felmelegedések) elején a kár-
pátember tömegesen vándorolt vissza európai ős-
hazájába. A Közel-Kelet azonban már az eltávozók 
nélkül is egyre jobban túlnépesedett. A meleghez 
szokott s részben már az európai alfajjal is össze-
keveredett populációk áradatát a hatalmas ázsiai 
kontinens (melegebb tájai) korlátlanul fogadták 
be. 
Bizony, e két emberi alfaj már a két fajra válás 
küszöbén lehetett, de mégsem... Azt, hogy a két 
külön fajjá válás már meg is kezdődött, nemcsak a    
késõi (figyelem! csak a "modern") Neandervölgyi 
kihalása bizonyítja, hanem az is, hogy napjaink-
ban is vannak egészségi ok nélkül is meddő há-
zasságok. 
A genetikai és nyelvi változásokat tehát a vissza-
vándorlók csak a mérsékelt övezet határáig vitték 
magukkal. Ők a zord északon, ha odakerültek, 
már nem tudtak fennmaradni. Az előnyös geneti-

kai változások s vele az artikulált beszédképesség 
azonban, ha lassan is, végül az egész földön el-
terjedt. 
A képesség igen, de a szlávok mássalhangzó torló-
dásai mégsem nyíltak szét teljesen – a mai napig. 
A képesség igen, de az ú.n. finnugor (a magyaron 
kívüli) népek mégsem vették át soha a két "déli" 
mássalhangzót (f, b). A finnek még a valószínűleg 
Európában kialakult c, d, g, sz, z beszédhangokat 
sem. 
Ha a genetikai keveredés végül az egész emberi 
fajnál megtörtént (s ez biztos, hiszen ma már a 
legészakibb népek is képesek kiejteni az idegen-
ből átvett szavak összes beszédhangját), miért 
nem épültek bele minden nyelvbe az újabb han-
gok? Azért nem, mert az ő számukra már későn 
érkezett a "jó beszédkészség". Későn, mert már ki-
teljesedett a nyelvhasználatuk. S egy gyöknyelv 
lényegében nem is képes változni... hisz akár 
egyetlen gyök megváltozása is, mint már említet-
tük, több száz fogalom elhomályosodását, vagyis a 
nyelv összeomlását eredményezné. 
Ha így van, miért változnak manapság, szinte év-
századonként, akár az érthetetlenségig a nyelvek? 
Bocsánat, ez nem igaz. Ez csak az ú.n. indoeuró-
pai (pidgin) nyelvekre, de még azoknak is csak az 
"újlatin" szektorára érvényes. Ezek azért változ-
nak, mert annyira új keveréknyelvek, hogy nem 
volt még idejük egyensúlyba jutni. 
Az a dogma tehát, hogy "a nyelvek folyton változ-
nak" csak az ú.n. indoeurópai nyelvészet dogmája. 
A nem újlatin nyelvűeknek pedig, akik még közel 
állnak a gyöknyelvekhez (elsősorban a szlávfélék-
re gondolok) legfőbb ideje volna, hogy fellázadja-
nak és megtagadják az indoeurópai nyelvekhez 
való hozzásorsolást. Még szerencse, hogy a magyar 
nyelv beolvasztása egyáltalán nem volt fontos az 
indoeurópai... érdekeknek. Mert a magyar akadé-
mia még abba is beleegyezett volna. 
 
Az ú.n. "jövevényszavak" dogmája a magyar 
nyelvben 
A hivatalos magyar nyelvtudomány másik botrá-
nya az, hogy a magyar szavak túlnyomó részét a 
szláv, török, görög, latin, sőt német, francia, stb. 
jövevényszavak kategóriájába sorolja. S erre nincs 
bocsánat: tősgyökeres magyar szavak ezreit hami-
sították meg. 
Mert a szláv, török és görög nyelvek a magyarhoz  
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hasonló sikerrel volnának (lesznek) rokoníthatók 
a jól megtartott élő gyöknyelvekkel: héberrel, 
arabbal, szanszkrittal és dravidával. Továbbá a ki-
halt és mindmáig csak az indoeurópai nyelvészet 
által megfejteni vélt sumér nyelvvel is biztos, hogy 
rokoníthatók. 
S mindezt már évtizedekkel, sőt évszázadokkal a 
2008-2011 években körvonalazott gyöknyelvésze-
tünk előtt is    nagyon sokan tudták. 
 

Hogyan lehet tisztességes (= tudományos) módon 
megállapítani, hogy melyik nyelvből hová érkez-
tek jövevényszavak? 
1. Először be kell határolni azt az időszakot, ami-
kor a feltételezett jövevényszó az új nyelvbe ér-
kezhetett. S ha fogalmunk sincs, hogy mikor ér-
kezhetett, akkor nincs miről tárgyalni. 
2. A behatárolt időszakban a két nép tartózkodási 
helyének ismertnek és bizonyítottnak kell lennie. 
S ha csak az egyik ismeretlen, a jövevényszó 
"megállapítása" – csalás. 
3. A behatárolt időszakban ismertnek és bizonyí-
tottnak kell lennie, hogy a két nép milyen életkö-
rülmények között élt és mivel foglalkozott. Ha ez 
csak az egyiknél ismeretlen, a jövevényszó "meg-
állapítása" – csalás. 
S ahol a fenti kritériumok nélkül már megállapí-
tásra kerültek (hamis) jövevényszavak, tudnunk 
kell, hogy annak mindig politikai oka volt. A cél 
ilyenkor az, hogy az ismeretlen (vagy eltagadott) 
történelmi adatok helyett az "irányítható" nyelvé-
szet segítségével kreáljanak a politikai érdekek-
nek megfelelő áltörténelmet. Például, amikor tö-
megesen szláv jövevényszavakat állapítottak meg 
a magyarban, akkor ezzel bizonyítékot kreáltak 
arra, hogy a Kárpát-medencében a szlávok már 
korábban éltek, mint a magyarok. 
 
 

A szláv "jövevényszavak" tömeges megállapításá-
nak politikai célja annak a bizonygatása, hogy a 
magyarság... (beleértve az avar, hun, szarmata, úz, 
jász stb. törzseket, akik szintén magyarok voltak) 

...hogy a magyarság, az úgynevezett honfoglalást 
megelőző időkben még nem élhetett a Kárpát-
medencében. Pedig a "honfoglalók" valószínűleg 
csak egy visszatérő csoport lehettek... 
Ha azt állítják, hogy a mezőgazdasággal, állatte-
nyésztéssel kapcsolatos szavakat a törökből vettük 
át, akkor (az indoeurópai nyelvészet szerint) ez 
annak a bizonyítéka, hogy a törökök előbb foly-
tattak "kulturált" életmódot, mint a magyarok. S 
ha nem is tudjuk, hogy éltek-e ugyanott magya-
rok, ahol a törökök? Tegyük fel, hogy (ott is) él-
tek. Mikor? 
Mindez azonban nem érdekli a nyelvészeket. Nem 
is az a cél, hogy ezt valaha is megtudjuk. Csak az, 
hogy továbbra is "primitív" népnek tarthassák a 
magyarokat – s mivel már az iskolákban is ezt ta-
nítják – hogy a magyarok önmagukat is primití-
vebbnek tartsák, mint a környező "európai" népe-
ket. 
A mezõgazdasággal kapcsolatos magyar szavak a 
töröknél jobb egybecsengéssel és tömegesebben 
rokoníthatók – honnan? – a 3-4 ezer éves héber 
nyelvbõl. S ennek egyáltalán nem az a magyará-
zata, mintha a magyarok a héberektől tanulták 
volna a mezőgazdálkodást. 
Hanem az, hogy a török, magyar, de    még a héber 
nyelv is egy sokkal korábbiból, talán még az utol-
só Özönvíz előtti pre-Suméria    gyöknyelvébõl ve-
hette át a mezőgazdasági fogalmakat. S ehhez egy-
általán nem is kellett szomszédságban élni az 
előbb felsorolt népeknek: mert a gyöknyelvek egy 
és kétszótagú alapfogalmai még tízezer év alatt 
sem változnak meg. 
Példa: Wikipedia: "A hízóba fogott szarvasmarha 
nemre való tekintet nélkül sore vagy    göböly – az 
igavonó neve:    tulok. A    borjú, bika, üszõ, ökör    
honfoglalás előtti török eredetű szavak." 
Ezzel szemben (lásd Krizsa Katalin, Karvaly 
Katalin: "Hun gár ha hungár? – Hol lakott a 
táborlakó?" című összehasonlító gyökszótárunk 
417. oldalán): 
 

Héber szó  Magyar szó 
Biká = széttépte bika 
Sor = bika sore 
Gobel = dagaszt  göböly 
baru, bríja = teremtmény borjú 
oker = kitépi, akará = terméketlen ökör 
tole = ráakaszt  tulok (szarva van) 
uszá = előkészített  üsző (a még nem ellett szarvasmarha) 
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S mivel a törökféle népek csak néhány ezer éve 
ismeretesek, ezek a szavak azonban héberben és a 
magyarban is rendre megvannak, világos, hogy az 
eredetük nem török, hanem a kárpátnyelv. 
A magyar folyó-, helység-, táj-, személynevek, nö-
vény-, és állatnevek olyan tömege rokonítható hé-
ber szavakhoz, hogy az elsémiesedett magyar ajkú 
népeknek (akik immár mezőgazdasággal és fém-
művészettel is foglalkoztak) még az időszámítás 
utáni évszázadokban is a Kárpát-medencében kel-
lett élniük. 
Ezek a népek (valójában csak törzsek) azonban 
még a zsidó vallásalapítást megelőző évezredek-
ben távolodtak el Mezopotámia / a Kaukázus tér-
ségéből, de a Kárpát-medencébe csak sokkal ké-
sőbb érkeztek vissza. Vagyis az avarok (avarhu-
nok, szarmaták, úzok, jászok, stb.:-) a 3-4 ezer 
éves zsidó vallásról még semmit nem tudhattak. S 
a Kárpát-medencét belakó avarok valóban fejlett 
mezőgazdasággal rendelkeztek. Halászattal, állat-
tartással, kereskedelemmel, művészi fémmegmun-
kálással egyaránt foglalkoztak. A zsidó vallást 
nem ismerték, de mezopotámiai hitvilágot (s an-
nak elődjét, a kárpát-magyar természeti ősvallást) 
– sőt a vándorútjaikon már az ókeresztény vallást 
is felszedhették. 
Kik voltak tehát a Kárpát-medence időszámítás 
körüli "újmagyarjai"? Az avarok. A héber avar = 
az elmúlt, átmenő, átköltöző, folyón átkelő jelen-
tésű szó a magyar avar (lehullott lomb) szinoni-
mája. Az avarok és a többi, az i.sz. kezdetén be-
vándorló népek olyan, elsémiesedett nyelvű, de a 
helyben lakókkal még egymás nyelvét megértő 
népek lehettek, akiket sem a kárpát-medencei 
magyar õslakók, sem a világ más tájairól vissza-
érkező "magyarféle" törzsek nem éreztek igazán 
idegennek. S a köznép nem sokat törődött a 
Kárpát-medencében zajló újabb és újabb háborús-
kodásokkal, hatalom átvételekkel. A rokonnyel-
vűek hamar megértették egymást – a közös erede-
tű töredéknépek probléma mentesen olvadtak 
egybe. 
Hát még a magyar rovásírás! Bizony az a meg-
szólalásig hasonlít a többi rovásírás jeleihez: az 
óhéber betűkhöz, s még az egyiptomi demotikus 
íráshoz is. Hogy mindezek fordított írásirányáról, 
s a magánhangzó illeszkedésről már ne is beszél-
jünk. 

A magyar gyökök és a héber "leánygyökök" 
(gyökváltozatok) 
Vegyük példának a két héber V1T2 és V2/BT gyök 
esetét. E kettőnek összesen 7 leszármazottja, "le-
ánygyöke" van. Elemzésükből kiderül, hogy a mai 
héber az idők folyamán legalább 5 különböző 
nyelvi réteget szedett fel. A magyarban azonban, 
amely sem a kétféle (eredetű) v hangot sem a két 
különböző t-t nem különbözteti meg – s ma már 
torokhangokat sem használ – természetesen csak 
két gyököt fogunk találni: a VT és a BT-t. 
Soroljuk fel a két héber gyök:    V1T2 és    V2/BT 
"leánygyökeit": 
V1T2, BT1, BT2, BX1T1, BX1T2, BT1X2, BT2X1. 
Ezekből a magyarral is rokonítható    értelmû gyö-
kök száma 5. 
Az X1 bármilyen torokmagánhangzó – az X2 bár-
milyen lágy magánhangzó. 
Ha a gyököt, mint korábban láthattuk, puszta 
mássalhangzó vázként definiáljuk, a héber gyö-
kökbe miért foglaljuk bele az "általános" (bármi-
lyen) magánhangzót is? S ha igen, akkor miért 
nem teszünk ugyanígy a magyarban is? 
Kezdjük azzal, hogy a mai magyarban már nincse-
nek meg (lelágyultak) a torokmagánhangzók. Az 
általános lágy magánhangzót azonban – a magán-
hangzóval kezdődő gyökszavaknál – a magyarban 
is figyelembe vesszük. S ugyanolyan értelemben, 
mint a héberben. Pl. a magyar XT gyök gyöksza-
vai: át, ét (étkezés), it- (ital) ót- (ótta, óvta), öt, út, 
üt. Mi tehát az X?: á, é, i, ó, ö, ú, ü. 
Csakhogy a héberben a gyökváz belsejében és a 
végén is találhatunk általános magánhangzót. En-
nek a magyarázata azonban már a gyöknyelvészet 
mélyebb rétegeit érinti, amitől e rövid ismertető-
ben eltekintünk. Mégis – egészen röviden: ez a je-
lenség két okra vezethető vissza: 
1. a mássalhangzónak tekintett hangok egy része a 
korai kárpátnyelvben még csak torokhang (mor-
gásféle) volt (pl. az r és n). A héber ezeknek em-
lékét is őrzi. 
2. a héber nyelv a kárpátnyelvtől eltérő értelmű, 
"déli" gyököket is használ. 
 

*** 
 

Ebben a rövid ismertetőben még egy, a szavak 
rokonításánál is meggyőzőbb jelenségre mutatunk 
rá. Meggyőzőbb abban az értelemben, hogy a hé- 
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ber és a magyar (s feltehetően az összes gyök-
nyelv) csakis egyetlen protonyelv leszármazottja 
lehet. 
A könyvünk táblázataiban számtalan kékkel írt  

"szótag-fordított" (gyökfordított) szót találunk. A 
gyökfordítással ugyanis gyakran kapunk egy má-
sik, hasonló értelmű    héber, vagy (régiesen hang-
zó, de ma is érthető)    magyar szót. 
 

Példák gyökfordított "héber-magyar" szavakra: 
t’fucá = szétszórás, terjesztés (c = tsz) – magyarul: futasz-at, 
tafúah = felfújt – fú-ható, 
deren = kukac – ránd(uló), ronda, 
brám = ámbár, 
bóreg = csavar – be-rág (-ja magát), de ezt már csak beszorult csavarra értjük. 
 
 
Igyekeztem ismeretterjesztő stílusban összefog-
lalni a gyöknyelvészet eddig feltárt alapjait. Bár a 
módszertant a gyökszótárban is ismertettem, a te-
kintélyes szótáranyag köztes szövegrészei széteső-
ek, nem alkalmasak az alapok ismertetésére. Te-
hát erről külön könyvet kell írnunk. 
A közeli jövőben a következő: a magyar-orosz  
 

gyökszótárt tervezzük elkészíteni. Az orosz ugyan 
már nem, csak a magyar "jól megtartott gyök-
nyelv", de a szláv nyelvek mássalhangzó torlódá-
sai (ősisége) folytán az érdeklődésünk középpont-
jába került. Ezzel biztosan sok olyan tapasztalatra 
is szert fogunk tenni, ami a magyar-héber össze-
hasonlításokból nem derült ki. 
 
 
 

------------    ------------    ------------    *    *    *    ------------    ------------    ------------ 

 

 
 

Az Oltárkõ barlang Erdélyben (Internet) 
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Scheffer Miklós 
 

ÉLETNEK KORONÁJA 
A Magyar Szent Korona képrendjének összefüggései Szent István intelmeivel 

 
Vitán felül álló tény, hogy Szent István király in-
telmei Imre herceghez korabeli és hiteles mű. 
Hogy csak egy konkrét példát említsünk a magyar 
hivatalos történelemkutatásból, maga Györffy 
György egyenesen így fogalmaz: „A kétségtelen 
hitelű törvényekkel együtt való áthagyományozás 
és az a körülmény, hogy a Nagylegenda írója Ist-
ván király személyes művének mondta 1080-ban, 
amikor még éltek az 1020-as évek szemtanúi, ko-
moly súllyal esik latba amellett, hogy az Intelmek 
összeállítását István királynak tulajdonítsuk.” 
Márpedig ha ez így van, e tény kellő alapot szol-
gáltat ahhoz, hogy tágabb összefüggések körébe 
ágyazzuk. Nevezetesen az Intelmek mondaniva-
lóján és szerkezeti felépítésén keresztül megkísé-
reljük bizonyítani a Szent Korona István királyhoz 
való kötődését. 

Hogyan kapcsolódik össze a Korona és az 
Intelmek? 

Először is úgy, hogy az Intelmek szövegében 
összesen tízszer szerepel a korona szó. Mégpedig 
ilyen szövegkörnyezetben: 
 
„Ha a királyi koronát meg akarod becsülni...“ 
 
„...sem az örök uradalomban vagy koronában nem 
lesz részük.“ 
 
„Te is ezt tegyed, hogy koronád híresebb, életed 
boldogabb és hosszabb legyen.“ 
 
„Mert ha e rendet megtartod, dicső koronádat tel-
jességgel felmagasztalod.“ 
 
„...a királyi korona ötödik cifrázása.“ 
 
„...így lesz majd koronád dicséretes és ékes.“ 
 
„...hogy koronádat az emberek nagyságosnak 
tartsák.“ 
 
„És az engedetlenség szelletje a korona virágait 
szórja szerte.“ 

„Az erények mértéke teszi teljessé a királyok 
koronáját...“ 
 
„Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a ki-
rályi koronát...“ 
 

Jól tudom, hogy mindezeknek szimbolikus 
magyarázata is lehetséges, hiszen akár az Evan-
géliumban, akár más szent iratokban több helyen 
is szó esik a koronáról, mint jelképről. Nézzünk 
erre néhány példát: 
 
„Ezért szeretett testvéreim, akik után vágyódom, 
örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, 
szeretteim!“ (Fil 4,1) 
 
„Boldog az az ember, aki a próbatételt elviseli, 
mert ha hűnek találják, elnyeri az élet koronáját, 
amelyet Isten az őt szeretőknek megígért“ (Jak 1, 
12) 
 
„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet 
koronáját.” (Jel 2, 10) 
 
De ne hagyjuk figyelmen kívül azt sem, hogy ma-
ga az István név koronát jelent. Írom ezt az In-
telmek szellemi atyjának neve miatt is, de gondol-
junk Szent István protomártírra is, akiről így ír a 
Legenda Aurea: „István a vértanúk koronája volt, 
vagyis az első közülük az Újszövetségben.“ (Lásd: 
Apcsel 7,59-60) 

Érezzük hát a korona üdvösséggel, égi aján-
dékkal kapcsolatos jelképi értékét, amit például 
az is jelez, hogy az Egyház tanítása szerinti sarka-
latos és teológiai erények képi megjelenítésében 
többször előfordul mint szimbólum. 

Mégis az Intelmek fent idézett sorai, a korona 
szó többszöri említése arra ösztönöz, hogy figyel-
münket Magyarország legszentebb királyi relik-
viája felé fordítsuk. Ismereteim szerint senki sincs 
aki megkísérelte volna párhuzamba vonni az In-
telmek szerkezeti felépítését, mondanivalóját a 
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Szent Korona képi programjával, pedig alább látni 
fogjuk a kettő figyelemre méltó összhangját. 
 
Nézzük meg először a Szent Korona képrendjét! 
 

 
 

A keresztpántok által alkotott középpont tró-
noló alakját Atyaistenként szokás megnevezni. 

A pántokon apostolokat látunk. Elöl: János és 
Bertalan, hátul: Jakab és Tamás. 

Viselés szerinti bal oldalon Pál és Fülöp, vi-
selés szerinti jobb oldalon Péter és András. 

Az elülső oromzati képen Jézus Krisztust lát-
juk. 

Az abroncs bal oldalán, elölről hátrafelé ha-
ladva: Gábor arkangyal a hírvivő, Szent Demeter 
katonaszent, Szent Damján orvosszent és egy bizo-
nyos Kon nevű uralkodó, akit Konstantin bizánci 
császárként szokás azonosítani. 

Jobb oldalon, elölről hátrafelé haladva pedig: 
Mihály arkangyal, az égi seregek vezére, Szent 
György katonaszent, Szent Kozma orvosszent, vé-
gül egy Geobitzász nevű személy, kit a felirat Tur-
kia hívő királyának nevez. 

A két hátsó kép felett, az oromzaton Dukász 
Mihály bizánci császár képe látható. 
 
Az ábrázolt tizenkilenc személy közül három ka-
kukktojásnak számít, ugyanis ők nem apostolok és 
nem szentek, hanem világi uralkodók. Már csak 
emiatt is, de főleg számos egyéb más érv miatt, 
sok kutató elfogadhatatlannak tartja, hogy az ere- 

deti képrendben is benne lettek volna. A tovább-
lépés érdekében – ha röviden is – feltétlenül tár-
gyalnunk kell a problémát, mert csak az eredeti 
képrend, vagy az eredetiről felállított teória isme-
retében áll módunkban az Intelmekkel való teljes 
párhuzamot megvonni. Végső bizonyosságot a ku-
tatás mai állása szerint nem kaphatunk, így csak 
teóriára, feltevésekre alapozhatunk. De már egy 
munkahipotézis birtokában is megkísérelhetjük 
kitűzött feladatunk elvégzését. 

Vajon tehát a Szent Koronán látható világi 
személyek eredetileg is hozzá tartoztak? Az aka-
démiai vonal határozott, és ellentmondást nem tű-
rő válasza a kérdésre, hogy igen. 

Az „ellentábor” kutatói mégis egyetértenek 
abban, hogy nem. A képhelyekből egynél, (ahol 
jelenleg a Dukász-kép látható) tudjuk pontosan 
megállapítani az eredetileg ott szereplő személyt. 
Hogy a Dukász-lemez nem tartozott a koronához, 
azt a barbár módon való felerősítése is mutatja. 
Mivel nagyobb, mint a hátsó foglalat, kénytelenek 
voltak a keretre egyszerűen rászegecselni, tehát 
semmiképpen nem lehetett része az eredeti terve-
zésnek. És hogy ki szerepelt ott előtte? Révay Pé-
ter XVII. századi koronaőr a császár helyett még a 
Szűzanya ábrázolását látja, ezt hátrahagyott em-
lékirataiból tudjuk. Márpedig egy koronaőr sza-
vának hitelt kell adnunk. 

Viszont a KON és a GEÓBITZASZ feliratú 
zománclemezek helyén hajdan szereplő személyek 
tekintetében teljes a bizonytalanság. A találgatá-
sok sorozata égi és földi személyeket egyaránt 
érint, Uriel főangyaltól Atillán át Álmosig. 

A feltevések sorát saját elméletemmel gaz-
dagítva, én Remete Szent Pált és Remete Szent 
Antalt javasolnám a két uralkodó helyére. Érvei-
met most nem sorakoztatom fel, megtalálható a 
www.koronaespilis.uw.hu honlapon, de a Korona 
képi programja és az Intelmek szerkezetének 
összehasonlítása is közvetett bizonyítékul fog szol-
gálni arra nézve, hogy legalábbis szerepükben ha-
sonló szent személyeket kellene odagondolnuk. 

Összefoglalva tehát, a nyilvánvalóan látható 
alakok mellett nagy biztonsággal vehetjük az ere-
deti körbe Szűz Máriát, és munkahipotézisként 
fogadjuk el Remete Szent Pált és Remete Szent 
Antalt. 
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Most pedig következhet a Szent Korona kép-
rendjének az Intelmekkel való párhuzamba állí-
tása. Az Intelmek fejezetbeosztását követve min-
den egyes szakaszból idézünk egy jellemző rész-
letet, és hozzá társítunk egy, vagy több korona-
szentet, majd választásunkat megindokoljuk, ér-
vekkel támasztjuk alá. A fejezetek sorrendjének a 
Koronán a következő út felel meg: az Atya képétől 
kiindulva, a keresztpántokon felülről lefelé halad-
va, Jézus Krisztus oromzati képén át áttérve az ab-
roncsra, jobb és baloldalon egyszerre elölről hát-
rafelé eljutunk a hátsó oromképig. Nézzük hát! 
 

 
 

I. A katolikus hit megõrzésérõl 
„Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, leg-
először azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javas-

lom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és 
apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel 
őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak 
példát mutass, s valamennyi egyházi személy mél-
tán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak; 
enélkül bizony, tudd meg, sem kereszténynek, 
sem az egyház fiának nem mondanak.“ 
 
A hitet a Koronán a keresztpántok metszéspont-
jában trónoló Atya képe képviseli. Ennek alá-
támasztására több evangéliumi helyet idézhetünk: 
 
„Nem azt mondtam neked, hogyha hiszel, meg-
látod Isten dicsőségét?” (Jn 11,40) 
 
„Aki hisz bennem, nem bennem hisz, hanem ab-
ban, aki küldött engem.” (Jn 12,44)” 
 
„Higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek.” 
(Jn 14,1) 
 
„Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az 
Atya énbennem? Az igéket, amelyeket én mondok 
nektek, nem magamtól mondom, hanem az Atya, 
aki bennem lakik, ő cselekszi a tetteit.” (Jn 
14,10) 
 
Az Atya és a hit elsődleges kapcsolatára a níceai 
hitvallás első sorai is rávilágítanak: 
 
„Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, 
mennynek és földnek, minden láthatónak és lát-
hatatlannak Teremtőjében. 
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten 
egyszülött Fiában, 
aki az Atyától született az idő kezdete előtt. 
Isten az Istentől, világosság a világosságtól, 
valóságos Isten a valóságos Istentől...“ 
 
Az Atya tehát keresztény hitünk forrása és végső 
célja. Ezt Athanasziosz a 4. századi egyházatya így 
fogalmazza meg: 
 
„Ahogyan egy a keresztség, egy a hit is, mert aki 
hisz az Atyában, az megismeri az Atyában a Fiút 
is, majd pedig a Lelket is, aki nincs a Fiún kívül. 
Ezért tehát az ilyen hisz a Fiúban és a Szentlélek-
ben is, minthogy egy a Háromság istensége, amely 
az egyetlen Atyából ismerhető meg.“ 
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II. Az egyházi rend becsben tartásáról 
„Épp ezért kíván meg szemfülesebb s szembetű-
nőbb őröket, nehogy a jó, amivel az isteni kegye-
lem bennünket mérhetetlen irgalmában érdemte-
lenül elárasztott, tunyaságod és restséged, vala-
mint hanyagságod miatt megromoljék s megsem-
misüljön. Mert aki a szentegyház méltóságát csor-
bítja vagy csúfítja, azon munkál, hogy Krisztus 
testét csonkítsa. Hiszen maga az Úr mondta Péter-
nek, akit a szentegyház őrzőjévé és felügyelőjévé 
emelt: »Péter vagy, erre a sziklára építem egy-
házamat«.“ 
 
Az Egyházról szóló fejezetet a Korona apostol-
képei képviselik. A szöveg az előzőekben is apos-
toli hitről beszélt, és itt megemlíti Pétert, mint az 
Egyház alapkövét. (Mt 16,18) 

Az ősegyház első papjai az apostolok voltak, 
és azok akiket ők kiválasztottak. A mai napig 
apostolinak nevezzük az Egyházat, utalván koruk-
tól való töretlen folytonosságra. Szent Pál ezt írja: 
 
„Így tehát most már nem vagytok idegenek és jö-
vevények, hanem a szentek polgártársai és Isten 
házanépe, az apostolok és próféták alapjára rakott 
épület, melynek szegletköve maga Krisztus 
Jézus.” (Ef 2,20) 
 
III. A fõpapoknak kijáró tiszteletrõl 
„...ők kerülnek a harmadik helyre, kedves fiam, 
ők legyenek főembereid, úgy vigyázz a főpapokra, 
mint a szemed világára.“ 
 

A főpapi minőséget a Szent Koronán az orom-
zat Jézus Krisztus képe jelenti. (Bár itt valame-
lyest visszautalhatunk az apostolok szerepére is.) 
Krisztus az Egyház főpapja, ezt Szent Pál apostol 
zsidókhoz írt levelében részletesen taglalja. 
 
„Mivel tehát olyan kiváló főpapunk van, aki át-
hatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, tartsunk ki a 
hitvallás mellett.” (Zsid 4,14) 
vagy máshol: 
“…olyan főpapunk van, aki a Fölség trónjának 
jobbján ül az egekben... ” (Zsid 8,1) 
 
Azoknak az egyházi vezetőknek, kikre az Intelmek 
szövege utal, mindenkor a tökéletes főpap, Jézus 
Krisztus példáját kellene követniük, bár az ellen-

kezőjére a történelem folyamán sajnos sok példa 
akadt. 
 
IV. A fõemberek és vitézek tiszteletérõl 
„Ők ország védelmezői, a gyengék oltalmazói, az 
ellenség pusztítói, a határok gyarapítói.“ 
 
Az Intelmek e részéhez a Koronán Szent Mihály, 
Szent Gábriel a két főangyal, valamint Szent 
György és Szent Demeter a két katonaszent kap-
csolható. 

A szövegből kiderül, hogy István király 
(vagy/és aki a szövegezésben segítségére volt) itt a 
vitézséget, a katonák az országért való hasznos 
tevékenységét, annak megbecsülését hangsú-
lyozza. 

A Korona idevonatkozó szent személyei és a 
szöveg párhuzama itt is egyértelmű. Akár Szent 
Mihály arkangyalra, akár a két katonaszentre gon-
dolunk, nincs nehéz dolgunk a hasonlóságok meg-
találásában. Elsőre talán azt gondolnánk, hogy 
ezen harcos minőségek fényében Gábriel, akit az 
Újszövetségből Jézus és Keresztelő Szent János 
születését bejelentő hírvivőként ismertünk meg, 
kissé háttérbe szorul, de alább látni fogjuk, hogy 
koránt sincs így. 

Szent Mihály egyike a hét főangyalnak, ő az 
égi hadak vezére, aki letaszította az Isten ellen 
fellázadt Lucifert. Küldetése és feladata a folyto-
nos harc a sötétség erői ellen. Az Ó- és az Újszö-
vetség egyaránt említést tesz róla, mindig harcos-
ságát, a gonosz elleni küzdelmének egyes mozza-
natait feltárva. De Dániel próféta könyvét olvasva 
némileg összetettebb képet kapunk Mihály és 
Gábriel főangyalok párosáról, ugyanis a prófétá-
nak minden esetben Gábriel nyilatkoztatja ki Mi-
hály tetteit, és Gábriel Mihály társa a harcban. 
 
„A perzsák országának fejedelme azonban hu-
szonegy napon át az utamba állt, de íme, Mihály, 
a legfőbb fejedelmek egyike segítségemre jött, és 
én őt hagytam ott a perzsák királyánál.” (Dán 
10,13) 
 
Ugyan az égi információk meghozója – hírvivői 
szerepének megfelelően – itt is Gábriel, de lát-
ható, hogy a harcból is tevékenyen kiveszi a ré-
szét. A következő sor is ezt illusztrálja: 
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„Íme, most visszatérek, hogy megküzdjek a 
perzsák fejedelmével...” (Dán 10,20) 
 
És hogy mennyire szoros párost alkot a két fő-
angyal, az kitűnik ebből a szakaszból: 
 
„...mindezekkel szemben nincs más segítőm, mint 
Mihály, a ti fejedelmetek.” (Dán 10,21) 
 
Szent György a 3. században élt, és Diokleciánusz 
császár seregében szolgált. Keresztény hite miatt 
a véres üldözés őt sem kímélte, vértanúhalállal 
vonult az égi dicsőségbe. 

Szent Mihály földi párjaként, küldetésében 
földi társaként tekintünk rá. Legelterjedtebb ábrá-
zolásain, mint a sárkányt ledöfő lovaskatonát lát-
hatjuk. Bár e hagyományréteg valamivel később 
épült tiszteletébe, mégis azt a meggyőződést fejezi 
ki, hogy a keresztény hit legyőzi a gonosz hatal-
mát, véget vet a démonok uralmának. A Legenda 
Aureából idézem a történet lényegét: 
 
„...A városban a nép rettenetesen megijedt, de 
György így szólt hozzájuk: »Ne rettegjetek, mert 
az Úristen küldött hozzátok, hogy megszabadít-
salak benneteket ettől a sárkánytól. Ezért higgye-
tek Krisztusban, és keresztelkedjetek meg, akkor 
megölöm ezt a sárkányt.« Így hát a király és a nép 
megkeresztelkedett, György pedig kihúzta kardját, 
és megölte a sárkányt.“ 
 

Demeter a Kárpát-medence szentje, Sirmium-
ban, a mai Szávaszentdemeteren született 270 kö-
rül. Györgyhöz hasonlóan a katonai pályát válasz-
totta, keresztény hite miatt 303-ban vértanúhalált 
halt. 

Annak ellenére, hogy Demeter a keleti ke-
reszténységben kap nagyobb tiszteletet, más nyu-
gati rítust követő országoktól eltérően Magyar-
országon mégis kiemelten és buzgón emlékeztek 
meg róla a középkorban. Olyannyira, hogy az or-
szág patrónusát, védelmezőjét is látták benne. A 
két katonaszentet sokszor párban ábrázolják, ke-
rek pajzzsal és lándzsával. 
 
V. Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról 
„...ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak, 
szeresd az igaz ítéletet; ha hatalmadban akarod 
tartani lelkedet, türelmes légy.“ 
 

A fejezet szövege az igazságos ítélet gyakorlására 
inti Imre herceget. Ha az ítélkezés fogalmához ke-
resünk megfelelő személyt a Szent Koronán, to-
vábbra is az arkangyaloknál kell maradnunk, mert 
mindketten Isten ítéletének eszközei, vagy végre-
hajtói. 

Annak ellenére, hogy az Ószövetség konk-
rétan nem említi, a hajdani korokban általános vé-
lekedés volt az, hogy Ádámot és Évát Gábriel űzte 
ki az Édenkertből. Erről számos középkori képző-
művészeti alkotás tanúskodik. Üdvtörténeti kere-
tekben gondolkodva ezt tekinthetjük az emberiség 
Első Ítéletének. 
 

 
 

Arról már szentírási helyek tudósítanak, hogy Mi-
hály szerepe viszont a Végidőkben, az Utolsó Íté-
let napján fog beteljesedni. Erről egyaránt szól 
Dániel könyve és János jelenései. 
 
„Abban az időben felkel azonban Mihály, a nagy 
fejedelem, néped fiainak oltalmazója, és olyan idő 
jön, amilyen a nemzetek keletkezése óta addig az 
időig még nem volt. Abban az időben megszaba-
dul népedből mindenki, aki be van írva a könyv-
be. Akkor azok közül, akik a föld porában alsza-
nak, sokan felébrednek: némelyek örök életre, 
mások pedig, hogy örök gyalázatot lássanak.” 
(Dán 12,1-2) 
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„Ekkor harc támadt az égben: Mihály és angyalai 
harcoltak a sárkánnyal. A sárkány és angyalai 
harcoltak, de nem diadalmaskodtak, sem helyük 
nem volt többé az égben. Ekkor letaszították a 
nagy sárkányt, az őskígyót, akit ördögnek és sá-
tánnak hívnak, aki elcsábítja az egész világot. 
Letaszították a földre, és vele együtt angyalait is 
letaszították.” (Jel 12,7-9) 
 
A középkori festészet kedvelt témája az Utolsó 
Ítélet napjának ábrázolása. Az ilyen típusú, gran-
diózus, sokalakos képek egyik központi figurája 
Mihály, kezében mérleggel, amellyel megméri és 
megítéli a lelkeket. 
 

 
 
VI. A vendégek befogadásáról és gyámolításáról 
„Mert amiként különb-különb tájakról és tarto-
mányokból jönnek a vendégek, úgy különb-
különb nyelvet és szokást, különb-különb példát 
és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az orszá-
got díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket 
a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és 
egy szokású ország gyenge és esendő.“ 
 
Ehhez a szakaszhoz Szent Kozmát és Szent Dam-
jánt, a két orvosszentet tudjuk társítani. A megfe-
leltetés első olvasatra nem szembeötlő, ugyanis az 
Intelmekben konkrétan nincs szó orvoslásról, gyó-
gyításról. Itt a szöveg az idegen kultúrák, népek,  

szokások kegyes befogadására szólítja fel Imrét, 
melyek csak hasznára válhatnak az országnak. Fi-
gyeljünk fel a következő mondatra: 

„Mert az egy nyelvű és egy szokású ország 
gyenge és esendő.“ Azaz nem életképes. István te-
hát itt arra ad megfelelő útmutatást, hogyan ala-
kítson ki fia egészséges társadalmat, országot. 
Ilyen értelemben már elfogadható a gyógyításal 
való fogalmi kapcsolat. 

A megfeleltetés másik útja Kozma és Damján 
származása. Azon kevés, a középkorban is ismert 
legendás történetből, mely életüket elbeszéli, ki-
derül, hogy Arábiában születtek, és mert nagy ér-
deklődés támadt bennük a tudományok, különö-
sen az orvoslás iránt, hazájukat elhagyván Szíriá-
ba mentek tanulni. Miután elvégezték tanulmá-
nyaikat Kilikiában, Égé városában telepedtek le, 
„ahol minden betegségből kigyógyították nemcsak 
az embereket, de még a jószágot is, s mindezt in-
gyen, ajándékba“ – írja a Legenda Aurea. Tehát 
választott lakóhelyükön idegenként lettek haszná-
ra az ottani társadalomnak. 

De az orvosszenteket az Intelmek VI. Pont-
jához kapcsoló igazán döntő érv csak most követ-
kezik. Végh Tibor koronakutató felhívta rá a fi-
gyelmemet, hogy a „vendég“ és a „beteg“ fogal-
mának egy olyan összefüggése is van, amely csak 
a latin nyelv és a középkori orvoslás történetének 
segítségével ismerhető meg. 

A hospes latin kifejezés (különböző alakvál-
tozatait használja az Intelmek is) jelentése: ven-
dégbarát, vagy idegen. Jól tudjuk, hogy több mai 
nyelvben – például a franciában, az olaszban és 
az angolban – ebből alakult ki a kórház szó. 

A középkor legkorábbi századaitól fogva az 
egyházi szervezetek, szerzetesrendek olyan léte-
sítményeket tartottak fent, amelyek egyaránt szol-
gálták az idegenek, zarándokok, szegények, bete-
gek és egyéb rászorulók gondozását. Ezeket álta-
lában hospicium, vagy hospitale névvel illették. 
Ilyenformán egyazon intézmény látta el az idegen-
ből jött vendéget, és gyógyította a betegség által 
meggyötört testeket. Napjainkra a hospitale szó 
már csak a gyógyítás fogalmát idézi fel, de szá-
munkra látványos kapcsolatot képez a Korona or-
vosszentjei és az Intelmek VI. pontjában tárgyalt 
vendégek között. 
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VII. A tanács súlyáról 
„Ezért, fiam, az ifjakkal és a kevésbé bölcsekkel 
ne tanácskozz, ne is kérj tőlük tanácsot, csak a  
gyűlés véneitől, kiknek koruk és bölcsességük 
miatt megfelel ez a feladat.“ 
 
VIII. A fiak kövessék az elõdöket 
„A legnagyobb királyi ékesség, az én tudásom 
szerint, a királyelődök után járni, a szülőket utá-
nozni.“ 
 
A két pontot egyben tárgyaljuk, mert lényegileg 
összetartozónak érezzük, bizonyos értelemben a 
VIII. fejezet a VII. kiegészítése. A Szent Koroná-
val való párhuzamot szintén a két orvosszent fogja 
jelenteni. 

A VII. fejezetben István arra inti fiát, hogy a 
bölcs vének tanácsát mindenkor tartsa szem előtt. 
A VIII. fejezetben a királyelődök követését kéri 
Imrétől. Mindkét pont egyazon értékre hívja fel a 
figyelmet, a tapasztaltabb, bölcsebb vének és elő-
dök legmagasabb fokú tiszteletére, véleményük, 
tanácsaik, szokásaik követésére. 

Hogy hozhatók összefüggésbe Kozmával és 
Damjánnal? A kulcsszó itt a bölcsesség és a ta-
nács. Tanácsot az ember nála bölcsebbektől kér, 
és ez az orvoslásban is így van. Az orvosok a gyó-
gyítás mellett a helyes életmódra való tanácsot is 
adnak. A régmúltban ez még igazabb volt, mert a 
tradícionális gyógyítás az embert magát kezelte, 
nem csak a fizikai testet. Az ember pedig test, lé-
lek és szellem harmonikus egésze, ahogy ezt az 
egészség szavunk is kifejezi. Kozma és Damján 
esetében a kép annyival gazdagodik, hogy ők földi 
hivatásuk gyakorlása mellett az Evangélium hir-
detésével térítő munkát is végeztek, a lelkeket is 
gyógyították. Ezért kellett vértanúhalált halniuk. 

Azokban a korokban, amikor még nem szepa-
rálódtak ezernyi apró területre a tudományok, az 
orvoslás tanulása együtt járt egyéb bölcseleti is-
meretek elsajátításával. A tudományokban jártas 
embert bölcsnek tartották. És hogy az orvoslás és 
a bölcsesség kapcsolata még szorosabbá váljon, 
egy pillanatra hagyjuk el a kereszténység fogalmi 
kereteit, és lapozzuk fel a görög mitológiát. 

Aszklépiosznak, az orvoslás istenének atyja 
Apollón volt, akit a klasszikus korban a bölcses-
ség, a bölcseleti tudományok isteneként tartottak 
számon. (Neki tulajdonítják a mondást: „Ismerd 
meg önmagad!“) Így válik a bölcsesség az orvos-

lás forrásává, és ezzel a logikai áttéttel köthetők a 
bölcsességhez az orvosszentek. 

A pogány és keresztény kultusz közelebbi 
kapcsolatára bizonyítékot is találunk. Aszklépiosz 
orvos-papjai az aszklepieionokban, a gyógyítást 
szolgáló templomokban tevékenykedtek. Külön-
böző természetgyógyászati módszereik mellett a 
speciális javallatuk a templomi alvás volt. A bete-
geknek egy éjszakát a szentélyben kellett eltölte-
ni, mikoris az isten álmukban megjelenve, meg-
gyógyította őket. A templomi alvás szokását a két 
orvosszentnél is megtaláljuk. A Konstantinápoly-
ban tiszteletükre épített bazilikát gyógyulni vágyó 
zarándokok ezrei keresték fel, hogy ott éjszakai 
álmukban várják Kozma és Damján eljöttét. A 
csodás gyógyulásokról a 6. századig visszamenő-
leg találunk feljegyzéseket! 
 
IX. Az imádság megtartásáról 
„A folytonos imádkozás: a bűnöktől megtisztulás 
és feloldozás... Uram, Atyám, életemnek Istene, 
ne hagyj engem álnok gondolatban, az én szeme-
imnek ne adj kevélységet és a gonosz kívánságot 
távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek 
kívánságait, és a tisztátalan és esztelen léleknek 
ne adj engem, Uram.“ 
 
Emlékszünk még, az abroncs Kon és Geobitzasz 
névvel ellátott zománcképek helyén Remete Szent 
Pál és Remete Szent Antal képét feltételezzük. 
Mint nevükből is kitűnik, világtól elvonult, elmél-
kedő és állandó imádsággal teli életet éltek ifjú 
koruktól halálukig. Személyük jól kapcsolható az 
Intelmek ezen szakaszához, ahol István folytonos 
imádkozásra kéri fiát. 

A későbbi Remete Szent Pál nevét felvevő, 
egyetlen magyar alapítású szerzetesrend híven kö-
vette oltalmazójának példáját. Világtól elvonult 
életüket a magyarságért való imádsággal, böjttel, 
vezekléssel töltötték. 
 
X. A kegyességrõl és irgalmasságról, valamint a 
többi erényrõl 
„Kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmasság dí-
szítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse.“ 
„...kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és 
mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak 
atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főem-
berekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és 
az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföl-
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diekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. 
Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb bol-
dogsághoz.“ 
 
Mielőtt István zárásképpen felsorolna néhány, a jó 
uralkodáshoz nélkülözhetetlen, fontos erényt, e 
fejezet fő motívumaként a szeretettől áthatott ke-
gyességet és irgalmasságot jelöli meg. Ki más le-
hetne ennek méltó képviselője a Szent Koronán, 
mint Szűz Mária? Ő az akinek állandó közben-
járásáért könyörgünk, ő az, akit a bűnösök, gyen-
gék, védtelenek menedékének neveznek.  

A Szűzanya irgalmas szeretetét hívó, hozzá 
könyörgő, vagy Őt dicsőítő imák száma szinte vég-
telen. Álljon itt egy kevésbé ismert X. századi 
bizánci változat néhány sora: 
„Üdvözlégy, aki érettünk Istenhez imádkozol, 
minket pedig vigasztalsz! Üdvözlégy, aki sze-
münket az örök sírástól megmented! Üdvözlégy, 
aki anyai könnyeiddel Fiadat és Istenedet az örök 
öröm irgalmára hajlítod! Üdvözlégy, aki az Isten 
igazságos haragját imádságoddal hamar megeny-
híted!“ 

Az Intelmekben felsorakoztatott fogalmak, értékek 
tehát megfeleltethetők a Szent Korona szent- 
jeinek, mégpedig úgy, hogy a szövegek sorrendje 
párhuzamosan fut a Korona képrendjével. A kettő 
egyezését annyira egyértelműnek gondoljuk, hogy 
szinte sugallja a következtetést, mindez nem lehet 
véletlen, vagyis István király és a megfogalma-
zásban őt segítő személy a Szent Korona képi 
programjának vázára építették fel az Intelmek 
szerkezetét. Ennek tetejében a korona szó több-
szöri említése még szorosabbá fűzi a kapcsola-
tukat, aminek utolsó előfordulása teljesen világos-
sá teszi az egyezést: „Mindez, amit fentebb 
érintettünk, alkotja a királyi koronát...“ Ezek után 
kimondhatjuk, hogy nemcsak szimbolikusan, ha-
nem tényleges valójában is. 

Ha érvelésünk helytálló, az Intelmekben 
nemcsak első és legbecsesebb törvényeink gyűjte-
ményét láthatjuk, hanem bizonyítéknak tekinthet-
jük arra nézve, hogy a középkori magyar államisá-
got megteremtő királyunk koronája azonos a Szent 
Koronával. 
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Bakk István 
 

Miért apostoli királyság Magyarország? 2. rész 
 

Az Anjou uralkodók idején már vegyes egy-
házi szervezet kezd kikristályosodni: a Fehéregy-
ház katolikusai, a római egyház katolikusai és a 
kettőt integráló, de pápai hatáskörű Pálos-rend. 
Zsigmond király megértette ezt a sajátos európai 
fejlődést. A római (Vatikán) Visegrád (Fehéregy-
ház) kereszténység sajátossága Zsigmond rendezte 
olyképpen, hogy a Jézus székét apostoli szintre 
emelte és a magyar fehérkatolikusok egyházat a 
vezető helyzetét. A Vatikánnal azonos melléren-
delővé tette, azért mert a vezetőréteg európai szer-
kezete és hagyománya ezt a változást tette szük-
ségessé. Így rögzül egy olyan egyház, ahol a Szent-
korona apostoli joga érvényesül Jeruzsálemen ke-
resztül egészen Horvátországig, az ezeken a he-
lyeken élő népek vallási sajátosságait is tisztelet-
ben tarja, végig egészen a pravoszlávig, az örmé-
nyen keresztül egészen az unitáriusig, és a refor-
mátus, görög katolikus, a kopt, az izraelita val-
lásig. 
 

 

A Bátmonostor donátorai86 
A bátmonostori egykori bencés templom timpanonja 

(13. század elsõ harmada) Dercsényi Dezsõ: 
Románkori építészet Magyarországon. Magyar 

Helikon, Budapest, 1972, 142. old. Zombori Múzeum 
(Sombor, Jugoszlávia) 

 
A konstanzi bulla tartalma: 1415. IX. 19-én 

kiadott irat, mellyel a Szentszék biztosította a ma-
gyar királyt, hogy nem avatkozik bele semmiféle 
magyarországi egyházi javadalom adományozá-
sába. 

„…Szólván az Isten, ezt mondja a kirá-
lyokról: a király, akit megválasztottak, miután or-
szágának trónjára ült, írassa le magának az Isten 
törvényét, tartsa magánál és olvassa életének min-
den napján, hogy megtanulja félni Urát, Istenét, 

és megőrizni az ő szavait, melyek a törvényben 
vannak előírva, hogy hosszú ideig uralkodhassék 
ő maga, valamint fiai is a földön …” 87 

A Rómába visszaköltözött XI. Gergely pápa 
halála után 1378-ban a bíborosok különböző cso-
portjai két pápát is választottak, akik közül az 
egyik visszament Avignonba. 

Magyarország azon országok közé tartozott, 
amelyek törvényesnek a római pápát ismerték el, 
és támogatták. Mindez nem maradt a diplomáciai 
udvariasság szintjén, mert a pápa egyház-
kormányzati hatalmát már igen széles körben gya-
korolta Magyarországon. 

Sokkal később nálunk is meghonosodott az a 
szokás, hogy a pápák az egyházi javadalmak be-
töltésének jogát fenntartották maguknak. Az or-
szágba így bejövő, úgynevezett külföldi bullások, 
nemcsak püspöki, hanem főesperesi és kanonoki 
javadalmakat és más beneficiumokat is elfoglal-
tak, amelyeket a továbbra is erősödő, magas, ha-
zai, egyházi méltóságú réteg szeretett volna meg-
őrizni továbbra is magának. 

 

 
 

Magyar Anjou Legendárium. Sajtó alá rend. 
Levárdy Ferenc Magyar Helikon, Budapest, 1973. 

Magyarországra érkezõ idegen papok. 
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Zsigmond király és IX. Bonifác eleinte ügyes 
kompromisszumokkal oldották meg a problémát. 
A pápa és a magyar király közötti jó viszony 
1403-ig tartott, ekkor ugyanis IX. Bonifác a ma-
gyar főpapok és főnemesek egy része által támo-
gatott Zsigmond ellen fellépett, az ellen-királyt, 
Nápolyi Lászlót pártolta, és helyzetének erősíté-
sére legátust is küldött az országba. A pápa a ró-
mai katolikusok kiszorulását érzékelte Zsigmond 
apostoli intézkedései miatt. 

Visegrádon Zsigmond király Bak Mihálynak 
és Bak Benedeknek megbocsátja a Horváti Pál 
volt zágrábi püspök familiaritásában elkövetett 
hűtlenségüket.88 1390-ben pedig Péter comesnek 
is megbocsátott, mert az uralkodó megérti, hogy a 
Szentkorona a közjogban a király fölöttese.89 

A magyar katolikusok hatalmát képviselő 
Horváti liga fehérnök primor bárói kegyelemben 
részesültek és birtokaikat visszakapták. Ezek után 
már segítettek a királynak az európai léptékű ha-
talom kiépítésében. 

Az uralkodó megértette azt, hogy tőle védték 
meg, mint királytól, a Szentkoronát, és a korona 
szentségének megőrzéséért lázadtak fel. Miután 
Zsigmond felülkerekedett, lefoglaltatta a pápához 
hű, pártütő egyházak nagyobb, és a több elmoz-
dított főpap helyett világi kormányzókra bízta az 
egyes egyházmegyéket. Ő, mint Mária országának 
fehéregyházi apostoli királya Krisztus székében 
ülő király, felhatalmazva érezte magát arra, hogy a 
nem krisztusi úton járó pápákat leváltsa. Céljának 
elérésére nemzetközi diplomáciai szervezkedésbe 
fogott. Elsőnek felmondta az engedelmességet IX. 
Bonifácnak, miután felismerte, hogy a pápától 
független az apostoli hatalma, de nem ismerte el 
az időközben megválasztott XIII. Benedek ellen-
pápát sem. 

Arra törekedett, hogy az ország egyházi ügyeit 
kivonja a Szentszék gyakorlati irányítása alól, 
azok intézését a saját kezébe vegye, és a magyar 
katolikus hagyományokat mint apostoli uralkodó 
gyakorolja. Ennek érdekében került sor az 1404. 
április 6-i rendelet kibocsájtására, amely az úgy-
nevezett a király tesztvény jogot tartalmazta. Ez az 
állapot 1410-ig maradt fent, amikor Zsigmond a 
pissai reform-zsinat által megválasztott új pápá-
val, XXIII. Jánossal diplomáciai kapcsolatba lé-
pett. 
 

Zsigmond ekkor már német király és a csá-
szári korona várományosa, és a Szentkoronán ke-
resztül jeruzsálemi király is. 1414-ben összehívta 
a késő-középkori Európa egyik legjelentősebb 
kongresszusát, a konstanzi zsinatot, amelyen maga 
elnökölt. A legfontosabb cél a kontinensünket 
1378 óta megosztó egyházszakadás, és egy min-
denki által elfogadott új pápa választása volt, va-
lamint az elvilágiasodó egyház belső megreformá-
lása is megtalálható volt a céljai között. Több éves 
diplomáciai alkudozás után Zsigmond tevékeny-
sége sikerrel járt. A két pápa hajlandó volt önként 
lemondani, a harmadikat pedig megfosztotta a tá-
mogatóitól. Az új pápát V. Márton személyében 
megválasztották, ezért Zsigmond a bíborosokkal 
kiadatott egy oklevelet, az ún. Konstanzi bullát. 

Zsigmond rendet teremtett a Vatikánban, és 
így visszaállította a független magyar fehérkatoli-
kusok apostoli egyházát, – mindezt európai orszá-
gok bevonásával és közreműködésével tette. A ha-
talma kétpólusúvá vált az országban: az egyik a 
Garai-Cillei bárói liga az ős főnemes, az Árpád-
korba visszanyúló, a másik a primor-nobilis liga, 
mely őskeresztény fehérnöki főkegyúri múlttal 
rendelkezett. A primor liga egyes tagjai olyan 
nagybirtokkal rendelkeztek, ahol a király, illetve 
korona nem volt örökös. Európában is a primo-
rokhoz hasonló réteg kezd elkülönülni a királyi 
adományozottakétól. A velencei hercegi szintű no-
bilisek elzárkóztak a szárazföldi királyok cím-
adományaitól. 90 

A spanyol grandok (nobleza) után következ-
tek a hercegek. Angliában az ős lordok fölötte áll-
tak az adományozott lordoknak. Az európai ős fő-
nemes réteg a legújabb korig megtartotta e kivált-
ságos helyzetét. Az 1444-es országgyűlésen az 
összes királyválasztó zászlós úr megjelent, többek 
között a Garai, Cillei és a Hunyadi családok,91 ek-
kor az ország életét befolyásoló döntések közé tar-
tozott az, hogy a jövőben nem a zászlós urak, ha-
nem az országgyűlés választ majd uralkodót. E 
fontos országgyűlés végzéseit a korban legbe-
folyásosabb 10 zászlós úr, mint Zokoli Miklós, 
Seryeni Orros György, Miskey László, Nadányi 
Márk, Maróthy László, Berendi Bak János, Bö-
kényi Benedek, Czeglédy Lőrinc és Keszi Kele-
men a kézírásával és pecsétjével látta el. A király-
választást Magyarországon másképpen alakították, 
mint ahogyan később, ami az Erdély nélküli, 
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Habsburgok uralma alatti országban volt, itt az ősi 
réteget a mohácsi vész után a nemességbe kény-
szerítették. A felemelkedés a főnemességbe csak 
az uralkodó adományával volt lehetséges. Szeren-
csére Erdélyre nem vonatkozott ez a Habsburg ha-
tás, hiszen a fejedelemség idejére már az európai 
állapot szilárdul meg. Az Árpád-házi királyok há-
zasságai révén, idegen családokból az orszá-
gunkba kerültek római és bizánci keresztények. A 
fehérkatolikusok püspöki és érseki székéért törté-
nő harc a nemzeten belüli versengéssé alakult. 
 

 
 

Teleki Sámuel, a Téka alapítója, hátterében 
Samuel von Brukenthallal. 

(1787.) Festõ: Stock János Márton 
 

Ezzel a csoporttal kellett az országrészben 
szerveződő illegalitásból kikerülő Hunyadiak köré 
csoportosuló ligának szembenéznie. Mert mi áll a 
kutató rendelkezésére? Elsősorban az az anyag, ame-
lyet a kortársak írtak, de nézzük Heltai Gáspár (Kas-
par Helt) „Chronica az magyarok dolgairól” című 
munkáját. Hunyadinak a Zsigmond királytól való 
származást erőltette: „Hunyadi volt katonái, veteránjai 
azt beszélik, hogy Hunyadi János Zsigmond király 
fia.” Ő éppen egy szóbeli hagyományra épít, és az is 
igaz, hogy szász nyomdász lévén nem állt érdekében a 
Hunyadi család valós adatait közvetíteni. Miért kevés-
bé megbízhatók a hosszú évtizedek vagy pláne év-

századok utáni feljegyzések? Nézzük, Teleki Sá-
muel, aki a marosvásárhelyi könyvtárat alapította, 
azt írja, hogy látta Hunyadi családfájának okiratát, 
de megsemmisítette, mert az „román” származást 
bizonyított. De ha figyelmesen megnézzük az ala-
pító festményét Marosvásárhelyen, a marosvásár-
helyi könyvtárban (Teleki-téka), láthatjuk a képen 
a körző és a vonalzó szimbólumát a festményen. 
Sőt, az 1787-ben erdélyi alkancellárrá lett Teleki 
jó barátsági kötelékben volt Samuel von Brukent-
hallal.92 A pálos Fráter György bíboros gyilkosai 
inkább felszámolták az összes létező rendet, hogy 
végleg eltüntessék azt, és már 1780-ban, és a 
Pálos-rend megtöretésének, előjátékának idősza-
kában elkezdik átírni Hunyadi-okleveleket. 

Több Hunyadi-oklevél mellett találjuk az át-
írás: az 1780. év megjegyzését. Vagyis, ha nincs 
Pálos-rend, 1786 után a Hunyadi családról új 
szempontokat is bele lehet építeni a magyar nem-
zet történetébe, hiszen a tudós rendnek már nincs 
rajta kontrollja, népünk történetének írására sin-
csenek hatással. Tudjuk, sőt bizonyosra vehető, 
hogy a Hunyadi család kiemelten támogatta a ma-
gyar alapítású rendet. A Hunyadi-ősök birtokos ma-
gyar nemesek voltak a magyar királyok adományából 
és engedélyeikből, címerhasználati joggal, több nemzedé-
ken keresztül. Ezek azok az adottságok, amelyekre 
a kutatás eljutott. Szigorúan szem előtt tartjuk az 
alapvető tényeket: birtokos magyar nemesi család, cí-
merhasználati joggal, több, tehát nem egy-két nemze-
déken keresztül. Tehát, ha meglevő oklevelekből in-
dulunk ki, egy olyan családnak történetéről van szó, 
mely a fenti adottságoknak megfelelni látszik. 
Ezen gondolatot pedig megadta az a legújabban 
megtalált oklevélmásolat, mely 1837-ben József ná-
dor parancsára négy példányban készült, amelyből 
kettő még ma is megvan. Az eredetit a váci káp-
talan őrizte. Az oklevelet Ulászló adta ki 1441. már-
cius 12-én, Márványkőnél, hadba menet alkalmával. 
Ezen oklevél értelmében János, a verebélyi vajda 
fia és Boldizsár, az ő unokatestvére, valamint ennek 
fia, György,93 beiktatandó Sápon, Külső-Szolnok 
vármegyében. Még ma is látható a síremlék Mát-
raverebélyen.94 Hunyadi János magyar volt, ízig-
vérig magyar, Péternek, a verebélyi vajdának, Er-
dély egykori alvajdájának fia, – ezt mondják az ok-
levelek, és ezt hitelesíti a címer! Nézzük tehát az 
okleveleket: ez volt az 1424. február 25-én kelt 
oklevél.95 1447. szeptember 20-án: „Hunyad-i Já-
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nos kormányzó, Dénes esztergomi bíboros-érsek, 
János a bácsi és kalocsai egyesített egyházak ér-
seke.”96 A kormányzó bizalmi embere és familiá- 

risa Berendi Bak János, Orbovai Lászlóval. Hu-
nyadi János minden döntésénél és csatáinál ott 
vannak, a Nándorfehérvári győzelmes csatánál is. 
 

 

 
 

Helbing Ferenc festménye. ...A nándorfehérvári gyõzelemre, amellyel megmentette a mûvelt nyugatot a török 
inváziótól, mert ennek emlékére rendelte el a pápa a déli harang szót... 

A képen látható: Hunyadi János, Szilágyi Mihály, a ferences Kapisztrán Szent János, jobbra a páncélos a lovon: 
Berendi Bak János, balra a páncélos a lovon: Orbovai László, a kormányzó bizalmi emberei. 

(Lillafüred Kastélyszálló. Fotó: Hervay Tamás)97 
 

 
A család első ősi fészke az Arad megyei Ma-

ros melletti Bak helység, amely Ivancs-Pálülése-
Nyárrév szomszédságában volt, a mai Paulis és 
Szabadhely (Szombathely) között. A helység múlt-
ja az Árpádkorba nyúlik vissza. A másik Arad me-
gyei Bak helység, mely közelfeküdt Csegzéhez és 
Bagdhoz, a későbbi Temes megyében van. E hely-
ségek múltja az Árpád korba nyúlik vissza, Mok 
nádor (de genere Mot) időszakára. Mok nádor 
után fia Bak (Wog, Both) bihari comes nevét vi-
selik a helységek. Az erre való utalást is meg-
találhatjuk a helységek nevében, egy bizonyos 
időszakban (Mot-Bok-Bak). Hunyadi János támo-
gatója a katalán Alfonso de Borga, azaz III. Callis-
tus pápa (1378-1458),98 és ekkor érkezik a kata-
lán Füstér nemesi család is országba. A primorok  

ősi főnemesi kiváltsága az, hogy a Szentkorona 
örökösödéséhez és adományozási jogához nem tar-
toztak. Ezen vezető réteg az, amelyik 1458. január 
24-én Hunyadi Mátyást királlyá99 választotta. A 
szkíta királyi hagyományt ápoló Szilágyiak biro-
dalmi léptékben gondolkodó tradícióját Mátyás 
fiuk is örökölte. Hunyadi Mátyás a vele harcoló 
berendi Bak Gáspárt bízza meg, hogy Kázmér len-
gyel királyt hívja meg az esküvőjére. Bakk Má-
tyást rendeli a Buda melletti Szentlőrincről, aki 
Remete Szent Pál sírőrzője, Fehéregyházára Ár-
pád sírja őrzőjének. Bakk István együtt harcol a 
királlyal Moldvában. A székelység tehát a mai na-
pig a szkíta hagyományával erősíti a magyarságot. 
Mátyás apja, Hunyadi János is támogatta a pálo-
sokat: Tövisen alapított pálos kolostort. 
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Buda látképe a Grassalkovich-féle lebontása elõtt 
 

Közöttük a mai napig a tisztaság és igényes-
ség párosul. Mátyás király mondását nap, mint 
nap megélik, azt, hogy aki Istent szolgálja, a nem-
zetet szolgálja: „Az Isten szolgálatára bármilyen 
idő alkalmas és mindaz, amit a haza érdekében 
tesz az ember, nem egyéb, mint Isten szolgálata.”  

Mátyás király a katolikus egyházon belül a 
Pálos-rendet erősítette fel azért, hogy általuk visz-
szaállítsa a Szentkorona egyházát, a Vatikántól 
független Fehéregyház a fehérkatolikussággal 
együtt. A Pálos-rend átalakult volna a vatikáni ha-
táskör megszüntetésével, és ezzel létrejött volna a 
nemzeti egyház kalocsai fehéregyházi érsekségi  

központtal, melynek primor-érseke Várdai Péter.  
A kalocsai érsekség, valamint suffraganeusa, 

Zágráb, a XII. század végi rendezést nem tették 
magukévá mindenben, mert a nyomtatott szer-
könyvek szövegválogatásában erős különbséget és 
tudatos különállást mutatnak. Amíg Esztergom és 
az őt követő egyházmegyék 1629-ben a nagyszom-
bati nemzeti zsinaton Pázmány Péter akaratából 
áttértek a római missale és breviárium használa-
tára (ezt a Tridentium is szorgalmazta) addig 
Kalocsa-Bács, valamint Zágráb kitart a régi úzus 
mellett a XVIII. század végéig. Ezek liturgiája az 
esztergominak egy régebbi változata. 
 

   
 

 Pázmány Péter Isteni igazságra vezérlõ Pázmány Péter Isteni igazságra vezérlõ 
 kalauzának elsõ kiadása, Pozsony, 1613.   kalauzának második kiadása, 1623. 
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A magyar Pálos-rend az oktatásában mindig 
felhívta a figyelmet arra, hogy a könyvek esetében 
a hallgatók mindig az első kiadást keressék meg, 
tanulság levonása okán is. 

Várdai Péter érsek nem támogatta Mátyás ki-
rály magyarországi nemzeti fehérkatolikus egy-
házát. Így nem jött létre a Vatikántól független, 
magyar fehérkatolikus egyház. A szentkorona 
apostoli joga megmaradt, de az örményekéhez ha-
sonló nemzeti egyház nem tudott létre jönni. A pá-
losok készültek a nemzeti egyház átvételére, és 
Báthory Lászlóval 1457 körül (Sacra Bibliam et 
plures sanctorum historias in hungaricum idioma 
transtulit) és a Szentírást lefordította,100 (… totum 
…)101 továbbá több szent legendáját is magyarra 
fordította. Török József szerint ez a remeterend 
hűségesebben őrizte meg Esztergom ősi liturgi-
áját, mint maga a főegyházmegye. Pál veszprémi 
püspök rendelkezése: – „a zsolozsmában azt a 
rendet tartsák, melyet a székesegyházakban a 
Szent Ágoston szabályai szerint élő kanonokok 
őriznek” – erős hatást gyakorolt liturgiájukra. Bár 
az is igaz, hogy az ágostonos regulákban az isten-
tiszteleti rendre vonatkozóan nincsenek olyan ha-
tározott előírások. 

Pál utasításának az a lényege, hogy a remeték 
az általános székesegyházi gyakorlatnak megfele-
lően végezzék a zsolozsmát. Szent Ágoston foko-
zott tisztelete jelen van, hiszen nem véletlenül 
vártak több mint 60 évet a Szent Ágoston-i Regula 
magyar rendszabályzatára. A pálosok megőrzött 
magyar forrásokból a Flos cleri, norma praesulum 
(Virág, a papság rendje szerint) kezdetű himnusz 
megőrzését is eredményezte. Így hangzik: 

 
„Már a királyság (=mennyország) javait élve-

zed Salamon gyermekeivel együtt 
Már szemtől szemben látod a hatalmas ural-

kodó (=Isten) lakhelyét és az édes nyugalmat. 
Esedezünk, Atya, hogy közbenjárásoddal 

minden bűn(ünk) eltörlése után egyesüljünk az ég 
lakóival. 

Ezt adja meg a Mindenható Atya, az Egyszü-
lött (Fiú) és a Szentlélek. Amen.”102 
 

Az esztergomi szokással ellentétben áll, hogy 
Remete Szent Pál fiai a matutinumban énekeltek 
himnuszt, az ágostonos kanonok és a nyugati egy-
házak túlsúlyának gyakorlata szerint. A magyar 

ágostonos szerző írásában megtaláljuk a Szent 
Ágostont magasztaló himnuszt, ezt is a pálosok írá-
sa őrizte meg számunkra. Az éjszakai zsolozsma 
elején himnuszt énekeltek a pálosok Remete Szent 
Pálról, Szent Antalról és Szent Ágostonról: Coeli 
cives applaudite (De sancto Augustino), a Flos 
cleri norma presulum (De sancto Augustino) szóló 
himnuszt a legtöbbször. Magyarországon csak ná-
luk énekelték a Gaude civitas Augusta-t (De sanc-
ta Affra), bár szerzője bencés rendi, az ágostonos 
szerzeteseknek mind a kanonoki, mind a remete 
ágazata átvette. A himnuszokra vonatkozó vizsgála-
tok esetén azt észlelhetjük, 148 himnusz található 
a pálos zsolozsmás könyvekben, breviáriumokban. 
Biztosan esztergomi forrásokból 6 himnusz adatol-
ható, amit magyar eredetűnek kell tartani. Christe 
lucis splendor vere fabricator (De plur. mart.), De-
us plasmator cunctorum tronus (De plur. conf.), 
Gaude mater Hungaria (De sancto Stephano rege), 
In plausu grati carminis adsit (De conc.), Quem 
non prevalent proprie (De Epiphania). Magne pater 
Augustine, így Szent Ágoston officiuma is azok kö-
zött van, amelyet hamar átvettek a pálosok. Elég 
korán, valószínűleg a XIV. század előtt kerülhettek 
a remeterend liturgiájába. A pálos szerkönyvek ta-
núsága szerint eleinte nem egyöntetű himnuszok, 
szekvenciák, ünnepek megtartásának, ill. helyének 
egész sora tanúsítja azt, hogy az esztergomi alaphoz 
kapcsolódva nem fő vonásaiban, hanem csak a 
részleteiben módosító ágostonos gyakorlatot követ-
ték. Thébai Szent Pál zsolozsmája a magyar litur-
giatörténet, a magyar egyháztörténet számára is ki-
emelkedő fontosságú. A Thébai Szent Pál remete 
őrködött, mint névadó és védőszent a középkori és 
hazai alapítású rend fölött. A liturgikus alkotások 
fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, a szer-
zetesek is, hiszen tehetségük volt hozzá, szívesen 
írtak imádságokat, verseket és énekeket is, a kö-
zösségek kifejezetten azért iktattak be egy új ünne-
pet, vagy növelték a meglévő ünnep fényét, hogy 
néhány veretes szöveg olvasásának, éneklésének 
örömében részesüljenek. A pálosok ebben is más 
utat választottak, hiszen az ünnepek rendjében és 
az új szentek tiszteletének felvételében is nagyon 
mértéktartóak és következetesek voltak. Jó tájékoz-
tatást ad számunkra I. László törvénye, mely sze-
rint a „Szent László Király Dekrétomainak Elsõ 
Könyve 38. Fejezet a szent ünnepek megülésérõl.    
Esztendőn által pedig ezeket az ünnepeket kell 
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megülni: Nagykarácson napját, szent István elsõ 
mártir napját, szent János evangyélista napját, 
Aprószentek napját, Kiskarácsont, Vizkeresztet 
bőjtjével együtt, Gyertyaszentelõ Boldogasszony 
napját, Húsvétkor négy napot, szent György 
mártir napját, Filepet Jakabot böjtjével együtt, a 
szent keresztnek megleletét, Áldozó csütörtököt, 
Pünkösdkor négy napot, Keresztelõ szent János    
napját, Péter és Pál apostolokat egy napon, szent 
Jakab napját, szent Lõrincz napját, Nagyasszony 
napját,    szent István király napját, szent Bertalan    
napját, Kisasszony napját, a szent kereszt felma-
gasztalását, szent Máté apostol és evangyélista 
napját, szent Gellért püspök napját, szent Mihály 
árkangyal napját, szent Simont és Júdát, Mind-
szentek napját, szent Imre herceg napját, szent 
Márton, szent András, szent Miklós, szent Tamás 
apostol napját; és mindegyik egyház ülje meg az õ 
szentjének és temploma felszentelésének ünne-
pét.” A szent fontosabb kultuszát az adott pálos 
templom, kolostor védőszentjének neve patrociniu-
ma (titulusa) határozta meg. Egy adott közösség 
könyvtáraiban ott volt az illető szent életét elmondó 
vita (életrajz), és a szent helyi ismertsége, ünne-
peltsége ily módon biztosított volt. A forrás, amely 
Thébai Szent Pál zsolozsmáját említi, Grünwald-i 
kézirat, és 53 rubrikát tartalmaz. Az eredetét 1365-
1381 közé teszik, mások viszont a XIV. század első 
felét jelölik meg a keletkezés időpontjaként. „Leg-
szentebb atyáink, első remete Pál és Ágoston ünne-
peiről: egy másik könyvbe Szent Ágoston zsolozs-
máját az átvitelének zsolozsmájával együtt, és 
ugyancsak az első remete Pál zsolozsmáját az át-
vitelét ünneplő zsolozsmával együtt.” Szent Pál 
zsolozsmája kultuszának általános elterjedése és a 
verses zsolozsmák történetének tükrében Remete 
Szent Pál élettörténetét, valamint azt a környezetet 
is figyelembe kell venni, ahol kiformálódott, ahol 
keletkeztek. A liturgikus szerző által felhasznált 
forrás kérdése egyszerűbb, pl. a Szent Jeromos ál-
tal írott életrajz a forrása. Szent Jeromos írása a 
középkor egyik legnépszerűbb olvasmányának szá-
mított. Szent Jeromos103 pannóniai (Csáktornya) 
születésű volt. 

Nagyhatalmú Istennő, végre megkönyörülve 
néped szenvedésén, jósággal tekints rá, hogy biz-
tonságban lehessen az itt kóborló ellenségtől, aki 
káromolva megsebzi Jézusodat, s az Isten annyi 
elhagyott templomán végig dühöng. Titeket is, 

Pannónia egykori királyai (most isteni szentek), 
akik e hazai földet Krisztusnak széppé tettétek, 
kérünk, hogy vitézül védjétek a nemzetet, mint 
egykor is, hisz ti isteniek könnyebben tudtok se-
gítséget nyújtani.”104 

 

Mátyás király az európai kereszténység vé-
delmére intézményesítette keresztes hadjáratokat 
olyképpen, hogy létrehozta az uralkodókat is ma-
gába foglaló, Krisztus Kínszenvedésének lovag-
rendjét, felépítette a fekete sereget is. Ehhez meg-
szerezte a választó fejedelmi címet. Megnyerte a 
katalán származású Rodrigó Borgia kardinálist, 
aki egri érseke lett, és péterváradi apát is támo-
gatta őt, a pápaválasztásban is. 

1473-ban a székely vezetői réteget, a primo-
rokat ősfőnemeseknek (nobilis, báró naturáles), a 
bárói ligákkal és zászlósurakkal azonos szintűnek 
állapította meg. Kialakult és rögzült egy ősi főne-
messég, melynek gyökerei az ősfoglalásig nyúltak 
és ugyanilyen értékű gerincet adott a lófőségnek, 
amely a székelység sava-borsa a székely neme-
sekkel együtt. 105 

A Habsburg, ill. Habsburg-Lotaringiai ház-
nak 1711-től 1918-ig 200 év alatt a bárói, a grófi 
őrgrófi és hercegi címek adományozásával sikerült 
utolérni a székely főnemesek, primorok létszámát. 
A főrendi házból rendre szorították ki az erdélyi 
és székely főnemeseket, a kastélyok és paloták fé-
nye sosem érte el az ősfoglalás családjainak visz-
szafogott fölényét. A XX. századra az ország főne-
mességét 200 magyar főnemes és kb. 200 primor 
család adta. 

A székely nemzet 3 különálló rendjét Mátyás 
király 1473. december 9-i oklevelében említi. I. 
Ferdinánd királyhoz intézett felség-előterjeszté-
sében Bornemissza Pál veszprémi püspök és 
Werner György királyi tanácsosok a primorok, a 
bárók (baro naturales) vagy patríciusok helyével 
bírnak. 106 

 

A Szentkorona jogi különbséget tesz az ado-
mányozott királyválasztói és ősi királyválasztók 
elkülönülésében. A királyválasztó zászlósurak két 
csoportja alakult ki: a báró naturáles és szinoni-
máival jelöltek csoportja, valamint a primorok 
csoportja: a koronázási idején a főkegyúri joggal 
fehérnök, a pápaválasztó bíborosok. Primor volt 
Váradi Péter kalocsai érsek, a „primor” szóval is 
jelöltek országos méltóságot viselőket. 1491-ben 
Péter kalocsai érsek: „Convertatis animum vest-
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rum cogitantes…quantis etiam et quam arduis 
curis et sollictitudinibus ipsa regia Maiestas una 
cum dominis regni primoribus pro defensione 
publica continue occupetur.”107 Mátyás király 
rögzíti egy önálló lustrában is a primorokat. 

 

 
 

Baluszterpillér. Váradi Péter kalocsai érsek címerével 
a bácsi várból 1490-1501. 

A Magyar Nemzeti Galéria régi gyûjteményei. 
 
A Szentkorona nem volt örökös Székelyföld 

területén, amelynek területe nem királyi föld (ter-
ra regia, fundus regius), ezért ezen nemesek bir-
tokai és rangjai fölött nem érvényesíthette a király 
a háramlási jogot. Mátyás király kezdi adomá-
nyozni az örökös comes (grófi) címet. 

1526. december 17-én Pozsonyban az ország-
gyűlés nélkül csak 13 magyar főúr választotta meg 
Ferdinándot királynak, ami tulajdonképpen tör-
vénysértés, mert ez az, ami ellentétes volt az 
1505-ös országgyűlési törvénnyel. 

Bátori István nádor is törvénysértést követett 
el, mert sikertelen volt az országgyűlés összehí-
vása a törvényes uralkodóval, János királlyal 
szemben. Az 1505-ös országgyűlés kimondta, 
hogy idegen uralkodót nem választhatnak. A po-
zsonyi országgyűlésen tehát csak 13 magyar főúr 
maradt, akik törvényt szegtek és megválasztották 
Ferdinándot. II. János uralkodó címében megta-
láljuk a rex electus-t, ez az országgyűlés királyvá-
lasztó jogából ered. A váradi egyezmény nem ír-
hatta felül az 1505-ös országgyűlést. Ferdinánd 
ezt a titkos váradi egyezményt mutatta meg a szul-

tánnak, hogy nem tisztességes diplomáciai eszkö-
zökkel hátha sikerül elmozdítania az apostoli jog-
gal rendelkező János királyt. 

1758 előtt az apostoli jelző nem csak ki-
vételesen fordul elő a magyar királyok címei kö-
zött. I. Lipót egy 1701-ben, az esztergomi érsek-
hez intézett levelében, apostoli királyi felségéről 
szólt. I. Lipót a cím használatával korlátlan fő-
kegyúri jogait hangsúlyozta: 1701-ben Magyaror-
szág apostoli királya, Isten egyházainak legfőbb 
kegyura, a magyarországi egyházak új alapítója 
címekkel élt. II. Ulászló s később III. Ferdinánd 
tettek lépéseket Rómában az iránt, hogy az apos-
toli cím használatára folyamatos jogot kapjanak. 
1649-ben a magyar főpapok hangsúlyozták a ki-
rály apostoli jellegét, azt hirdették, hogy az apos-
toli király kinevezése a kinevezettet a joghatóság 
teljességével ruházza fel. Az apostoli királyi cím-
zés Magyarországon a középkor végén és a 16-17. 
században a magyar királyok főkegyúri jogának 
fontos hivatkozási alapja volt. Az apostoli ki-
rályság eszméjét Hartwik püspök munkája, 
Werbőczy Tripartituma és a Szilveszter-bulla is 
hordozta. 

 

 
 

Hun emléktárgy gourdoniból. 
A kutatók megállapították, hogy a nemesfémbõl 

készült tárgyak az 5 és a 6. század folyamán készültek, 
és a leletek az akkori hun ötvös divatot követték. 

Forrás: 
http://www.brasso.info/index.php/kultura/1221-a-

nagyszentmiklosi-kincs 
 

Európában megvetett uralkodóház lett a 
Habsburg, hiszen ők gyilkoltatták meg Fráter 
György bíborost. A Habsburgokat III. Gyula pápa 
150 évre kiátkozta e tettükért. A Habsburgok, a 
pálos Fráter György bíboros gyilkosai, felszámol-
ták inkább az összes létező rendet, hogy végleg el-
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tüntessék a magas szintű pálos tudósokat. Az er-
délyi nemesség az illegitim Habsburgok női ágát 
sem látta szívesen a trónon. Az erdélyi főnemes-
séget kizárták a felsőházból, pedig ők történelmi-
leg is kapcsolódnak Fráter Györgyhöz. A főrend-
házi tagsághoz csak egyéni császári adomány 
alapján juthattak az erdélyi családok. Így kizárták 
az erdélyi és székely ősfőnemességet a választás-
ból. De még így is erős ellenszenvet váltott ki 
Mária Terézia megkoronázása. A női koronázást az 
erdélyi, királyt választó családok sem támogatták.  
Az apostoli koronával nem lehet női fejet megko-
ronázni, egyazon Szent Korona – jogi probléma 
állt elő, mint I. Nagy Lajos király időszakában. A 
Mária Terézia apostoli Koronával való megkoroná-
zásával előállott jogsértést a fia folytatta az illegi-
tim uralkodással, aki széjjelverette a történelmi 
magyar alapítású pálos rendet, amely a magyar 
történelem kontrollját is ellátta, így nem volt aka-
dálya annak, hogy végleges torzítás kerüljön a ma-
gyar történelembe, és tovább folytatódhasson az 
ország etnikai átrendeződése is. 

Szent Korona nélkül (kalaposként) és a nem-
zet eredetének megváltoztatásával nem gyakorol-
hatja az apostoli jogot és a Hunyadik valós szár-
mazás eltitkolásának, majd torzításának, egyenes 
következménye volt az első világháború, magyar-
ságra történő áthárításának. A jogsértés leállítása 
akkor történt meg, amikor a magyar nemzetgyűlés 
az erdélyi gróf Bethlen István miniszterelnök kez-
deményezésére a Habsburg-Lotaringiai házat 
trónfosztotta az országot ért való felelősségük 
miatt 1921. október 20-án. 

 

 
 

Marosvásárhely és Csíkszék zászlaja a XVI. 
század fordulóján. (jobbra fent) Turul 1893. 

 
Végső tanulságként le kell vonnunk ebből 

azt, hogy a Merániai-ház (Magyarországon egy 
megyényi területen) "jó példát" tudott adni később 

a Habsburgoknak arra, hogy egy grófságnyi auszt-
riai területről kiindulva, hogyan tudja átvenni egy 
hatalmas ország vezetését. Sőt, utat nyitott ahhoz, 
hogy nemcsak a vezetést, hanem még a koronás 
uralkodást is megszerezhették Magyarországon. 

Ma, a huszonegyedik század elején, az ország 
jövőképében előkerültek olyan törekvések is, me-
lyek a királyi személy kiválasztásának adtak han-
got. Ezek a törekvések csak az utolsó egységes 
1505-ös országgyűlés értékeit figyelembe véve 
válhatnak legitim iránnyá. A nemzeti királynak 
királyságra jelölt családja 7 feltételnek, kell, hogy 
megfeleljen: Ősi főnemesi múlt, családfája mohá-
csi vész előtti kell, hogy legyen, királyválasztó 
zászlós úr legyen az őse, az ősök nemzeti király 
oldalán működtek, mint Mátyás és I. János király, 
de Habsburg uralkodók által adományozott rang-
gal nem rendelkezik, a nemzeti ellenállásban 
részt vett a családja, mint a Rákóczi- szabadság-
harcban vagy a 1848-as szabadságharcban. Nem 
volt a diktatúra időszakában a fasiszta, illetve a 
kommunista pártnak a tagja. Ez a 7 feltétel teszi 
az 1000 éves ország hiteles királyává és az 
európai uralkodóházakkal egyenértékűvé. 

Összegzésül: „Egy társadalom sem haladhat 
egy bizonyos ponton túl, ha feljegyzett kollektív 
emlékezetéhez nincs hatékony elérési lehetőség, 
és fordítva, az a fejlett társadalom, amely elveszíti 
az ellenőrzést feljegyzései felett, hanyatlásnak 
indul.”108 A Szentkoronával, ha lehetett volna női 
uralkodót megkoronázni, akkor az Árpád királyi-
ház nem halt volna ki. Soha le nem tértek a ko-
rona szentségéről, amíg élt az Árpád-háznak egy 
férfiú sarjadéka, sem idegen uralkodókkal, de 
még Árpád nőági ivadékaival szemben is híven ki-
tartottak az ősük választotta, első fejedelem örök-
sége mellett. A Szentkorona által megjelenített 
szellemi valóság magasabb rendű a koronát viselő 
király személyénél. Ez a kivételes, szakrális és 
közjogi viszony alakult ki őseink gondolkodásá-
ban a magyarság léte és Mária országlásával a 
szent korona természetfeletti valósága között. Ke-
resve sem találhatunk a nagyvilágon még egy 
olyan népet, amelynél nem a király viselte a koro-
nát, hanem a korona a királyt. A magyar történe-
lem számos eseménye mutatja, hogy a korona által 
megjelenített szellemi valóság magasabb rendű a 
koronát viselő király személyénél. Az a meggyőző-
dés, amely a magyarságnak a koronához való vi-
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szonyát így formálja meg, sajátosan tükröződik 
Szent István ország felajánlásának természetfeletti 
csodálatos kegyelmi eseményében.    A Szentkorona 
felajánlása a Szűzanyának    ezzel a ténnyel, hogy 
első királyunk magát a Szent Koronát ajánlja föl a 
Szűzanyának, a magyar közjognak ez a kegyelmet 
hordozó és sugárzó kozmikus, csodálatos anyaga, 
nyilvánvalóan több a királyi hatalom egyszerű 
jelképénél: a magyarság egészét, testét és lelkét,  

földjét és vagyonát, minden evilági és túlvilági 
értékét a teremtő Isten és a teremtett ember, az Ég 
és a föld kultúráját is jelenti egyidejűleg. „Ezekért 
a királyokért pedig legyen dicséret meg tisztelet 
az Örökkévaló Királynak és Anyjának, Szent 
Máriának, s az ő kegyelméből Magyarország ki-
rályai és nemesei bírják az országot boldog véggel, 
most és mindörökké. Ámen.”109 
  

 
 
 
 

HIVATKOZÁSOK 
                                                           
86 Bátmonostor donátorai: A bátmonostori kapu-timpanon [1210] előttinek tekinthető. Itt középen Krisztus trónol, kétoldalt 
donátorok proszkynesziszben töltik ki a karéjos ívmezőt, de itt templom-modell nincs. (Guzsik Tamás) Krisztus két oldalán, 
bizánci módon földre boruló donátor- párral, Krisztus jobbján a férfival. „Nem elhanyagolható az épületek nagyságrendje: a 
bátmonostori megközelítette az 50 méteres hosszúságot, a budai és a pécsi templom is hasonló méretű lehetett, s a désiről az 
említett „Naty puszta templom” jelző ad fogalmat. A hosszú szentély megjelenik Tordán és Bátmonostoron, de okkal gya-
nítható Pécsett és Budán is, a hosszú templomhajó Tordán és Pápócon.” (Weisz Attila) Bátmonostor ma község. „Lakott hely 
már a honfoglalás előtt is, de keletkezését az 1191. évre tesszük. Óbátmonostoron ekkor kezdte építeni a még a középkor 
folyamán is itt álló monostort Bot bihari ispán, azaz a későbbi Mok v. Mot, aki 1192-től nádor, aki Bak-Bok-Mot-Mok és Bot 
a neveken szerepel az oklevelekben. Még a Mot castrum kutatási is új eredményeket fog hozni, hiszen már csak az ok-
levelekből tudunk következtetni meglétéről, mert érdekes, hogy „Engel Fügedinéi teljesebb adattárában a következő várakat 
hiába kerestük: Náprád, Kiaszna, Jára, Földvár (Erdély), Rozsnyó, Fogaras, Gyulafehérvár, Hátszeg, Lászlóvár, Lippa, Arad, 
Atya, Bács, Bátmonostor, Diószeg, Fábiánvára, Gelénes. (Századok, 116. kötet, 155. oldal, 1982.) 
Bátmonostor hajdan pompás román bazilikájából már csak a szentély áll. (Magyarország története: tíz kötetben, 736. oldal) 
Kivételes példa Bátmonostor (Bodrog m., ma: Bács-Kiskun) temetőkápolnájában ahol 2431, zömmel 14-15. századi sírt rög-
zítettek. (Magyarország a XX. században - 395. oldal) Galambus; - Canon. eccl. Waciensis (Bachyensis) s. Pilis (Ladislaus 
et Stepbauus de), Buda (Martinus de), Matbuchina (Michael de), Szilas (Blasius de). Backmonostra = Bátmonostor. (Die 
Matrikel der Ungarischen Nation an der Wiener Universität ... - 392. oldal. (1902.) Ezekből eredően Mok v. Mot nádor a 
Bok, Batk, Bak család nem a Becse-Gregor nemzetséghez tartozik, ami francia eredetű, hanem, a de genere Mot néven 
szereplő nemzetség. Sajnos, amint látjuk ezt vagy ahogyan tapasztaljuk, mindenkoron vannak Heszlmannok, Budenzek, 
Hunfalvvak, akik a téveszméket terjesztik. Ő róluk ma utcák vannak elnevezve, és tanítják munkáikat, de mint rossz, nagyon 
rossz tanulságokat. Tehát Heszlmann nemcsak a székesfehérvári királyi sírokkal bánt kesztyűs kézzel, hanem a Bátmo-
nostori pecséttel is, amit saját bevallása szerint elvesztett. - Lásd: Hankó Ildikó tanulmányait a székesfehérvári feltárásról: 
„Az első templom a Szent István által emelt őskeresztény bazilika, "melyhez talán az ez idő tájt keletkezett román stylnek 
némi elemei vegyültek". 2. A második "III. Béla előtt, vagyis először újra épült templom stylje, a kora román lehetett, mely-
hez az e király sírjában talált apróbb régiségek is.” In: Királyaink tömegsírban. - Mi volt a? Egy 3 tornyú monostor, tehát 
lehet, hogy ezért. Ez akkor maga az összeesküvés gyakorlata, tán éppen a Habsburg-ház megbízásából. Mert akkor még a 
nemek-ágak épen megvoltak az ős főnemesek leszármazásai táblái. A Becsei nevű előbb Töttös helységet szerezte meg Bát-
monostor szomszédságában, majd a nádor Erdélybe vonulása után többször kísérletet tett Bakmonostor és a vár megszer-
zésére, de sikertelenül. Majd később, már, mint Töttös nevű, a pilisi ispánságot kéri a királytól, úgy Bakmonostort is és az 
ehhez tartozó területeket. Károly Róbert 1322-ben megajándékozza Becsei Imrét, később Becsei Töttös felveszi a Bátmo-
nostori előnevet is. A Pallas nagy lexikona: Becsei. Becse-Gregor nemzetség egyik ágát nevezték így. Alapítója B. ... királyi 
főajtónálló mester, kinek ivadékai a Bátmonostori Töttös nevet vették föl. 
Bakmonostorról, a Bak várról erről a korszakról, a Mok vagy Mot nádorról a Turul című gyűjteményben a Magyar Heraldikai 
és Genealógiai Társaság Közlönyeiben olvashatunk bővebben az 1883-1900-ig tartó részekben. A Becsei-Töttös családról 
Bács-Bodrog vármegye kutatójától lehet többet megtudni. A Tötös név eredetileg a helyi „táltos” megfelelője. Így lett tehát 
egy francia származású családból táltos nevű egy kis ügyességgel. (!) Lásd erről: Iványi István: Bács-Bodrog vármegye 
Földrajzi és történelmi helynévtárát I-IV. kötet, Szabadka, 1907-1909. I-II. 25.,41. p., Paulinosokról: „ de Scta. Cruce in in-
sula Danobii (Bodrog-Sziget, Batina (Kőszeg) alatt, éppen Vörösmart mellett) István testvér 1187-ben. 1231-ben bizonyos 
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terra Zoyl-ban Tamás comessel, aki Zondban is birtokos, és a szentléleki monostorral (Bátmonostor) a szentkereszti mo-
nostornak is volt birtoka. I-II. köt. 56-58. p  Fehér egyházról: I-II. köt,  42. p. Heszlemann Imréről: 25. p. 
87 A Képes krónika bevezetőjének részlete. Bollók János fordítása.   
88 Katona XI. 204. – Fejér X/1. 336. (Pécsi püspöki lt). 
89 Magyarságtudományi Füzetek: Kisenciklopédia 19. Budapest: MVSZ, 2012.  A Magyar Nemzet…  In: Kocsis István: A 
Szent Korona védőboltozata p. 11. 
90 „Megjegyzem ez alkalommal még, hogy a velencei köztársaság nemességének anyakönyve, az ú. n. libroďoro (aranykönyv) 
is, melyről azt hirdették, hogy 1797-ben elégett, a frári-levéltárban őriztetik. Hiszen 1797-ben csak az államnévtár néhány 
példánya éghetett el.” (Theíner, Monumenta Historica Hungariam Sacram illustrentia, I. köt. 107. 1.) 
91 „A Hunyadi család eredetével kapcsolatosan Fráter Lénárt átfogó kutatásokat végzett a két világháború között. Munká-
jának eredményét a „Hunyadi magyar származása okleveleken” című könyvben foglalta össze. Fráter Lénárt oklevél- és cí-
merkutatásokra alapozva arra a következtetésre jutott, hogy Hunyadi János Vereb Péter fia (János Hunyadi), Hunyadi 
Mátyás pedig Vereb Péter unokája volt. A Vereb család a Hunyadi család őse, a Hunyadiak és a Pálos-rend kapcsolata 
újabb adalékokkal gazdagodik. A Vereb család alapította 1370-ben Mátraverebély-Szentkút második kegytemplomát, átépít-
ve az eredeti kis gótikus templomot. Ebben az évben pálos kolostor alapítására is sor került.” Lásd erről bővebben: Magyar-
ságtudományi Füzetek: Kisenciklopédia 19.  Budapest: MVSZ, 2012. A Magyar Nemzet… In: Bakk István: A Pálos Rend 
szerepe a magyar nemzet életében 28-36. p. 
92 Lásd erről a Teleki festményt, ahol S. Brukenthalt festették Teleki hátterébe. 
93 Ez a György a síremlékkel bíró Péter alvajda atyja. DL. 177 és 176. (Petrus, filius Georgii, filius Joannis de Veréb.) kiadó 
az Egri Káptalan. Tartalmi átírás 1780. 
94 Anj. okt. II. k. 567. 1. 
95 DL 65861 
96 DL 14115 
97 A kép festője Helbing Ferenc (1870-1958) magyar grafikus és festő. Az Iparművészeti Főiskola egykori rektora. Meg-
jegyzés: Magyarok és a szövetségeseik: Hunyadi János kb. 12.000 fős banderiális serege; Szilágyi Mihály kb. 7.000 vár-
védője; kb. 200 kisebb hajó. Kapisztrán János kb. 18–20.000 fős keresztes csapata;. Törökök: II. Mehmed kb. 60-70.000 
fős serege, kb. 60–70.000 fő kisegítő csapat (szolgák, kereskedők, stb.); kb. 200 hajóból (ebből 64 hadigálya) álló flotta; kb. 
150–200 ágyú (a hajóágyúkkal együtt). Forrás: bibl.szeged.hu 
98 III. Kallixtusz pápa (sz: 1378. december 31. Játiva - †1458. augusztus 6. Valencia, élt 79 évet. A nándorfehérvári csata 
győzelmének emlékére a déli harangszó elrendelője. Pápa 1455 – 1458 között (3 év, 4 hónap) (Callistus Tertius neve: 
Alfonso, de Borgia (katalán), unokaöccse - I. SÁNDOR 1431. január 1. – †1503. augusztus 18. élt 72 évet pápa volt 1492-
1503 között (11 évig pápa) Alexander Sextus néven. Eredeti neve: Rodrigo de Borgia (katalán), született Játivában, meghalt 
Valenciában. Rodrigó III. Kallixtusz unokaöccse. Megjegyzés: Mátyás király halála után egri érsek és péterváradi apát volt 
Alfonso, de Borgiának (katalán), unokaöccse Rodrigo de Borga (katalán). 
99 A székelység szempontjából fontos dokumentum lenne az első lustra (összeírás), amelyre a király Besztercéről adott uta-
sítást ezen oklevélben. 1473-ban készült az összeírás, de jelenleg nem lelhető fel. Fontos adat lenne a lustra az ősfoglalás 
jogát bíró a későbbiekben bebírónak nevezett, pénzzel szerzett előjogokat képviselő családok adatolásában. In: Szádeczky 
Kardoss Lajos, 56-58. p. A „bebíró családokra” vonatkozóan: sajnos a székelység vezetői rétegének hígulása is megtörtént. 
In. Orbán Balázs: Kiegészítések a Székelyföld leírásához. Háromszék. Charta Kft. Sepsiszentgyörgy, 2002. 239. p. 
100 Lásd: A Vitae Fratrum…-ban (Varia Paulina III.) és a Ex Gyöngyössino 3. ad annum 1457. In: Varia Paulina III. 
Gyöngyösi Gergely: I. Remete Szent Pál Remete Testvéreinek Élete, Pilisszántó: Fráter György Alapítvány, 1998. Fordí-
tották: Árva Vince, Csanád Béla. Csonka Ferenc Továbbiakban: Varia Paulina III. Lásd a Jordánszky kódexben.  
101  Gyöngyösi Gergelynél 
102 Fordította Virág Barnabás. 
103 Szent Jeromos (347- 419) 
104  Wolfgang Lazius: Magyarország – 1556. Imádsággal Patrona Hungariae-hoz. 
105 „A falu patak-menti főutcájából szerteágazó utcákba, mint kis mellékpatakokba a csermelyek, úgy torkollnak a domb-
oldalakon megtelepült egyes nemzetségek telkei között az apró zsákutcák. A településtérképen ez a régi nemzetségi élet, 
vérségi kapcsolatrendszer vetülete, a telkeken pedig az egykori félszilaj állattartás emléke napjainkig az udvartól külön kerí-
tett akol (tehát az ún. kettős udvar). A nemzetségi zsákutcás településben és a marhaakolnak elkerített udvarrészben régi 
székelyföldi előképeket látunk.” In: Kós Károly: Moldvai művészet 11-12. p. 
106 Ákosfalvi Szilágyi László: A székely nemesi rend társadalom, Budapest, 1937. 
107 Kat. XVII. 199.; Bándy Vilmos: A „Nobilis” Primorok, grandok és lordok. A magyar és székely nemesség és az európai 
népek nemesi rendjeinek tükrében 2. kiad. Budapest: Bethlen Gábor Irodalmi és Nyomdai Rt.:, 1942. 23-24. p. 
108 Swanz, R. C. 
109 Anonymus: Gesta Hungarorum. Kezdődik az előbeszéd a magyarok cselekedeteihez. 
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Máté Bálint 
 

FERENC FERDINÁND 
Ein war kein Grüsser /Karl Krauss/ 

 

 
 

Az értelem és annak megnyilvánulása 
(Ferenc Ferdinánd) 

 
A mottó: nem volt nyájas senkivel (azt hiszem, 
életét ilyen módon lehet összefoglalni, ahogyan az 
osztrák író K. Krauss tette.) 
Általánosítani nem szabad az élet bármely terü-
letéről legyen szó, de mégis elől járóban egy kis 
történet: Jó pár esztendeje már, hogy egy alka-
lommal Münchenben egy echte bajos azt mondta 
egy echte bajorról: "olyan hülye, mint egy oszt-
rák". Vélhetően nem a szeretet vezérelte a jó em-
bert... Persze Svájcban is hasonlót hallottam, ami-
kor is kijelentették: két osztrák együtt az már for-
radalom, három osztrák – nos olyan nincsen, mert 
közülük ez egyik német.... 
Ezután a kissé hétköznapi s bizarr bevezető után 
beszéljünk a csehek által csak: Konopystei-nek 
nevezett egész életében magyar gyűlölő, s valljuk 
be őszintén cseppet sem túlművelt főhősünkről. 
 

 
 

Konopisch kastély (a császár nászajándékul adta) 

Vannak emberek, akik egész életükben bármilyen 
megaláztatásban van részük nem érzik a dolgok 
súlyát. Ilyen ember volt a trónörökös úr is. Nem 
kívánom azt a stílust teljes mértékben átvenni, 
amelyet báró Eöttevényi Olivér az 1929-ben meg-
jelent könyvében tette, hiszen akkor gondolatait a 
megcsonkított Haza illetve a megcsonkítás oko-
zója – Habsburg-ház vezérelte s a tökéletes tény-
szerűség mellett sokszor gúnyba fulladtak mon-
datai. 
A név sokat jelent egy ember életében, de egy arc, 
egy kép, amely megrögződik a másik emberben, 
nos talán az többet jelenthet. Személyes megjegy-
zésem bármikor látom főhősünk képét ugyanaz a 
bárgyú kép, amely általában egy Habsburgot 
jellemez – volt belőlük elég történelmünk során, 
sőt egyet még a már halálos beteg II. János Pál 
Boldoggá is avatott – az a semmibe révedő ferenc-
józsefi tekintet néz vissza ránk. Ferenc József ma-
ga is műveletlen, hiszen vagy a bárgyú népszín-
műveket nézte – mert csak azt értette meg, – vagy 
a színésznőket pl.: Schratt Katalin / ember volt, 
de az unoka öcsike német szóval: idiot. 
Szinte semmihez sem értett, s mindent ígért a 
szlávoknak – mint IV. Károly – a hatalomért, csak 
egyszer császár lehessen. Imádta a szerbeket is – 
ez lett a veszte, hiszen ők nem kegyet akartak el-
fogadni, hanem Nagy-Szerbiát harccal a tökéletlen 
Habsburgokat legyőzve létrehozni. 

 
Nézzük e fényes tekintetû embernek az életútját: 
 

1863-ban Grazban született, s apja Károly 
Lajos főherceg Ferenc József öccse volt. 

A tanulásban annak ellenére, hogy házitaní-
tók álltak rendelkezésére nem igazán jeleskedett. 
A nyelvekre és más a kor szellemének megfelelő 
tudományokra nem mutatott fogékonyságot. 

Fiatal korától súlyos tüdőbeteg volt, s évtize-
dekig küzdött a gyógyulás reményében. Állítólag 
Egyiptomban sikerült nagyon jó eredményeket 
produkálnia, mellyel majdnem teljesen gyógyultan 
tért haza az egy éves hajóútról. Megjegyzendő: 
hosszú távolléteinek alkalmával mindig magányos 
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volt, s mint pl. Rudolf trónörökös: mélységesen 
ragaszkodott szüleihez, hosszú levelekben taglalta 
magányosságát és nagyon sűrűn írta ezen iromá-
nyokat szüleinek. 

Amiben még hasonlított Rudolfra: imádta a 
nőket és ha nem is élt annyira kicsapongó életet, 
mint trónörökös elődje, mégis rengeteg szeretője 
volt. Ebbe a "körbe" tartozott Chotek Zsófia – vagy 
Sophie – a későbbi felesége is. 

Talán a "lelkében megszólaló hang" talán más 
késztette a házasságra, mindenesetre amikor elje-
gyezte jövendőbelijét egy egész birodalom hördült 
fel. 

A császár – aki hét évig gondolkozott fia ha-
lála után, hogy ki legyen a trónörökös – állítólag 
rettenetes haragra gerjedt. Magához rendelte – 
mint egy igazgató a renitens diákot – s megpró-
bálta értésére adni, hogy házassági terve ezzel a 
cseh grófnővel: kivitelezhetetlen. 

(A magyarok már a trónörökössé történő kine-
vezéskor jelezték felháborodásukat – de erről 
majd később.) 
 

 
 

Chotek Zsófia idilli festmény a cseh grófnõrõl 

 
A "nemesi vér" ugyan csörgedezett a kiválasz-

tott asszonyban, de nem volt főhercegnő, hercegnő 
sem csak az egyik főhercegnő udvarhölgye. Mi-
csoda skandallum! 

Ferenc Ferdinánd hajthatatlan volt. Évekig 
tartott a huzavona, s az udvari szakértők törvény-
könyveket bújtak, a szokásjogot emlegették és 
megszületett a döntés: amennyiben a házasság lét-
rejön abban az esetben az morganatikus azaz: ran-
gon aluli lesz. 

Szigorú arccal jelent meg 1900 tavaszán va-
lamennyi titkos tanácsos azon a rövid aktuson, 
melyen az írásba foglalt "követelmények" felolva-
sást és aláírást nyertek. 

Tulajdonképpen ez egy diktátum volt, mely-
ben a császár egyoldalúan kijelentette: a házasság 
létrejöhet, de az rangon aluli lesz, továbbá a fele-
ség a "Hoheit" /felség/ megszólítás nem, csak 
Fürstin (hercegnő, de nem Herzogin!) megszólítás 
illeti meg. Korábban ugyanis Ferenc József Ho-
henberg hercegnői címet adományozott Chotek 
Zsófiának. A születendő gyermekek nem viselhe-
tik a Habsburg családnevet, s így igényt sem tart-
hatnak a trónra. 

Mindez tökéletesen megfogalmazva, részlete-
sen és pontosan kidolgozva került az irományba. 
Ferenc Ferdinánd azzal a meggyőződéssel írta alá, 
hogy ha uralkodó lesz mindent – többek ezt is – 
megreformál. 

Tizenöt perc volt a felolvasás és az aláírás. 
Ennyi. Egy birodalom sorsa látszólag eldőlt. 

A házassági szertartás kissé "bizarr" volt, hi-
szen a portugál infánsnőn, – aki Károly Lajos má-
sodik felesége volt és ezen házasságból származó 
két féltestvéren kívül – a család többi tagja így az 
"identitás" zavarban szenvedő Ottó, a rangjáról le-
mondó Ferdinánd, – aki Burg Ferdinándként élte 
életét – továbbá maga az "örömapa" sem vett részt. 

A Konopisch-ben levő kastélyt nászajándék-
ként kapták meg, s annak kis templomában fogad-
tak örök hűséget egymásnak Chotek Zsófia és 
Ferenc Ferdinánd mint trónörökös. 

Érdekesség: Ferenc Ferdinánd bosszúálló 
volt, s nem felejtette el a hozzátartozók távol ma-
radását, s ezt a későbbiekben kinyilvánította bizo-
nyos cselekedeteiben. Ezen magatartás a társada-
lom más tagjaira is igaz volt, hiszen feljegyezték, 
hogy egy alkalommal egy kadét kijavította téve-
dését a flottánál tett látogatása alkalmából, s 
mintegy "viszonzásképpen" másnaptól már nem 
volt tengerész... Pedig igaza volt, csak rosszkor 
rossz helyen szólalt meg. 

Nos, a soknyelvű birodalom valamennyi tag-
jának ellenszenve irányult a trónörökösre. 
Konopisch-ben udvartartást rendezett be és egy 
ettől nagyobbat a bécsi Belvedere palotában. Ud-
vari fő emberei voltak, és saját nagyon jól kiépí-
tett kémhálózata. Ezek időben figyelmeztették a 
Szerbiában fennálló puskaporos helyzetre is, de 
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Ferdinánd makacs és önfejű volt, mint minden 
családtagja. 
 

 
 

A bécsi Belvedere palota 

 
A vagyona hatalmas volt, hiszen az Észak 

Olaszországban élt Habsburgok utolsó leszárma-
zottja rá hagyományozta vagyonát. Ez volt az Este 
örökség. Palotákkal és pénzzel. 

Így nivellálódott a bécsi udvar szemében va-
lamelyest, bár Zsófiát továbbra is lenézték és ki-
nevették a háta mögött. 

Keveset tartózkodott a Burgban és igyekezett 
császári nagybátyját ritkán látogatni. Amikor az 
hívatta, mert pl. a birodalmat kellett képviselni 
akkor megjelent, de nem fontoskodott, s igyeke-
zett háttérbe vonulni! 

Belső emberei beszélték, hogy sokszor kicsú-
folta a császárt pl.: primitív étkezési szokásai mi-
att. A maga módján tehát visszalőtt a személyét ért 
sérelmek, megaláztatások miatt. 

Életét a betegsége elhatalmasodásáig a kato-
naság töltötte ki, s táborszernagyi rendfokozat 
volt, amely rangot megkapta. Többek között a bu-
dapesti 32-es ezred tulajdonosa volt. (A teret ezen 
katonáknak mintegy örök emléket állítva nevezték 
el.) 
 

Már az 1815-ös Bécsi Kongresszuson elhang-
zott: a Balkán egy puskaporos hordó. Nos, ez a ki-
jelentés a mai napig igaz. Általában a szláv népek 
csak kemény elnyomás alatt tudnak élni. Ezt 
Ferenc József mondta, s véletlenül igaza volt. 
Gondoljunk csak a mai délszláv államokra Szlo-
vénia és esetleg Dalmácia kivételével, vagy volt 
Nagy Testvérünkre, Oroszországra. Őket is csak a 
cár, de még inkább Sztálin tudta "kordában tar-
tani". 

Szerbia, ahol mindig is csak háborúk dúltak, 
s ahol a férfi lakosság évszázadokon keresztül a 
fegyverforgatást értette, vagy mint katona, vagy 

mint határőrző granicsár. A XX. század elejére el-
veszítette Bosznia-Hercegovina térségét. Nagy ál-
modozások következtek éveken keresztül, hogy 
milyen módon lehetne visszaállítani Nagy-
Szerbiát. 

Az álmodozók között volt a Monarchia egyik 
halálos ellensége az "Apis"/méh/ fedőnéven a 
szerb hírszerzést vezető Dragutin Dimitrijevic is. 
 

 
 

Apis ezredes /Dragutin Dimitrijevic/ 

 
Terroristákat képzett ki, s juttatott Boszniába 

egy későbbi akció érdekében. Volt neki múltja – 
ha nem is túl fényes, hiszen a szerb király elleni 
merényletet a belgrádi Konak palotában ő szer-
vezte. A királyt ugyanis a fellázadt tisztek szinte 
darabokra kaszabolták, majd kidobták a palotá-
ból. Azt hiszem a délszláv háború mostanában fe-
lelősségre vont nagyobb bűnösei e tekintetben 
nem vallottak szégyent. 

Apis választása egy mogorva cigányképű 19 
éves tüdőbeteg diákra esett. Ő volt a végrehajtók 
egyike. Gavrillo Princip. 

A három "terrorista" közül ő volt, aki fegy-
veres kiképzést is kapott. 
 
 
 
 
 
 Gavrillo Princip 
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Ferenc Ferdinándra visszatérve élte a nyo-
morgó gazdagok trónörökösi életét. 

Gyermekei születtek, akik a Hohenberg csa-
ládnevet kapták. Ő nem törődött ezzel, s azzal 
sem, hogy egyre több ellenséges szempár tekintett 
rá. Még az általa imádott csehek is bírálták, s nem 
beszélve a szerbekről. 

A Monarchia titkosrendőrsége Európában a 
legjobb volt és időben figyelmeztették a trónörö-
köst, hogy sok helyen veszélyben forog az élete. 

Így volt ez 1914-ben is a bosnyák földön 
Sarajevo közelében megtartott hadgyakorlat alkal-
mával is. 

Ferenc Ferdinánd "waffenrock" kabátja he-
lyenként páncéllal volt megerősítve. Mélységesen 
vallásos volt – mint minden Habsburg – mégis ka-
bátja alá egy hosszú ezüstláncon több vallás amu-
lettjét felaggatva viselte. Elindult végzetes útjára. 

Két olyan útvonal létezett, melyen haladha-
tott, s kora reggel a két gépkocsi vezetője közül 
csak az egyik tudott a módosításról. A másik – aki 
a trónörökös párt szállította – észrevette, hogy 
rossz irányba halad. Fékezett, majd tolatni szere-
tett volna, de az autó nem engedelmeskedett. 

A tömegben Gavrilo Princip is ott volt, egé-
szen közel az eseményekhez. Odalépett az autó-
hoz, s leadott két lövést pisztolyából. Egyet 
Ferenc Ferdinánd nyakszirtjére, a másik Hohen-
berg hercegnő medencéjét érte. Rövid időn belül 
bekövetkezett a tragédia. 

Principet elfogták és érdekes módon sem a 
tömeg – aki addig éljenzett – nem lincselte meg, 
sem a rendőrök nem lőttek rá. 

Még érdekesebb volt az ítélet: várbörtön, ahol 
1929-ben meghalt Gavrilo Princip. 
 

 
 

A trónörököst és feleségét szállító Stift&Graf 

 
Ferenc József könnyet sem hullatott a hír hal-

latára (igaz a fiát sem siratta meg), viszont a két 
már halott embert úgy is megkülönböztette, hogy 
Ferenc Ferdinánd mivel rangban felesége felett 
állt ravatala magasabb volt mint házastársáé. (Le-
het a Montenuvo herceg udvarmester túlkapása 
volt) 
 

Természetes volt, hogy nem a bécsi Kapuci-
nus kriptába temetik az elhunytakat, mivel arra 
csak Ferenc Ferdinánd lett volna jogosult, de ő 
írásba foglalta, hogy nyugvóhelyük ne külön le-
gyen, hanem együtt a Duna melletti Artstetten-
ben. 

Érdekes, hogy vannak, akiknek még haláluk 
esetén sincsen nyugalmuk, hiszen a két koporsót a 
Dunán átszállító komp viharba került, s a lovak 
megvadultak, s majdnem mindez a vízben kötött 
ki. 
 

 

 
 

Az arstetteni kripta, amiben egy volt Habsburg és egy majdnem Habsburg nyugszik 
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Somos Zsuzsanna 
 

II. Rákóczi Ferenc vezérlõ fejedelem bujdosása 
Grosbois (Franciaország) 

 
A Sénárti erdőn át (metró: RER D2) jutha-

tunk Yerres községbe, amely az erdőn átfolyó 
azonos nevű folyóról kapta nevét. A helység arról 
nevezetes, hogy a Francia Forradalomig itt állt a 
janzenista camalduli szerzetesház/kolostor. A 
szerzetesrendet Franciaországban 1012-ben alapí-
tották az Apenninek alatt, a Camalduli mezősé-
gen. A szerzetesek saját szabályzatuk szerint éltek 
magányosan, különálló cellaházaikban, csak a 
szentmiséken, imákon és a fő ünnepeken az ebéd-
lőben, a közös étkezéseknél találkoztak egymás-
sal. A világon mindenkiért imádkoztak. Fehér ru-
hájuk azt jelezte, hogy ők meghaltak a világ szá-
mára. 

Hazánkban a camalduli szerzetesrend csak 
néhány évtizeden át működött, a XVII. században 
váltak ismertté: első kolostoruk Nyitra mellett,    
Zoborban volt, miután a Szent István által alapí-
tott Szent Benedek rendi kolostort nekik ajándé-
kozták. Magyarországon nem vált népszerűvé, de 
Lengyelországban ma is működik. Talán ez a ma-
gyarázata annak, hogy II. Rákóczi Ferenc, akinek 
birtokai is voltak a mai Lengyelországban, ked-
velte őket. 
 

 
 

1. kép 

Yerres községben tábla mutatja az utat a    haj-
dani kolostor, Grosbois romjaihoz, amelyet a 
Francia Forradalomban romboltak le. Az egykori 
kolostori terület fallal van körülvéve, „Veszélyes” 
feliratú táblák mutatják, hogy megközelíthetetlen. 
A    Rákóczi úton végig sétálva juthatunk el az    Em-
lékműhöz (1. kép), amely egy obeliszkre és/vagy 
kopjafára hasonlít a szépen gondozott parkban. Az 
emlékművet a magyar és francia nyelvű feliratok 
tanúsága szerint 1937-ben alapították (2. kép): 
 

 
 

2. kép 
 

„II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) emlékére, aki 
XIV. Lajos szövetségese, a magyar függetlenségi 
harc vezetője volt. 1713-1717. között a grosbois-i 
kamalduliak kolostorának visszavonultságában 
élt. Akarata szerint a szíve ebben a földben nyug-
szik békében.” 
 

„Ezen emlékművet a franciaországi magyar szö-
vetség állította fel a magyar kolónia adományaiból 
e helyen, ahol a száműzött fejedelem szíve porlad. 
MCMXXXVII.” 
 

„Magyar Kolónia ajándéka Yerres községének az 
MCMXXXVII. évben hálája jeléül, hogy befogad-
ta a száműzött hőst”. 
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Az emlékmûrõl 
 

Az emlékoszlop Csáky József szobrász alkotá-
sa. Az emlékhely a Franciaországban élő magya-
rok ismert zarándokhelye. A párizsi magyar szer-
vezetek Yerres község önkormányzatával együtt 
minden év szeptemberében megemlékeznek a fe-
jedelem haláláról. Ökumenikus istentiszteletet 
tartanak a templomban, majd katonai tiszteletadás 
és koszorúzás után a kis parkban állófogadást ren-
deznek, ahol műsoros ebéden találkoznak a ma-
gyarok és a franciák. 

 
II. Rákóczi Ferenc életútja 

(1676. március 27. Borsi - 1735. április 8. Rodostó) 
 

II. Rákóczi Ferenc apai ágon az erdélyi feje-
delmektől, anyai ágon a Zrínyiektől származott. 
Korán árvaságra jutott, később nevelőapja 
Thököly Imre lett. 

 

Gyermekkorának nagy eseménye Munkács 
várának ostroma volt, amelyet anyja, Zrínyi Ilona 
hősiesen védett a császári hadak, Caraffa seregei 
ellen. 1688-ban a vár elesett. Apja végrendelete 
értelmében a gyámság I. Lipót császárra szállt, aki    
Kollonics bíborosra    bízta a fiú nevelését. 

 

Az ifjú Rákóczi így idegen szellemben, kül-
földön tanult. 1692-ben nagykorúsították, ezzel 
Magyarország leggazdagabb főura lett. Első házas-
sági kísérletét a kamarilla meghiúsította, így nem 
csoda, hogy szívből gyűlölte a Habsburgokat. Ba-
rátja, Bercsényi Miklós gróf is arra buzdította, 
hogy lépjen családja örökébe és szálljon szembe a 
császárral. 1694-ben a császár engedélye nélkül 
megházasodott: felesége Amália hessen-wanfied-i 
grófnő lett, aki közeli rokonságban állt a francia 
királlyal, XIV. Lajossal, a Napkirállyal. A házas-
pár kezdetben visszavonultan élt sárosi birtoku-
kon. Három fiuk született. 1697-ben Thököly buj-
dosó kurucai még mindig harcoltak, elfoglaltak 
néhány várat, szerették volna megnyerni vezérük-
nek    Rákóczit, aki egyelőre kitért ez elől. Az 1699. 
jan. 26-án megkötött karlócai béke Thökölyt és 
Zrínyi Ilonát száműzte. Ekkor folyt a spanyol örö-
kösödési háború, amelyben a francia király, XIV. 
Lajos a Habsburgokkal állt szemben. Rákóczi 
kapcsolatot keresett a francia királlyal, levelét 
azonban elfogták, így 1701. ápr. 18-án letartóztat- 
 

ták nagysárosi kastélyában. Több állomás után vé-
gül Bécsújhelyen börtönözték be, ahol halálos íté-
letére várt. Felesége 1701. nov. 7-én megszöktet-
te, és apródja, Berzeviczy Ádám kíséretében    Len-
gyelországba menekült. Itt találkozott barátjával, 
Bercsényivel és ismét felvették a kapcsolatot a 
francia udvarral. A spanyol örökösödési háború 
miatt a Magyarországon állomásozó császári csa-
patokat kivezényelték az országból, így a kuruc 
felkelés ismét kibontakozhatott: Rákóczit kérték 
fel vezetőjüknek Munkácson. 

1703. jún. 15-én Lengyelországban Esze Ta-
más csapatai csatlakoztak hozzá, és ehhez még 
hozzájött Bercsényi némi francia pénzen vett 600 
főnyi zsoldos-serege. 

Rákóczi Kiáltványt bocsájtott ki a szabolcsi 
nemességhez, akikhez nem csak a hajdúk csatla-
koztak, és ezzel az erővel a Dunántúl nagy részét 
sikerült elfoglalnia. 

Mivel az osztrákoknak több fronton kellett 
harcolni, tárgyalást kezdeményeztek Rákóczival. 

1704. augusztusban azonban győztek az oszt-
rákok    (Höhstadt) az egyesített francia-bajor sere-
gek felett, és a spanyol örökösödési háborúban fö-
lénybe kerültek. Így megakadályozták, hogy a ku-
ruc csapatok a bajor-francia haderővel egyesül-
hessenek. Ezzel nehéz helyzetbe került Rákóczi 
mind hadi, mind anyagi értelemben. Ezüstpénz 
helyett rézpénzt bocsátott ki a pénzhiány megol-
dására, amit azonban nem volt könnyű forgalom-
ban tartania. 

1705. júl. 3-án tartott gyömrői beszéde átme-
neti sikereket hozott. 

1705. szeptemberben Szécsényben ország-
gyűlést tartottak, ahol vezérlő fejedelemmé válasz-
tották, felhatalmazták a külügyek és a béketárgya-
lások irányítására. 

1706. óta Rákóczi seregei fokozatosan vissza-
szorultak. 

1707. jún. 13-án az Ónodon tartott ország-
gyűlés kimondta a Habsburg ház trónfosztását. 
Sajnos, XIV. Lajos francia király továbbra sem írt 
alá semmiféle szövetséget a magyar fejedelemmel, 
így a szabadságharc magára maradt. 

1708. aug. 3-án a trencséni csatában a feje-
delem lova felbukott, Rákóczi ájultan esett le róla. 
Mivel a kurucok azt hitték, hogy meghalt, az egész 
had szétfutott. Ezt a csatavesztést többé nem he-
verték ki. Egyre több kuruc vezér állt be a császár 
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seregébe büntetlenséget remélve. A felépült Rá-
kóczi visszaszorult Munkács és Szatmár környé-
kére: Romhánynál zsoldos seregével nyílt csatát 
vívott, kezdetben győztek a magyarok, de az oszt-
rákok szervezett ellenállása szétverte a csapa-
tokat. 

 

A fejedelem nem bízott a császári megbízott, 
Pálffy János szavában, és 1711. febr. 21-én el-
hagyta Magyarországot Lengyelország felé véve az 
irányt. Rákóczi távoztában Károlyi Sándorra ru-
házta hadainak főparancsnokságát. Károlyi foly-
tatta a korábban megkezdett tárgyalásokat a csá-
szári megbízottal, Pálffyval, és a teljes katonai ve-
reség elkerülése érdekében – a fejedelemmel el-
lentétben – megkötötte a békét. 

 

(Károlyi Sándor ezen tettéért a Habsburg csá-
szártól grófi koronát és 50.000 arany értékben bir-
tokot kapott. Ráadásul a bécsi armális-piktor a 
grófi koronára tévedésből két gyönggyel többet ta-
lált festeni, mint a többi magyar gróf koronájára, 
így lett tizenegy ága a Károlyiak koronájának. 
Közel 200 év múlva ivadéka, Károlyi Mihály köz-
társaságot csinált Magyarországból, miközben gő-
gösen hordta a Habsburgok adományozta koronát 
és azokat, akiktől a koronát kapta, csak Habsburg 
Károlynak és Habsburg Józsefnek nevezte. 
Ugyanakkor a király vonatát, autóját és az Ope-
rában páholyát használta. – Károlyi Mihály hordta 
a Habsburgok adományozta rangot, miközben a 
Habsburgokat megfosztotta rangjuktól.) 

 

1711. ápr. 30-án Szatmár mellett a nagymaj-
tényi mezőn 12.000 kuruc letette a fegyvert, át-
adta zászlóit és hűséget esküdött az osztrák csá-
szárnak. A megkötött szatmári béke kegyelmet 
adott volna a fejedelemnek, szabadon távozhatott 
volna, ha leteszi a hűségesküt. A fejedelem ezt 
nem fogadta el, mivel nem tartotta érvényesnek a 
szatmári békét, és a császár ígéretében sem bízott. 

 
A bujdosás évei 

 
1711-1712-ben Lengyelországban maradt, 

Sárosi gróf álnéven élt Danckában    (Danzig). 
1712. nov. 16-án Angliába ment, ahol a bécsi ud-
var tiltakozása miatt nem fogadta a királynő. Az-
után Franciaországba hajózott, 1713. jan. 13-án 
Dieppe-ben szállt partra. Nemsokára emlékiratot 
nyújtott be XIV. Lajosnak, amelyben szolgálataira  

hivatkozott és kérte, hogy a békekötéskor ne fe-
ledkezzek meg Magyarországról. 

Franciaországban több, ma már azonosítha-
tatlan helyen lakott. A fejedelem haláláig kísé-
retében maradt fiatal kamarása, Zágoni Mikes 
Kelemen. Így feltehetően alkalmuk lehetett a 
francia szalon-életben való részvételre is. A leghí-
resebb irodalmi szalont Mme de Sévigné (született 
Marie de Rabutin-Chantal: 1626-1696) tartotta. A 
marquisse lakosztályának egy része eredeti pom-
pájában látogatható a Carnavalet múzeumban (a 
Mansart által épített Hotel et Musée Carnavalet – 
23 Rue de Sévigné), aki nevét 1677-1696. között 
jó néhány szellemes levéllel tette halhatatlanná, 
mivel a kor számos kiemelkedő íróját és gondol-
kodóját látta vendégül szalonjában. A leveleket 
távollévő lányának írta. Ezek szolgálhattak minta-
ként Mikes Kelemen számára Rodostóban írt leve-
lei megírásához. 

A fejedelem vallásos érzülete és a királyi ud-
var visszatetsző pompája, valamint a békekötésnél 
(Utrecht, Rastatt) való mellőzése miatt visszavo-
nult a Párizs-környéki kolostorba (Grosbois). Itt 
kezdte meg írásait (Confessio peccatoris, Memo-
ire). 

1717. aug. 16.-án elhagyta Grosboist, majd 
Dél-Franciaországból török földre költözött. 

Végrendelete Rodostóban kelt 1732. okt. 27-
én, amelyben kérte, hogy szívét Grosboisban te-
messék el. Ez meg is történt: Zay Zsigmond és 
Louis Molitard vitték a szívet egy aranyszelen-
cében Grosboisba, ahol a kolostor sírkertjében el-
temették. Az akkori házfőnök a templomban en-
nek emlékére emléktáblát helyeztetett el. 

A szelencét sokan és sokszor keresték, de 
nem akadtak nyomára. 
 

Epilógus 
 

Rákóczi fejedelem neve szorosan összefügg 
az általa 1703-ban indított szabadságharccal, 
amely révén Magyarország függetlenségét kívánta 
visszaszerezni. Harca, bár nem járt sikerrel, siker 
volt mégis: a Habsburgok Erdélyt elismerték és 
nem gyarmatosították. A magyarság a fejedelmet 
tisztalelkű, mélyen vallásos és becsületes vezető-
jeként tiszteli, aki végig kitartott a magyar füg-
getlenség ügye mellett. Ragyogó emléke örökké 
él. 
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Somos Zsuzsanna 
 

A Magyar Szent Korona sorsa a mai Skóciában 
 

2013. szeptember első hetének hétvégéjét 
Skóciában, Edinburgh-ban töltöttem családom-
mal. Első utunk a lávaszikla-magaslaton álló im-
pozáns középkori várba vezetett. A gyilokjárón ke-
resztül jutottunk fel a magaslati építményekbe, 
amelyek közül a Királyi Palota részlegében, a volt 
Stuart királyok lakóhelyén, az első szinten látogat-
ható    Crown Room-ban sokkoló feliratra lettem 
figyelmes. U.i. ebben a szobában állították ki a 
skót királyi jelvényeket, amelyeket a pápától a 
XIV. és XV. században kaptak, és megpróbálták a  

korona-típusokról alkotott felfogást egy faliképben 
összefoglalni. Ebben láttam meg a mi Szent Koro-
nánkat (kép). A vázlatos rajzhoz mellékelt szöveg 
volt számomra meghökkentő, mivel ez magyar for-
dításban a következőt jelenti: „Eredetileg csak a 
Szent Római Császár viselhette az íves koronát, 
amely az ő világuralmi hatalmát jelképezi. Egy-
szer csak a birodalmi koronát széles körben hasz-
nálni kezdték, több stílusban divatba jött Euró-
pában”    
 

 

 
 
 

Nos, hogy is állunk hát a Magyar Szent Ko-
rona megítélésével?! Számtalan művészettörténeti, 
tudományos és ötvös munka kimutatta és megha-
tározta annak keletkezési körülményeit, szárma-
zási helyét, szimbolikáját, jelentését, de mind-
ezekről a hivatalos magyar álláspont nem vesz tu-
domást. Most olvasom Sumonyi Zoltán „Árpád-
háziak Bizáncban. III. Béla jegyesei” című köny-
vét (Gabo, 2010.), amely 76-79. oldalain a mo-
dern tudományos vizsgálatokkal kizárt összes ba-
darság olvasható a Magyar Szent Koronáról. Ha 
hazánkban ez a helyzet, mit várjunk a tőlünk több 
ezer km-re lévő Skóciától?! Egyszer már hazánk 

és a tudományos élet is adhatna anyagi forrást ar-
ra, hogy őstörténetünket tisztázhassuk. Hisz a ren-
delkezésre álló adatok egész tárháza van meg, 
csak éppen az állásfoglalás hiányzik. És ez nem-
csak a Szent Koronával van így! 

Mai ismereteink szerint a Magyar Szent Ko-
rona két úton juthatott el Szent István királyhoz: 
 
vagy  
 
Nagy Károly (768-814) a rablott avar kincsekkel 
együtt kaparintotta meg Attila koronáját, aki a 
négy világtáj ura volt, így került a Pannóniát ki-
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rabló, népeit irtó Károly birtokába. Ezt használta 
fel 800. dec. 25-én Rómában császárrá koronázá-
sához. 
 

 
 

Nagy Károly monumentális szobra Aachen-ben, a 
fõtéren. Fején íves abroncs-korona van, amely nem 

egyezik meg a német-római hivatalos császári 
koronával. 

 
 A császárt ülő helyzetben, koronával a fején 
temették el, és a sírhelyet 186 év múlva utóda, 
III. Ottó császár felbontotta, a koronát magához 
vette és Rómába vitte. Az akkor regnáló II. Syl-
vester pápa, aki a császár nevelője volt, apostoli 
koronaként Vajk-nak küldte. Így Nagy Károlynak 
az avaroktól rablott koronája III. Ottón keresztül 
visszakerült Magyarországra. 
 
vagy 
 
Chlodvig (482-511), az ötödik francia király ré-
vén, akit az őt koronázó Remigio püspök Reims-
ben szikambernek nevezett (a Képes Krónika sze-
rint Attila újjáépíttette a Duna mentén lévő rom-
várost, Sicambriát, a római Carnumtumot, a mai 
Bad Deutsch Altenburgot), abroncs-koronát vi-
selt.1 Ezt a koronát Clovis király Anasztáziosz 
(491-518) bizánci/konstantinápolyi császártól 
kapta, amely egy kövekkel ékesített aranykorona 
volt, római patríciusi titulussal. Ez volt a legma-

                                                                 
1 Erről felfedezés erejű tanulmányt közölt lapunkban PhS 
Tóth Sándor: Árpád nyomában (2009, 37, 72-82. old.) 

gasabb kitüntetés annak idején. Később a király 
ezt a római Szent Péter templomnak ajánlotta fel 
fogadalmi koronaként, miután tovább díszíthette 
és ez is lehetett a pápa által Istvánnak küldött 
korona. 
 A korona I. Clodvig szikamber király számára 
a hatalom kifejezője volt. Clodvig megosztotta ki-
rályságát négy fia között, így egyikük sem került 
előnyösebb helyzetbe a másiknál, vagyis a király-
ság nem kötődött egy bizonyos koronához (pl. fiai 
közül legfeljebb ketten léphettek be a fővárosba, 
Parisba, egyedül nem). A különböző kalapos koro-
nák után, a Meroving dinasztia kihalásával (751)    
Nagy Károly fején hirtelen megjelenik az abroncs, 
magyar típusú korona a csúcsdíszekkel együtt. E 
koronával, mint egykoron Clodvig, Nagy Károly is 
patrícius rangot kapott. Nem zárható ki, hogy III. 
Leó pápa (795-816) Chlodvig koronájával koro-
názta meg Károlyt, aki ezáltal legalizálhatta kétsé-
gesen szerzett uralmát a frankok és a többi harc-
ban legyőzött és leigázott európai nép felett. 
 Tény, hogy a fiatalon (mérgezésben), utód 
nélkül elhunyt III. Ottót a frankok világuralmi 
trónján II. Henrik, István királyunk sógora követ-
te, aki a fővárost Bambergbe helyezte át. 
 
 

KONKLÚZIÓ 
 
Nem vonom kétségbe a skót tábla tartalmát. Ám 
ekkor felmerül bennem a kérdés: ha Imre herce-
get megkoronázzák az íves abroncskoronával, ak-
kor német-római császár, patrícius, a világ ura lett 
volna?! Ezért kellett meghalnia? 
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Atlantisztól a Kárpát-medencéig 
(Internet) 

 
Korabeli leírások szerint Atlantisz központi városa 
a következőképpen nézett ki: 
    

    
    
Koncentrikus körök oszlopokkal, középen egy 
szent dombbal.    
Kereshetünk hasonló építészeti módot a világban, 
nehezen fogunk találni, vagy mégsem?    
 
 

Bejárta a világsajtót a hír 2005 júniusában, hogy 
7000 éves civilizáció nyomait találták meg a mai 
Ausztria, Szlovákia, Csehország és Kelet-
Németország területén, egy templomépítő népét, 
amely óriás, 150 méter átmérőjű, kör alakú cölö-
pökkel csillagászati megfigyelésekre is alkalmas, 
a kőkörökre emlékeztető templomokat épített.    
 
Ez a templomépítő nép már 300 embernek óriási, 
Stonehenge-hez hasonló építményeket emelt. Eb-
ben a könyvben (lásd a kőkörökről szóló fejeze-
teket az I. részben) kimutatjuk, hogy a kőköröket 
Angliától a Kárpát-medencéig és tovább, az egész 
ókori Szkítia területén, az Eurázsiai-síkságon és 
távolabb, Kínában és Indiában – a szkíták-hunok-
magyarok építették. 
 

 

A The Independent két cikkében azt is megírta, 
hogy ez az európai civilizációt megteremtő nép a 
Kárpát-medencéből (a mai „Észak-Szerbia és Ma-
gyarország területéről”) indult ki i.e. 4800 körül 
(Keys, 2005; Milmo, 2005). 
Ezek a cikkek megállapítják, hogy „ez a régészeti 
felfedezés átírja a történelmet”. 
 
 

Az i. e. 6000-től kezdődő Kárpát-medencei új-
kőkorban (Kalicz, Raczky, 2002, 45.) az áldozati 
helyek körül különleges formájú és funkciójú göd-
rök létének nyomaira bukkantak. 
Ezek legtöbbször a házak közvetlen környezetében 
vagy azokon belül helyezkedtek el, és ismétlődően 
agyaggal lezárt rétegekben faszenes, hamus égett 
betöltésük, illetve a különleges összetételű leletek 
utalnak nem hétköznapi használati módjukra 
(i.m.). 
A rézkorban (i e. 4800-tól) a mély áldozati aknák 
köré kör alaprajzú, tehát különleges formájú épít-
ményt emeltek, s ezeket a kiemelkedő szentély-
áldozati hely előzményeinek tekinthetjük (i. m.). 
 

 
 
Ilyen körárkok találhatók Polgár-Csőszhalomnál 
is, ötszörös körárok-rendszert alkotva. 
A legbelső kör átmérője 70-75 méter, a legkülsőé 
180-190 méter. 
Az üregek 7-10 méter szélesek és 3,8-4,2 méter 
mélyek a mai felszíntől mérve. 
Három cölöpsor veszi körbe a központhoz köze-
lebb álló, 15-17,5 méter széles gyűrűt. 
A cölöpsor faoszlopai 30-40 centiméter széles 
gödrökben álltak. 



RÉGÉSZETI HÍREK 

 41 

A körök központjában negyven méter széles, kör 
alakú terület fekszik dombokkal a közepén, ahol 
13-16 ház és egy központi szentély található. 
A házak sugarasan a kör középpontja felé ren-
dezettek. Nemrég egy hatodik belső kört is fel-
fedeztek (Makkay, 2001, 52; Raczky et al., 1994, 
Raczky, Mündliche Mitteilung; Mesterházy, 2003, 
324-325.). 
A Polgár környéki lelet együttes (ún. Polgár–
Ferenci-hát) legkorábbi, a körárok-rendszer léte-
sítését megelőző megtelepedési időszakát a vonal-
díszes kerámia kultúra legkorábbi fázisa (Szatmár 
II) jellemzi, melynek egy gazdag mellékletű sírja 
i.e. 5480-5320 közötti C14-es időintervallumot 
körvonalaz. 
 

 
 
A település mérete 28 hektár, a központi, kultikus 
célokat szolgáló körárokrendszeré négy hektár 
(Raczky, Anders, Nagy, 2005). 
Kilencvenhét, hossztengelyében kelet-nyugati irá-
nyú, cölöpszerkezetes házat találtak, 88 sírt, gaz-
dag sírmellékletekkel, hatalmas mennyiségű, 
többségében díszített kerámiát (Hajdú, Nagy, 
1999). 
Polgár újkőkori városának minden egyes háza ke-
letre néz, emiatt önmagában is szakrális építmény 
(Raczky és munkatársai, 1999), jelezve a Nap-
kultusz központi szerepét a közösség életében. 
A körárokrendszeren belül igen intenzív telepü-
lési nyomokat sikerült megfigyelni. 
A feltárt területen több sírcsoportot körvonalaz-
tunk, melyek a körárok irányában sűrűsödtek. 
A település e centrális részén az egymásra ra-
kódott rétegek hasonló folyamatra utalnak, mint 
ami az Alföld déli részén a késő neolitikus tellek 
kialakulásához vezetett, illetve végeredményében 
Polgár-Csőszhalom település létrejöttének előzmé-
nye is. 
 

 

 
 
A körárok környezetét számos „különös” régészeti 
momentum jellemzi: J. Kozlowski és M. Kacza-
nowska megfigyelése szerint többek között az itt 
talált igen nagyszámú kerek gödörben gyakran 
fordultak elő őrlőkövek, amelyeket vörös festék 
porítására használtak, majd célzatosan összetör-
tek. 
A körárok közelében igen gazdag mellékletű sírok 
csoportja is napvilágot látott. 
Ezekben az obszidián nukleusz, spondylus és a 
vörös földfesték előfordulása olyan népességet 
sejttet, akik e cserekapcsolatok tevékeny bonyolí-
tói, „haszonélvezői” voltak. 
A Polgár–Ferenci-háton feltárt gazdag sírok leg-
újabb C14 adatai i.e. 5320 és 5030 között szóród-
nak (Raczky, Anders, Nagy, 2005). 
 

 
 
Tehát nem kellett túl messzire mennünk, megta-
láltuk az atlantiszi templomépítészet mását Euró-
pában, mégpedig a Kárpát-medencében. 
 
 

Kik voltak a templomépítő népek: 
T. Douglas Price és munkatársai tollából (Price et 
al., 2001) alapvető jelentőségű munka látott nap-
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világot a nagy tekintélyű Antiquity című régészeti 
szaklapban. 
Ebben a szerzők a legújabb stroncium izotópos 
(izotóp: ugyanazon kémiai elem kicsit más atom-
súlyú változata) vizsgálatokkal kimutatták, hogy a 
történelem előtti Európa első magas műveltsége, a 
vonaldíszes kerámia kultúrája a mai Magyarország 
területéről indult ki i.e. 5700 körül, mégpedig 
nem egyszerűen a kultúra terjedt el, hanem a né-
pesség, bár csak szórványosan, kis csoportokban 
kivándorolva. 
A Rajnához pl. i.e. 5500 körül érkezett meg. 
A vándorlók többsége magas tudással bíró fiatal 
nő. 
Ez a tény a korabeli Kárpát-medencei társadalom 
anyajogú (idegen szóval: matriarchális) jellegére 
éppúgy utal, mint a kimagaslóan magas tudás 
meglétére. 
A kimagaslóan magas tudással bíró személyeket 
az ős- és az ókorban mágusoknak nevezték. 
 

 
 
Ha tehát a korabeli Kárpát-medencében kimagas-
lóan magas tudású nők éltek, akkor itt volt a má-
gusnők európai központja. 
A mágusok a médektől (Hérodotosz, i.e. 
440/1989, 266.), illetve a szkítáktól (Dodds, 
2002, 115.) erednek. 
A nők kiemelkedő szerepe a tudományos és vallá-
si életben szintén a szkíta kultúra jellemzője 
(Davis-Kimball, 2001, 243.). 
Könyvünk eredményei szerint a legújabb régészeti 
tények azt mutatják, hogy a vonaldíszes kerámia 
kultúrája a mesterségesen szűk időkorlátok között 

(pl. i.e. 800-450; Kemenczei, 2002, 67.) elgon-
dolt szkíta kultúra lényeges jegyeit hordozza. 
Tekintettel arra, hogy a szkíták egyik fő központja 
éppen a Kárpát-medence volt, felmerül a gon-
dolat, hogy az itt élt nép legalábbis évezredes 
múltra tekinthet vissza. 
Ezt a gondolatot már régebben felvetettük (Grand-
pierre, 1979). 
Ezzel összhangban, az újabb kutatások egyre ha-
tározottabban támogatják a népek folytonosságá-
nak elméletét (Alinei, 2005). 
 

 
 
Tehát a templomépítők, az atlantiszi kultúra örö-
kösei a szkíták, vagy más néven a királyi nép, a 
fehér hunok voltak. 
 
 

Milyen öreg a legrégebben fellelhető lelet: 
2004-ben jelent meg Blagoje Govedarica, a ham-
burgi egyetem régész professzornője hatalmas mo-
nográfiája (Govedarica, 2004) Zeptertrager –
Herrscher der Steppen címmel, 436 oldalon, 56 
ábrával és 8 fényképpel. 
A cím magyarul: Jogarhordozók – a puszták urai. 
A jogar szó jelentése: királyi kormánypálca. 
Vagyis ismét királyi népről van szó. 
A Govedarica által bemutatott régészeti feltárások 
arra utalnak, hogy a jogarhordozók kultúrája Er-
délyből indult i.e. 5100 körül, és több mint 2000 
éven át állt fenn, legalábbis a bronzkorig. 
A zsugorított, guggoló testhelyzetben temetkezés 
megegyezik a Polgár-Csőszhalomnál i.e. 4800 kö-
rül talált temetkezési móddal. 
Öt kulturális központ állt szoros kapcsolatban 
több mint háromezer éven át: a Kárpát-medence, 
a Duna torkolatvidéke, Etelköz, a Volga-Kaszpi 
körzet és Észak-Kaukázus. 
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A jogarok eleinte kőből készültek, és csúcsukon 
gyakran lófej vagy más állatfej található. 
A jogarhordozók népének fő jellegzetessége a ki-
rályi jogar viselete. 
Egy nép, amely királyokból áll! Megdöbbentő, de 
a régészeti bizonyítékok alapján nem mondhatunk 
mást. 
 
 

Most pedig következzen az eddig ismert legöre-
gebb jogarhordozó sírja: 
Nemrég világszerte nagy feltűnést okozott a 
Moszkvától száz kilométerre északra talált Sungir-
i lelet, amely az i.e. 23-30. évezredből származik, 
és amely a Scientific American címlapjára is fel-
került 2001-ben (Tattersall, 2001). 
 
A Sungir-i lelet az uráli népekhez köthető, 
amelynek a magyar a legjelentősebb képviselője. 
A Sungir-i férficsontvázat és a gyermekcsontvázat 
is több ezer gyöngy ékesíti, mellettük különleges 
technikával kiegyenesített mamutagyarat találtak, 
amely rendkívül magas anyagi és műveltségi 
szintre utal. 

A lelet gazdagságát abból a tényből ítélhetjük 
meg, hogy a nyugat-európai bronzkorban, amely 
900 éven át tartott, egy olyan sír, amelyben öt ér-
tékes tárgynál többet találtak, már gazdagnak szá-
mított (Young, 2002), egyetlenegy olyat találtak, 
amelyben száznál több értékes tárgy volt (Stone-
henge Íjász királyának sírja az i.e. 2300 körüli 
időszakból), és ez a gazdagság is Közép-Európá-
ból, a Kárpát-medencéből ered (lásd Keys, 2005; 
Milmo, 2005). 
Hozzá képest a sungiri emberek igazán királyian 
gazdagnak számítanak, és ez annál figyelemre 
méltóbb, mert sokkal korábbi időszakból szár-
maznak. 
 
A fiú gyöngysorai 4903 darab, kétharmadnyi mé-
retű gyöngyből állnak, mellén állat alakú faragott 
mamutcsont, amelyet mintázata alapján csillagá-
szati naptárként azonosítottak. Mellette súlyos, 
húsz kilogrammos, megpuhított és kiegyenesített, 
majdnem két és fél méteres mamutagyar vezéri 
pálca, illetve királyi jogar. A masszív mamutagyar 
kiegyenesítése fejlett technológiát igényelt, máig 
nem sikerült megfejteni, miféle kémiai eljárással 
voltak erre képesek. A kiegyenesített mamutagyar 
tulajdonképpen óriási, 2,4 méter hosszú elefánt-
csont ékszer. Vadászfegyver (lándzsa) már csak 
azért sem lehetett, mert ehhez túl súlyos volt 
(Rudgley, 2002, 220.). Ékszer mivolta azt is jelzi, 
hogy kultikus célt szolgált, vagyis felségjelvény, 
királyi jogar lehetett. Mellette egy belső és egy 
külső kört küllőkkel összekötő, nyolcas tagolású, 
napkorongszerű mamutagyar lapocska. 
 
 
 

 
 

Férfi és gyermek csontváz Sungir-i lelet 
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Záhonyi András 
 

Érdekességek a székely-magyar rovásírás világából 
 
Rovásírás tanfolyam Székelyudvarhelyen  
Érdekel a rovásírás, meg szeretnéd tanulni? 
Itt az alkalom, hogy megismerd őseink ránk ha-
gyott felbecsülhetetlen örökségét! Gyere el a Szé-
kely Pajzs által szervezett 

ROVÁSÍRÁS TANFOLYAM----ra. 
Enyészet havának (november) 18-ik napjától hét-
főnként, tíz alkalommal 17 és 1830 óra között min-
denkit szeretettel várunk a székelyudvarhelyi 
Móra Ferenc Általános Iskolába. 
Az alsó korhatár 10, a felső korhatár 101 év. 
Jelentkezni vagy érdeklődni a következő elérhető-
ségek valamelyikén lehet: 
Telefonon: 0740-918023, vagy 0749-257898. 
Villámpostán: szekelypajzs@gmail.com 
vagy dnscsb@freemail.hu 
Az oktatás ingyenes!    
Támogató: Székelyudvarhely Polgármesteri Hiva-
tala 
 
Waum Péter, Székelyudvarhely 
http//www.facebook.com/peter.waum 
www.szekelypajzs.org 
 
 
Rovásírásos tábla áll (a ma Ukrajnához tartozó) 
beregszász bejáratánál 
 

 
 
 
Játékok 
Készségfejlesztõ rovás-kártya: játék kicsiknek és 
nagyoknak, tanulás és készségfejlesztés egyszerre. 

Játékos segítség a rovás- és a latin betűk, a ma-
gán- és mássalhangzók, valamint a védett magyar 
madarak elsajátításához. 
 
 
Rovás Memória Játék: A Linux-ban kifejlesztett 
játék Windowsra is telepíthető 
Letölthető: 
https://sites.google.com/site/sipygames/games-
1/rovas-memoria-jatek 
Egy egyszerű memóriajáték, azonban különféle 
képek helyett az ősi magyar írás, a rovás jeleit 
kell összepárosítani. A játékablak bal oldalán ta-
lálható grafika (kis méretben a táblaelemek hát-
lapját is ez a kép díszíti) a híres tatárlakai rovás-
emlék, amely több mint 8000 éves. (ZA. megj: 
mások szerint kb. 6500 éves) A betűk a Rovás 
Alapítvány egységesített modern betűi, amellyel 
egyre több helyen találkozhatunk. 
 

 
 
 
A rovás eljutott Bíró Ica celebigig is, s ez elérte a 
bulvársajtó ingerküszöbét! 
„Pár hónapja egy ismerősöm mutatott egy spiritu-
ális rendszert, amely a magyar rovásírás és az ősi 
élet virága szimbólum kódrendszerének megfejté-
sén alapul. Egyelőre csak ismerkedem ezzel a 
szemlélettel és filozófiával. Célom, hogy elsajátít-
sam ezt az egyedülálló tudást” – árulta el Ica. 
Az ezoterika iránt érdeklődő lányok máris tanulni 
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kezdték… Az akrofóniát és a formai párhuzamo-
kat is felhasználó „oktatófilm” a világhálón is 
megtalálható: 
http://rovas.info/index.php/hu/koezelet/1384-
csajok-es-betk 
 

 
 
 
Forrai Sándor abécéi 
Figyelem! A rovásírás atyja a Kárpát-medencei 
rovásíró versenyek névadója élete során nem csak 
egy ábécét használt! 
"Egy botra rótt középkori székely kalendárium és 
egyéb rovásírásos emlékeink" c. könyvében 
(1985) Forrai a magyar rovásírás "egységes jel-
rendszerére" igyekszik bizonyítékot keresni. 
Azonban nem adja meg a forrást, hogy honnan 
gyüjtötte össze a jeleket (a forrás Györffy György 
rovás-abc táblázata amely először az 1971-es Fiúk 
Évkönyvében jelent meg, illetve a Györffy táblázat  

előzménye: az 1938-as cserkész ábécé), s azt sem, 
melyiket miért teszi bele a táblázatába. Rész-
letesen lásd: 
http://rovas.info/index.php/hu/tudomany/1802-
forrai-abc-je-1985 
A rovásírás és gyorsírás kiváló kutatója Forrai 
Sándor 1994-ben jutott arra a felismerésre, hogy 
minden magánhangzót külön rovásjellel kellene 
leírni. De ez még mindig nem a végleges ABC-je! 
A rovás kutatója több évtized alatt alakította ki 
saját rovás ábécéjét. Most az 1994-es változatot 
vesszük górcső alá. Ezen évben jelent meg "Az ősi 
magyar rovásírás - az ókortól napjainkig" c. köny-
ve. Mivel akadémiai szakemberekkel is lektorál-
tatta, ezért mértéktartóan, a történeti hitelesség-
nek megfelelve (a kor tudományos szintjéhez iga-
zodva) mutatja be az írás történetét a rovás szem-
szögéből. A kortárs rováshasználatról a "Befeje-
zés" című fejezetben ad hírt. Kiderül, hogy külső 
hatásra jutott el addig a felismerésig, hogy a kor-
szerű rováshasználatban nem biztos, hogy elegen-
dő egy jellel jelölni a magánhangzó párokat. 
Ugyanis vannak, akik betű szerint szeretnék hasz-
nálni, róni a rovást. Forrai Sándor kimondta: nem-
csak rövidítéses írás létezik (ahol kizárólag a rö-
vid magánhangzókat használják). 

 

 
 

Forrai Sándor által javasolt rovás ábécé (1994) 
 
Korábbi ábécéitől eltérően már mindegyik magán-
hangzó párt jelöli. Az Ü rovásjelét azonban lecse-
rélte a korábbi "ülőke" alakúról a "sugaras kör" 
jelre, s ugyanazt a jelet ábrázolja mind a rövid Ü, 
mind a hosszú Ű esetén. Valójában tehát mégse 
sikerült teljesen szétválasztania ezt a 
magánhangzó-párt. Ez az ábécé lesz az alapja a 
továbbmódosított 1995-ös ábécéjének, amelyet 
Forrai halála után néhányan az "ősi és egyetlen" 
rovásábécének kiáltottak ki. 

Pálfordulás Ü-ügyben: vajon mi, vagy ki késztette 
Forrai Sándort arra, hogy lecserélje az Ü rovás-
jelét? Könyvében ezt is elárulja: az Ómagyar Kul-
túra Baráti Társaság kérésére tette (Forrai 1997-
ben dr. Vékony Gábor és Libisch Győző mellett az 
ÓKBT rovásírás szakosztályának egyik alapítója). 
 
"A… rovásírás-kiállítások látogatói arról győződ-
tek meg, hogy ősi írásunk nemzeti kultúránk szer-
ves része, ezért ennek irodalmát középiskoláink-
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ban a magyar irodalom keretében már régen taní-
tani kellett volna. Ezért ezt a mulasztást mielőbb 
pótolni kell. Ezt a kívánságot a vendégkönyvekbe 
való beírások is tanúsítják. Ebből a célból az 
Ómagyar Kultúra Baráti Társasága tagjai részére 
már egy olyan általános rovás betűsort állítottunk 
össze, amely alkalmas mind a tollal papírra való 
írásra, mind a metszésre. A több jelváltozat közül 
arra is tekintettel voltunk, hogy ligatúrák képzésé-
re is alkalmasak legyenek. Láttuk, hogy a rövidí-
téses rovásjelek csak rövid magánhangzókat tar-
talmaznak, mint a gyorsírásunk is az "É" és "Á" 
kivételével, ezért az általános betűsorba bevettük 
a rovás "É" és "Á" jelét is. Azok számára, akik 
csak a betûírást akarják elsajátítani, külön alkal-
mazásra javasoljuk a következõ hosszú magán-
hangzók jeleit: Í, Ó, Õ, Ú, Û"  

A szerző tehát külön jelsorként kezelte a hosszú 
magánhangzók jeleit. Azonban hiábavaló volt ez 
az ajánlás 1994-ben: az Ómagyar Kultúra Baráti 
Társaság 1998-as kiadványában a rövid Ü kapta 
meg a sugaras kör alakú jelet, a hosszú Ű meg 
marad a nyitott ülőke alakú jel... Ugyanakkor sa-
ját magához sem maradt hű Forrai Sándor, az 
1995-ös utolsó ábécéjébe visszakerül a rövid Ü-
höz az eredeti rovásjel, a sugaras kör meg maradt 
az Ű helyén. 
 
 
Tászok-tetõi ál-rovásemlékek    
A Barátosi Lénárth Lajos által "megtalált" Tászok-
tetői rovásfeliratok könnyedén elolvashatóak – 
már ha valaki ismeri a Tar Mihály féle 1902-es 
ábécét... 

 

 
 

Egyre inkább úgy tűnik, hogy nemcsak manapság, 
de hetven évvel ezelőtt is jól lehetett szédíteni a 
magyarokat mindenféle összetákolt rovásábécével, 
rovásemlékkel. Sőt, elég volt, ha csak tudósított 
róla, de az emlék maga állítólag eltűnt, megsem-
misült. Az egyébként Petőfi-legendagyártásról is 
elhíresült Barátosi Lénárth Lajos (1892-1968) 
nem bonyolította túl a kérdést: fogta a múlt század 
elején közismert Tar Mihály féle rovásábécét, 
amelyben a magánhangzókat másfajta kriksz-
kraksszal töltötte ki. 
 

 
 

Ebből lettek a tászok tetői rovásemlékek. Minő 
érdekes véletlen, hogy Barátosi egy ugyanilyen  
ábécét "talált" korábban egy "lámakolostorban"... 

A Tászok-tetõi rovásemléket Attila sírjáról Bará-
tosi „kreálta”! 
A bemutatott "Tászok-tetői rovásemlék" Attiláról 
szól. Ennek formai előképe Palik Ferenc Attila 
sírja c. 1921-es sci-fije. Ott is Tar féle betűkkel 
írták rá egy kőfalra, hol van Attila sírja. "Teste 
scita földön Attila hunfö verem". Nem lenne meg-
lepő, ha Bernáth Lajos is olvasta volna a könyvet, 
amely közli a megfejtéshez szükséges ábécét is... 
Az olvasat a rovas.info szerint: "Attila hunok ki-
rálya / földbe temetve Tászok-tetőn / ... / menve ő 
Ázsiába ő hadad ezer éhen" 
Barátosi szerint: „/menve Ázsiába Hadadezerben” 
ZA megjegyzése: „/menve ő Ázsiába ő hadai 
ezerében”, azaz sokezres hadseregével. (Az eltérő 
olvasati lehetőségek a furcsa H-szerű B és a ma-
gánhangzók következetlen alkalmazása miatt jö-
hettek létre.) 
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Gyárfás Ágnes - Záhonyi András - Bubcsó Gábor 
 

Gerberga apátnõ rovásfeliratos ereklyetartó ládikája a X. századból 
 

 Egy félbemaradt őstörténeti kutatás elvarrat-
lan szálára bukkantunk, s szeretnénk befejezni a 
magyar múlt megbecsülése okán. 
 Az általunk igen nagyra tartott Fehér Mátyás 
Jenő fedezte fel ezt a ládikát és felesége kis alakú 
periodikájában a Magyar Őskutatásban hírt adott 
róla; közöljük írását, melyből az is kiderül, hogy a 
ládika feliratát és történetét elemző tanulmányt 
fog közölni a jeles történész felesége Fehérné 
Walter Anna írástörténeti monográfiájának harma-
dik kötetében. Walter Anna nem fejezte be írás-
történetét, csak két kötetet tett közzé, s ki tudja, 
hová lett a harmadik kötet kézirata, amely az 
ereklyés ládika leírását is tartalmazta.1 
 Fehér Mátyás Jenő HROSVITA apátnő köny-
vében olvasott a ládikáról. HROSVITA apáca volt 
Gerberga neveltje és tanítványa. Hrosvita köny-
veiben magyar vonatkozású feljegyzéseket is talált 
Fehér Mátyás Jenő. Mivel írásának nyoma veszett, 
ránk vár a feladat, hogy újra belepillantsunk a lá-
dikába, amely felkeltette a nagyhírű XX. századi 
történész érdeklődését. 
 A kutatást elindítottuk, a jövőben leírjuk 
eredményeinket, ha Isten életünket megtartja. 
 Gosztonyi János Párisban azonnal odafigyelt 
és a felirat kapcsán egy rovásírás-kutató tudo-
mánytörténetet írt le. Ezt közöljük. 
 Mi úgy látjuk, hogy a ládika sorsa mellett a 
történeti rovásemlékek felé tereljük a figyelmet. 
Kódexeinkben is láttam rótt szöveget. Bútorokon 
is található, de rá se figyelünk, pedig gyűjteni kel-
lene és mihamarabb. 
 

 
 

Hrosvita apátnõ 

                                                 
1
 Fehérné Walter Anna: Magyar Őskutatás. 1977. II. 4-5. 

sz. Periodika 33-35. old. 

ÍRÁSTÖRTÉNET 
 

Olvassunk együtt régi rovásbetûs szövegeket 
 
 A rovásírás még nagyszüleink idejében is a 
magyarság körében ismert írásmód volt. Sajnos, az 
ötvenes évek után 30-40 évig nem művelték s na-
cionalizmus ürügyén a nemzettudatból is igyekez-
tek kitörölni. Ma élő kutatók sokat tettek a rovás-
írás életre keltéséért, s nem dolgoztak hiába. Sok 
falu és város „kapujában” rovásbetűvel is leírták 
a helység nevét, sőt utcákat, tereket is rovással 
nevesítettek. A gyermekeknek versenyeket ren-
deznek, Friedrich Klára és Szakács Gábor rovás-
iskolát közöltek a Honlevél lapjain (MVSZ), 
Sólyom Ferenc a MBE felsőoktatásán tanítja a ré-
gi írást, Rumy Tamás pedig harcol az európai 
szabványosításért, ami által polgárjogot nyerhet a 
rovás a többi írásfajta között. Dr. Horváth István 
az ismert érbetegségeket gyógyító feltaláló pro-
fesszor színes, érzékletes tankönyvet írt kitűnő 
módszertannal. Minden korosztály megtanulhatja 
belőle a rovásírást. 
 Lapunk az Ősi Gyökér az elhunyt magyar 
íráskutató F o r r a i  S á n d o r  hagyományát is 
ápolja, ezért a régi rovás feliratokat az őskutatás 
szolgálatába állítja. Szeretnénk, ha a rovásírás he-
lyet kapna történeti emlékeink között, méghozzá 
nem csak mint írásforma, hanem mint elolvasott 
és tartalmilag értékelt dokumentum. 
 Tudjuk, hogy olvasóink jártasak az őstörténet 
csapásain, ezért munkatársi kapcsolat is kialakult 
már az évek folyamán. 
 Most leközlünk egy pár írásos táblázatot For-
rai Sándor könyvéből2 s arra kérjük olvasóinkat, 
keressenek régi írásokat, s kíséreljék meg az elol-
vasást. Gerberga apátnő ereklyetartó ládikájának 
olvasásával kezdjék, melyet most közkinccsé te-
szünk. 
 Mi is megkíséreltük az olvasását Dr. Záhonyi 
Andrással Forrai Sándor betűkészlete alapján, s 
megállapítottuk, hogy 

                                                 
2 Az írás bölcsője és a magyar rovásírás. Petőfi Sándor Mű-
velődési Központ. Gödöllő. 1988. 
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–  a felirat egy bővített mondat, mely kétszer 
 ismétlődik 
–  a betűk vegyes eredetűek 

türk, szibériai, orchoni  u,  k, G 
eredeti magyar  d, t,  v,  c, cs,  sz 
minden rótt és mezopotámiai írásban egy-
forma  sz, asz 
Egyiptomból származók ótörök  i, u, j, l,  a 

Révai Miklós Tabula II. Türk betűje  N, Ny 
Egyiptomból származó hettita, hurrita  k,    

 s,  r 
türk  éR 
mezopotámiai Nap L 13  
általános  szövegelválasztó 
 

 
 

Gerberga apátnõ, Árpád dédunokája ládikája Ganderscheimben 
 

 
Gerberga ereklyeládikójának rovásfelirata. Magyar Õskutatás 1977. II. évfolyam 32-33. old. 

 
 

Írásjel Latin betûs átírás Forrás 
 

 T "e, i, ä, ö, ü előtt v. után" Türk, Szibériai, Orchon (89. old.) 
 

 U Révai Miklós Tabula II. (110. old.) 
 

 D, T Eredeti magyar (84. old.) 
 

 Sz Minden rovásemlékben 
 

 
I, Ü, J, L Egyiptomból származó Ótörök (84. old.) 

 

 
K, G "e, i, ä, ö, ü előtt v. után" Türk, Szibériai, Orchon (89. old.) 

 

 
Ü, 
D 

Révai Miklós Tabula II. (110. old.) 
Türk (88. old.) 

 

 
N, N9  
(TS?) 

Nikolsburgi ábc (107. old.)  
Révai Miklós TS (110. old.) 

 

 
a Egyiptomból származó (84. old.) 
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 K Egyiptomból származó hettita (84. old.) 
 

 v Eredeti magyar (84. old.) 
 

 C, Cs Eredeti magyar (84. old.) 
 

 R Egyiptomból származó hettita (84. old.) 
 

 éR Türk (88. old.) 
 

 Nap Mezopotámiai (L 13) 
 

 S 
Egyiptomból származó hurrita, hettita (84. old.) Forrai 
Sándor i.m. oldalszámai 

 
 Leírjuk olvasatunkat, azzal a fenntartással, 
hogy lehet javítani. Szerintünk a magyar írás el-
olvasása nem egy szűk kutatói kör ügye, hanem a 
nemzeté. 
 Gondolják el, hogy Gerberga apátnő Árpád 
dédunokája volt. Németországban egy női kolostor 
fejedelemasszonya lett. Ő művelte ki íróvá HROS-
VITA apácát, aki a keresztény világ első női tör-
ténésze és szépírója volt. Így Gerberga apátnő az 
első női keresztény mester, aki tanítványokat ne-
velt tudással és módszertannal. 

 A szöveg, ami kétszer ismétlődik így hangzik 
szerintünk: 
 

TUDSZITÜNG NAPASSZINT 
SZERETI ÉRSZIK NAPODIG 

 

 Kérem, kíséreljék meg az elolvasását. Legye-
nek az Ősi Gyökér rovástörténeti rovatának mun-
katársai. 
 
 

 
 

Gerberga apátnõ, Árpád dédunokájának rovásírásos ládikája Gandersheimben3  

 

Írta: Fehér Mátyás Jenõ4 
 

34A magyar ÁRPÁD, a besenyő SUR REX és a 
bajor ARNULF ük- illetve dédunokája a híres 
HROSITA verselő apácának krónikájában oly so-
kat szereplő GERBERGA apátnő kapott Magyar-
országról egy szép, elefántcsont faragású ereklyés 
ládikót, amikor a Lech-mezei csata után GÉZA 
nagyfejedelem követei Quedlinburgban jártak. A 
történelmi háttér ma már tisztán kirajzolódik 
előttünk. OTTÓ császár udvarában megjelent 
szinte egész Európa mindén fejedelme. Ez volt az 

                                                 
3
 Gandersheim (NSZK) apátsága 856-81 között épült. Ro-

mán stílusú temploma 1170 körül készült el. Kastélyát a 
XVI. sz. első felében a városházát a második felében emel-
ték. (Művészeti Lex. Szerk.: Zádor Anna – Genthon István 
Akad. K. 1966. 
4 Magyar Őskutatás i.m. (1977) 

első európai közösség, ahol az új államok kibon-
takoztak. 

Az ereklyeládikót a Gandersheimben élő 
apátnő szívesen fogadta és kimutatta magyar és 
besenyő ősei iránti szeretetét azzal is, hogy a  
Lech-mezei vereségről szóló költemény-részletet 
eltávolította HROSITA krónikájából. A kitépett 
szöveg ma is létezik, de nem a müncheni kódex 
kötésében, hanem a wolfensbütheli levéltárban. 
Az ereklyés ládikóban egy ismeretlen szentnek 
csontdarabkája volt, belecsavarva egy "Emese ná-
sza" jelenetet ábrázoló szövetdarabkába. Ez az 
"Emese álma" ugyanaz, mint a nagyszentmiklósi 
kincsek egyik korsójának a képe! 

Ami jelen sorainkban leginkább érdekel, a 
ládikó aljára felrótt b e s e n y ő  r o v á s í r á s .  
A mellékelt képet restaurálás alkalmával fényké-
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pezték le, ahol csak a 45 fokra letompított ládikó-
fenék felirata szerepel. A szöveg folyamatosságát 
középen mindnégy oldalon csillagjel bontja meg 
és egy és ugyanazon tartalmú köszöntést küld a 
ládikó belsejébe rejtett Szent ereklyéhez. 

Bővebb részleteket az "É k í r á s t ó l  a  
r o v á s í r á s i g " III. kötetében hozunk, pontos 
történelmi adatokkal. 
 
 
 

 
 

Bad Gandersheim Marktplatz (Internet) 
 
 
 Fehér Mátyás Jenő felfedezésére Ausztráli-
ában reagált a Magyar Múlt c. folyóirat és lekö-
zölte Gosztonyi Kálmán Parisban élő nyelvész 

hozzászólását. Írása tudománytörténeti összegzés is, 
ezért két oldalt közlünk a folyóiratból. 

 
 
 

Egy X. századbeli, Ó-magyar nyelvû rovás-felirat 
Dr. Gosztonyi Kálmán - Párizs 19865 

 
5Az ősi magyar rovás-írás, nevezetesen a 

székely-magyar rovás, valójában. Egy "hun-szkíta" 
múltú írásnak tekinthető. Középkorbeli emlékei is 
előkerültek, sőt árpádházbeliek, Sebestyén Gyula, 
a Magyar Tudományos Akadémia néhai rovás-
szakértőjének nézete szerint. 

A XVI. századtól fogva a rovásemlékeket 
rendszeresen gyűjtő forrásművek íróinak sora 
"hun-szkíta" /vagy hasonló/ elnevezéssel szól ró-
luk. Így Telegdi János 1598-ban az ismert "Rudi-
menta priscae Hunnorum linguae" című fejtege-
tésében, "scytha" ábécéről írva kísérő levelében 
is. Telegdi, rovásos szövegben a Miatyánkot és a 
Hiszekegyet is hagyta ránk, így leírva. Bél Mátyás 
utóbb 1715-ben, a "De vetera litteratura hunno-
scythica" című műve mellett körlevelet küldött 

                                                 
5 Badiny Jós Ferenc ránk örökített hagyatékából 

Berlinből a magyar tudományos helyekre... M. A. 
Marsigli hadimérnök, tudós íráskutató és gyűjtő, 
1726-ban Bologna-ban, az Egyetemre hagyott 
rovásos Öröknaptár elején írja olaszul, többek 
között: "Raccolta della lingua delli Sciti /szkí-
ták/... majd tovább: "akik Siculia /Székelyföld/ 
lakói"... Az olasz Bonfini és Thuróczi, a XV. 
századbeli történetírók, a magyar nyelvet szintén 
„szkíta nyelvnek” nevezik, a korábbi árpádházi 
krónikák nyomában, szinte sorozatosan... (Úgy-
mint a bizánci, egykorú Priskos Rhetor is a hunok 
verseit/nyelvét). Marsigli őmaga a székely Örök-
naptárt a XI. századból, a keresztény hitre térés 
korából fennmaradónak írja. 

Feltűnő az, hogy a náluknál jóval közelebbi 
tanúskodók, a szkíta gyűjtőnév mellett, még ma-
gyarnak sem, de finn-ugor jellegűnek, vagy ó-
töröknek még holmi célzással sem tüntetik fel a 
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magyar nyelvet... / fennica? – turcica? /... A régi 
magyarok nyílván tudták, hogy milyen nyelven 
beszélnek! 

A görögösen szkíta, helyesebben "szaka" el-
nevezés az ókori, az Uralon inneni többágú népet 
jelentette – gyűjtőnéven, amely Ázsiában is ter-
jeszkedett. 

Csak néhány alaptalan és gyér szómagyará-
zattal minősíthették újabb nyelvészek tévesen 
"iráninak" ezt a gyéren ó-iránival is keveredett 
nép-/családot/. A kora-középkorban helyben meg-
jelenő gótokat csak nagyritkán nevezték kor-
társaik, földrajzi értelemben, szintén /?/ "szkí-
táknak". 

Ókori szerzők / Diodor, Strabo /, a szkítákat 
Chaldea (Mesopotámia) – "legrégibb urainak" ne-
vezték... Berossos, chaldeai pap, művében – 
/Richter, Leipzig, 1925/ – Kr.e. 260 táján, a szkí-
táknak kortársa, megjegyzi róluk, feltűnően; 
"nagyon kedvelték a történetírást és egész köny-
veket írtak fejedelmeikről és tetteikről". Ennek 
ma már persze nyoma sincs, az anyag pusztulása 
és a háborús dúlások folytán, sajnos. Az ó-török, 
orkhoni, írásemlék a VIII. századból nem te-
kinthető – régebbisége folytán – a későbbi korból 
felfedezett magyar rovásemlékek és a bennük lát-
ható írásrendszer alapjának. Az ó-török jelek rész-
ben egyeznek vele és többjének jelentése eltérő. A 
magyar rovásoknak egy közelebbi mását láthatnók 
bennük esetleg, nem pedig a mintáit. A kettejük 
eredete mutatkozik közösnek, ebben van az oka a 
részleges egyezésnek… Ókorbeli, közelkeleti, 
akár föníciai, régebbről véve, akár /hittita, hurrita/ 
a szumér ékírásig visszanyúló, – még az ó-török 
jelírás is. 
NB.: Nyelvi vonatkozásban is éppen a "kölcsön-
szavak" önkényes erőltetése, úgymint például az 
ó-szlávban a közös szavaknak földrajzi-helybeli, 
de régebbi – szkíta eredete, – sok magyar szó 
mellett, amelyek aligha "szláv" kölcsönszavak, – 
feltűnik! 

A közelmúltban, Sebestyén Gyula után szá-
mosan, úgymint Németh Gyula, a hírneves tur-
kológus, továbbá Mészáros Gyula, – a rovás-fejtők 
mint Debreczenyi Miklós és Pataky László – vala-
mint a nikolsburgi rovás felől Jakubovich Emil, 
különösen Szakonyi István Vajk, Andrássy Kurta 
János és még sokan mások szakszerűen működtek 
bő eredménnyel a rovás-tudományban... Fischer 

Antal Károly pedig, már a múlt század végén, 
másfajta írásrendszerekkel való összehasonlító 
táblázatot is szerkesztett. 

Külön említjük meg Forrai Sándornak, a ro-
vásjeleknek a gyorsírással egyeztető munkásságát. 
Forrai egyik francia nyelvű tanulmányát elküldte 
nekem Párizsba. Közzététele, sajnos a mai hely-
zetben eddig még nem sikerült. 

Egy értékes összehasonlító gyűjtő művet tett 
közzé, 1977-ben Buenos Airesben, Fehérné Wal-
ter Anna, a váratlanul elhunyt Fehér Mátyás Jenő, 
történetíró kollégánk felesége; amint írja a férje és 
Csallány Dezső műveinek alapján. Sajnos nemré-
gen Csallány Dezső múzeumi igazgató is elhunyt, 
az elismert rovásfeliratokkal foglalkozó tudós. Fe-
hérné munkája, két kötetben bő és részletes szak-
szerűséggel, egy páratlan, rovás-emlékeket ma-
gyar nyelven írt, sorbagyűjtő "lexikonnak" is be-
illik, nagyszámú és változatos ábrákkal és facsi-
milével gazdagítva. Műve: Az ékírástól a rovásírá-
sig fejlődésével foglalkozik és címe: "A sumér ék-
írástól a magyar rovásírásig" – két kötetben, Bue-
nos Aires-i kiadásban. A rovásírás történetének 
fentebb idézett számos adata is annak tartozéka. 
(A harmadik kötete, Fehér Mátyás elhalálozása 
miatt, eddig még nem jelenhetett meg.). 

A "Magyar Őskutatás" című folyóirat, 1977/4-
5. számában, a rovás rovatban, Fehér M. Jenő 
szerkesztésében, Fehér W. Anna a 28, 31-32. ol-
dalon közölte, Gosztony Kálmán nyelvésztanárnak 
tanulmányából a 13 székely-magyar ismert rovás-
jel egyezését a szumér ékírásjelekkel. Dr. Zakar 
András, az ókori nyelvek és történelem kutatója 
Budapesten, szintén ismertette Gosztony Kálmán 
fenti kimutatását. (Szumér és Akkad ékjelekről, 
R. Labat nyomán, Garfield, USA 1970., 34. ol-
dal.) Ugyancsak közölte, Badiny Jós Ferenc, a 
"Káldeátol Ister-gamig" című könyvének II. köte-
tében a l84. oldalon és a hátsó fedőlapon is, "Az 
ékírástól – a rovásírásig" című táblázatban. 

Egy rendkívüli és igen régi rovásemlék a 
közel-múltban vált ismeretessé. Fehér M. Jenő, a 
"Magyar Őskutatás" című szemléjében – Buenos 
Aires, 1977. a 4-5 szám, 33-34 oldalán. Közölte, 
Gerberga apátnő ereklye-ládikájának egy, X. szá-
zadbeli, ó-magyar-nyelvű, de előzetesen besenyő-
nek vélt – rovásfeliratát. Ennek történetét a kora-
beli Hroswitha apáca-írónő művéből ismerjük. Az 
elefántcsont ládikán ugyanaz a rovás-felirat két-
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szer is látható, két egymás fölötti oldalon. A szö-
veg megbízható olvasata, ismételt ellenpróba, he-
lyesbítés és megfelelő átírás árán itt, úgy alakját, 
mind tartalmát tekintve úgy látszik: sikerült. A je-
lek változatait mérlegelni, őket azonosítani kellett, 

ódon nyelvezetben. A rövid szöveg vallásos, és 
irodalmi, valamint költői tömörségben ékeskedik. 
A legrégibb magyar írásemléknek és irodalmi em-
léknek mutatkozik ez a felirat, megelőzve évszáza-
dokkal a „Halotti Beszédet” is. 

 

 
 

59. Révai Miklós régi ABC-i 1803-ból. (Sebestyén Gyula: A magyar rovásírás hiteles emlékei, 128. o.) 
(Fotó: Göbölyös) 

Forrai Sándor i. mûvébõl 
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27. Az egyiptomi mássalhangzós csoportjelek és más, több ezeréves elemek a székely-magyar rovásírásban. 
(A szerzõ összeállítása) Vancsura Rita rajza. 

Forrai Sándor i. mûvébõl 
 

 
 

628. A magyar rovásírás egységes jelrendszerének levezetése az   = SZ jelbõl  

és annak hajlított alakjából az   = N jelébõl. 
(A szerzõ összeállítása) Vass Nóra rajza 

Forrai Sándor i. mûvébõl 
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30. A türk rovásjelek levezetése az   = SZ jelbõl és hajlított alakjából az  = N jelébõl. 
(A szerzõ összeállítása) Vass Nóra rajza 

Forrai Sándor i. mûvébõl 
 
 

 
 

Bad Gandersheim - Roswitha von Gandersheim mit dem Kaiser (Internet) 
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Rónai Lászlóné 
 

ÉBREDJENEK AZ ALVÓK  
 

Előadás a Miskolci Bölcsész Egyesület XVIII. Magyar Őskutatási Fórumán 
 
Gondolataimnak részben aktualitását adja, hogy 
2013. a HIT ÉVE, melyet a II. vatikáni zsinat 50. 
évfordulója alkalmából hirdetett meg a Római Ka-
tolikus egyházfő, melyben II. János Pál pápa 
1979-ben hangsúlyozta, hogy a hitnek szellemisé-
gében is meg kell újulnia, melynek súlypontja az 
új evangelizáció. 
 
Magasztos gondolatok, de amíg tartalommal és 
cselekvéssel nem töltődnek meg, addig elenyész-
nek a többi emberi gondolattal együtt. 
 
Hitem szerint a HIT az első lépcsőfok az eredendő 
emberré válás útján. A HIT az egyén szintjén egy 
bensőséges, belső intuíciókon, a megszületésünk 
előtti fényforrásból magunkkal hozott, de egy vé-
kony fátyollal letakart, magasabb rendű megélés 
érzése. Csupa olyan dolog, melyet az anyagi síkon 
működő 5 érzékszervünk egyike sem tud látni, 
hallani, sem tapintani. Ezért sokan úgy gondolják, 
hogy hiszem, ha látom. Minden csecsemő tiszta 
lelkülettel születik, és általában úgy, hogy az elő-
ző életei emlékeit jótékonyan takarja a feledés ho-
málya. (Persze tudjuk jól, hogy kivételek e téren 
is vannak. ). Itt kell megjegyeznem, hogy sosem 
tudtam legbelül elfogadni a júdeo-keresztény val-
lástól azt, hogy a csecsemő születésekor ereden-
dően hordozza magában a bűnt. A gyermek ha 
szerető, gondoskodó családba születik, nem ismeri 
sem a múlttól, sem a jövőtől való félelmet, aggó-
dást. Teli van szeretettel, bizalommal és mindenre 
való rácsodálkozással. Hiszi az édesanyja által ta-
nított esti imában Jó Istent, Szűz Máriát és Jézus-
kát is. Az ős- keresztény vallás Szent Háromságát! 
A magyar népmesék csodálatos világát és a bajok 
mindig jóra-fordulását. De ettől többet is hisz, 
hogy Ő születése előtt is volt, és most pedig van, 
itt a jelenben, s a halál fogalmát nem ismeri.  
E bensőséges hitéből csak az emberi társadalom 
tiltásai, s téves életszemlélete téríti el később, 
egyénileg különböző mértékben. 
 

Létezik a dogmatikus HIT is, az un. vakhit is, 
amely bármely vallás tanításának szó szerinti hite, 
akkor is, ha a vallás tiszta alapítójának tanításait , 
az emberiségen hatalmaskodni vágyók már kifor-
gatták  önös érdekeiknek megfelelően, s már nem 
sok maradt belőle az eredeti tudásból. 
 
Gondoljunk csak arra, amikor a tiszta jézusi sze-
retetvallást hirdető keresztényeket tűzzel-vassal 
üldöző Római Birodalomban, Konstantin császár 
312-ben államvallássá emelte a júdeo-
kereszténységet. Már veszni látta a karddal és 
rabszolgasággal megszerzett birodalmat, s a hata-
lom és a birtoklás átmentését az új vallással, s az 
Isten haragjával való fenyegetés és a papok köz-
benjárásával elérhető egyedüli üdvözülés által, a 
tömegek engedelmes bárányokká szelídítésben ta-
lálta meg.  E célok érdekében 354-ben a niceai, 
valamint a  451. okt. 08-i khalkedóniai zsinaton    
tulajdonképpen cenzúrázták az eredeti őskeresz-
tény Biblia írásait, úgy hogy a sok-sok szent írás-
ból kiválasztották (tehát kanonizálták) azokat 
amik benne maradhattak, és a több ezerre tehető 
maradékot apokrifnek nyilvánították. Innentől 
azokat üldözték, akik nem voltak hajlandóak ezt a 
hamisítás sorozatot elfogadni, hiszen a hatalomra, 
a másik ember leigázására törekvők voltak túl-
súlyban akkor is (Pl. az. un. gnosztikusokat, akik 
ismerték a Teremtés titkát és gyakorolták is azt, 
vagy Szent Miklós Püspököt, – a gyermekek Mi-
kulás bácsiját – aki a niceai zsinaton megvédte 
Szűz Mária durván kétségbe vont tisztaságát és az 
eredeti Szent Háromságot.) Sajnos kihagytak Jé-
zus tanításaiból olyan fontos elemeket, mint pl. a 
reinkarnáció, vagy a sorskarma, mely előző élete-
inkben hátrahagyott adósságaink következménye 
jelen életünkben. És azt is ekkor mondták ki, 
hogy Isten nincs benne az emberben, ill. a földi 
világban, hanem valahol fölöttünk a „Mennyor-
szágban” Jézus mondta, hogy nincs bűn, csak még 
a tudásunk hiányos. Egyedüli bűn, az Istentől való 
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elválás. Amint azonban már tudatában vagyunk 
tetteink súlyának, felelősek is vagyunk értük.  
451-ben került az Ószövetség a keresztény Bibliá-
ba, onnantól tekintjük judeó-keresztény vallás-
nak. Egyébként Arám püspöke 550-ben HUN 
nyelvre fordíttatta a Bibliát, tehát nem a Vizsolyi 
az első magyar nyelvű Szent Könyvünk. A jézusi 
tanítások nagyobbik része jószerivel elveszett szá-
munkra. Rá kell ma döbbennünk arra is, hogy a 
Vatikáni júdeo-kereszténység alapja nem Péter, a 
„kőszikla” lett, hanem a vallásalapító Pál, mely 
mögött világhatalmi törekvések vannak. Bizony 
Jézus és Pál gondolkodása között igen szembe tű-
nőa különbség, melynek számbavételét érdemes 
lenne kigyűjteni a Bibliából, s objektíven kiele-
mezni azt. E mellett pedig sok teológiai alapfo-
galmat is megváltoztattak, pl. magát a Szenthá-
romságét is, amely még az 1800-as évek magyar 
országán is így hangzott eleink szájából: Az Atya, 
az Anya és a Fiú, a Szentlélek megtartó ereje ál-
tal. 
 
Badiny Jós Feri bácsi így kezdte az esti imáját: Mi 
Atyánk, Anyánk, Jézus Urunk! Te, ki rajtunk túl 
és bennünk lakozol… 
 
Tehát mégis, a Jó Isten bennünk is lakozik, és 
nem csak ahogyan tanították, a Mennyekben, szá-
munkra elérhetetlen módon? Jézus azt mondta: az 
Isten nem lakozik épített templomokban, benne-
tek lakozik! 
 
Népmeséink azt mondják: aki nem hiszi, járjon 
utána! S valóban, a második lépcsőfok az önma-
gára talált, vagy felébredt ember számára a ta-
pasztaláson és a hiten alapuló Tudás.  
Ez azért a második lépcsőfok, mert a tudáson ala-
puló hitet már nem lehet megvezetni! 
 
Életünk során állandóan tapasztalatokat gyűjtünk, 
melyek jók, és szépek, vagy bántók, fájdalmasak, 
de ma már tudom, hogy soha nem véletlenek, ha-
nem a lelki, szellemi fejlődésünket hivatottak ja-
vítani. Akkor is, amikor életünkben hirtelen beál-
ló változások miatt úgy érezzük, hogy szinte a 
poklok bugyrait kell bejárnunk, de a lényeg, hogy 
valamit ebből is tanulnunk kell, s emberként ki-
jönnünk ezekből a mélységekből. Lehetett ez egy 
előző életünk sors-karmájából adódó adósságunk, 

melyet így róttunk le, de az is lehet, hogy a gyor-
sabb tanulásunk érdekében történt, hiszen amikor 
az ember gondok nélkül él, abból sok tanulás nem 
következik. Hiszem azonban, hogy a Jó Isten any-
nyit ró ránk, amennyit még elbírunk, sőt még va-
lószínűbb, hogy amit halál és újabb élet között az 
asztrál-világban töltünk és mely az ember lelké-
nek eredeti otthona, akkor és ott, mi magunk ha-
tározzuk meg következő életünk elérendő céljait, 
mellyel emelhetjük tudatszintünket, hogy az ál-
landó, ciklikus újjászületésünk helyett végre visz-
szatérhessünk oda, ahonnan jöttünk, a fényforrás-
hoz, a Teremtő Istenünkhöz, haza. 
 
Tapasztalásaink során pedig kialakul a külvilágról 
a szemléletünk, véleményünk, de ez sem egyfor-
mán, hiszen ahogy Jézus Urunk mondta: …kinek 
szeme van a látásra és füle a hallásra… 
 
Szerencsére egyre többen vesszük észre a külvilág 
erkölcsi romlását: pl nemcsak a vallásokban, ha-
nem hamisítás van az emberiség és a magyar tör-
ténelem hivatalos oktatásában, torzítás a fizika és 
a matematika tanítása terén, de az életünket át-
szövő politikában is. Kevés az országok közötti jó 
szomszédság, sőt egyre inkább érzékelhető egy, a 
világot irányítani képes, sötét árnyék-hatalom is, 
amely arctalan, így egyre merészebben mutatja 
meg igazi, pusztító törekvéseit. Kezében van pl. az  
un. nyugati orvoslás, a többet ártó, mint javító, 
csak tüneti kezeléseket nyújtó, de az okot meg 
nem szüntető szintetikus tablettáival. 
Ezzel párhuzamosan pedig gyógynövények hosszú 
sorának betiltása az Európai Unió rendelkezései 
alapján, (pl. legújabb előírás, hogy a vállalkozá-
sok már nem ültethetnek diófát, mely hazánk leg-
értékesebb gyógyító fája) a vissza nem térítendő 
pénzbeli támogatásokért cserébe pl. előírja, mivel 
kell a mezőgazdálkodásban a földet trágyázni, 
mely során nagy mennyiségű kálium és nitrogén 
és egyéb vegyszer kerül a korábban kiváló táp-
anyagairól és ízéről ismert magyar zöldségekbe, 
gyümölcsökbe, gabonákba. Ezek következtében 
általánosan gyöngül az emberiség immunrend-
szere, így Európában a korábban szinte nem léte-
ző allergiás megbetegedések ma a lélekszám 
30%-át teszik ki. A fekete listára került parlagfű 
pedig az 1500-as években még ambrózia néven 
volt ismeretes, mely a mai tudásunk szerint a rák 
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egyik gyógyító növénye. Közben népünknél is el-
vész az aranyasszonyaink által születésüknél fog-
va tudott ősi, természeten alapuló gyógyítás tu-
dása. Pl. még az 1970-es években is tudott volt, 
hogy ha a tehénen furcsa jelek mutatkoztak, a 
gazdája két szelet kenyérke közé orbáncfüvet tett, 
s a tehén egészséges lett tőle. Az orbáncfűről ezt a 
régi tudást a ma emberének ismét fel kellett fe-
deznie, miszerint nem csak erős vírus ölő, hanem 
a depresszióra hajlamos ember idegzetét is gyó-
gyítja. Ezek a vegyszerek már mindenben benne 
vannak és sajnos a tobozmirigyet támadják, mely 
az un. harmadik szem látóképessége. Itt említendő 
a drága fogkrémekben lévő fluór és a konyha-
sóban lévő, nagyarányú kálium, amely szívleállást 
is okozhat, azonban az elkövető – a kálium – nem 
mutatható ki a halál okaként! 
 
Miközben látjuk a külvilág rohamos hanyatlását, 
mi magyar emberek, a nemzet és az egyén szintjén 
mit tehetünk, milyen feladatot rótt ránk  maga a 
Jó Isten , mely csak a miénk? Mert minden ma-
gyar lelkületű testvérünk génjeibe van kódolva, 
nemcsak az, hogy Isten Anyánktól, akit bármely 
néven nevezzünk is (Szűz Mária, Nagyboldog 
Asszonyunk, Babba Mária, stb) soha nem lehet 
minket eltávolítani, de az is, hogy amennyiben ki-
választottak vagyunk, az nem jogokra adatott, ha-
nem ősi szkíta lelkületünkre és mag-tudásunkra 
alapozott, világ jobbító feladatunk. Azt is tudjuk, 
hogy pl. Pió Atya által megfogalmazott gyönyörű 
jövendölés sem következik be soha, ha mi ölbe 
tett kézzel várjuk a szép jövendőt. Ezért is tenni 
kell, most, itt, és nekünk! 
 
Magamnak kijelöltem a feladatot, hogy a tudás 
alapú HITET, (de bölcsességnek is nevezhetném, 
amennyiben társul hozzá a feltétel nélküli szeretet 
és a feltétel nélküli megbocsátás is), mint az em-
beri fejlődés második lépcsőfokát célozzam meg, 
mely során a belső intuícióimra is bátrabban kell 
hagyatkoznom, mint eddig. Ebben a fejlődési sza-
kaszban sok fontos kérdést kell feltennie álta-
lában az egyénnek arról, amiket eddig fel sem tett 
magának, vagy válaszolatlanul hagyott. Ilyen kér-
dések elsősorban, hogy: Ki vagyok én? Honnan 
jöttem és hová igyekszem? Van-e értelme az 
életemnek , és ha van, akkor mi az ? Mi a jézusi 
szeretet, – és megbocsátás ? És a legfontosabb 

kérdések egyike mindenképpen: maga az ISTEN 
és a TEREMTÉS TITKA! 
 
Ezen kérdések megválaszolásához azonban már 
nem elegendő    a saját tapasztalatokon és a belső    
hiten keresztüli    tudás gyarapítás, bármilyen fontos 
is ez, hanem tudók, látók, sámánok, táltosok, ma-
gas szintű szellemi műhelyek és legfőképpen ma-
ga az Újszövetség evangéliuma által közvetített 
Jézusi tanítások, melyek még ilyen előzmények 
után is szórják a magot, ha jó talajba hullik. 
Ugyanakkor a magyar nyelvre is támaszkodha-
tunk, melynek őse bizonnyal a teremtés nyelve 
volt. Pl mily sokszor kezdjük így meséinket: Egy-
szer volt, hol nem volt, volt egyszer egy égig érő 
fa. Azonban máris magasztosabb értelmet kap a 
mondat, ha így hangzik el: Egy Szer volt, hol nem 
volt, volt egy Szer, egy ég ígérő fa. Hasonlóan du-
ális értelmű a Segítség! (segíts ég) szavunk is, 
nem is beszélve az IGE szavunkról, mely létezést, 
történést és cselekvést fejez ki, s aki ezt megfejti, 
a TEREMTÉS, mint egyik legfőbb titok közelébe 
kerül. 
 
Nos, ha van teremtés, van Isten is, hívják bár-
milyen néven (pl. legfelsőbb intelligencia, az indi-
ánok szerint Nagy Szellem, stb.) s ez ma már nem 
hit kérdése, hanem tudás.  Az univerzum és a 
benne uralkodó REND bizonyítja az Egy Élő Isten 
létét. Archaikus asztrológusok mondják, hogy az 
univerzum gömb alakú, hasonlóan van egyenlí-
tője, északi és déli félgömbje, valamint van köze-
pe és tengelye, mint a Föld bolygónak is, és épp-
úgy ÉLŐ is, hisz van aurája is, mely egy energia 
pajzs, és éppúgy körbe veszi védelmezőn az uni-
verzum gömbjét, mint a mi bolygónkét is a sajátja. 
A REND törvénye uralkodik benne, hisz a ga-
laxisok, a naprendszerek és bolygók nem zuhan-
nak le, mert egy kozmikus energia óceánban, vagy 
energia hálóban élünk. A mindenségben több 
szintű létsík van, s mi ennek a közepén, a három 
dimenziós, fizikai világban élünk. Itt létünk célja: 
a tanulás és a fejlődés, melyhez szabad akaratot 
kaptunk. 
 
A teremtésről az Ószövetség csupán egyetlen ol-
dalon beszél, bár korábban a kanonizáltnak tekin-
tett Énok Könyve is része volt a Bibliának, amely 
szintén leírta a teremtés történetét. A Teremtő 
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Isten első gondolata és cselekedete eszerint az 
volt, amikor mondta, hogy: Legyen világosság! És 
lőn világosság. 
 
Ez mindenképpen biztató kezdet, hiszen a Terem-
tő Isten első dolga volt, hogy a sötétségben világot, 
fényt gyújtson! Amikor a vége felé az embert te-
remtette, akkor saját képmására és hasonlatossá-
gára tette azt. 
 
Ha elfogadjuk azt, hogy az univerzumban minden 
egymással analóg és minden, mindennel össze-
függ, akkor az eredeti EGY szétosztja önmagát, 
majd visszatér az EGY-be. 
 
2013. februárjában elhunyt Máté Imre 49. bácsa 
(sámán) a következőket mondta a létezés alapjá-
ról: egy, egyből kettő, kettő meg egy. 
 
Az Újszövetségi evangéliumok olvasása, kutatása 
során érdekes dolgot tapasztalunk, miszerint kb. 
30 helyen hangzik el Jézustól, hogy két, teremtő 
erővel is rendelkező Atya létezik. Az egyik a vilá-
gos oldal, a másik a sötét. Továbbá az is értel-
mezhető több helyen, hogy van, aki asszonytól 
születik, és van, aki teremtés által, eredetileg. Ma 
persze már mindenki asszonytól születik. 
 
A ki vagyok én? – kérdésre a válasz: az ember is 
egy hármasság, fizikai, múlandó test és hallhatat-
lan lélek, szellem. Ebből adódik, hogy a lélek 
mind az anyagi világban, mind pedig az érzéken 
túli, un. asztrális, ill, mentális síkon is létezni tud. 
A lélek a test és a szellem közötti összekötő ka-
pocs. A Teremtő Isten, amikor megformálta az em-
bert, végül önmagából egy fény-magocskát helye-
zett a szívébe, s az embernek akkor felfénylett a 
szeme, mely a lélek tükre ma is. Ily módon lako-
zik bennünk az Isten és tett halhatatlanná minket 
is, a lelkünk, s szellemünk által. Azonban mivel 
minden mindennel analóg és összefügg, Isten 
nemcsak bennünk, hanem a teremtett mindenség-
ben is benne található. 
 
Az emberi test és a bolygónk között is megtalál-
ható a hasonlatosság és az összefüggés, hiszen fi-
zikai testünk összetétele szerint kb. 70% víz,  
3-4% édesvíz (ez az ereinkben áramló vér), s a 
többi csont, nyirokrendszer, idegrendszer, mely a 

Föld esetében a szárazföld. A testünket is kör-
befogja tojásdad formában az aura, mint a bolygót 
a kozmikus védőpajzs. 
 
A kvantum fizika szerint minden energia, még a 
fizikai testünk is sűrűsödött formában, míg a lel-
künk és szellemünk finom rezgésű energia. Ha így 
van, akkor ideje lenne a jelenlegi, alapvetően ma-
terialista tudományok tanait felülvizsgálni és az 
ifjúságnak az igazat tanítani a katedrákról e terü-
leten is. 
 
A Teremtő Isten tehát bennünk is lakozik, azon-
ban ebből számtalan dolog következik! Például az, 
hogy az emberi gondolatok is teremtő erejűek itt, 
a 3. dimenzió létsíkjának körülményei között, 
mely esetben jobban kellene figyelnünk a saját 
gondolatainkat is. Ma én már nem csak éberen és 
tudatosan figyelem nap közben a legtöbbször 
kontrollálatlanul cikázó saját gondolataimat, ha-
nem helyre is igazítom őket, hogy lehetőleg a je-
lenben maradjanak, építő jellegűek és pozitívak 
legyenek. Pedig Jézus figyelmeztetett minket, 
hogy legyünk éberek, mert a tolvaj mindig akkor 
jön, amikor nem számítunk rá. 
 
A másik fontos kérdés, hogy mi a Jézusi feltétel 
nélkül szeretet és a szintén feltétel nélküli meg-
bocsátás lényege? Nos, mind egy helyről jöttünk, 
az Atyától, vagy a fény forrásától, és oda is térünk 
vissza. Jézus azt mondta: hogy „Én vagyok az Út, 
az Igazság és az Élet!” 
Tehát Őt kell követnünk, és az Életre jutunk, aho-
gyan Ő nevezte, az Isten országába. 
Úgy kell szeretnünk egymást, ahogyan Ő szeretett 
minket és türelemmel meg kell bocsátani – nem 
7-szer, de 77-szer is –, ahogy Péternek mondta. 
Bár nem ítélkezhetünk a másik ember, talán sú-
lyosan sértő, vagy bántalmazó viselkedése fölött, 
azonban az Igazságot mindig ki kell mondanunk! 
Ellenben együtt élnünk tovább nem kell az ilyen 
emberrel, hanem váljon ketté az utunk, a másik-
nak minden jót kívánva. Mert ez az embertársunk, 
talán még a HIT lépcsőfokáig sem ért el, alacsony 
tudatszintje miatt nem tudja, mit cselekszik! 
 
Esténként, amikor a nap lenyugszik, tegyük fel 
magunknak a kérdést: volt-e értéke a mai napom-
nak; megbántott-e engem valaki; ill. én megbán-
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tottam-e tudatosan valakit? Az első két kérdésre 
mindig pozitív legyen a válasz, találjuk meg az ap-
róságokban is a jót, az utolsót azonban mindig tü-
zetes vizsgálatnak vessük alá. Uis. ha már tudok 
és nemcsak hiszek, tudatosan nem bánthatok meg 
senkit, új karmát már nem vonzok be életembe! Itt 
is jézus szavai az irányadók: „Ne menjen le a nap, 
a te haragoddal!” Ezek a gondolatok nem könnyen 
emészthető, és érthető dolgok, de talán segít, ha 
erre a tanításra gondolunk közben: Azt csele-
kedjétek másokkal, amit szeretnétek, hogy mások 
is cselekedjenek veletek!    
 
Az Igazság kimondása és cselekedete is egyaránt 
fontos, hiszen tetteink mutatják, hogy kik va-
gyunk! 
 
Ma már tudom, hogy amikor az ember megfáradt 
testéből elszáll a lélek és a szellem, az számára 
nem a vég, hanem egy új élet kezdete. Nos, úgy 
gondolom, kb. ez a tudatosság, ill. bölcsesség 
szintjének az elérése, melyhez hosszú, nehéz utat 
kell megtennünk, de fontos, hogy úton legyünk 
felé. 
 
Azonban van egy ettől is magasabb szintű lépcső-
fok, a harmadik, s ezt én Megvilágosodásnak ne-
vezem. Úgy gondolom, hogy ennek elérése, csak 
igen keveseknek adatik meg és példaként máris 
Buddha jut az eszünkbe. Kívánom, hogy nem- 

zetünkből is szülessenek még Megvilágosodott lel-
kek, kik a legnagyobb földi tanítóink lehetnek a 
jövőben! 
 
Valahogy így képzelhető el az ember BELSŐ 
FEJLŐDÉSI ÚTJA, melyet csak lépésről, lépésre, 
nem sietve –––– nehogy közben utat tévesszünk –––– de 
éberen és következetesen járnunk kell! Azonban 
egymást segítve szükséges a km-köveket kijelöl-
nünk, közös bölcselettel, mert az alvás ideje már 
lejárt! Azt is tartsuk szem előtt, hogy a Magyar 
nem Hisz, hanem Tud, hiszen mi a tudás népe va-
gyunk! 
 
Végezetül álljon itt eleink ősi szkíta életfelfogását 
összesítő néhány sor jó példaként: 
 

Ö S K Ü  
 
Nem ártok Neked, Magamért felelősséget vállalok, 

 
Nem függök Tőled, Véled egyenrangú vagyok, 

 
Nem hazudok Néked, Véled tisztán szólok, 

 
Nem alkuszom meg Veled, 
Küldetésemben vagyok, 

 
Életemben Föld Anyánkkal, Ég Atyánkkal, 

s Véled Egy Vagyok! 
 
 

    
 

A Vizsolyi Biblia (Károli Gáspár, 1590.) 
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 IN MEMORIAM 
  

 PhS Szelestey László 
  

 Magyarságkutató, 
 néprajzi szaktekintély 
  

  

 

 
 Hosszú ideig betegeskedett, de egy darabig sikerrel leplezte. Soha or-
vosi tanácsot nem fogadott el, gyógyszert nem vett be, holott nagyon is jól 
tudta, mennyire fontos a jó orvosság. Tőle hallottam először Dr. Horváth 
István professzor szérumáról, amely feloldja az erekben a rögösödést. Min-
denkinek tudott jó tanácsot adni, minden tehetséget felfedezett, aki a lá-
tókörébe került, csak magán nem tudott segíteni. 
 Szinte földöntúli jelenség volt, amikor megjelent a kis, finom sötétkék 
francia gyapjú zakójában, gondosan kiválasztott pulóverekben. Fehér bőre, 
finom vonásai, karcsúsága, szája csücskében vibráló mosolya, a csendes 
derű, amely körülölelte, sajátos atmoszférát kölcsönzött egyéniségének és 
annak a témának is, amiről beszélt. Egyetlen dologra volt büszke életében, 
hogy sikerült elfogadtatnia Dr. Pap Gábor professzorral a dunántúli pász-
torfaragások értékét, s ebben a biztos tudatban végezhette további gyűjtési 
munkálatait. Mindig volt a táskájában egy mívesen kidolgozott sótartó, 
gyufatartó, egy-egy simára csiszolt birkaszobrocska, amelyekkel elkápráz-
tatta a környezetét. 
 Mindig kereste a helyet gyűjteményének, de ez az óriási nemzeti érték 
sehol sem kapott befogadást. Remélem, értelmetlen halála talán rávilágít 
hagyatékának értékére, hogy ne ebek harmincadjára, hanem méltó épü-
letbe kerüljenek kincsei. Az utolsó kiállítását Dr. Pap Gábor rendezte. 
Szelestey László lerajzoltatta, ha kellett színes akvarellel megfestette a 
tárgyak rajzolatait és a kinagyított, gyönyörű rajzok, s alattuk a kis mű-
vészi értékű tárgy felejthetetlen esztétikai élményt nyújtott a nézőknek. 
 Szakdolgozatából másoltam ki az itt bemutatott rajzot, amely egy 
pásztorbotot díszített és egyik kedves illusztrációja volt az előadásain. 
Attila király, Tündér szép Ilona és a vadászjelenet ide idézik az Orion, a 
Sziriusz és a Kutya csillagképek világát, a Nyúl és a Galamb mindezt 
megerősíti. 
 Szeretett az erdőben barangolni, szakképzett gombász volt és a du-
nántúli barátaival eltöltött gombavacsorákról mindig szívesen beszélt. El-
lenben önmagáról nem szeretett nyilatkozni, befelé forduló, zárkózott férfi 
volt. Sem másokat nem teregetett ki soha, sem magát nem mutogatta, csak 
a legszükségesebb információkat közölte. 
 A Miskolci Bölcsész Egyesületben végzett, magyarságkutatói Certi-
ficatiot kapott, amely néprajzi szakirányú volt. Utána megszervezte az em-
lített kiállítást, melynek forgatókönyve képezte a PhS Certificatioja disszer-
tációs anyagát. Mindig Dr. Pap Gábor professzor volt az opponense, akit 
óriási nimbusszal vett körül élete végéig. 
 2013. november 29-én reggel Csugány Zoltán telefonálta meg halál-
hírét, s tudom, hogy szeretett leánya temette el Somogyban és a vég-
tisztességet a Hazatérés Templomában is megadták neki, ahol kedves ta-
nára Dr. Pap Gábor búcsúztatta december 8-án vasárnap délután. 
 
Isten áldása kísérje kedves emlékét! 
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Karácsonyi kirakodás 2012-ben 

 
 Jó hidegben, de eső nélkül telt el a Kará-
csony előtti hét Miskolcon. Egyesületünk is kapott 
egy sátrat a Szinva teraszon, ahol szórólapot osz-
tottunk, könyvet, folyóiratot árultunk és ajándé-
koztunk, s minden arra vetődő miskolci (meg nem 
miskolci) járókelőt megkínáltunk meleg teával, 
kávéval, pogácsával. 
 Fazekas Lászlóné, Kékes Zsuzsa és Dr. 
Eisner Gábor váltogatták egymást és az egyesület  

elnökét a zord időben. Köszönjük kitartásukat, jó-
kedvüket. 

Gábornak ahhoz is kedve volt, hogy tudomá-
nyos elemzést szerkesszen az eseményről, melyet 
most le is közlünk, s egyben ÁLDOTT, BÉKÉS 
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK min-
den kedves Olvasónknak. 

 
(Szerk.) 

 
 
 

A Miskolci Bölcsész Egyesület a 2012. évi adventi (december 18.-19.-20.) 
bemutatkozása a Miskolc belvárosában lévő standon, 

a Kazinczy Ferenc utca és a Szinva patak keresztezésénél 
 

Írta: Eisner Gábor Rudolf1 
 
Kivonat: A MBE standjának látogatottságáról 
részletes matematikai statisztikai módszeren ala-
puló elemzést készítettünk. Az eredményül kapott 
táblázatok és grafikonok alapján ezt a kapcsolat-
felvételi lehetőséget továbbiakban is szükséges-
nek tartjuk, a közvetlen kontaktus-felvételre a fel-
nőttképzések reménybeli résztvevőivel, ami kiegé-
szíti az újságokban lévő hirdetéseket, az interne-
tes videó-felvételi elbeszélgetést, a telefonos in-
terjút, az email-t, a levélbeli megkeresést stb.1 
 
Kulcs-szavak: adatgyűjtés, mintavétel, matemati-
kai statisztika, direkt marketing, Public Relation 
(PR), arculat-tervezés, vállalati arculat, marketing 
 
Bevezetés 
Miskolc Önkormányzatának a kezelésében lévő 
standokat részben a miskolci civil szervezetek be-
mutatkozására tartja fenn a város. A Miskolci 
Bölcsész Egyesületnek lehetősége nyílott az ad-
venti hangulatban pezsgő Miskolc városa előtti 
megjelenésre. 

                                                 
1 Okl. építőmérnök, okl. (szerkezetépítő szakon vasbeton-
építési ágazati) szakmérnök, okl. közgazdasági szakokleve-
les mérnök, egyetemi doktor szerkezetépítés szaktudomány-
ból 

A Miskolci Bölcsész Egyesület (MBE) meg-
hirdette Miskolc város polgárainak elsősorban a 
számukra elérhető regisztrált felnőttképzéseit, to-
vábbi képzéseit és a gyerekeknek szóló néptánc-
foglalkozását. A kiadott szórólapokon megtalálha-
tóak voltak a Miskolci Bölcsész Egyesület címere, 
elérhetőségei, az oktatási épületének fényképe és 
a tételesen kilistázott képzései. Így többek között 
magyarságtudomány, lélekgyógyászat, pszicholó-
gia, művészettörténet, kamarazenészek művész-
képzése, népzeneismeret, főhivatású könyvtárosi 
képzés, nyelvi képzések stb. Kiemelt hangsúlyt 
kap a képzések között az oktatói és a pedagógiai 
képzés. A Dr. Gyárfás Ágnes felelős kiadó által 
publikált „Ősi Gyökér” kulturális szemle („La 
Raiz Ancestral” Revista trimestral de la Cultura 
Húngara, Director: Prof. Francisco Jos Badiny) 
megismertetésére, ill. bemutatására szintén sor 
került. Dr. Gyárfás Ágnes saját kezűleg dedikálta 
„A sánta harkály” című könyvét. 

A Miskolci Bölcsész Egyesület standjának 
látogatottságáról becslést készítettünk a matema-
tikai statisztika módszereinek felhasználásával. 
Tudomásunk szerint, korábban a Miskolci Böl-
csész Egyesület eddigi történetének 23 éve alatt 
ilyen jellegű vizsgálat még nem készült. 
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Dr. Kiss Béla Prof. Évnyitó beszéde a Miskolci Bölcsész Egyesületben 
2013. szeptember 

 
Kedves Hölgyeim és Uram, 

akik a certificatio átvételére összegyűltek! 
Tisztelt főtiszteletű Úr, 
Tisztelt Elnökasszony, 

Kedves tanártársaim, Kedves vendégeink! 
Kedves Ünnepeltek! 

 
 

Köszöntőmet Reményik Sándor egyik versé-
nek bevezető soraival kezdem, aki a psziché, az 
érzelmek minden rezdülését olyan megélhetően, 
plasztikusan tudta verseiben – szinte láthatóan – 
az olvasója elé vetíteni. 

 
Viszontlátásra, – mondom, és megyek. 
Robognak vonatok és életek – 
Bennem, legbelül valami remeg. 
Mert nem tudom, 
Sohasem tudhatom: 
Szoríthatom-e még 
Azt a kezet, amit elengedek. 
Viszontlátásra: mondom mégis, mégis... 
 
De mielőtt elköszönnék Önöktől, engedjék 

meg, hogy őszinte elismerésemet fejezzem ki azért 
a plusz teljesítményért, amelyet az utóbbi évek-
ben magukra vállaltak azért, hogy fordítsanak va-
lamit az életük kerekén, vagy csak azért bizto-
sabban tudjanak haladni abba az irányba, amelyet 
már eddig is kijelöltek maguknak. Bizonyára már 
korábban észrevették, hogy finomabban tudnak 
játszani az emberi lélek húrjain, mind mások, 
mind pedig saját maguk hasznára és örömére. En-
nek alapján indulhatott el az álmok szintjén, hogy 
jó lenne valamit tenni azért, hogy ezt a képessé-
güket szakszerűsítve tudják alkalmazni. Majd a 
latolgatás, a vélt vagy valós problémák előtolulá-
sa, hogy miért nem lehet. 

De megszületett az elhatározás: vállalni az 
anyagi terheket, fáradságot, az utazással járó törő-
dést és a mindennapos tanulás nehézségeit azért, 
hogy megismerkedjenek a lelki működés rejtel-
mes szférájával, – és jó, hogy közben eltelt három 
év – most itt ülnek boldog örömmel, és jogos büsz-
keséggel, sok-sok új ismerettel gazdagodva, a pa-
dokban. A kiválóan sikerült összesítő vizsga ered-

ményei bizonyítják, hogy megfelelően motivált 
emberek jártak itt nálunk, jó helyen! 

Hétfőn azonban folytatódnak a hétköznapok 
és hogy ezek különböznek majd az előbbiektől, 
arra biztosíték az önök szeretet alapján motivált, 
az embertársaik problémáinak megértésére fino-
mabban hangolt személyiségük, párosítva a tanul-
tak – nem merev dogmaként való alkalmazásával, 
amire az Önök egyik nagy tanítója: Eric Berne így 
figyelmeztet: szabaddá válunk, ha nem kénysze-
rülünk rá, hogy csupán azt érezzük, amire megta-
nítottak... Tehát szabadon a saját elképzeléseik 
szerinti és a tanult megoldási lehetőségeket együt-
tesen alkalmazva nyerhetnek majd eredményt és 
elismerést a munkahelyeiken. Ez az egzisztenciá-
lis nyereség. 

De Önök is biztosan tudják, érzik, hogy min-
den, a gondolkodásunk, képzettségünk, vagy tár-
sadalmi helyzetünk megváltoztatására irányuló 
vállalkozásunk, amely belső késztetésből ered, az 
mind, elsősorban az önmagunknak való megfele-
lés igényét elégíti ki. 

Az ilyen nagy embert próbáló tervek valóra 
váltása az önértékelés reális növekedését eredmé-
nyezi, általa az élet minden területén magabizto-
sabban tudnak majd megjelenni!!! Ne hagyják 
veszni az álmaikat, mert a vágyaink – álmaink 
generálják az újabb és újabb terveket, célokat. 
Elindultak ezen az úton és a célok eléréséért, bár-
milyen irányba halad is az ember, mindenhol meg 
kell küzdeni. De nekünk ezt – már több mint 
százötven esztendeje – írás is bizonyítja: A cél 
voltaképp mi is? A cél, megszűnte a dicső csatá-
nak, A cél halál, az élet küzdelem, S az ember 
célja e küzdés maga! 

Ha ehhez hozzátesszük egy kis uráli népcso-
port, az odmurtok Népi Eposzának négy sorát, ak-
kor mindent elmondtam amit az életről lehet: 

 
Énekelvén énekedben 
Teljes lelked énekeljen. 
Szívtelenűl nem dalolhatsz, 
Esztelenül nem regőlhetsz. 

 
Kedves ünnepeltek, a Certificatio átvételére 

váró hallgatóink! Tanártársaim és a magam nevé-
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ben elmondhatom, hogy öröm volt Önökkel együtt 
dolgozni, mert egy oktató számára legnagyobb 
öröm, ha szavai a hallgatókban befogadó együtt-
működőkre találnak. Sajnáljuk, ilyen kevés volt az  

ismeretek átadására szolgáló idő. Kívánunk Önök-
nek jó erőt, egészséget, boldogságot, hogy hasznos 
tevékenységüket tudják folytatni, mindenki örö-
mére, amíg csak lehet! 
 
 
 

Horváth Tamás és Szathmáry Király Hanna egy éves eseménylajstroma 
 

A negyvenedik év, 2011. 
 

Múlt évi beszámolónkba hiba csúszott, 1971. 
november 11-én jöttünk el Magyarországról, s így 
ez az év ittlétünk negyvenedik esztendeje. Nagy 
idő, hogy két hazát adott végzetünk, hálát adunk a 
jó Istennek, hogy házunk fenntartása és más gon-
dok mellett, nagyjából megvagyunk, s gyerekeink 
is... 

A 2011. év legnagyobb öröme volt, hogy Mici 
lányunk, Viktória 5 éves kislányukkal a 2010-ben 
Heidesheimben vett, – tőlünk 26 km-re lévő – há-
zukba beköltözött. Mivel sok mindent a vőnk ma-
ga csinál, (nagyon ügyes) csak októberre lett ké-
szen a fürdőjük tusolóval. Ez nagy boldogság volt! 
Lehet, hogy a régi padlószőnyeg feltépése volt az 
utolsó lökés H. régóta húzódó vállínszalag prob-
lémáinál, melyeket áprilisban operációval, s 8 na-
pos kórházi tartózkodással kellett megoldani. Elég 
keserves volt a rehabilitáció. Röviden a többi 
"gyerekről". Bence állást változtatott, átmenetileg 
Párizsban, most Cottbusban dolgozik. Rita élvezi 
a színházat Zürichben, de szenved a rossz rende-
zők és stressz miatt. Röviden Isztambulban volt 
egy lagzin. Nagyon tetszett neki a város. Gond, 
hogy Eszternek csak apró munkái vannak. Ízületi 
fájdalmai miatt Spanyolországban szeretne élni, 
de nem tudjuk miből… l5 éves Philipp fia atléta, 
aki bajnok evezésben. Tamás angolozik Viktor 
(12) unokával, akit díjazunk, – ezért naponta 
jön… Ügyesen kezd beszélni. Persze az apa na-
gyon hiányzik neki. Bence aranyosan minden év-
ben elviszi pár napra nyári- vagy téli túrára. 

Családi körben megültük T. 80. születésnap-
ját. Német mondás szerint a lakk lekopott, de a 
substancia tartja magát… Bőrgyógyászati téren 
kisebb "javítgatások" voltak a fején, mindent ide-
jében kaptak el. Kerüli a napot, kontroll alatt van. 
Nagyon kell manapság a napozással vigyázni, 
gyerekeknek is! 

Májusban Felsőzsolcán voltunk, ahol H. 
2004-es Perzsa útjáról tartott beszámolót. A 
Szathmáry Király Ádám Társaság emléklappal, mi 
egy hetes tagyoni nyaralással jutalmaztunk egy 
kitűnő szociális munkát végző zsolcai óvónőt. 
(Annak emlékére, hogy egy ősünk az 1800-as 
években óvodát stb. alapított). Bár sok ház újra 
épült, a város nem heverte ki teljesen anyagilag és 
lelkileg a szörnyű tavalyi árvizet. Mi mindég na-
gyon jól érezzük magunkat ott! Miskolcon Dr. 
Gyárfás Ágnes vendégszeretetét élveztük, aki a 
Miskolci Bölcsész Egyesület magyarságkutató 
egyetemének lelke. Fontos munkát végeznek, er-
kölcsi alapjainkat, nemzeti identitásunkat óvják 
az örvényben. Bár érdemtelenül, H. tiszteletbeli 
tagságot kapott. Kedves meghalt barátunk, 
Czemolatecz Iván hagyatékából a Mainzi kultúr-
kör és barátok bevonásával Pray György Húnok-
ról, avarokról, magyarokról írt 18. századi munká-
ját sikerült megvennünk és más könyveinkkel el-
juttattuk Miskolcra. Ezután Sárospatakra men-
tünk, ahol az egyik legsikeresebb Pünkösdi Szt. 
Erzsébet ünnep zajlott le. Ötezernél több látogató-
val, nagyszerű hagyomány őrzőkkel. (Dorogi íjá-
szok, solymász bemutató!). A Bodrog partján az 
amphiteátrum szerű színháznak a fekvése szép, 
öltözője is van. Pünkösd hétfőn tündéri fiatalok 
különleges népi táncokat roptak ott. (Pl a török 
Hetitta Egyetem Csoportja.) Ezen a napon Dr. 
Szabó Irénke elnökasszony a Szt. Erzsébet Társa-
ság több tagjával megnyitotta a nemzetközi Szt. 
Erzsébet zarándok utat Kassára. Ez 4 napos túra, 
110 km, kijelölt úton, szervezett szállásokkal, 
akárcsak Compostella-ba a Szt. Jakab úton. A Szt. 
E. Társaság idén ünnepelte 15 éves fennállását. 
Ünnepséggel és óriástortával emlékeztek meg. 
Nem vitás, az alapítók nagyon boldogok, hogy az 
elvetett mag gyümölcsöt hozott. Lengyel Szt. E. 



ESEMÉNYEK 

 68 

apácák telepedtek le, szociális munkát fognak vé-
gezni. A Szt. E. Ház él! Kiállítás, Könyvtár mű-
ködik, s a Kórusnak is otthona. Irénke sikeres pá-
lyázó s így az udvarból hamarosan rózsakert lesz, 
a pincében helyet kap a kőtár. A turista nézze 
meg a Görög-katolikus kápolna előtti Romzsa 
Tódor vértanú mozaikját és benn a csodaszép Szt. 
E. Festményt! Hazafelé S. Patakról kisebb kité-
rőink voltak... 
 

 
 

Sztúpa a Kõrösi Csoma Sándor Emlékparkban 
(Internet) 

 
Tarban a Kőrösi Csoma emlékparkot, a Budd-

hista központ imponáló stupáját és óriás imaházát 
néztük meg. Pár tibeti tárgyat vittünk, amit H. 
még az indiai kereskedőtől kapott… Miután szin-
te semmi régi tárgyuk nem volt, talán örültek ne-
ki? A rég nem látott ciszter templom után Bél-
apátfalván, H.-nak eszébe jutott a 60 év előtti uta-
zás, teherautóval a rosszul megerősített bútorokkal 
a Szarvaskő felé kanyargó végtelennek tetsző úton 
Egerbocs felé, ahová kitelepítették őket... Meg-
álltunk egy lakatlan omladozó házikó előtt a Béke 
utcában, ahol 2 évet éltek. H. Apja lefolyót csi-
nált az árok felé a szennyvíznek. A kis házban sü-
tötték a kenyeret, így jól tudták a kemencét fűte-

ni. Az udvar végében volt az árnyékszék. A szülők 
földönfutókká lettek, sok mindenüket elkótyálták 
de H.-nak sok barátja volt és szerette a falut. A 
ház előtt álldogáló idős emberrel, (1951-ben 
Bálint házigazdánk siheder fia volt) felismerték 
egymást. Igen szívélyesen fogadtak minket, a falu-
siak a kitelepítés alatt is jók voltak hozzánk… 

Széchenyi Kinga szervezésében szép megem-
lékezésen vettünk részt június 18-án a kitelepítés 
60. évfordulóján a Villányi úti Szt. Imre templom-
ban. Elég sokan összejöttünk... 

Július elején elhagytuk a csodálatos Balatont, 
Marika barátnőnktől kaptunk egy hetet a tiroli Al-
pokban egy Cless közelében lévő hotelkomp-
lexumban. Az út s a környék gyönyörű volt, szép 
kirándulásokat tettünk. Lehetett sziklát mászni, 
vadvízen kajakozni, (a vőnk szereti) hegyi-
biciklizni esetleg szikláról ugrálni, de nem vol-
tunk életuntak, csak az uszodát kerestük fel. A 
Réth népek kiállítása azért volt érdekes, mert 
ezek keletről jöttek, különös nyelvet beszélő lovas 
kultúrájú emberek voltak, rovásírásuk (az előbb 
élt) etruszkokkal rokon. Azokat pedig, nem mi de 
az olaszok, magyar rokon népnek tartják. Ha nem 
harcoltak, szerették a mulatságot, érdekes sztélé-
ket hagytak hátra. A Brunecki H. Messner által 
létrehozott Hegyi népek kiállítás a néprajzosok 
számára lenyűgöző! Ez egyike a hegymászó meg-
álmodta 5 tiroli múzeumnak. (Remélem a 
Himalája-beli gyűjteményét még megláthatjuk.) 3 
hetes waldalg-i tartózkodás után visszaindultunk 
Tagyonba. Sok baráttal való találkozás tette emlé-
kezetessé a forró nyarat. Csodás este fürdés után a 
strandon egy sör mellett a vizet nézni, amint a ró-
zsaszínből a gyöngyházszínbe mennek át a színek 
s a tó végtelen nyugalmat áraszt. Augusztus 20-án 
nagy hőben elmentünk 3 hétre Gyulára. A vállmű-
tét miatt a Biztosító rehabilitációs kúrát ajánlott 
fel, amit Magyarországon vettünk igénybe. A ha-
talmas botanikus kertben lévő Gyulai Várfürdőt 
már ismertük. Kifogástalanok voltak a kezelések, 
H. nagyjából visszakapta válla mozgékonyságát. 
T.-nak is jót tett a kávészínű ásvány-gazdag víz. 
Becserkésztük a környéket. A Gyulavári Almásy 
Wenckheim Kastélyban a Bay Zoltán emlékszoba 
fogott meg. A zseniális fizikus az Egyesült Izzó 
igazgatója volt, majd a Hold-távolság méréseivel a 
radar technológia atyja lett Amerikában. A métert 
Ő definiálta legpontosabban. (Sajnos könyvét, Az 
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élet erősebb, már elajándékoztuk.) A múzeumban 
a német, román, szlovák, szerb és cigány tárgyak 
mellett nagy kiállítás van, az európai népek him-
nuszaiból. Málta szigeté is olyan, mint a miénk –
azaz ima. Sajnos a Kr. előtt 6000-ből! származó 
fazekat nem láttuk, de Erkel szülőházát, kiállítá-
sát megnéztük, ahol Szt. Erzsébet operájáról hal-
lottunk! Gyula és a Szanazug természeti szépsé-
gével és a stranddal nagyon tetszett. A Wenck-
heim grófok kastélyai többnyire romos állapotban 
vannak. Pósteleken még a 1900-as években mes-
terséges tóparti gyönyörű kastélyt már nem lehet 
megmenteni, de Gerlán talán. Újkígyóson Budd-
hista kiállítás volt l000 ereklyéből, hatalmas so-
rok álltak a kopott kastély gyönyörű parkjában. 
Nagy hatással volt ránk a karizmatikus Dickens-
né, Wenckheim Jeanne Marie grófnő, aki hazate-
lepült, hogy segítse az ottaniakat. Komoly vallási, 
kulturális és szociális munkát végez a szegé-
nyebb, elmaradottabb Viharsarokban. 
 

 
 

Bolsa kastély (Internet) 
 

Szarvason, (az ország közepe volt a Honfogla-
láskor) a Körös partján épült elegáns klasszicizáló 
Bolsa kastély lépcsőit az ikreket szoptató etruszk 
farkas szobra díszíti. Az utolsó Bolsa római nász-
útjának talán egyetlen emléke. A Pepi kertet, 
mely botanikus kert, az államnak ajándékozta, 
kérve hogy a park közelében élhessen. Elkerget-
ték, egyik szolgálójánál nagy nyomorban halt meg. 
Mindezt egy igazán szép Körös parti hajóúton tud-
tuk meg, mert a nagy hő miatt jobbnak tűnt hajóz-
ni mint kutyagolni. A Tessedik Sámuel Múzeum-
ban olvastuk, még az orosz cárnak is tanácsokat 

adott Tessedik (lelkész, író, mezőgazdász) a szikes 
talajjavítás problémáiban. Gerendáson Fogatver-
seny volt, nemcsak a hajtót, lovat, hámot, sze-
keret mutatták be, a szponzort is. Egy kis fürge 
hucul fogat nyert, duci hajtóval, lepipálva a szép 
nemes lovakat... 

Üllői út és József körúti sarokházukból 1951 
nyarán H. Nagyszüleit kitelepítették egy gerendá-
si tanyára. Nem lehetett egyszerű az átállás. Kül-
sőleg nem sokat változhatott a tanya, de a villany, 
TV, gáz azért nagy fejlődés. "Sokat dolgoztunk, ré-
gen is, ma is, de mindenünk megvan" –, mondta a 
60 év körüli házaspár. Sajnos a gyerekek, majd-
nem mindenhol már a városban élnek. A fiatalok 
már nem akarnak gazdálkodni... 

November 27- dec. 4-ig H. társasutazással 
Kappadóciában járt. A kb. 200 földalatti városból 
Saratli 8 emeletes labirintusainak egy részét jár-
ták be, megcsodálva a "malomkő" ajtókat, terme-
ket, melyeket a hettiták is használtak. (Isten-
szobrok, bazalt oroszlánok-szfinxek a Berlini Mú-
zeumban láthatók). A 10 000 km2 területen elte-
rülő vulkáni kövekből álló "szürrealista" táj 
drapp-szürke-rózsaszín színekben pompázik. Va-
rázslatos a kúpok-gúlák-gombák világa, bennük 
akár 10 emeleten cellák, lakások, templomok, ko-
lostorok. A jászol Betlehemben volt, de a keresz-
ténység bölcsője itt áll Kappadóciában. Az apos-
tolok missziója sikeres volt a hettita Szent Anya-
istennő földjének népei között, akik kitárt karral 
fogadták Szűz Máriát és Jézust. Több mint 1000 
virágzó közösség faragta, díszítette templomait, 
részben szír-egyiptomi mintára vagy bizánci festő-
ket hozatva. Még az Unesco védett Göreme völgy 
freskói is többségben siralmas állapotban vannak. 
A 3-14. századig élték virágkorukat a keresztény 
püspökségek. 1922-ben örökre elhalt a görög szó 
a faragott kőoszlopos házakban. A Török állam la-
kosságcserét hajtott végre, így 2 millió görögöt 
Görögországba telepítettek és fél millió török jött 
Törökországba... Borzasztó lehetett, mindkét fél-
nek... A másik megrázkódtatás a latin betűkre va-
ló áttérés volt. De ez volt az ára a modern Nyugat-
hoz való csatlakozásnak. A török Turisztikai Alap 
szponzorálta utunkat, mely nagyon olcsó volt, de 
ékszer, bőr és szőnyeg manufaktúrákba kellett 
menni. (Utóbbiban az erdélyi templomok szőnye-
ges képei díszítették a falakat!). Konyában a sufi 
rendalapító Mevlana Rumi, filozófus, tanár, költő, 
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szerzetes celláját néztük meg. A szép mecset ma 
múzeum s kegyhely. A muzulmán Szent Ferenc-
nek nevezhetnénk ezt az Isten és ember szeretet-
től izzó misztikust. Követői, a sufi dervisek 7 rész-
ből álló, születést-életet-halált szimbolizáló ke-
rengése misztikus tánc. (Gárdonyi G. remekül ír 
róla.) A tánc végén Mózeshoz, Jézushoz, Moha-
medhez fohászkodnak és a hazáért imádkoznak... 
Mewlana 7 tanácsa mindenkinek: 

"Légy együtt érző és irgalmas, mint a nap. Takard 
be mások vétkeit, mint az éjjel. Légy csendes, 
mint egy halott ha nyugtalanság s gond kínoz. 
Légy szerény és egyszerű, mint a föld. Légy 
elnéző, mint a tenger. Vagy lássanak, amilyen 
vagy, vagy légy olyan, amilyennek látszol…" 

Isten áldotta ünnepeket és boldogabb új évet 
kívánunk mindnyájatoknak, szeretettel! 
 

 
 
 

Irodalmi est a XVIII. Magyar Őskutatási Fórumon 
Zsiros Sándor: szemelvények a Gulágok memoár-irodalmából 

 

Kollektív felelősség (büntetés) ártatlan magyar és német áldozatainak sorsa a Gulágokon 
és a „malenkij robot” lágereiben (Szinopszis) 

 

A GULAG orosz betűszó, mely magyarul a 
„Lágerek Főigazgatóságát” jelentette kezdetben, 
de a későbbiekben, a köznyelvi beszédben magá-
ba olvasztotta minden szovjet fogolytábor és bün-
tető- meg munkatábor jelentését. Ugyanígy, ahogy 
a holokauszthoz hozzátapadt valamennyi elpusztí-
tott izraeli áldozat emléke, akár táborban, akár 
bányában vagy katonai munkaszolgálatban haltak 
is meg. 

Én a „Gulág-jelenséggel” 13 éves koromban, 
1944. november 29-én találkoztam, amikor a „fel-
szabadító” Vörös Hadsereg katonái az első éjjel – 
még a falu északi szélén szóltak a fegyverek – ki-
parancsoltak 6 fiatal férfit abból a falusi kőházas 
pincéből, ahol 25-30-an rettegve szorongtunk. 
Természetesen ekkor még fogalmunk sem volt, mi 
is az a Gulág. A szót sem ismertük. 

Csaknem egy félévszázadnak kellett eltelni, 
hogy megtudjuk, azon az éjjel 150-160 civil zsol-
cai férfit és 20-25, a faluban a házaknál meg-
búvott zsidó munkaszolgálatost és itt meghúzódott, 
kiugrott katonát, máshonnan idemenekült magyart 
hurcoltak el. Összeszedtek összesen kb.200 főt. 

A pincéből elhurcoltakat gyalogmenetben 
hajtották le Debrecenbe, onnan embertelen körül-
mények között vonaton szállították ki a Szovjet-
unióba. Közöttük volt édesapám is, akit egy év 
után, – csonttá soványodva, súlyos betegen – ha-
zaengedtek. De ő sem beszélt a borzalmakról, leg-
feljebb a legszűkebb család előtt, akkor is vissza-
fogottan, és hozzátette, „ne beszéljetek erről, ha 
nem akarjátok, hogy visszavigyenek”. 

„A hazatérők számára nem adatott meg a kibe-
szélés lehetősége, sérelmeiket nem tárhatták a vi-
lág elé, tiltott volt az ő panaszuk, a könny és a 
gyász, testvér a testvérnek nem állíthatott emléket 
a magyar temetőkben”                  

(Szebeni Ilona). 
 

Úgy gondoltuk, a rendszerváltás után – meg-
szabadulván a „felszabadítóktól” – szabadon si-
rathatjuk halottainkat. Tisztelet, kegyelet övezi 
majd őket. A túlélők életük hátralévő éveiben na-
gyobb megbecsülést, támogatást kapnak rabságuk 
okán mérhetetlen szenvedéseikért. 

Csalódnunk kellett. A kegyelet, a tisztelet, a 
támogatás csak a holokauszt mártírjainak járt. 

A hivatalos Magyarország rideg közönnyel, 
bénán hallgatott, csak némi kényszeredett „kár-
pótlást” adott az igazolt gulágosoknak. Évtizede-
ken át soha-soha el nem hangzott a községekben, 
városokban hivatalos közlés, nyilatkozat az elhur-
colásról, a rabságról, a halottakról. 

Egy fél évszázadon át hallgatni kellett, mint a 
sír. Halottakat szabadon siratni sem lehetett. És 
ez országos jelenség volt. 

Közben „zengtük a dalt mámoros ajakkal”, s 
a felszabadítók hősi nevét. Úgy látszott, hogy tel-
jesül a hivatalos Magyarország vágya: a nép, az 
ország elfeledte, nem is emlékezik már a szovjetek 
embertelenségeire, bűneire, az elhurcolásokra. 

Közben az 1990-es évektől lassan, de egyre 
sűrűbben jelentek meg a széles értelembe vett 
Gulággal kapcsolatos tudományos munkák, dolgo-
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zatok. (Stark Tamás, a Várdy professzor házaspár, 
Bognár Zalán, Máté Áron, Zielbauer György, 
Domokos József, Fűr Lajos jeleskedtek. Hatalmas 
kutatómunkával feltérképezték az egész eddig til-
tott Gulág „titkot”.) 

Másrészt egyre több túlélő fordult az íráshoz, 
hogy memoárjaikban, visszaemlékezéseikben ba-
rátaik elé tárják, a világnak elmondják gyászos ta-
pasztalataikat, megalázó emlékeiket. 

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az elmúlt 20 év 
alatt az állam és hivatalos szervei (kiadók, mé-
diumok, intézmények) idegenkedése a Gulág-
témákkal szemben nem szűnt meg. A Gulág-
könyvekről, eseményekről tudósítás, értékelés a 
televíziókban, rádióban, országos sajtóban nem 
vagy csak elvétve jelent meg. (Az utóbbi két év-
ben már gyakrabban.) 

Ezen változtatni akarván – amerikai magyar 
tudósok ösztönzésére néhány évvel ezelőtt – har-
minc taggal megalakult a Miskolci Egyetem égisze 
alatt a Gulágkutatók Nemzetközi Társasága. (Tu-
dós kutatók és memoárt közzé tett túlélők társa-
sága.) 

Azzal a céllal, hogy a Társaság vizsgálja meg 
a szovjetek által a Gulág táboraiba rabszolgamun-
kára hurcolt magyarok (hadifoglyok, malenkij ro-
botra elhurcolt civil férfiak és nők) sorsának, kö-
rülményeiknek, történetüknek, az elhurcolás okai-
nak feltárását, és kerüljön sor ezek dokumentálá-
sára, bemutatására. Közös munkálkodásra kapcso-
latba léptünk a Pécsi Német Körrel, mely hasonló 
célokat tűzött maga elé. (A Társaság könyvet adott 
ki, Gulág-emléktáblát avatott, több alkalommal is 
tudományos tanácskozást, konferenciát szerve-
zett.) 

Tanácskozásainkon, konferenciáinkon újra 
meg újra előkerült az a gond, hogy a magyarság 
(felnőtt, gyermek lakosság) szinte semmit nem tud 
a szovjetek kegyetlenségeiről, magatartásáról. Az 
emberek nem is hallottak a Gulágról, a szovjetek 
ottani viselt dolgairól, az elhurcolásokról. De hon-
nan is tudnának? Az iskolában nem tanítják, nem 
tananyag, egyetemi vagy más intézeti kutatóhe-
lyünk nincs. Itt, a pécsi konferencián döntötték el 
a jelenlévők, készíteni kell egy olyan kiadványt, 
amely elsősorban fiataloknak készül, de időseb-
bek is olvashassák. Ez legyen ismeretterjesztő, 
könnyen olvasható, érdeklődést felkeltő. Ennek a 
könyvnek elkészítését én vállaltam, azzal, hogy a 

már megjelent memoárokból, visszaemlékezések-
ből készítek egy olyan autentikus kiadványt, mely 
hézagpótló lesz. 

De miért is nézte évtizedeken át közönnyel, 
sőt ellenségesen az uralmon lévő uralkodó osztály, 
a vezető réteg fenn és lent a falvakban, városok-
ban? 

Ennek oka a túlélők visszaemlékezéseiből, 
memoárjaiból egyértelművé válik. Volt egy, a 
szovjet gyarmatosítást kiszolgáló comprádor réteg, 
amely elvekkel és pozíciójukkal, befolyásukkal 
részese volt több százezer ember elhurcolásának, 
meggyilkolásának, éppen úgy, mint lenn a vége-
ken azok a semmirekellő, lumpencsoportok, poli-
cájok, akik – mintha körvadászaton lennének, 
fegyverrel fogják be az ártatlan embereket. (Lásd 
Wágner Dezső és Ella vagy Szekeres Imre Gyula 
és mások) vallomását. Azután ezek a „muszka-
vezetők”, kiszolgálók pozícióba kerültek, meg utó-
daik is. Most élvezik a tettesek meg utódaik is a 
magas nyugdíjukat, de azokra a bűnökre, melye-
ket elkövettek, nem akarnak emlékezni, még tud-
ni sem akarnak róla. 

Az áldozatok, akik túlélték a poklok poklát, 
hazajövetelük után 20-40 évvel ezután döbbennek 
rá, amikor tollba mondják vagy leírják visszaem-
lékezésüket, hogy Sztálin kegyetlen véres diktatú-
rája csak színében különbözik Hitler nemzeti szo-
cialista (fasiszta?) népirtásra berendezkedett dik-
tatúrájától. 

Erről vallanak sokan a hazatértek közül, de 
most itt csak egyet idézek. A holokauszt és a Gu-
lág, Olofsson Placid atya véleménye. Kétségtelen 
nem voltak gázkamrák (a Gulágon). Nem így 
pusztították el az embereket, hanem munkaerőnek 
használták őket. De gázkamra nélkül is ott pusz-
tult a rabok 78.3 százaléka... Ehhez képest csak 
Magyarországról harminckét ezer hadbíróság által 
elítélt embert hurcoltak a Gulágra. (És akkor hol 
van még a többi náció?) A magyar foglyok közül 
huszonhat ezren meghaltak odakint. Ez az elítél-
tek 78,3 százaléka, ami óriási szám! Hatezer egy-
párszázan jöttünk haza, most már ezren sem va-
gyunk. (Ezek az adatok csak a „hadbíróság” által 
ártatlanul elhurcolt leventékre és politikai elítél-
tekre vonatkozik. A málenkij robot miatt elhurcolt 
vagy a katonafoglyok százezreiről, halálukról nem 
készült kimutatás. 
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Még a rabszolgamunkánál is kegyetlenebb 
volt az a bánásmód, amit a foglyok szállítását, 
mozgatását célzó „utaztatása” alkalmával vago-
nokba, hajókba zártan el kellett viselniük. Utaztak 
két-három hétig vagonba zárva. Élelmet, vizet 
nem vagy alig kaptak. Kolimai hajóútra egy „rab-
hajó” gyomrába hatezer embert zártak be. Élelem 
és víz nélkül hurcolták őket. Amikor megérkeztek 
és kiszálltak, 600 halottat hoztak fel a hajó gyom-
rából (Bien György). Máshol és máskor a hőségtől, 
a vízhiány miatt pusztultak el vagy őrültek meg a 
foglyok (Oláh Károly). 

A munkahely, a Dombasz-völgyi bányák iszo-
nyatos megpróbáltatásokat hoztak az odahurcolt 
magyarokra. A bányák, ahol tízezrével dolgoztak a 
foglyok vizesek voltak, korszerűtlenek. A bányák 
mélyén a 60-70 cm-es vájatokban hason csúszva, 
nyakukba csorgó vízzel dolgoztak a foglyok, 18-20 
éves magyar nők. Igaz, mellettük voltak „benn-
szülött” orosz nők is, akik bérmunkában lettek 
bányászok, miközben a férfiak több milliós hadse-
regben őrködtek Nyugat-Európa, Magyarország 
„békéje felett”. Az oda elhurcoltak közül az első 
három hónapban az egyharmaduk meghalt. (Lásd 
Wágner Dezső naplóját) 

Volt egy iszonyatosan kellemetlen és sokszor 
tragikusan fájdalmas bűnöket elkövető szövetség a 
táborokon belül, a köztörvényes bűnözők között. 
Ebben gyilkosok, sőt többszörös gyilkosok, akik 
legutóbbi emberölésüket a táboron belül követték 
el, büntetésük újabb 20 év lett, amit ők élvezettel 
fogadtak. Azt jelentette számukra, hogy életük vé-
géig megkülönböztetett jólétben, munkátlan ké-
nyelemben élhetnek. Öltek, vertek, raboltak, de 
ellenük tenni nem lehetett. Az őrökkel, a tábor ve-
zetőivel jó kapcsolatban éltek. A vezetés kihasz-
nálta, hogy gyilkos rendszerük félelemben, rette-
gésben és csendben tartja a tábort. Csak a háború 
után elégedtek meg uralmukkal, mely minden 
lágerre kiterjedt. Megelégelte kegyetlen uralmu-
kat a szovjet vezetés, és a háború után 3-4 évvel 
összeszedték és északon Szibériába egyetlen tá-
borba telepítették őket. 

Nagyon sok részlet, szemelvény beszél arról, 
hogy milyen megvetéssel szólt a polgári lakosság, 
őrség a magyarokról a háború utáni első éveiben. 
Leköpték őket, fasisztának nevezték. 

Majd múltak az évek és 2-3 év múlva a ma-
gyarokat igényelték a városba a lágeren kívüli 

munkára, nyilvánvalóan a „mesterségbeli” tudás, 
a megbízhatóság alapján, de oda-vissza gyümöl-
csözött ez, mert megszámlálhatatlan esetben az 
orosz ápolók, orvosok (akár fogolyként voltak ők is 
benn, akár civilként jártak be), számtalan esetben 
munkát, fáradtságot, időt nem kímélve mentettek 
magyar életeket a súlyos betegek közül. 

És még egy jelenség. Többen írják, hogy a 
megmaradt fogoly magyarok között szoros „test-
véri” szövetség, barátság alakult ki. Néhányan 
láger viszonyok között „magas pozícióba emelked-
tek” takarítók, edénymosók, sőt Szekeres Imre 
Gyula személyében konyhafőnök is lett magyar, 
de a jeles, neves közéleti személyiség Rózsás 
János megtanulván a nyelvet máig harcos segítője 
és a ma már orosz klasszikusokat fordító József 
Attila díjas író, költő Galgóczy Árpád, vala-
mennyien becsületbeli ügyüknek tekintették a 
magyar testvéreik segítését. 

Ugyanígy a papok, Olofsson Placid atya, 
Böröcz Ferenc tiszteletes úr, Harangozó Ferenc 
csendlaki plébános úr, akik a lelket, a hitet, a jö-
vő iránti reményt tartották tiltva és titokban, sok 
veszély között a halandókban. No, és az a kárpát-
aljai fogoly cigány ember a Tajgán bajlódva lová-
val találkozik egy másik árva magyarral, hát rög-
vest segítségére sietett, mondván ő is magyar. 

Óh, ha mindég minden magyar így fogná meg 
a másik kezét, nem csak a végveszélyben, akkor a 
pokol erői sem vennének erőt rajtunk. 
 

 
 

A XVIII. Magyar Õskutatási Fórum hallgatósága 
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Trux Béla 
A templomos lovag 

Akkon I. Aba Könyvkiadó Budapest, 2012. 

 

 
 

A könyv borítója 

 
Régi családi tradíció, hogy az esti órákban 

hangosan olvasunk valami jó regényt, verses elbe-
szélést vagy népmesét. Aki nem olvas, az kötöget-
het vagy éppen a fogalmakat kiböngészi a lexi-
konból és az olvasási szünetben megvitatjuk az is-
meretlen szó értelmét. Jósika Miklós, Jókai Mór, 
Krúdy Gyula, Mikszáth Kálmán könyvei között  
mindig akad új, amit még nem olvastunk, s ne-
künk olyan közös olvasmányra van szükségünk,  
ami izgalmas, eseménydús. Ebbe a hagyományos  

rendbe ugrott be a fiatal miskolci író Trux Béla 
történelmi regénytrilógiájával. 

Könyvét a legjobb regényírói módszerrel írta 
meg. Világosan látta a mű keresztmetszetét, min-
den fejezetnek megálmodta a cselekményvilágát, 
a legjobb hagyományokat követve ott hagyta abba, 
ahol legizgalmasabb    és a történet másik ágán foly-
tatta. Átszövi a regényt az az alapos történelemi 
ismeret, amelyet a szerző széles körben végzett és 
nemcsak a közismert indoeurópai és finn-ugor 
szellemben írt könyvek nyújtanak, hanem Bakay 
Kornél, Tóth Sándor, Zsuffa Sándor, Csicsáky 
Jenő, Kiszely István, Várkonyi Nándor, Hamvas 
Béla stb. műveiből készült fel a könyv történeti 
hátterének ecseteléséhez. 

Hunok által hajdan jól ismert és lakott földön 
a bajor hegyvidéken indul a cselekmény, amely-
nek főhőse egészséges, daliás ifjú, aki, úgy tűnik 
megtalálta párját is a gyönyörű, szőke távoli ro-
konleányban, mígnem kitűnik, hogy az ifjút csap-
dába csalták, menekülnie kell, semmije sem ma-
rad csak a puszta élete. Szerencséjére a temp-
lomos lovagok befogadják, s így szerzetes lesz be-
lőle. Hivatása teljesítése során nagy kalandokba 
kerül, híres csatákon vesz részt és még az igaz 
szerelem örömét is megkapja a sorstól. 

Eddig két kötet jelent meg a műből, a har-
madik, a trilógia befejező kötete Magyarországon 
játszódik le, ahol végre sikerül AKKONNAK le-
számolnia eddig bujkáló, arctalan rosszakarójával 
is. A szerzőtől érdeklődéssel várjuk a kötet megje-
lenését, a kedves Olvasónak pedig javaslom, sze-
rezze be az első két kötetet a hosszú, téli esték 
tartalmas eltöltésére. 

(Szerk). 
 

 
 

Az író és közönsége a könyv bemutatóján (Internet) 
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Kedves Ágnes! 
 

Több helyen említi az Ősi Gyökérben (pl. 
2013. 1. sz. 20. old. 2. oszlop, 2. bek.) a mezopo-
támiai p a t e s z i  szót. Ezt a franciák „vicaire de 
Dieu”-nek, Isten helyettesének értelmezik. Eset-
leg a latinok jós szava a v a t e s  nem a pateszi-
ből származik? Hiszen hangrendileg a v=p! 

 
Kézcsókkal Dr. Végh Tibor mérnök 

 
 
 
 

Kedves Mérnök Úr! 
 
Azt hiszem, teljesen igaza van. Az első pa-

teszi Orion-Nimrud volt, s nyomában a szent kirá-
lyok a Palil-ok, a Pabil-ok vagyis Ilona Páljai, Ilo-
na papjai voltak. Ezt a feladatkört teljességgel 
véghezvitte a mesék legkisebb királyfia, kis kon-
dása, Vízi Pétere, VÍzi Pálja stb. mert megkereste 
dimenziókon át a maga tündérszép Il-jét, Ilonáját, 
s ott a gyémántpalotában gondozta, ápolta az ilo-
naságot, a női szakralitást, Ilona papja volt. A pa-
teszik mindig kapcsolatban voltak az Örökké- 
 

valóval, révülés útján hozták le az Ég üzenetét és 
óvták ezzel a közösség erkölcsét, morális érték-
rendjét. 

A v a t e s - p a t e s z i  szavak egyértelmű-
ek, Isten helyettesét jelentik. A magyar J ó s  sza-
vunk az i ó ,  a jó, a JÓISTEN szolgája fogalom-
nak felel meg. Kezdetben az i ó  maga a Jóistent 
jelentette, az s hang pedig a hozzá tartozót (ge 
nitivus). A jósok tehát a régiségben a jóhoz tartozó 
fogalomnak feleltek meg. Így teljesen összecseng 
a mezopotámiai, a latin, a francia és a magyar 
kifejezés. 

A Magyar Szent Koronán János apostol fel-
irata így néz ki: 

 

 
 

Ezt lehet Jons-nak, de JOHS-nak, vagyis jósnak 
olvasni. A legkedvesebb tanítvány állandó kap-
csolatban volt az égiekkel, s a nevét a régi felfogás 
szerint többértelműen írták fel. A képjelírás élő 
hagyománya ez a felirat. János apostol is jós, pa-
teszi, vátes, vicaire de Dieu, Isten helyettese volt. 
 

Szeretettel Köszönti Gyárfás Ágnes 
 

 

------------    ------------    ------------    *    *    *    ------------    ------------    ------------ 
 

  
 

KISZELY ISTVÁN emlékmûvének felavatása a XVIII. Magyar Õskutatási Fórum keretében a MBE foyaerban. 
Az emléktábla PhS Vincze Ildikó keramikusmûvész alkotása (Fotó: Fazekas Edit) 
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Tibold Szabina 
 

…Ha a halál árnyékában járnék is… 
 

 
 
 

Drága Édesanyám! 
 
 Te is tudod, hogy gyerekkoromban rettegtem 
az (unalmas, szürke hétköznapoktól), s örömmel 
jelentettem, hogy az életem eddig minden volt, 
csak ’szürke’ nem. Bár nagy részét a saját társa-
ságomban töltöttem, azt hiszem mégis azt az időt 
találom a legszínesebbnek, legtartalmasabbnak. 
Az ’unalmat’ nem ismerem, a szellem csavargá-
sainál érdekesebbet elképzelni sem tudok. 
 Mostanában gyakran megjelennek előttem 
gyerekkori képek, de valahogy azok sem forognak 
mások körül. Mindegyikben egyedül vagyok, vala-
milyen érzékszervi impresszióval. Színek, illatok, 
anyagi érintések, jó-rossz érzések, utópikus meg-
látások, egy felsőbb rendszer tudatossága, az em-
ber kicsinyessége, merev igaztalansága. Mind ez 
már akkor jelen volt bennem, megfogalmazhatat-
lanul, kifejezhetetlenül. Árnyékok követtek, de 
időnként a Fény is meglátogatott. Dualitásban él-
tem, s ez az állapot volt az egyetlen tudatos való-
ságom. Viszont egy gyengéd, világoskék sugarak-
ba burkolt ígéret is elő- előlebegett valahonnan a 
tudatalattimból, mely ösztökélt, hogy kövessem a 
Csillagom, megjelent amikor az árnyék be akarta 

velem szedetni a valeriánákat, vagy le akart taszí-
tani az avasi toronyból. Ez a kék fény egyre erő-
sebb lett körülettem és elhomályosítván az árnyé-
kot, egyesítette lényemet. A szivárványhíd már 
majdnem készen áll. 

 
 
 

Fehér Mágia 
 

Forró homlokára fehér 
 kezét tette, 
Hűvös ujjaival a démont 
   ijesztette, 
Anya kisgyermekét aggódón 
  figyelte, 
Az feküdt párnáin, 
 tekintete messze – 
Csepp teste égett 
 a Pokol tüzében, 
Ördögök rút hada 
   játszott közelében. 
A gyermek figyelte 
 félelmes társait, 
A szoba kitágult, 
    eltűntek falai – 
Az ördögök rá eddig 
 ügyet sem vetettek, 
De most, az egyik krampusz 
      figyelme ráesett! 
„Itt van! Megérkezett! 
 Gyertek, játsszunk vele! 
Kínozzuk, gyötörjük, 
    nincs az Égben helye!” 
A gyermek rettegett, 
 a Pokol szájában, 
Hőség emésztette, kínok 
           járták által. 
Lángok táncoltak 
       körülette vadul, 
Csúf népe közelgett, 
 s vigyorgott kajánul! 
Már majdnem megragadták, 
 s kátránysóba dobták, 
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De angyali kezek Őt 
          onnan felvonták – 
A Pokol szétoszlott, 
 soha nem létezett, 
Szobája csendjében 
 csak anyja énekelt. 
Puha érintéssel 
 simogatta arcát, 
Borogatásokkal oltogatta 
                kínját – 
Napfénnyel, s mosollyal 
          ölelte magához, 
S amikor felépült 
 tündérmesét mondott. 

 

 
 
 

Falba ütköztem 
 

Hol voltál, amikor 
 szükségem volt rád? 
Hol volt a Szeretet, 
 amikor kívántalak? 
Hol volt az Értelem, amikor  
 világom széthullott, 
Hol volt bizalmam 
 a múltban? 
 
Egyedül születünk? 
Egyedül halunk meg? 
Látszólag másoktól függenek 
    mind ezek, 
Mégis úgy tűnik, 
Sorsunk vajúdik, 
S összes fájdalma 
  csak a miénk lesz – 

Miért lépek a jövőbe? 
Miért hallgatózok a ködbe? 
Miért lebegtetem fátylad? 
Miért érzem hiányodat? 
 
Kérdéseim hullanak 
 visszhangzó csendbe, 
Mint ahogy vérem is 
 hiába csobog 
Fekete űrömben – 
Élet forrása bennem 
 Halál folyója? 
Lelkem álmai 
 üres utópia? 
 
Életemben minden átmenet 
   nehéz, 
Tükrömből rám gyakran  
  a Halál néz – 
Lelkem négykézláb 

    kúszik a Fény felé 
S én vakon teszem létem 
       lehetetlenné! 
 

    
 
 

Az Erõtlenség Ereje 
 

Árnyékok közt járt, 
 félelmet nem ismert, 
Áttetsző lényekkel 
 táncolt és énekelt – 
Buborék hólyagokon 
 ködhegyekre hágott, 
Szivárvány-folyóban 
 Sellőlánnyal játszott 
Hangtalan úszott 
 az Időtlenségben, 
Átlépett falain 
 a Végtelenségnek, 
Ablakok, számára 
 nyíltak a Semmiben, 
Szférák kórusában 
  lebegett könnytelen – 
Erőt nem érzett, 
 kívánsága nem volt, 
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Eggyé vált a Térrel, 
 álomról nem tudott – 
Formák szétoszlottak 
 hangokká, színekké, 
Majd árnyékba vesztek, 
    soha nem létezvén – 
Suhant Képzelettel 
        az Örök Álomban, 
Nem alkotott semmit, 
 Ő még meg sem fogant – 
 
 

 
 

Örök Partnerem 
 

Éjjeleim a Halállal  
 táncolom végig, 
Csont-kezét szorítom 
 merengő hajnalig. 
Szemüregeiben  
 bíbor, pirkadat, 
Fénylő koponyáján 
  rőt napkorong halad  
Öleli derekam 
 vézna karjaival, 
Keringőzik némán 
  veszett álmaimmal, 
Pokol lovainak hada 
  égre porzik, 
Mi Halál-tangót járunk, 
 s az csillagporrá omlik. 
Vérvörös bársonyon 
 szerelmes szív lüktet 
Fekete veremben 
  lapul a Szeretett 

Táncpartnerem szótlan 
 csak mosolya beszél; 
„Megtagadod vágyad, 
    Lelked halottan él!” 
 
 

Egy kis Számtanóra 
 
Sírt Kaffka Margit 
 Ötvenévesen, 
Magányosan 
 és felejtetten, 
Gyászolta eltűnt 
 fiatalságát, 
Kihűlt szerelmét, 
 elszakadt leányát – 
S én olvastam sorait, 
 Huszonévesen, 
Élet pezsgésében, 
  szerelmesen, 
Erőm, s boldogságom 
 végtelennek tűnt, 
Vágyam anyaságra 
  álombölcsőt szült – 
Kaffka Margit Űre 
 fájdalommal telt, 
De lelkemben akkor 
 megértést nem nyert – 
Húsz éve már annak, 
 hogy bánatát olvastam, 
Húsz évem kudarcát 
 ma Kaffkáéhoz adtam 
Az Ő Ötven éve, s az én 
 Negyvenkettőm, 
Kilencvenkettőre rúg, 
 tíz híján százkettő! 
Kedves Kaffka Margit, 
 hozzád csatlakozom, 
Boldogult nősorsom 
 tarisznyámba csapom, 
Te, meg én, és minden Nő 
 ki utunkat járja, 
Festheti ugyan azt 
 papírra tintával: 
Éveinek számát plusz 
 boldogtalanságát, 
Kalkulálgathatja örömeit, 
 s azok lehetőségszámítását… 
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Aurelius Prudentius Clemens 

Vízkereszti himnusz 
 

Ó, te páratlan Betlehem. 
Nagy városok közt legnagyobb: 
Megszülni néked adatott 
Testben az üdvösség Urát, 
 
Kiről a csillag hirdeti 
(Tündöklőbb, mint a napkorong): 
A földön megjelent az Úr 
És földi testbe öltözött. 
 
Látták fényét a Mágusok 
S hozzák keletnek kincseit, 
Leborulván ajánlanak 
Tömjént, mirrát és aranyat. 
 
Királyt jelent a kincsarany, 
Istennek szól a szábai 
Tömjénnek fűszerillata, 
A mirhapor sírról beszél. 
 
Dicsőség teneked, Urunk, 
Ki megjelentél e napon; 
Atyának s Szentléleknek is, 
Most és örök időkön át. 
 

                 Fordította: Sík Sándor 

 

 
Jászolodban áldunk 

 
Jászolodban áldunk, édes Jézuska, 
Igaz pásztorka, 
Szűzanyáddal, Máriával mindenha. 
 
Vajjon mivel érdemlette az ember, 
A bűnös ember, 
Hogy érette önmagadat áldozd fel? 
 
E végtelen szeretetért imádunk, 
Szívből hódolunk, 
Igaz szívet, szeretetet áldozunk. 
 

      Forrás: SZVU (24) 

 



 

Bodor Miklós: Betlehemi csillag 
 

Betlehem csillaga 
vezet három királyt 
köszöntve Mária 
újszülött kis Fiát. 

 

Karácsony este van 
csend honol a tájra 
szeretet szívekben 
békesség hazája. 

 

Harang hangja kondul 
hótakarta tájon 

templomba hívogat 
havas pusztaságon. 

 

Harangszó hívogat 
zengő szép zenével 
egybeolvad hangja 

hívők énekével. 
 

Egy család asztalnál 
szívük valakit vár, 
Ki nem jöhet haza 

üres egy szék egy tál. 
 

Zöldel a fenyőfa 
besétál a házba 
ünnepre öltözik 
csillogó ruhába. 

 

Betlehem csillaga 
vezet három királyt 
köszöntve Mária 
újszülött kis Fiát. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agnolo Bronzino: 1535-40 Pásztorok imádása (Internet) 
 
 
 

Következõ szám tartalmából: 
 

Scheffer Miklós: Észrevételek a Magyar Szent Korona felső Pantokrátor lemezének átfúrásához 
 
 

Szathmáry Király Hanna erdélyi útleírása 
 

Barkó Béla ismeretlen eredetű írott korongjának bemutatása (Szerk.) 
 


