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Siklósi András 
 

A Dózsa-féle parasztháború jelenkori képe 
 
 Ebben a dolgozatban (előadásban) arra töre-
kedtem, hogy a tények, adatok számbavételén túl 
fölvázoljak egy tárgyilagos, elfogadható képet az 
eseményekről, ami érzésem szerint mindmáig kü-
lönböző elfogultságokkal terhelt. Önálló kutatások 
híján semmilyen újdonsült eredménnyel, pláne 
szenzációval nem szolgálhatok; ám célom nem is 
ez volt, hanem a dolgok megtisztítása a századok 
során rárakódott ilyen-olyan ferdítésektől, szándé-
kos vagy akaratlan tévedésektől, belemagyarázá-
soktól. Ebben – és csakis ebben – igyekeztem 
eredeti lenni. 
 
1.) Az elõzmények és Dózsa személye 
 

 1513-ban meghalt II. Gyula pápa. Bakócz 
Tamás, aki a magyar diplomácia irányítása során 
jó külföldi kapcsolatokat épített ki, azzal a re-
ménnyel utazott Rómába, hogy a bíborosok őt 
emelik Szent Péter székébe. Keservesen csalódnia 
kellett: a konklávé elég rövid idő alatt (Medici Já-
nos személyében) megválasztotta az új pápát, X. 
Leót. (Se előtte, se utána a magyar klérus egyetlen 
vezetője sem pályázott ekkora eséllyel az egyház-
fői posztra!) Bakócz Rómában szeretett volna lete-
lepedni, Leó azonban nagy törökellenes keresztes 
hadjárat tervén dolgozott, s megbízta a magyar 
bíborost, hogy teljhatalmú legátusaként számos 
kelet- és észak-európai országban szervezze a 
hadjáratot. Bakócz, aki ekkor már betöltötte a het-
venedik életévét, egy ideig halogatta a dolgot, de 
végül mégiscsak útra kelt. 1514 márciusában be-
jelentette megbízatását a magyar királyi tanács-
ban. Ott a keresztes had terve miatt heves vita 
robbant ki. A török veszéllyel mindenki tisztában 
volt, de a nemesek – leginkább a kevés jobbágy-
gyal rendelkezők − nem akarták, hogy a közelgő 
nyári munkák előtt parasztjaik hadba vonuljanak. 
Még a hadjárat meghirdetése után is igyekeztek 
jobbágyaikat marasztalni. Márpedig a pápai bulla 
(amit Bakócz esztergomi érsek és szentszéki követ 
1514. április 9-én hirdetett ki) nem csupán a ke-
resztes hadban résztvevők és a vállalkozást anyagi 
eszközökkel támogatók számára ígért búcsút (azaz 

túlvilági büntetéseik elengedését), hanem a had-
járatot akadályozók részére kiközösítést és örök 
kárhozatot is kilátásba helyezett. 
 

 
 

Bakócz Tamás esztergomi érsek 
 
 A kor negatív fejleményeit súlyosbította, hogy 
a Fuggereknek sikerült megkaparintaniuk a sze-
pességi és az erdélyi aranybányák monopóliumát. 
A később bekövetkezett német parasztháború 
előtti helyzethez hasonlóan, a Fuggerek (lásd pl. 
Fortunatus Imre sikkasztása!) Magyarországon is 
katasztrofális gazdasági helyzetet idéztek elő. 
1512-ben I. Szelim lett a török szultán. Ez évben 
a törökök elfoglalták a Szeberniki bánságot, amit a 
magyaroknak nem sikerült visszaszerezniük. A to-
vábbi török sikerek akadályozására hirdették meg 
a keresztes hadjáratot, melyre azért is jó alkalom 
kínálkozott, mert az Oszmán Birodalom rövid 
harcba keveredett Perzsiával a keleti széleken 
(amiből hamarosan győztesen került ki). 
 A parasztsereg vezetését egy Székely – más 
néven Dózsa – György (Dálnok 1470 körül – Te-
mesvár 1514. július 20.) nevű székely vitézre 
bízták Bakóczék (állítólag így indokolva: „Merész, 
délceg férfi, szava alkalmas parancsolásra, tekin-
tete bátor és harcias. Ez jó lesz parasztvezér-
nek.”); akit régebbi történetírásunk egy lovas-
tiszttel azonosított, aki a végvári harcokban (pl. 
Nándorfehérvárnál) komoly érdemeket szerzett. 
(Újabban kétségek támadtak a két személy azo-
nosságát illetően.) Nagy valószínűséggel elmond-
hatjuk, hogy a makfalvi Dósa-család sarja volt, 
mely a székely lófők, tehát a nemesek közé tarto-
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zott. Dózsa a gyerekkorát Dálnokon töltötte test-
véreivel, majd apja halála után Makfalvára került. 
Mindig a katonai pálya vonzotta, s apja nyom-
dokaiba akart lépni, amit később meg is tett. Szol-
gálatáról adatok nincsenek, de részt vett Szapolyai 
1513-as törökök elleni hadjáratában. Utána nán-
dorfehérvári őrségben maradt. Itt vívott győztes 
párviadalt 1514. február 28-án a szendrei lovas 
szpáhik vezérével, az epeirosi Alival, aki már sok 
vitéz halálát okozta. Ezért a tettéért II. Ulászló ki-
rály kétszeres zsold és aranylánc mellett lovag-
rendbe emelte, falut ajándékozott neki, valamint 
engedélyezte, hogy a családi címerébe, vitézsége 
emlékére, egy karddal levágott vérző kart illesz-
szen. 
 

 
 

II. Ulászló király 
 
    Ha a parasztok nem éheztek és nyomorogtak 
is (bár a szabadságukat korlátozták, a terheik, kö-
telezettségeik pedig növekedtek!), egyes ferences 
barátok forradalmi prédikációi nyomán gyűlölet 
támadt bennük uraikkal szemben. Sokan úgy lát-
ták, hogy azok a nemesek, akik gátolják jobbágya-
ik hadba vonulását, még a résztvevőknek ígért 
bűnbocsánatot is irigylik a szegényektől. A pa-
rasztság végül a hitetlenséggel, törökbarátsággal, 
ország- és vallásárulással vádolt nemesség ellen 
fordult. 1514. május 8-án már 15000 (ami később 
40000-re duzzadt) paraszt, városi szegény, kato-
na, hajdú, kisnemes és diák várta az indulást. 
Dózsa serege főként a Délvidékről toborzódott, de 
jöttek a Tiszántúlról, a Dunántúlról, a Felvidékről 
és Erdélyből is. A magyarok mellett szlovákok, ro-
mánok, szerbek, ruszinok és németek is beálltak a 
seregbe. A nemesek tábora sem volt nemzetiségi-
leg azonos, mert számos német zsoldost fogadtak 

föl, továbbá a végvári katonaság is részt vett a har-
cokban, melynek egy része szerbekből állt. 
 Egyes ferences és kolostoraikat önkényesen 
elhagyó más szerzetesek, „hamis és hitehagyott” 
prédikátorok nemcsak a keresztesek táborhelyein, 
hanem országszerte a földesúri szolgáltatások 
megtagadására, lázadásra biztatták a zászló alá 
gyülekezőket. Ezt látva Bakócz megparancsolta 
Dózsának, hogy az addig összeverődött kereszte-
sekkel induljon a török ellen, majd amikor a ne-
mesi udvarházak ellen indított paraszti támadá-
sok, fosztogatások, gyilkolások egyre szaporodtak, 
a toborzást is felfüggesztette. Dózsa, hírnevét iga-
zolva, ezután több diadalt aratott (s Temesvárig 
veretlen maradt), és bár az egész országban kitört 
a felkelés, ő valószínűleg csak a keresztes hadse-
reget irányította (legalábbis eleinte!), a helyi za-
vargásokhoz aligha volt köze. A gyülekező keresz-
tesek elhelyezésére, élelmezésére és szervezésére 
nem történtek meg a kellő intézkedések, ami ki-
hágásokhoz és zavargásokhoz vezetett, melyek, 
miután büntetlenül maradtak, mind nagyobb ará-
nyokat öltöttek. A nemesek kúriái, urak kastélyai, 
vásárokra utazó kereskedők ellen intézett táma-
dások egyre gyakoribbá váltak. Dózsáék komolyan 
gondolták a török előrenyomulás megállítását, 
azonban a siker zálogának az árulónak minősített 
király és a nemesek megtörését tekintették. 
 
2.) A parasztháború eseményei dióhéjban 
 

 Dózsa kb. 5000 embert hátrahagyva, Szapo-
lyai János erdélyi vajda serege után vonult a Dél-
vidékre a pesti tábor kereszteseivel (azzal a szán-
dékkal, hogy őket utolérve egyesülhessenek). Még 
egy ideig látszólag engedelmeskedett a paran-
csoknak, de pár nap múlva seregével együtt ön-
állósodott, s a toborzás folytatását tiltó rendel-
kezés dacára tovább gyarapította harcosai számát 
a hozzá csatlakozókkal. Békés, Gyula táján érke-
zett táborába mintegy 2000 felkelővel a paraszt-
háború másik vezetője, Lőrinc pap    (nem biztos, 
hogy létező személy, lehet, hogy több alakból lett 
ügyesen egybegyúrva!). Most már nyíltan fütyül-
tek Bakócz újabb parancsaira, amelyek feloszlat-
ták a hadat, egyházi átokkal sújtották az ellen-
szegülőket, s felhatalmazták a hatóságokat, hogy 
fegyveresen lépjenek fel az engedetlen népséggel 
szemben. 
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 Egyre-másra terjedtek a hírek, hogy Abaúj, 
Zemplén, Békés és Bihar, Bács és Bodrog, Csa-
nád térségében is gyülekeznek a parasztok, s a 
nemeseket sok helyütt karóba húzzák. Dózsa fő-
seregének elővédjét május végén Apátfalvánál 
Báthori István temesi ispán és Csáky Miklós csa-
nádi püspök katonái verték szét, a gerinchad 
azonban meglepte a Nagylaknál győzelmüket ün-
neplő főurakat, s rájuk gyújtotta a kastélyt. Bátho-
rinak sikerült Temesvárra menekülnie, Csákyt 
azonban a parasztok elfogták és karóba húzták, 
másokkal, pl. Telegdy István kincstartóval együtt. 
Ez a kegyetlenség egyfajta válaszlépés volt a Me-
zőtúrnál elfogott parasztok budai kivégzésével 
szemben. 
 

 
 

Szapolyai János erdélyi vajda 
 
 A király a főpapokat, bárókat, nemeseket és 
előkelő urakat május végére tanácskozni hívta Bu-
dára. A tanácskozások május 29-én kezdődtek. Az 
ülést a király beszéddel nyitotta meg, amelyben a 
nemességet felszólította, hogy védelmezze meg a 
trónt és a fegyverben álló hazát. Felszólalt maga 
Bakócz érsek is, aki így akarta elejét venni a 
gyanúsítgatásoknak, hogy a felkelők pártján áll; 
keményen kikelt a parasztok ellen, „akik szörnyű 
rabszolga-háborúban akarják elveszteni a hazát”. 
A nemesség ugyan nemigen bízott saját erejében, 
és a külföld segítségét is sürgette, mégis úgy dön-
töttek, hazai ellenállást szerveznek. A többség úgy 
vélekedett, hogy a haza védelmére Perényi Imre 
nádornak a szokottnál nagyobb, majdnem diktá-
tori hatalmat kellene adni. Mások úgy gondolkod-
tak, hogy mivel Dózsa a seregét a Maros völgyén 
fölfelé a maga szülőföldjére vezeti, az irányításra 
inkább Erdély vajdáját s a székelyek ispánját, 
Szapolyai Jánost kellene fölkérni. A vajda még 

csak huszonhét éves volt, tíz esztendő óta a nem-
zeti párt jelöltje s a köznemesség reménysége. 
Úgy nézett ki, hogy a köznemesség legszívesebben 
az ő zászlaja alá sorakozna fel, s lengyel rokonsá-
ga talán a külföldi segítséget is könnyebben biz-
tosítaná. Végül úgy döntöttek, miszerint a lázadá-
sokat helyileg kell kezelni, és Szapolyaira kell 
bízni a fősereg, Dózsa György leverését. 
 Dózsa ezután bevette Csanádot, Aradot, Vilá-
gost, Lippát és Solymost, majd Temesvárt kezdte 
ostromolni. Egy csapattestük Bihar felé vonult, 
egy másik Nagyvárad irányába tartott. De egyes 
részek Eger és Szikszó felé portyáztak, mások Sá-
rospatakot vették be. Harcok törtek ki az ország 
más részein is. A keresztesek pásztói, debrői és 
egervölgyi vereségei után több vármegye (pl. Ung, 
Bereg, Ugocsa, Fejér, Torontál, Temes, Torda, 
Kolozs, Belső-Szolnok) egyes települései, köztük 
nagyobb városok is csatlakoztak a fölkeléshez, 
részben egyetértésből, részben azért, hogy meg-
meneküljenek a földúlástól. A végveszélybe jutott 
nemesség fegyverre kapott, és egymás után verte 
szét a vidéki keresztes táborokat, melyek zömét 
kiképzetlen, szedett-vedett és fegyelmezetlen hor-
dák alkották. Bornemissza János budai várnagy a 
legjelentősebbet, a Dózsa Gergely (György öccse) 
parancsnoksága alatt hátrahagyott, Pest mellett ta-
nyázó sereget intézte el Gubacsnál, Pesterzsébet 
környékén. Ezzel a kulcsfontosságú győzelemmel, 
a hátvéd kiiktatásával megnyílt a lehetőség a fő-
sereg fölszámolására. 
 Az elmúlt évtizedek történetírása úgy véleke-
dett, hogy a krónikások által ránk hagyományozott 
Dózsa-beszédet a parasztvezér Cegléden mondta 
el, ám ennek semmi alapja sincs. Dózsa bizonyára 
szónokolt embereinek olykor, de pont Cegléden 
aligha. Hiszen amikor szembefordult a királlyal és 
az egyházzal, már jóval délebbre járt ennél a vá-
rosnál. (Valószínűleg Kossuth Lajos 1848-as gyúj-
tó hangú ceglédi beszéde „ihlette meg” egyes his-
torikusainkat, amikor a humanista történetírók ál-
tal megörökített szónoklatok egyikét is ide „he-
lyezték”.) 
 A Temes (Béga) folyó mocsaraitól övezett, ne-
hezen megközelíthető Temesvárt Báthori István 
védte. Az ostrom egy hónapig (június 15-től július 
15-ig) tartott, ezért az erdélyi nemesi hadakat 
összegyűjtő Szapolyai Jánosnak módjában állt a 
város felmentésére indulni. Dózsa először hidat 
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veretett a folyón, majd az átkelés után ágyúzni 
kezdte a várat. A falakhoz azonban mindaddig 
nem fért hozzá, míg a Bégát új mederbe nem te-
relte, ill. a mocsarat le nem csapolta. Végül ez is 
sikerült, s ezáltal Báthory és a védők nagy bajba 
kerültek. Kénytelenek voltak külső segítséget kér-
ni, ami Szapolyai vajda és serege képében meg is 
jött. Túlerőről egyáltalán nem beszélhetünk, hi-
szen Dózsáék kb. 40000 harcosával szemben csu-
pán 20000 fő érkezett, tehát nagyjából a fele. Dó-
zsa azonban nem számított erre a csapatra, amit 
Szapolyai a saját költségén szerelt föl, s főképpen 
könnyű lovas székelyekből, végvári katonákból, 
ill. német és szerb zsoldosokból szedte össze. A 
küzdelem sorsa középen dőlt el. A jobban fel-
fegyverzett és gyakorlottabb fölmentők oly erővel 
támadtak, hogy az elszántan és kitartóan védekező 
keresztesek egységei mind nagyobb veszteségeket 
szenvedtek, s lassanként hátrálni kezdtek. Dózsa 
György is megsebesült, s öccsével, Gergellyel 
szinte egyszerre esett fogságba. A vezető nélkül 
maradt sereg hamar megzavarodott és szétesett. A 
harc vad mészárlássá fajult. A vérszemet kapott 
nemesség senkinek sem kegyelmezett. 
 

 
 

Derkovits Gyula: Dózsa a várfokon 
(fametszet-sorozat) 

 
 A felkelők vezéreit a nemesek elfogták és 
kegyetlenül kivégezték. (Itt kell eloszlatnom egy 
másik alaptalan legendát, mi szerint az izzó vas-
korona mellett a trónszék is áttüzesített lett volna.  
 
E tévhit alighanem Petőfi verséből eredeztethető, 
aki szerint „izzó vastrónon őt elégetétek”, de ez 
csupán költői túlzás. Ezt a kérdéskört egyébként 
már érintettem egyik, a betyárvilágról szóló tanul-

mányomban.) A kortárs leírás szerint „Székely 
Györgyöt először tüzes vassal megkoronázták, ez-
után még élve, meztelenül, lábainál megkötözve a 
saját katonái, akiket közönségesen hajdúknak ne-
veznek, s akiknek a cselekedetei oly sok ször-
nyűséget hoztak, s akiket hol tréfásan, hol komo-
lyan bestiáknak szólított, fogaikkal széttépték és 
ettek belőle. Ezután testét felnégyelték és bitófára 
függesztették.” 
 

 
 

Derkovits: Dózsa kivégzése (fametszet-sorozat) 
 
 Az alvezérek, kisebb parasztseregek élén, he-
lyenként még kitartottak, azonban az ellenük kül-
dött, jobban felszerelt nemesi hadak előtt sorra le-
tették a fegyvert, ill. szétszéledtek. A temesvári 
ostrommal egy időben összeomlik Lőrinc barát er-
délyi offenzívája. 1514. július végén Bihar váro-
sának ostromakor a Tomori Pállal vívott csatában 
serege megsemmisül, Lőrinc is fogságba esik, és 
mint a felkelés egyik papi vezetője, máglyán vég-
zi. Az 1514-es magyar parasztháború ezzel a csa-
tával ért véget. Összességében hatalmas ember-
veszteséggel és anyagi áldozattal járt együtt. A 
Dózsával és beosztottjaival szemben alkalmazott 
brutalitással a nemesség példát akart statuálni, 
hogy a parasztoknak egy életre elmenjen a kedvük 
a hasonló megmozdulásoktól. 

 
3.) A megtorlás; tanulságok és következmé-
nyek; mûvészeti ábrázolások 
 

 A régebbi történetírás a szomorú eseménye-
kért egyértelműen a jobbágyokat, az utóbbi évtize-
dek (liberálmarxista) szakirodalma pedig a ne-
mességet kárhoztatta. Ma úgy látjuk, hogy a ke-
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resztesek felkelése nem a nyomor, nem az éhínség 
reakciója volt; hanem a lassan már javuló élet-
körülményekkel szemben a társadalmi státus 
megrekedése, vagyis a kettő közti diszharmónia 
okozta, valamint a folyamatos lázítás, továbbá a 
felelőtlen, lélektelen, gőgös főúri és főpapi maga-
tartás provokálta ki. Mint már annyiszor viharos 
történelmünkben, a világi és egyházi „elit” most 
sem állt a helyzet magaslatán. Ugyanakkor a fel-
hergelt, magából kivetkőzött parasztság oktalan 
vérengzése is elvetendő, mert az önbíráskodás, az 
öncélú pusztítás minden korban elfogadhatatlan; 
miként a győztesek rendkívül barbár, bosszú-
szomjas ítélkezése, a jobbágyságot századokra le-
gázoló és megfélemlítő megtorlása is. 
    Az 1514 őszén összeült országgyűlés fő fel-
adatának a jobbágyfelkelők megbüntetését és a 
nemesség kártalanítását tekintette. A felbujtókat, 
a vezetőket s a főkolomposokat halálbüntetéssel 
rendelték sújtani, a többiektől (akiknek az életét 
nem éppen humánumból kímélték meg, hanem 
mert a betakarítási munkálatokban minden dolgos 
kézre nagy szükség volt) pedig megvonták a sza-
bad költözés jogát, kimondva, hogy „földesuraik-
nak feltétlen és örökös szolgasággal legyenek alá-
vetve”. (Igaz, ez a passzus viszonylag rövid ideig 
maradt csak érvényben; a török veszély miatt 
amúgy sem lehetett az ország nagy részén végre-
hajtani, s már a 16. században eltörölték.) A pa-
rasztokat sújtó egyéb intézkedések sorában a job-
bágyokat és a zselléreket uruk javára évi egy-
forintnyi adó fizetésére kötelezték. Minden job-
bágy heti egy napon robottal tartozott földes-
urának, s földje minden termékéből földesúri ki-
lencedet és egyházi tizedet kellett adnia, emellett 
még több kisebb „ajándék” (csirke, disznó, őz 
stb.) is terhelte. (Mielőtt borzasztóan felháborod-
nánk ezen a mindösszesen 25-30 %-os elvonáson, 
hasonlítsuk csak össze a mi végtelen terheinkkel, 
a tucatnyi adóval, járulékkal s kifosztásunk egyéb 
körmönfont eszközeivel. Bizony mondom, bérrab-
szolgák és eltaposott „fogyasztók” helyett jó volna 
most is „mezei jobbágyoknak” lenni, noha termé-
szetesen akkor se volt minden fenékig tejföl, s a 
kerítést sem kolbászból fonták.) 
 Jobbágysorba taszították az addig kiváltságo-
kat élvező jászokat és kunokat. Megtiltották, hogy 
jobbágy-származású papot püspökké szenteljenek 
(ez az oldalvágás Bakócz ellen is irányult), eltil-

tották a parasztok és a hajdúk fegyverviselését. A 
török idők zűrzavarai, a veszélyes közállapotok 
miatt ezt sem lehetett hosszabb ideig betartani. A 
törvényeket megfogalmazó Werbőczy István    saját 
köznemesi pártjának kedvezett azzal, hogy egysé-
gesítette a jobbágyok szolgáltatásait. Ezáltal igye-
kezett megakadályozni, hogy a nagyobb gazdasági 
erőt képviselő bárók, a jobb módú középbirto-
kosok saját területükre szöktessék, ill. kedvez-
mények felajánlásával csábítsák el a kisnemesek 
jobbágyait. (Utóbbiaknak csupán néhány paraszt-
juk volt, akiket látástól vakulásig dolgoztattak, 
hogy a munkájukból élhessenek.) Épen maradt 
viszont a paraszti bérleti rendszer (főleg a sző-
lőművelésben), s a mezővárosok, ha lehet, még di-
namikusabban fejlődtek 1514 után, mint azelőtt. 
A nemesekre, akik a parasztlázadásban részt vet-
tek, jószágvesztés büntetését vetették ki; egyúttal 
azt is meghatározták, hogy javaikat a király azok-
nak adományozza, kiknek atyját vagy testvéreit a 
parasztok kivégezték, és akik a királyt és az or-
szágot a háborúban hűségesen szolgálták, vagy 
akik paraszti származásuk dacára a fölfordulásban 
uraik oldalán álltak. Végül az egyházi férfiakat, 
akik a parasztháborúban részt vettek, élethosszig 
tartó fogságra kárhoztatta a törvény. 
 

 
 

Derkovits Gyula: Verbõczy (fametszet-sorozat) 
 
 Ugyancsak az 1514-es országgyűlésen mutat-
ta be Werbőczy a híres-hírhedt Hármaskönyvét 
(Tripartitum), mely a korabeli magyar szokásjogot 
összefoglaló kézikönyvként vált ismertté, s 1848-
ig a magyar nemesség „bibliája” lett. Maradandó 
s egyben úttörő alkotásában a szerző megkísérelte, 
hogy a gyakran ellentmondó, homályos, helyen-
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ként és esetenként nemegyszer eltérő joggyakorlat 
dzsungelében rendet vágjon, s főként a bíráskodás 
számára szolgáljon útmutatóval. Munkáját az a 
köznemesi szemlélet hatotta át, amely a jogilag 
egységes nemesség létét hirdette. Ezért nem is 
nyerte el a főurak tetszését. Mivel azonban Wer-
bőczyvel és a köznemesi párt vezérének tekintett 
temesvári győzővel, Szapolyaival óvakodtak szem-
bekerülni, nyíltan nem támadták, bár a király 
„elfelejtette” az országgyűlés által elfogadott és az 
1514-es jobbágytörvényekkel kiegészített könyvet 
hivatalosan szentesíteni, és a vármegyéknek hasz-
nálatra megküldeni (azaz hatályba léptetni). Wer-
bőczy műve így nem lett hivatalos törvény. A szer-
ző néhány évig türelmesen várt, majd 1517-ben 
Bécsben, saját költségén nyomtatta ki. Csakhamar 
szinte valamennyi Magyarországon honos nyelvre 
lefordították, s a 19. század közepéig ugyanúgy 
használták, mintha törvényerőre emelkedett volna. 
Nincs igazuk azoknak, akik sommásan leminő-
sítik, elmarasztalják a Hármaskönyvet. Noha 
(kis)nemesi alapállása vitathatatlan, s ennél fogva 
pártatlansága vitatható, az biztos, hogy ennél jobb, 
sokoldalúbb törvénygyűjtemény azóta sem szüle-
tett hazánkban. Sőt, megkockáztatom, hogy egy jö-
vőbeni igazságos, átfogó, a magyarság többségé-
nek elfogadható törvénytár létrehozásában is bát-
ran támaszkodhatunk erre    az 500 éves „kódexre”. 
 Dózsa személye a későbbi korok nemzeti tör-
ténetírásában és irodalmában az elnyomó, sarcol-
gató nemesi hatalom elleni harc jelképévé, hero-
ikus népvezérré vált, sőt legendává, mítosszá nö-
vekedett. Kiváltképp a kommunizmus alatt hang-
súlyozták túl osztályharcos szerepét, amit az is 
mutat, hogy rengeteg utcát, intézményt, sport-
egyesületet és egyebeket neveztek el róla. Ugyan-
akkor a korábbi, nemesi szemléletű historikusok 
túlzottan elmarasztalták, s olyan későbbi esemé-
nyekért is felelőssé tették, melyekre semmilyen 
közvetlen hatással nem lehetett, pl. Cserni Jován 
délvidéki szerb felkelésére (a mohácsi csatavesz-
tés után), vagy Gubecz Máté horvátországi pa-
rasztlázadására (1572-ben). A magyar népkölté-
szetben Dózsa Györgyre és háborújára vonatkozó 
önálló dal vagy ballada nem maradt fenn. A kuruc 
szó azonban máig őrzi Dózsa kereszteseinek em-
lékét (a latin crux, „kereszt” szóból). Alakja kü-
lönösen szülőföldjén, a székelység körében ele-
ven. Dálnokon, a régi Háromszék megyében is-

merni vélik szülőháza helyét, maradványait, tud-
nak kincséről is, amelyet itt rejtett el hatalmas 
rézüstökben. Roppant ereje a hagyomány szerint 
Toldi Miklóséhoz volt hasonlatos. 
 

 
 

Szervátiusz Tibor: Tüzes trónon 
(hegesztett fémhulladék) 

 
 Dózsának köztéri szobrai vannak többek kö-
zött Temesváron, Budapesten (Krisztinaváros/Ta-
bán), Apátfalván, Kalocsán, Dálnokon és Nagyla-
kon. A képzőművészetben is gyakori ihletforrás 
volt, gondoljunk csak Derkovits Gyula fametszet-
sorozatára, Szász Endre porcelán-kompozíciójára, 
vagy Szervátiusz Tibor drámai erejű fémszobrára. 
A regények közül meg kell említeni Eötvös József: 
Magyarország 1514-ben c. munkáját, a drámák 
közül pedig Hevesi Sándor: 1514, Sárközi 
György: Dózsa, Illyés Gyula: Dózsa György c. 
művét. A versek közül Petőfi Sándor (A nép nevé-
ben), Ady Endre (Dózsa György unokája, Dózsa 
György lakomáján), Illyés (Dózsa György beszéde 
a ceglédi piacon) és Bella István (Székely Dózsa 
György imája) költeményei jelentősek, valamint 
Taurinus István: Paraszti háború c. középkori 
eposza (latin nyelven). A műfajokat tágítandó 
szólnunk kell még Erkel Ferenc: Dózsa György c. 
operájáról (Jókai Mór és Szigligeti Ede szövegei 
alapján), továbbá a Honvéd Együttes: Dózsa c 
táncjátékáról. Az erdélyi írók, művészek közül is 
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többen foglalkoztak a témával, lásd Székely János, 
Kacsó Sándor, Tamási Áron, Gy. Szabó Béla, 
Szemlér Ferenc, Farkas Árpád, Páskándi Géza, 
Lászlóffy Aladár, Szilágyi Domokos, Vásárhelyi 
Géza stb. alkotásait. A felsoroltak ismertetésébe, 
értékelésébe most nincs módom belemenni, ez 
meghaladná a rendelkezésemre álló idő kereteit. 
 Mindent összevetve, a Dózsa-féle paraszthá-
borút úgy értékelhetem, hogy történelmünk egyik 
alulmúlhatatlan mélypontja volt, s úgy hiányzott 
nekünk, mint üveges tótnak a hanyatt esés, azaz 
bárcsak be se következett volna. Tudom, hogy bu-
taság ilyesmit kívánni (bár arra is akad példa, 
hogy egyesek hitvány agyukban most döntik el, 
milyen legyen – a múltunk!), mégis megteszem, 
hiszen ez a tragikus eseménysor senkinek sem 
használt, viszont mindenkinek ártott. A nemzet-
fenntartó parasztságot hosszú időre tönkretette, 
megbénította, szerencsétlen hazánk önvédelmi ké-
pességeit (immunrendszerét) jelentősen meggyen-
gítette, s tovább szította az amúgy sem csekély 
társadalmi ellentéteket, viszályokat, gyűlölködé-
seket. A reformok továbbra is elmaradtak, az or-
szág kormányzása egyre gyengült, a társadalmi 
struktúra megmerevedett. Nem állíthatom, hogy a 
bő évtized múltán ránk zuhanó mohácsi vésznek, 
valamint az ország ez utáni 3 részre szakadásának 
bármiféle okozója volt a parasztlázadás; de azt 
igen, hogy Dózsáék balvégzetű „kalandja” nélkül 
alighanem sokkal kisebb veszteségekkel is át-
vészelhettük volna a későbbi szorongattatásokat. 
(A jóval számosabb, képzettebb, anyagilag-
technikailag is magasabb szinten álló oszmán ha-
dak legyőzésére semmilyen esélye sem volt az ak-
kori Magyarországnak. Legföljebb néhány végvári 
küzdelemben tüntethettük ki magunkat, amit meg 
is tettek derék elődeink. A motiválatlan, érdek-
telen, csak a szűk környezetével törődő jobbágy-
ság az 1514-es leveretése nélkül sem állíthatta 
volna meg a török főerőket. Bár azt megjegyzem, 
hogy a Perzsiában, Egyiptomban s a keleti had-
színtéren lekötött oszmán seregek orra alá borsot 
törve esetleg késleltethettük volna a hazánk ellen 
1526-ban meginduló támadásokat.) Tanulságul itt 
és most legyen elég ennyi; mindazonáltal a tör-
ténelmünk iránt érdeklődőknek s valamennyi gon-
dolkodó magyar honfitársamnak figyelmébe aján- 
lom, hogy ezen a témakörön és problémahalmazon 
érdemes alaposan eltöprengeni. 
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Messik Miklós 
 

A NOTRE-DAME HARANGSZAVA 
Magyarok Párizs templománál 

 

 
 

A párizsi Notre-Dame (Internet) 
 
Az immár nyolc és fél évszázados Notre-Dame-
székesegyházat nézve elmerenghetünk: vajon a 
Dunától ide vetődő jeles elődök, honfitársaink kö-
zül kik csodálhatták meg a Szajna kis szigetén a 
borostyánokkal benőtt partfal fölé magasodó 
templomot, a város egyik jelképét? 

A IV. századi ókeresztény szentély, majd a 
VI. századi – a XI. században leomlott – kisebb 
templom helyén 1163-ban kezdték meg Maurice 
de Sully jóvoltából, a rohamosan növekvő lakos-
ság igénye szerint a katedrális építését. „...kö-
zéppont amely nemzette Párizst, / ütő, amely Pá-
rizs zengő harangját veri... – írja Somlyó György 
Notre-Dame de Paris című versében. 

A templommal szorosan összefonódott a 
Quartier Latin, illetve Európa egyik legrégebbi 
egyeteme. Első magyar diákjai – 1170-től vannak 
róluk írásos nyomok – Bethlen kanonok, Adorján 
(később királyi kancellár, erdélyi püspök), Jakab 
(utóbb váci püspök) és Mihály már láthatták a 
kezdődő építkezést. A XII–XIII. századtól az itt 

tanuló magyarok – köztük Lukács érsek, s minden 
jel szerint P. magister, azaz Anonymus is – az ala-
pozás első magyar szemlélői lehettek. A munkák 
száznyolcvan évig folytak; a Sorbonne megalaku-
lásától egyre több magyar diák és klerikus látta a 
XIII. században az épülő templomot. 

Uralkodóink közül a konstanzi zsinat sikere 
érdekében, a békéltető szerepkörben is utazó 
Luxemburgi Zsigmond király járt francia földön. 
Avignon, Savoya irányából 1416 húsvétja előtt ér-
kezett Saint Denis-be. S bár a véres pártosko-
dások miatt Párizsba lépése kétséges volt, Eber-
hard Windecke mainzi polgár elbeszélése szerint 
végül is eljutott a Szajna partjára, s így láthatta a 
szálláshelyéhez közeli Notre-Dame épületét, me-
lyet 1340 körül fejeztek be. Windecke króniká-
jában olvashatjuk: „...Jean de Berry herceg fo-
gadja Zsigmondot Párizsban 1416. március 1. (...) 
a római király Párizsba ment, ahol tisztelettel-
jesen és nagy pompával fogadta Berry herceg és 
néhány más francia úr, majd szálláshelyére, a 
pompás Louvre-kastélyba kísérték.” 
 

 
 

A Notre-Dame belsõ tere (Internet) 
 

Nevezetes küldöttség jelent meg a Miasszo-
nyunk templomban 1457 telén. VII. Károly fran-
cia uralkodó Madelain nevű leányának eljegy-
zésére a kérő, V. László magyar király képvisele-
tében érkeztek Franciaországba, Váradi István ka-
locsai érsek vezetésével. A díszes főpapi-főúri 
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követség – az uralkodó hirtelen prágai halálának 
híre miatt – a gyászba fordult eljegyzési ceremó-
nia színhelyéről, Tours-ból hazafelé a Notre-
Dame-ban is tartott misét az elhunyt lelkiüdvéért. 
Egyes források szerint az éppen börtönéből szaba-
dult Villon (is) megénekelte az általa „Lancelot”-
nak nevezett László szomorú történetét. Sőtér Ist-
ván megjegyzi, hogy a Szent Jakab-kapunál vára-
kozó fogadótestület s a „szélmalmokig kivonuló” 
közönség a díszes magyar menet fürge kocsijait és 
szánjait is megcsodálhatta. A szertartás előtt fel-
vonult a püspöki kar, a rektor és az egész egyetem 
az érkezők üdvözlésére. 
 

 
 

Île de la Cité 1609 (Internet) 
 

Ezt követően már nehéz lenne felsorolni a 
XV-XVI. századi magyar utazók, tudósok, huma-
nisták és diplomaták sorát, akik a Notre-Dame lá-
togatói is voltak. Kiemelném Gosztonyi (Szelestei 
G.) János püspök nevét, aki 1513–14-ben töltött 
néhány hónapot Párizsban. Többek között a neve-
zetes Navarrai Kollégiumban (ma École Politech-
nique) tartózkodott. Tudósok könyveit adatta ki, s 
ő készítette el 1516-ban az egyházi szertartások 
szövegmagyarázatát. 

A templom harangjait a rigómezei csata em-
lékére és Nándorfehérvár sikeréért is megszó-
laltatták. 

A magyar peregrináció jelesei és utazóink kö-
réből Szepsi Csombor Márton 1618-as Notre-
Dame-leírását emeljük ki az általa ecsetelt temp-
lomok közül, melyek Párizsban „számláltatnak 
háromszázan s egynéhányan”. (...) „Az Nostrae 
Damae avagy az Szűz Mária temploma külsőkép-
pen meghaladta minden benne lévő templomokat 
szépségével, mert, hogy egyébről ne szóljak, van-

nak hallatlan szép kőcsatornái különb-különb va-
daknak formájára, az derék ajtó felett harminc-
nyolc királynak ékesen csináltatott statuája, alat-
tuk pedig az tizenkét apostól...” Majd hosszabban 
leírja a nagymisék rendkívüli hangulatát... 

Az emigráns II. Rákóczi Ferenc tisztjeinek 
egyik szálláshelye, a rakparton távolabb lévő 
Hotel de Transylvanie is a templom felé tekint. A 
mélyen hívő fejedelem minden bizonnyal járt a 
templomban, hiszen a közeli egykori „Királyhá-
za”, az akkoriban induló „Királyi Képíró és Fara-
gó Akadémia” (Louvre) látogatója volt. 

A nagy útleíró, Bölöni Farkas Sándor Utazás 
Nyugat-Európában (1830) című művét olvasva 
képet kaphatunk a francia forradalom utáni temp-
lomrombolások „eredményeiről”: „A respublika 
1793-ban eltörölt minden vallást, s a keresztény 
vallás ceremóniái helyett az Ész Innepét ülték a 
Mars Mezején s a Notre-Dame-ban. Napoleon me-
gint visszaállította a vallásokot bizonyos modifiká-
ciókkal. (...) Megjelentünk a híres Notre-Dame-
ban látni a karácsoni innepet. (...) Hajdon Pá-
rizsban 221 templom volt, most csak 39 van. Az 
első revolúció eltörlötte a templomokot s eladta a 
klastromokot, s ily kevés templomba is ezen rop-
pant népesség nem jár. (...) A Notre-Dame egy a 
legrégibb s legpompásabb templomok között 
Európában...” 

Megjegyzendő: e megállapítások ellenére uta-
zóink egyre romosabb állapotában láthatták a ka-
tedrálist, hiszen csak Victor Hugo Notre-Dame-
regénye „rázta meg” végre a francia műemlékvé-
delem lelkiismeretét. 

A katedrális szomszédságában Széchenyi ál-
tal a Naplóban is megemlített „Hotel Dieu” nevű 
intézmény ma betegeket fogadó épülete (megfá-
radt turistáknak rövid megpihenésre alkalmas 
aulája) s szép kertje is húzódik a Notre-Dame 
szomszédságában, amelyet Wesselényivel közös 
utazása alkalmával látott, mikor is a Pont Neufnél 
s IV. Henrik szobránál is jártak. 

Reformkori utazása idején Szemere Bertalan 
útinaplójában csodálattal ír a gótika francia re-
mekműveiről, s annak a ma embere számára is 
üdvös – lelki emelkedettséget szolgáló – szerepé-
ről. Több műemlékről szól, s bejárja a sziget épü-
leteit is. 

A „Notre-Dame főegyház, melynek csonka 
két tornya feketén emelkedik…” részlet érzékel-
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teti a templom akkori állapotát. S nemcsak az 
épületét... Miközben a későbbi magyar miniszter-
elnök elismerően ír a polgárosodás eredményeiről, 
meglepődik a szünetnap nélküli munkálkodás, a 
hétvégeken is zajló üzleti élet láttán: „Ma va-
sárnap van, de csak a naptárban...” Az ipart, a 
gyárakat, a bankokat nyilván kívánatosnak tartot-
ta, ugyanakkor a pénzzel „játszókról” határozott 
véleménye volt: „Érzéketlenebbet, önzőbbet, bu-
tán gögösbet a pénzarisztokráciánál Isten nem te-
remte.” „A születési enyészni látja glóriáját a köz-
értelmesség világában, de a számolatokban min-
den nemesb hevülésből kifonnyadt s megmerevült 
pénzarisztokráciát addig, míg meg nem bukott, mi 
szelídítse, meg nem tudhatom.” 

A Notre-Dame magyar zenei vonatkozásai kö-
zül semmiképp se hagyjuk ki felsorolásunkból egy 
neves hazánkfia szerepét: Angster József is közre-
működött a Notre-Dame orgonájának megépítésé-
ben. Az idősebb Angster tagja volt a Francia Aka-
démiának. Korának legkitűnőbb orgonakészítőitől 
sajátította el mesterségét, így a párizsi Notre-
Dame orgonájának építőjétől, Aristide Cavaillé-
Colltól. 

Megemlítendő az író Kuncz Aladár, az I. vi-
lágháborús hadifogoly, aki később éppen francia 
földön elszenvedett jogtalan börtönévei ellenére is 
élete végéig a francia kultúra rendíthetetlen rajon-
gója volt. Számára Párizsban még szép volt a nyár, 
amikor 1909-ben először érkezett a városba, és 
„sírva a boldogságtól” a csilingelő egylovason a 
Gare de l’Esttől a Quartier Latinbe igyekezett, el-
hajtva a Notre-Dame csonka tornyai előtt. Vajon 
milyen gondolatai szállhattak az ég felé jó tíz év-
vel később, amikor Ile d’Yeu-ből való szabadulása 
után újra keresztülutazott a városon? Talán erőt 
adott a gyűlölet, a harag ellen a Miasszonyunk lát-
ványa... 

A Rue de la Huchette kis szállodájában la-
kott egy ideig József Attila. A bal parti sétáló-
utcácskából naponta kibukkanva ő is láthatta a 
fáktól ölelt szelíd tornyokat. „Nagyon elégedett 
volt, örömmel és lelkesedéssel dicsérte a környé-
ket, amely az élénk forgalom dacára nagyon festői, 
odalátszott a Notre-Dame tornya...” – idézi fel 
Cserépfalvi Imre. 

Hasonlóképpen láthatta Földes Jolán – amint 
világhírű könyvének szereplői is – a rakpart leg-
keskenyebb közéből, a Halászó Macska utcájából 

kilépve, a napi örömök és nyomorúságok mellől 
elszakadva, a hit rendíthetetlenségének s a gótika 
művészetének e fáktól ölelt gyönyörű tömbjét. 
 

 
 

Látkép a Halászó Macska utcája felõl (Internet) 
 

Illyés Gyula a templom mögött induló kis 
Szent Lajos-sziget főutcáján lakott, kezdetben 
„ágyra járóként”, később néhány utcával odébb 
egy padlásszobában. A szigetről, mely alatta „bár-
kaként recsegett”, így írt: „A Cité, a Miasszo-
nyunk szigete mögött úgy lebeg a folyón, mint a 
hajó után a mentőcsónak. Egy kis híddal – a Szent 
Lajos hídjával – melyet a szigetbeliek csak Vörös 
Hídnak neveznek, csaknem a székesegyház fará-
hoz van kötve.” 

Ha a templom előtt állunk, a bal parton, egy 
nagy saroképületet látunk. Szentendre, Nagy-
bánya – és Párizs – festőjének, Czóbel Bélának 
csak a lakása (Quai St. Michel 1.) ablakán kellett 
kitekintenie 1926-ban, s szeme megpihenhetett a 
templomon s a hozzá vezető kis hídon, amelyről 
Tihanyi Lajos 1910-ben ismert, kifejező képét 
festette. 

Egy kevésbé zajos pillanatban, a templom 
előtti téren ücsörögve odaképzelhetjük Radnóti 
Miklós és felesége, Gyarmati Fanni alakját. A köl-
tő Cartes postales című versciklusában a Place de 
la Notre-Dame részletével talán a legkifejezőbb 
sorokat hagyta ránk a térről, a Miasszonyunk előtt 
nyüzsgő emberi létezés, az emberi mulandóság és 
az örökkévalóság közös impressziójáról: „Dobd el 
a rémes újságot, vidám / Fehér felhőt lenget a 
Notre-Dame; / ne gondolj másra, ülj le, nézelődj, / 
figyelj! Mert holnap úgyis nélküled / bomlik a tér 
fölött a szürkület.” 
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Végh Tibor 
 

A Szent Koronán lévõ képek szentjei 
és azok ünnepei számának szabályszerûségei a csillagászati évkörben 

 
A Szent Koronán 19 zománckép van. Fent, a 

kereszt alatt (az u.n. zárólemezen) a Teremtő ké-
pe, elől középen az abroncs fölé magasodóan a 
pánt előtt Krisztus képe, azzal átellenben hátul 
(hasonlóan elhelyezve), Dukász Mihály (görög 
császár) képe. Ez utóbbinak a helyén valaha Szűz 
Mária képe volt, ezt a kutatók már bebizonyí-
tották. Marad tehát még 16 kép: 8 a 2 keresztpánt 
4 ágán (2-2) és 8 az abroncson. De az abroncson 
hátul középen a Dukász-kép alatt kétoldalt ma 
olyan 2 kép van, amiről a szakemberek (arany-
művesek, mérnökök) szintén bebizonyították, 
hogy nem eredeti elhelyezésűek (és egyébként 
nem is szentek). 

 

Ha a 16 képet, azok jelentőségét, szerepét, 
érdemben és együttesen kívánjuk vizsgálni, akkor 
ehelyett a kicserélt két kép helyett odaillő szen-
teket kell feltételeznünk. Szerintem Szent József 
és Keresztelő Szent János illik oda. (1. sz. ábra) 

 

A szentekhez névünnepek tartoznak, s ha eze-
ket, mint időadatokat a csillagászati évkörbe ará-
nyosan és a tavaszi Napéjegyenlőségtől kezdve 
bejelöljük, olyan ábrát kapunk, amelyben a szen-
tek és ünnepek csoportosulásával félreérthetetlen 
szimmetriatengely jelenik meg, és így feltárul a 
Szent Korona eszmei, eddig láthatatlan szerke-
zete. (2. sz. ábra) Ez a tengely egyébként csil-
lagászati tájolás szerint megfelel az Oroszlán-
Vízöntő tengelynek. Ebben a szerkezetben egy-
szerre van jelen 

 

− az egyensúly és a „súlytöbblet” (ez utóbbira 
nézve lásd az „Ősi Gyökér 2013/1-es szá-
mában az „Önmozgóról” írt cikkemet), 

− és a szimmetria meg a „felpörgés”. (A Szent 
Korona ugyanis világmodell, ezzel kapcso-
latos a mozgás kifejezésének szükségessége.) 
 
 
 
 

Az említett és bizonyítottan meglévő szabály-
szerűségek és jellegzetességek a következők: 

 

1) A téli Napfordulótól (XII. 22.) kiindulva csil-
lagászati negyedévenként egyre több ünnepet 
találunk: 2, 3, 4, 5 (=14). Ez „felpörgésre” 
utal. (3. sz. ábra) 

2) Az évkört a Napéjegyenlőségek (III. 21. és 
IX. 23.) között megfelezve egyensúlyt talá-
lunk: 3+4 = 2+5. (4. sz. ábra) 

3) Az évkört a Napfordulók (VI. 21. és XII. 22.) 
között megfelezve „súlytöbbletre” utaló ada-
tokat kapunk: 5 ünnep 5 szenttel és 9 ünnep 
11 szenttel. (Összesen 14 ünnep 16 szent-
tel.) Érdekes, hogy a jobb oldal (9+11 = 20) 
a kétszerese a baloldalnak (5+5 = 10). (5. 
sz. ábra) 

4) Az ünnepeket és a szenteket az említett ten-
gely 2 oldalán számbavéve pedig egyensúlyt 
találunk: 7-7 ünnep és 8-8 szent. Érdekes az 
is, hogy ha azoknak a dátumoknak a számje-
gyeit összeadjuk, ahol a tengely metszi az év-
kört (: II. 14. és VIII. 15.), szintén 2x-ességet 
találunk: 2+1+4 = 7 és 8+1+5 = 14. (6. 
sz. ábra). Ennek a két dátumnak a pontos 
meghatározása (kiszámítása) természetesen 
magyarázatot igényel, de – terjedelme miatt − 
külön leírást képez. 

 

A 3. – 6. sz. ábra adatai ellenőrizhetők a 2. sz. 
ábra alapján. 

 

Hát nem megdöbbentő, hogy ilyen ellenté-
tesnek látszó szabályszerűségek ilyen harmoni-
kusan férnek meg a Szent Koronában? Ezek a 
szabályszerűségek a Szent Korona emberfeletti tu-
datosságú megtervezettségére utalnak. De vajon 
megmutatkoznának-e mindezek számunkra, ha 
nem éppen Szent Józsefet és Keresztelő Szent 
Jánost tételeznék fel az abroncson kicserélt képek 
helyén eredetiként? 
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A szentek neve és névünnepe valamint képük helye a Szent Korona síkban kiterített felületén 
 

 
 

1. sz. ábra 
 
 

A Szent Korona szentjeinek névünnepe az évkörben 
 

 
 

2. sz. ábra 
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A szentek számának csillagászati 

negyedévenkénti növekedése a Téli Napfordulótól 
kiindulva 

 

 
 

3. sz. ábra 
 
 
 

Az ünnepek és szentek száma az évkört 
a Napfordulók szerint megfelezve 
(: „súlytöbblet” a jobb oldalon) 

 

 

 
5. sz. ábra 

A szentek számának egyensúlya az évkört a 
Napéjegyenlőségek szerint megfelezve 

 
 

          
 

4. sz. ábra 
 
 

 
Az ünnepek és szentek számának szimmetriája 

a tengely 2 oldalán 
 
 

 

 
6. sz. ábra 
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Egy mérnök megfigyelései  
 

Berényi László Géza 
 

A nyúl    meg a tojás   (Húsvét után…) 
 

Húsvétkor furcsa párosításra figyelhet fel a 
figyelmes szemlélő a jelképhasználat terén. 
Gondolkoztak-e már azon, hogy jön össze a nyúl 
meg a tojás, mi lehet bennük a „közös nevező”, 
ami a húsvéti ünnepkörhöz köti azokat? 

A magyarázat a szkíták, szarmaták, hunok és 
magyarok körében évezredek óta használt holisz-
tikus szemléletben, a „KöR-öSZ-TéNy tudatban” 
gyökeredzik. A természet ciklikus megújulásának 
ünnepe eredetileg a Nap járásával összefüggés-
ben, a tavaszi nap-éj egyenlőség időpontjához kö-
tődött. Ahogy egyensúlyba jut a nappal és az éjjel, 
ugyanez az egyensúly jellemzi a két minőséget: a 
Yin (Nő, növény, „KöR”) és a Yang (Férfi, lélek-
kel bíró élőlény, ”iS”/iZ/iSz) néven ismert két fo-
galmat. A nap és az éj együtt adja ki a „Nap”-nak 
nevezett Idõ-egységet, úgy Térben is találkozunk 
hasonlóval, a Nő („KöR”) és a Férfi („iS”) duali-
tás egyTeNgelyű megnyilvánulása maga az egység 
(vö.: nemi egyesülés). Ez volt az eredeti „Szent-
háromság”: (KöR-iS-TeN = EGY). 
 

 
 

1. kép   Húsvéti tojások 
 

Fenti kozmikus egységtudatot őseleink az 
analógiás gondolkodás segítségével, „mágikus” 
jelképek felhasználásával igyekeztek elmélyíteni 
az új nemzedékekben. Az elsődleges jelkép az 
osztódó sejtMaGhoz hasonlatos „világMaG”, 
„világ-tojás”. A rendezett világegyetem jelképe a 
főköreivel megjelenített Gömb. (Nézetben KöR, 

egyenlő szárú kereszttel) Az igazi húsvéti tojás 
piros és fehér színek segítségével mutatja be az 
„egyTeNgelyű/egyközpontú dualitást” (Tér-Idő 
modellt). (1. kép) 

A színek magyar elnevezése vezet nyomra 
minket. A piroS szóban az iS gyök, a feHéR szó-
ban a H-R, K-R gyök van jelen (a mássalhangzók 
hordozzák a jelentést). A tiszta piroS tojáS önma-
gában is Mandala, hiszen a KöR gyököt a kör for-
mával/keresztmetszettel is „elő lehet állítani”. Ha 
a két megnyilvánulás egyközpontúnak („TeN”) 
mondható, akkor beilleszthető a „háromság, mint 
egység” fraktálszerkezetet mutató világképbe. A 
jelképpel való azonosulás emeli a rezgésszintet, 
segíti a közös gondolkodást. A szarmata szárma-
zék lengyelek is nagy számban készítettek húsvéti 
tojásokat. 

A tojással rendben is volnánk, de hogy kerül 
ide a nyúl? Angol nyelvterületen a (vad)nyúl neve 
HaRe, német nyelvterületen ehhez hasonlóan: 
HaSe. (H=K, R=S, Z, Sz) A H    a K-val azonosít-
ható, az R helyén az S is ismert jelenség (v.ö.: 
„KeRek” KoSár, KoSzorú, KaZal ). Láthatóan a 
nyúl egy olyan élőlény („iS” gyök), amelyik sze-
rencsésen a nevében hordozza a „KöR” gyököt, 
(így vele egyTENgelyűként kezelhető) ezáltal a 
romlott magyar nyelvet beszélő szkíta-utód népek 
(angol, szász, germán) számára alkalmas volt e 
„Mandala-szerep” betöltésére. Tegyük hozzá, 
hogy a feHéR szőrű (albinó) nyúl, piroS    szemek-
kel további párhuzamokat is felvonultat. (2. kép)    
 

 
 

2. kép Húsvéti képeslap 
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Miért nem tudunk mi erről semmit ma már? 
Átállították a szemléletünket az óránkkal együtt. 
Egy másik (fiktív) TéR-Időbe kerültünk a zsidó-
keresztény világnézet elsajátítása révén. A Húsvét 
időpontját a Holdhoz kötött (semita) időszámítás 
alapján számítják ki, így véletlenül sem esik 
március 21-re. Az eredeti, „Sze-NT”-
HáRomságból (fo: iSz-TeN-KöR) kihagyták a női 
minőséget, vagyis a KöRt. Jézus – akit újabban 
zsidónak mondanak – kereszthalálából a feltáma-
dás helyett inkább a szenvedést emelik ki, szá-
mítva készpénzre váltható bűntudatunkra.  

A papság kényszeredetten szemléli a húsvéti 
népszokásokat. Sok közük nincs a tojáshoz és a 
nyúlhoz, hacsak nem olyan esetekre gondolunk, 
amikor egy aberrált pap fiatal fiúk tojásaihoz nyúl. 

 

  

 

 

 

 

Berényi László Géza 
 

A BoLDoG és a SzeNT   (Pünkösd előtt…) 
 

 

A FöLd (BoLygó) mindenkori forgástengelyé-
nek nevét a Béltek településnév őrizte meg. BéL-
TeK jelentése: a „TeKe BeLe” = legbelső része 
vagyis (forgás)tengelye. A régies Föld-Teke kife-
jezést ma is értjük, de a BéL, BeLső szavunk to-
vábbi magyarázatot igényel. 

 

A közismert BéL (belső szerv, dióbél) érte-
mény mellett létezik a BéL-BáL „dualitás”, 
amelyben a BéL tag az „éLő”(mozgó) részre vo-
natkoztatható (magas hangrendű) kifejezés. A 
mély hangrendű BáL viszont éppen ellenkezőleg: 
„áLL”. Az emberi testrészeknél: a szimmetriaten-
gelyen az állunk nem mozdul, a szem, fül és a kéz 
(magas hangrendűek) már mozgásképesek. Az 
analógiás gondolkodás a növényvilág elnevezései-
ben is tetten érhető: az ág ami „áll” és a levél    az, 
ami „él”. A Mikrokozmosz = Makrokozmosz ana-
lógiából következően: a Naprendszer közepén a 
Nap az ami „áll” (rendszeren belüli kódja: 
„BáL”), az éLõ (keringő) bolygók összessége a 
„BéL-ág” („ViLág”). /Varga Géza megfejtése/ 

 

Az ég-világot őseink kétfelé bontották: az 
„álló” csillagokhoz képest (melyek távolsága fény-
években mérhető) a sokkal közelebbi bolygókat 
„menyõ” („menő”) csillagoknak nevezték. (Fal-

vay Károly felismerése) A „mennyek” (magas 
hangrendű!) országa alatt feltehetően az emberi 
életre alkalmas (4 belső) bolygók övezetét, legfő-
képpen a Föld és a Nap közötti térséget (az 
„Ekliptikát”) értették. 

Tudjuk jól, hogy a Föld ellipszis pályán ke-
ring a Nap körül, melynek egyik gyújtópontjában 
„áll” a Nap és a Föld forgástengelye a pályasík-
kal, az Ekliptika síkjával körülbelül 23,5˚-os szö-
get zár be. Őseink számára ezen kívül ismert volt 
a precesszió és a Nagy Napév fogalma is! Tudták 
azt is, hogy egy 25920 éves ciklus (a Nagy Napév) 
végén a precessziós kúp bezárul, és minden kez-
dődik elölről. A precessziós kúp szimmetriaten-
gelye nem más, mint a Föld forgástengelyének 
(26 ezer év átlagában vett) eredõje. A Nap 
(forgás)tengelye a „BáL tengely” merőleges az 
ekliptika síkjára. Az eredõ, a precessziós kúp 
tengelyében értelmezett vektor, ugyanígy merõle-
ges az ekliptika síkjára és helyileg az ellipszis 
másik gyújtópontjába képzelendõ.    

Ha ez a képzetes Földtengely eredő nem fer-
de, nem zár be az ekliptika normálisával 23,5˚-ot, 
hanem az ekliptika síkjára merőlegesen „áll”, már 
nem nevezhető BéL-TeK-nek, hanem (mély hang-
rendű változatban) „BáL-ToK”-nak nevezendő. 
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Ez a frappáns elnevezés kifejezi a két tengely 
összetartozását, párhuzamos mivoltát, sajátos kap-
csolatát egymással. Legfőképpen arra utal, hogy a 
felismert Kozmikus Egység jegyében a „férfi mi-
nőséget” hordozó Nap (fallikus) „BáL” tengelyé-
nek ToKjaként/hüvelyeként a „női minőséggel” 
bíró Föld hasonló állású tengelye fogható fel. 
(Mikrokozmosz = Makrokozmosz analógia) 

A „BáL-ToK”-ból idővel hasonulással, T>D, 
K>G hangváltással alakult ki a ma használt 
BoLDoG változat. A palóc ház tisztaszobája köze- 
 

pén a mestergerendát alátámasztó BoLDoG-fának 
nevezett oszlop egy függőleges tengelyt idéz fel. A 
csíksomlyói „Napba öltözött BoLDoGasszony” 
egy kozmikus együttállás költői megfogalmazása. 
A nyári napforduló idõpontjában (és nem Pün-
kösdkor!) a Földrõl nézve az ellipszis pálya 
hossztengelyén a hozzánk közelebbi gyújtópont-
ban lévõ BoLDoGasszony-nak nevezett (ere-
dõ)vektor egybeesik a mögötte – a másik gyújtó-
pontban − lévõ Nap azonos irányú vektorával. (1. 
kép) 
 

BáL és TeN közös TeNgelye

FöLd forgástengelye

A precesszió állomásai a Nagy Napév negyedeiben

BáL a TeN !

(25920 év  átlagában)

23,5˚

Nyári 

napforduló

időpontja

Innen nézve „öltözik 

Napba”  a  „BáLToK”

(BoLDoG) asszony !

 
1. kép BáL és BéL az ekliptikán megjeleníthető kozmológiai fogalmak 

 
A fiatal párok által gyakorolt szentiván-éji 

tûZ-uGRás („íZ”-„KöR”) kéz a kézben (közös 
TeNgelyen) az égi nász földi megfelelője. Így lesz 
a két fél kéz (vagyis a KaR-íZ-TeNyér háromság 
= Mikrokozmosz) eggyé    a tûZ felett uGoRva a 
Makrokozmosz KöR-iS-TeN háromságával. A foly-
tatásban aztán − „miképpen a Mennyekben, azon-
képpen itt a Földön is” – a BáL tengely a 
ToKjába kerül… 

A csángók emlékezetében megőrződött ősi rí-
tus a felkelő Napba nézéssel, azt is célozta, hogy a 
szemlélő (mint Mikrokozmosz) a Makrokozmosz 
tetten érhető közös tengelyére kerülvén a Minden-
séggel azonosuljon. A Nap felé kitárt KaR-iZ-

TeNyér esetén vált eggyé    az egyén az égi KöR-iS-
TeN („KöR”    (Boldogasszony tengely) – iS    (BáL 
tengely) – közös hosszTeNgely) háromsággal.  

A „MegBoLDoGult” kifejezés arra enged kö-
vetkeztetni, hogy jól értesült eleink tudatában a 
reinkarnációra váró „holt lelkek” gyülekezőhelye-
ként a fent említett második gyújtópont, a „BáL-
ToK” helye jelent meg (egyébként teljesen logi-
kus módon). Megjegyzendő, hogy a Partium-i Bél-
tek település mellett Erdélyben létezik Boldog-
falva is, Szentegyházáról nem is beszélve!  

Jöjjön hát a Mennyországot benépesíteni 
szándékozó római egyház szóhasználatában maga-
sabb elismertségi fokozatként megjelenő SZe-NT    ! 
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(Ez „feljebb” van, a Naphoz közelebb.) A Sze = 
(iS - fo) és az NT = (TeN - fo), az iS és TeN 
gyököt tartalmazza. Olvasata:    iS (Szellem, másfe-
lől a Nap fénye, mint rezgés/transzverzális hul-
lám), a TeN (forgásTeNgely = a tengely/közép-
pont, ahol sűrűsödik minden, az összes tulajdon-
ság tetten érhető). Ilyen értelemben a SzeNT, (az 
eredeti jelentését tekintve) az egyik gyújtópont-
ban lévõ Nap forgástengelyével azonosítható.    

Tudva azt, hogy a női minőség jele a KöR, az 
ugyancsak női minőséget hordozó „BoLDoGgal 
felcserélhető, így a SzeNT-tel összeolvasva kide-
rül, hogy a Mennyország (a két gyújtóponttal meg-
idézett Ekliptika) is KöR-iS-TeN-ből van! Tudós  

eleinknek ez nem volt újdonság (tudniillik: Min-
den „KöRiSTeN”-bõl van!). Tudták azt is, hogy ez 
az elnevezés háromféle rezgést takar, amelyek be-
töltik a teret! A KöR a torziós hullám, az iS/íZ a 
transzverzális hullám és a TeN a longitudinális 
hullám megfelelője, ezek kombinációja a Világ-
egyetem, amit mi Tér-Idõnek is mondunk. Az 
Téridõben lejátszódó három féle rezgés megfelelő-
je három féle mozgás: KöRmozgás (szimbóluma a 
KaR), az alternáló, „iZgő” mozgás (szimbóluma az 
íZ(ület),    a síkbeli csukló) és a TeNgelyirányú 
mozgás (szimbóluma a TeNyér, öt TeNgely csomó-
pontja). (2. kép) 
    
    

A fény természetéről 

hallottak kiterjeszthetők

a Világegyetem egészére:

„hullámtermészetű vagy

részecske jellegű”

 
 

2. kép A Makrokozmosz a 3 rezgés (KöR-iS-TeN), a Mikrokozmosz a 3 mozgás    (KaR-iZ-TeNyér)    
elsődleges színtere. Egyesítsük a két nevet (hiszen a kettő Egy) KöR-iSZ-TéNy >  >  >  > (hasonulással)    

KöR-öSZ-TéNy. . . . (Na, ezt kitől vettük át vajon ?)    
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3. kép    A csíksomlyói kegyszobor 

 
Valószínűleg a Csángóföldhöz közelebb eső 

és páratlan körpanorámát nyújtó GyeRgyóSzáR-
hegy volt Csíksomlyó elődje. (GyeR = KöR, 
SzáR= TeNgely ”forma” + a nevéből kiolvasható 
iSz (fo), mindez összeolvasva: KöR-iSz----TeN. A 
hely(zet) akkor változott meg, amikor átállították  
 

univerzális szemléletünket egy földhözragadt vál-
tozatra, amiért ráadásul fizetni is kellett! Egy má-
sik (fiktív) TéR-Időbe kerültünk a zsidókeresz-
tény világnézet elsajátítása révén. A Húsvét idő-
pontját a kezdetleges, Holdhoz kötött (semita) idő-
számítás alapján számítják ki, így véletlenül sem 
esik március 21-re, a Húsvéthoz kötött Pünkösd 
napja sem találkozik a nyári napfordulóval. A 
„Napba öltözött Boldogasszonnyal” Csíksomlyón 
csak a kegytemplomban találkozhatunk (3. kép), a 
hegyen viszont (ebben az időpontban) − ha mást 
nem is − az elsinkófált „életfa” helyett esetenként 
egy „Erdőt” láthatunk. 

Gondolkodásunk egysíkúvá válását jól jel-
lemzi a fenti folyamat. A négy dimenziós Téridő-
ben a kitüntetett időpontban létrejövő „együtt-
állás” a kozmikus egységtudat „megélését” ered-
ményezte. A három dimenziós kegyszobor megte-
kintése már nem elegendő az egységtudat elérésé-
hez. Egy dimenzióval máris szegényebbek lettünk. 
A két dimenziós sík képernyőkön megjelenő „való 
világ” már maga a teljes félreértés (vagy inkább 
félremagyarázás, mondhatni a „pofátlanság te-
teje”). 
 

 
 

 
 

A csíksomlyói kegytemplom (Internet) 
 
 



MAGYAR NYELV 

 20 

 

Berényi László Géza 
 

Holisztikus szemlélet a Kárpát-medencében 
(A tatárlakai korongtól az esztergomi oroszlánig…) 

 
Az „én” és a „nem én” között nincs éles határ! 

(döntő felismerés a XX. század végén) 
 
 
 
 
Az elemi részecskék vizsgálata során azzal szembesültek a kvan-
tumfizikusok, hogy nem tudják eldönteni a mintázat    formájában 
megmutatkozó hadronról, vajon a megfigyelő személyétől, vagy a 
megfigyelt objektumtól ered-e? 
 
Azaz: „minden EGY”    ! 
 
A „kozmikus egységtudat” nyomai felfedezhetők-e a múltban? 
Erre keressük a választ a következőkben… 
 
 
 
 

 
 

„Minden EGY!”    (ez olvasható ki az üzenetből)    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hermész Triszmegisztosz „Smaragd táblája”1 
 

                                                 
1A táblát a hagyomány szerint egy egyiptomi sírban találták Hermész Triszmegisztosz múmiája mellett. Maga a tábla 
elveszett, csak a tartalmát ismerjük hellenisztikus forrásokból. Valószínűleg a Kr. e. VI. században keletkezett. 

A holosztikus 
szemlélet írott 
forrása az 
ókorból 

„Ami lent A-Z van fent, ami  
fent A-Z van lent, hogy  
beteljesítse az EGY  
csodáját…” 
 
(„A-Z” = „A”-tól „Z”-ig, 
vagyis a Mindenség van  
jelen itt is ott is.) 
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„én” 
 

Az oldalnézeti világmodell    a Mikrokozmoszt, 
az emberi léptékű világot jeleníti meg. 
(kopt kereszt, „ankh” jel, kisze bábú) 

 
Jellemzője: TeNgelyes Szimmetria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2./ Felülnézeti világmodell (1) 
 
 Jellemzője: KÖR-szimmetria 
 (a „világgömb” külső nézete) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hun áldozati üstök 
 
 
 
 
 
 
 „nem én” 
 Makrokozmosz 
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Egyesített modell:    III. Ottó Német-Római Plusz 
császár szarkofágja Ravennából ==== információ! 
 
 
 
 
 

A több ezer éve ismeretes holisztikus „KöRiSTeN” szemlélet a felismert jelképeken keresztül 
napjainkig nyomon követhető! 

 
    Ég        Lélekkel bíró 
 „„„„én”””” „nem én” (szárnyas) 
         élőlény 
 I  I 
    Föld        Növény 
 /közös  TeNgelyen/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Közös (szimmetria) 
tengely 
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/hullámtermészetű megnyilvánulás:/ 
 
 
A fény természetérõl 
hallottak kiterjeszthetõk 
a Világegyetem egészére: 
 
„hullámtermészetű vagy 
részecske jellegű” 
 
 
 
 
 
 
 

 A 3 féle rezgés megfeleltethető 3 féle mozgásnak: 
 /részecske jellegű megnyilvánulás:/ 
 

 KaR > KöRmozgás 
 íZ(ület) > iZgõ mozgás (fel-le mozgás) 
 TeNyér > TeNgely irányú 
 (egyenesvonalú) mozgás 
 /az 5 ujj = 5 TeNgely: 
 csomópontja a TeNyér) 
 

 /vagy a hullámtermészetû vagy a részecske jellegû 
 megnyilvánulást érzékeljük!/ 
 
 
 Fibonacci spirál, 
 mint fraktál 
  
  
 
 FRAKTÁLOK 
 
 
 
 
 
 
 ELLESVE A 
 
 

 
 Megismerhetõ-e a világ? 
 Válasz: fraktál szerkezet (léptéktől függetlenül érvényesülő, 
 „„„„önhasonló” struktúra) esetén I G E N !  
  
 TERMÉSZETBÕL 
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a két tengely közötti bezárt szög (23,5o) a Föld forgásával kapcsolatos geofizikai jellemző 
 
 A Föld bolygó Nap körüli ellipszis pálya második gyújtópontjának  
 távolsága az elsőtől (a Nap középpontjától) 3,6 D (D = Diameter) azaz a  
 Nap átmérőjének 3,6-szorosa 
 
 Itt két távolság (két méret) közötti arányról van szó, amely a bolygó  
 keringésével kapcsolatos információ 
 
 Mindkettő „skálainvariáns”, azaz léptéktől függetlenül érvényesül 
 

 
 A „Nap – Föld” rendszer jellemzõi 
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 „Miképpen a Mennyekben, azonképpen itt a Földön is…” 
 (analógiás gondolkodással a fraktál szerkezet felismerhető) 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 A Menyasszony gyűrűje 
 a Nap    maga, az ujj hossza 
 az átmérő kb. 3,6-szorosa. 
 
 
 
 
A Tér    három „Periódus-idő”, az  
dimenziója a időegység a Föld 
Nap    fényében forgásából és a 
lesz látható keringéséből 
 számítható. 
 
 
 
 BáL a TeN! BáL és Ten közös TeNgelye 
 (252920 év átlagban) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A precesszió állomásai a Nagy Napév negyedében 
 

Tér – Idõ modell 

MAKROKOZMOSZ KICSIBEN (zsebben elfér) 
 

3 dim. „TÉR” (Nap)  +1 dim. „IDÕ” (Föld 

 Innen nézve „öltözik  
 Napba” a „BáLTok” 
 (BoLDoG) asszony! 

 Nyári 
 napforduló 
 időpontja 

Föld forgástengelye 

 23,5o 
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 A FöLd (BoLygó) mindenkori forgástengelyének nevét a Béltek településnév őrizte meg. 
 BéL-TeK jelentése: a „TeKe BeLe” = legbelső része vagyis (forgás)tengelye. 
 A régies Föld-Teke kifejezést ma is értjük, de a BéL, BeLső szavunk további magyarázatot 

igényel. 
 
 A közismert BéL (belső szerv, dióbél) értemény mellett létezik a BéL-BáL „dualitás”, amelyben 
 a BéL tag az „éLő”(mozgó) részre vonatkoztatható (magas hangrendű) kifejezés. 
 A mély hangrendű BáL viszont éppen ellenkezőleg: „áLL”. 
 
 Az emberi testrészeknél: a szimmetriatengelyen az állunk nem mozdul,  
 a szem, fül és a kéz (magas hangrendűek) már mozgásképesek. 
 
 Az analógiás gondolkodás a növényvilág elnevezéseiben is tetten érhető:  
 az ág ami „áll” és a levél az, ami „él”. 
 
 A Mikrokozmosz = Makrokozmosz analógiából következően: a Naprendszer közepén  
 a Nap az ami „áll” (rendszeren belüli kódja: „BáL”). 
 
 

Bél-Tek eredője, „ha áll”: „BáL-ToK” > BoL-DoG (asszony) (D=T, G=K) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 A szerepkör megjelölése: 
 Az egyik X áll    a középpontban 
 (esetleg forog a saját tengelye 
 X = rovás „B” körül) 
 A másik X él    (mozog, esetleg  
 kering az„állónak” tekintett 
 így az olvasata: körül) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A KÉT GYÚJTÓPONT KIJELÖLÉSE    (X-szel vagy körrel lehetséges) 
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 Cikáda fibulák 
 
 
 
 
   

  
 „Kapocs Ég és Föld között” (avagy a láda alja  
 és fedele között) 
 
 
 A Nap és a Föld közötti kapcsolatot mivel lehet 
 jellemezni? 
 
Felülnézeti modell esetén a Nap átmérője és az elliptikus Földpálya második gyújtópontja távolságának 
arányhelyes távolságával. (Rumi Tamás: Két kör) 
 
Oldalnézeti modell esetén – a jobb fenti képen láthatóan – a Nap és a Föld forgástengelye által bezárt 
23,5o-os szöggel! Vagy a precessziós kúp két szélső helyzetű alkotója és a tengelye között mért 23,5o-os 
szöggel! A rovással írt felirat megerősíti ezt az elképzelést a ládika vereteken, melyek a Dél-Dunántúlon 
kerültek elő. 
 
BIOLÓGIA + FIZIKA = BIOFIZIKA analógiájára (néhány ezer évvel korábbról…) 
 
 

 KöR-iS-TeN  =  Makrokozmosz 12 (KöR) 
 
 
 
 KaR-iZ-TeNyér  =  Mikrokozmosz 7 (iS) 
 
 
 
 Kör-öSZ-TéNY (egyesített modell) közös TeNgely 
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 TATÁRLAKAI KORONG 
 
 
 
 
 
 
 
 Égi körkép az álló csillagokkal, mely 
 egy központú a „menyő” csillagokkal 
 (a „mennyek” országával) vagyis a 
 Naprendszer bolygóival 
 
  
 Összetett világmodell 
  
 Felülnézeti és 
 Oldalnézeti 
 világmodellek 
 egybeszerkesztve 
 
 
 
 
 I. András pénze 
 
 „ég”    = (4) „ék” 
 
 
 
 
 
 
 
 A nyakban viselt korong esetén a korong (makrokozmosz) középpontja egybeesik az egyén 
(mikrokozmosz) középpontjával = a kozmikus egységtudat megerõsítése 
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Samas babiloni napistent ábrázoló dombormű részlete (Szippar i.e. 800) 
 
 
A Naprendszer „kézben tartva” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rumi Tamás: Két kör    c. könyvéből 
 
 
 
 
 
 
 A leplet takaró MANDYLION 
 közepén lévő kerek nyílás 
 átmérője: „d” („Nap átmérő”) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Torinói lepel 
 
 
 
 
 

Nap 
átmérője 

Gyújtópont távolság 
a Napkorong szélétől 

mérve 

NAP 
1. gyújtó pont 

FÖLD 
2. gyújtó pont 

Sok-sok 
univerzum 
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Image or Mandylion 
 
 
 = a két (fél)szem tengelytávolsága 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „szemérmes” temetkezés! 
 
 
 
Shroud of Turin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A másik érmét Júliának, Tiberius anyjának tiszteletére hozták forgalomba Kr.u. 29-ben. Rajta 3 kalász 
látható (MaG jelkép): Yin női minőség 
 
„KöR” a közös (szimmetria) TeNgellyel: KöR-iS-TeN 
 
Torinói lepel = „holografikus film!” Bármely részletbõl > „az egész” 
 
 
 
 
 

3,6 d 

 
 

d az érme átmérője 

lepTON („TeN”) Tiberius császár 
felirattal. Rajta: „lituuS” („iS”) = a 
madárjósok GöRbe botja („KöR”) 

Yang, 
férfi 
minőség 
„iS” 
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Az esztergomi „oroszlános freskó” A másik gyújtópontban 
(Harkai István rekonstrukciója: gipsz, festve) a Nap forgástengelye 
 található. 
 
  
 
 
  

 
  
 
 
 
Az egyik gyújtópontban A kettő távolsága az 
a Föld    forgástengelyének „örök körforgás” 
26 ezer év átlagában vett során nem változik! 
eredője értendő. 
(„Babba, Boldogasszony”) 
 

Felülnézeti világmodellként 

A két gyújtópont kijelölése 
(jelképes azonosulás a makro-
kozmosszal) a „szemérmes” 
temetés lényege. Szemérmes 
temetés a szkíta utód népek-
nél (hun, pártus, magyar) is-
meretes.  
 
A második gyújtópont körül-
írása „szemérem domb” elne-
vezéssel csak a megfogal-
mazásaiban is szemérmes ma-
gyar nyelv sajátossága.  
 
A meglepő következtetés: 
Jézus anyanyelve „magyar” 
(pártus vagy „arámi”) volt! 

A két (fél)  
KaR-iZ-TeNyér 
a metszéspontban  
lesz eggyé a MaG-os 
tengellyel. (az Eget a 
Földdel összekötő 
függőleges TeNgely.) 
 
A növényi Mag útja 
jelöli ki. 
(v.ö. MaGosság) 
 
A férfi MaG útja során 
ugyancsak „Mag”-os 
TeNgelyen halad. 
(MaKK, MéH, MaGzat, 
foGaMzás.) 
 
Női és férfi közös 
TeNgelyen: a  
 
KöR-iS-TeN 
háromság egysége 
 
Mikrokozmosz = 
Makrokozmosz 
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„oldalnézeti” világmodell 
 
 

A világgömb főköreinek összemetsződései: 3 db a „látható” oldalon pirossal jelölve 
 3 db a „nem látható” oldalon zölddel jelölve 
 
 Az eredeti freskó maradéka 
 
 
 A „Fibonacci számsor” tagjai közül a bekarikázottak 

megtalálhatók a freskón. 
 Külső körben 20 + belül 1 = 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

íZ
 =

 u
jja
k/
m
oz
ga
th
at
ó 

ka
rm

ok
 

Te
N
 =

 a
 fe
le
m
el
t l
áb
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l 

lá
ts
zó
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a 
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4 BeLső 

 
 
 
 
Kopt 
Freskó 
 Jézus 
 Nap 
 „férfi minőség” 
Egyenes 
tengelyű 
kereszttel 
 
 
 
 
Mária 
Föld 
„női minőség” 
 
 
 
 

„Oldalnézeti” világmodell 
 

 
 
 Frekvancia: 
 m/sec, m = 1/sec 
 
 Az Idõ a Tér „inverze” (reciproka) 
 
 A Gömbre rajzolt kereszt inverze: 
 keresztre rajzolt gömb 
  
 
 
 4 fél 4 fél 
 
 Páros szervek: 
 Fül, szem (transzverzális hullám) 
 Kéz, láb (mozgásformák) /”él”/ 
 

 BoLygó  
 „BéL” 
 Hosszméret 
 /m/ 
 
 
A Szent Korona    az ÉLÕ VALÓSÁG    („Tér-Idő” avagy „KöRöSzTéNy-fraktál”) MAGYAR MODELLJE 

 Múlt-Jelen-Jövő 
„VAN”  idõ 

 „tér-idõ ” 
 = MaG 

 tér 
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 A forgatható kereszttel 
 a sarkcsillagra célozva… 
  
Helyszín: a Dobogókő  Szinkronba kerültünk a 
csúcsán, a koronázás „világidővel”, beállítottuk 
éjszakáján… óráinkat. (Az uralkodó 
 trónra lépésével új 
 időszámítás kezdődött 
 néhány esetben) 
 
 
 
 
 
 
 A csüngő, mint „függőón” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A csüngõk szerepe: a tér elemeinek felvonultatása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 tér – sík – egyenes - pont 

az égi pólus körpályája 

tájolás 
”idõ”-ben 

az ekliptika pólusa 

„világtengely” = 
Szent Korona tengely 

tájolás 
„tér”-ben 

„MaGoS” 
tengely 

 

„egyenes” 
1 dimenzió 

„sík” 

2 dimenzió 

„tér” = 3 
 nézetrajz 

3 dimenzió 

TéR 
elemek 
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A síkok 
normálisai 
23,5˚-os szöget 
zárnak be. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(A kozmikus összefüggések megjelenítése térben…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (A kozmikus összefüggések megjelenítése síkban) 
 

23,5° Tengelyek között bezárt szögként 
 

örök világtörvény I. 
 
A naprendszer 
legfontosabb összegfüggése 
(TaNa): 
A Nap forgástengelye 
„BáL” (az ekliptika 
síkjának normáltja) és a 
Föld forgás TeNgelye 23,5˚-
os szöget zárnak be 

örök világtörvény II. 
 
a zöld mezőből az Ég felé 
törő mag rajzolja ki a 
„MaGos” (függőleges) 
TeNgelyt, amelynek a  
LáBbal (a „BáL” tengellyel) 
bezárt szöge: 23,5˚ 
 
a valóságban ez a szög az álló 
LáB („BáL”), és a LéPő láb 
TeNgelye között mérhető 
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(A kozmikus 
összefüggések 
megjelenítése 
síkban…) 
 
 
 
 
 
 
 

A három részbõl álló Szent Korona (abroncs, páNTok és párta) három nyelvû is egyben!  
A harmadik nyelv a magyar! 

 
Rovás jelekkel a 
„nem látható” 
dimenziók is 
megidézhetők ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KöR-iS-TeN = 
 „EGY” 
 
 
 
 

TeN, 
laTiN 

KöR, 
GöRög 

íZ, 
rováS 

fo: iSZ, 
Számok 

A párta hossza 1 láb: 31,5 cm „íZ” 
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 Rovás jelekkel a 
 „nem látható” 
 dimenziók is 
 megidézhetők! 
Jézus tanítása a 
„Mennyek    
országáról”    
csak magyarul 
érthető! 
 Minden más olvasata az 
 IC-XC –nek helytelen! 
 (utólagos 
 belemagyarázás) 
 
 
A kozmikus 
összefüggések 
megjelenítése: 
két pont 
között Bél Belsője = 
meghúzható B B = BaBBa 
egyenesekkel 
… 
 Ezzel megfejtettük 
 „Babba” Mária 
 eredetét is! 
  
 
 
 IC-XC 
 Szár – Nap (Nap forgástengelye) – Belsõ-Bél-Nap  
 (a Nap-Bél: a Föld Belsõje, azaz forgástengelye) 23,5° –ot zár be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ujj:  I (rovás „SZ”) 
 „Szár” 
 
4. ujj:  C (rovás „N”) 
 „Nap” 
 
3. ujj:  X (rovás „B”) 
 „Bél/Belsõ” 
 
2. ujj:  X (rovás „B”) 
 
1. ujj:  C (rovás „N”) 
 „Nap” 

23,5° 
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Végh Tibor 
 

ASTROLOGIA VERA1 

(Igazi asztrológia) 
 

1 A kaptárak sok ezer − azonos méretű! − 
méhsejtjének csodálatos szabályszerűségén kívül 
nemigen jut eszembe más, olyan természeti tüne-
mény, ami ennyire pontos azonosságot mutatna. 

Mutasson valaki 12 folyót, amelyek a forrá-
suktól a torkolatig mérve egyforma hosszúak, ha 
kanyargásuk különböző is. Mutasson valaki 12 
hegyet, amelyeknek a magassága a tengerszinttől 
a csúcsukig mérve ugyanannyi, ha lejtőik mere-
deksége, ormaik csipkézettsége különbözik is egy-
mástól. De legyenek ezek a folyók és hegyek 12-
edmagukkal egymás közvetlen közelében. Még 
nem hallottam ilyesmiről. 

Mivel a csillagok ugyanúgy a Nagy Természet 
részei, mint a folyók vagy a hegyek, azért régóta 
igen valószínűtlennek tartottam, hogy az állatövi 
csillagképek egységesen mind 30° terjedelműek 
lennének, mint ahogy azt a hagyományos asztro-
lógia számolja. 

Teres Ágoston (1931-2007) barátom, a Vati-
kán magyar csillagászának „Biblia és asztronó-
mia” c. könyvéből (Springer 1999) megtudhatjuk, 
hogy a csillagképek terjedelme 19 és 44° között 
váltakozik, ami − statisztikailag szólva − igen 
nagy szóródás a 30°-hoz képest. (Ezeket a határo-
kat az IAU − azaz az International Astronomical 
Union, vagyis a Nemzetközi Csillagászati Unió − 
az 1929-es évkönyvében rögzítette.) Ezek a való-
ságos adatok a következők: (fokokban) 
 
Kos 25 Oroszlán 36 Nyilas 34 
Bika 36 Szűz 44 Bak 28 
Ikrek 29 Mérleg 23 Vízöntő 24 
Rák 19 Skorpió 25 Halak 37 
 

Az asztrológia alapgondolata ugyebár az, hogy 
az égitestek hatással vannak a Földre, a földi 
életre. A Nap és a Hold tekintetében nincs is 
senki, aki ezt ne látná bizonyítottnak. Ehhez ké-
pest következetlenség arra az álláspontra helyez-
                                                 
1 A szerző Astográfia c. művének kézirata szerkesztés alatt 
áll. 

kedni, hogy a többi égitestnek semmiféle hatása 
nincs. (Az nem érv, hogy „nem mérhető”. Több 
l00 évvel ezelőtt ki gondolhatta volna, hogy ma-
roknyi kis szerkezet és több l00 km-re felettünk 
lebegő monstrum segítségével „a levegőn ke-
resztül” a Föld ellenkező oldalára lehet üzenetet 
küldeni.) Az pedig még nagyobb ellentmondás, 
hogy maguk az asztrológusok az általuk felté-
telezett hatást 

nem akkor és ott tételezik fel, ahol és amikor 
a csillagképek valóban vannak, hanem más-
kor és máshol, ott ahol éppen nincsenek, ha-
nem, mások vannak ott − nyilván más ha-
tással. 
 
Márpedig ma még ez a helyzet. 
Az asszír-babilóniai tudósok ugyanis csak 

munkahipotézisként határozták meg „szabványo-
sítva” a 12 csillagkép számára a 30-30°-os be-
osztást az égi egyenlítőn, nem pedig mérési ered-
ményként. 

Mert a csillagképek akkor sem voltak, és ma 
sem egységesen 30° terjedelműek. Az asztrológia, 
amely valaha egyúttal, és elsődlegesen asztronó-
mia (csillagászat) is volt, időközben elszakadt az 
asztronómiától, miközben az asztronómia − főleg 
az utolsó l00 évet véve − óriási technikai haladást 
tett meg. 

Ideje lenne tehát annak, hogy az asztrológu-
sok megújítsák tudományukat, hogy „utolérjék” 
önmagukat, hiszen lemaradtak a valóságtól. Ha 
ugyanis tételesen (mind a 12 csillagképnél) össze-
számoljuk, hogy a csillagképek valóságos helyzete 
összesen hány °-ban fedi azok „régi” (30°-os) 
terjedelmét (az az hány °-ban közös a régi és a va-
lóságos terjedelem), akkor 13-14%-os eredményt 
kapunk (az egész évre vonatkozólag). Lásd az (1. 
sz. ábrát) 

Ez az arányszám egyúttal azt is jelenti, hogy 
az asztrológiai megállapítások (előrejelzések) 
maximális valószínűsége csupán ennyi, és ennél 
magasabb nem lehet, ha megalapozottan akarunk 
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dolgozni, hacsak... hacsak nem tagadjuk azt az 
alapelvet, hogy hatást ott kell és akkor lehet várni, 
ahol és amikor az valóban van, és azt a hatást kell 
várni, ami az adott helyre és időszakra jellemzően 
érvényes, nem pedig más hatást. 

Persze ehhez a hagyományos adattáblázatokat 
át kellene dolgozni. (Ma ez már számítógépes tá-
mogatással. nem jelenthet kivihetetlen feladatot2.) 
Meglepő, hogy ma Magyarországon milyen sokan  

foglalkoznak asztrológiával. Asztrológiával foglal- 
kozó és hozzáértőnek tartott több ismerősömnek 
javasoltam, hogy legyen kezdeményező, számoljon 
a valóságos alapadatok figyelembevételével, de − 
bár érvelésemet nem tudták cáfolni, − mégsem 
változtattak munkamódszerükön. Hiába, a dogmá-
kon nehéz túllépni, a forradalminak számító sze-
rep vállalásához nem csak logikai belátás, hanem 
erkölcsi bátorság is szükségeltetik. 
 
 
 

2 
 
 

 
 

1. ábra 

                                                 
2 Robert Powell „A Zodiákus története” c. könyvében (Regulus Art KFT kiadása 2011) ezt meg is tette! 
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Gazsi Tünde 
Grimm: Békakirály és Vashenrik (meseelemzés) 

 
A mese a maga szimbolikus eszközrend-

szerével az élet teljességét ábrázolja. Minden igazi 
tündérmese arról az útról szól, amely a hőst (le-
gyen az férfi vagy nő) a gyermekkorból elvezeti a 
felnőtt világba. A mese (mindenekelőtt a tündér-
mese) semmit sem veszített aktualitásából, ma 
ugyanolyan érvényes üzenetei vannak a gyer-
mekek (a fiatalok és a már nem annyira fiatalok) 
számára, mint száz vagy ezer évvel ezelőtt, mivel a 
mese több rétegű tartalmi elemrendszert hordoz. 
Fejlődéslélektani üzenete is van. 

Itt van például a házasság, a család intéz-
ménye. Gyakran hallani manapság, hogy a mai 
fiatalok felelőtlenek, hogy nincs bennük elég ki-
tartás, hogy miattuk került válságba a házasság in-
tézménye is. Persze a fiatalok romló erkölcseiről 
már az ókori római szerzők is épp eleget írtak: o, 
tempora, o mores, mondja a latin szállóige. Mégis 
érdemes elgondolkozni azon, hogy vajon nem a 
felnőtt társadalomban az elmúlt száz évben bekö-
vetkezett gyökeres változás és egészen másfajta 
gondolkodásmód áll-e a sokat emlegetett problé-
mák hátterében. Vajon tényleg a fiatalok nem 
akarnak-e felnőni, belépni a felnőttek felelősség-
gel teli világába, vagy éppen a felnőtt világ nem 
tartja őket erre érettnek, a felnőtt világ készteti 
őket, vagy egyenesen megköveteli, hogy gyerme-
kek maradjanak. Vajon a házasság tényleg elavult 
volna, mint valami átmeneti jelenség? Érdemes a 
hagyományos paraszti társadalom világát kifejező, 
annak felfogását tükröző népmesekincset vizsgál-
nunk, és akkor hamar szembe találhatjuk magun-
kat egy ősi és másfajta világfelfogással. 

Elég felütnünk a Grimm-testvérek mese-
gyűjteményét: az első mese, a Békakirály és Vas-
henrik. A mesénk kezdetén rögtön szembesülünk 
a ténnyel, hogy „...amikor a kívánságoknak még 
foganatja volt”, azaz a teremtés hármas egységé-
vel. Tovább haladva az olvasásban szimbólumok 
sokaságát kapjuk: a király, mint a kollektív tudat 
szimbóluma három lánygyermekével − a női lélek 
fejlődési szimbolikája − él a Királyi Palotában, a 
Királyi Palota, mint a tudat fénye ad otthont a 
királyi udvar tagjainak. A mese hősnője, a leg-

kisebb királylány legkedveltebb helyén a sötét 
erdőben „…egy öreg hársfa tövében volt egy 
forrás” üldögél és játszik. Mit is olvasunk itt? A 
sötét erdő a tudatban a konfliktus szimbólumaként 
jelenik meg, a hársfa pedig, mint tudjuk a leg-
erőteljesebben mézelő fa, a női termékenység 
megtestesítőjeként (és egyben a német királyi ház 
szimbólumaként is) szerepel a mesében. Hiszen a 
gyermek királyleány, aki itt még játszik az arany-
golyóval, már a tudatalattijában szerelemre, meg-
termékenyítésre, gyermekre vágyik. Azaz a céljai 
és tudata a tudattalanban van még, a sötét er-
dőben. 

A játszadozás közben a királyleány beleejti 
aranygolyóját a kútba. Abba a kútba, amely a 
megoldhatatlan kérdéseket szimbolizálja a király-
leány számára. Hiszen ő királyleány, annyi arany-
golyót kaphatna ehelyett az egy helyett, amennyit 
csak akar, de neki kizárólag és „csakazértis” ez 
az egy kell. A megjelenő béka kérdésére, hogy mit 
adna cserébe azért, hogy visszakapja játékszerét, 
így válaszol: „Amit csak akarsz, kedves béka − 
így ő −, ruháimat, gyöngyeimet és drágaköveimet, 
sőt az aranykoronát is a fejemről”, vagyis bármit 
megígér gondolkodás nélkül a békának. A béka 
azonban mást kér: azt, hogy párjául fogadja őt el a 
királylány: „...ha szeretni fogsz, ha társad és ját-
szópajtásod lehetek, ha melletted ülhetek asztal-
kádnál, ehetem aranytányérkádból, ihatom pohár-
kádból, alhatom ágyacskádban: ha mindezt megí-
géred, akkor lemerülök és felhozom neked az 
aranygolyót.” 

Egyértelműen házassági ajánlattal van dol-
gunk, ahogy a válás is „ágytól, asztaltól” történik 
a szólás szerint. A királylány könnyen (és köny-
nyelműen) mindent megígér, nem mérlegel. Ab-
ban bízik, úgysem kell betartania ígéretét, hiszen 
a béka a kútból jött elő, egy másik világ lakója, ez 
a két világ sehol sem találkozik. Abban a pillanat-
ban, ahogyan visszakapja a játékát, elfelejti és 
egyben meg is szegi ígéretét, s visszaszalad a Ki-
rályi Palotába. Azaz a gyermek még nem akar el-
szakadni a szülői háztól, hiszen visszaszalad a biz-
tonságot adó helyre, ahol eddig is élt. 
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Másnap azonban megjelenik a béka a Palo-
tában. A királylány nem akarja beengedni, de 
amikor az apja megtudja, miről van szó, azt 
mondja: „Amit megígértél, meg is kell tartanod; 
eredj, engedd be!”A béka azonban nem elégszik 
meg ennyivel, a királylány mellé akar ülni az 
asztalhoz, enni akar a tányérjából. Archaikus tár-
sadalmakban az együtt evés már a házasságot jel-
képezi! Majd a béka azt mondja: „Immár jóllak-
tam, és most fáradt vagyok, vigyél hát a hálókam-
rádba, vesd meg selyemágyikódat, hogy nyugovóra 
térhessünk!” A királylány sír, irtózik a békától, de 
„a király haragra lobbant”, és azt mondta a lányá-
nak: „Aki segített, amikor bajban voltál, azt ké-
sőbb se nézd le!” A királyleány tehát nem tehet 
mást, kénytelen teljesíteni a béka kívánságát, 
kénytelen megtartani ígéretét. 

 

Láthattuk, a királylány igent mondott egy há-
zassági ajánlatra, amelyet egy pillanatra sem vett 
komolyan. Hogyan is vehetné komolyan, hogy egy 
békához menjen feleségül. Gondolom, nem téve-
dek nagyot, ha úgy vélem, manapság bizonyosan 
számíthatna akármelyik mai apa támogatására, ha 
egy ilyen lánykérés elhárításáról volna szó. Bizto-
san rosszallóan csóválnánk a fejünket, meg is 
ígértetnénk talán a lányunkkal, hogy máskor ne 
legyen ennyire könnyelmű, de gondolkodás nélkül 
mellé állnánk, és elzavarnánk a békát. Elvégre a 
lányunkról van szó, és eszünkbe sem jutna, hogy 
ez a lány már felnőtt, hogy átlépett azon a határon, 
ahol a saját döntéseiért vállalnia kell a felelőssé-
get. Talán épp ennek a határnak a kijelölése hi-
ányzik a mai világból. 

 

A mesében azonban (mai szemmel nézve ta-
lán meglepő módon) nem ez történik. A mese két 
ízben szövegszerűen is kiemeli, hogy az apa sze-
rint az egyetlen lehetséges (etikus) magatartás, ha 
a lánya megtartja ígéretét. Egyenesen haragra lob-
ban, amikor a lánya sokadszor sem akarja megten-
ni, amit megígért. Az apa tudomásul veszi lánya 
döntését, felnőttnek tekinti a lányát, akinek ter-
mészetesen vállalnia kell a felelősséget a saját 
döntéséért. Ez az apa (a társadalmi környezet) ál-
tal képviselt felfogás tűnhet szigorúnak, kegyet-
lennek, de mint a vizsgált mese bizonyítja, se-
gít(het)ett abban, hogy a fiatalok (és nyilván nem 
csak a párválasztás során) megszokják saját fele-
lősségük súlyát. Egyúttal át is segítette őket olyan 
nagyon nehéz pillanatokon, amelyek a boldogság 

elérésének útjában állnak. Azaz a király, az apa − 
a tudat −, szembesíti a felelőtlen típusú nőket 
minden alkalommal, itt a mesében többször is, 
hogy minden döntésnek következménye van! 

Érthető tehát, hogy ennek az ifjú párnak a 
nászéjszaka nem a régen várt boldogság beteljesü-
léseként indul. A királylány ugyan „két ujjal” fog-
va, azaz láthatóan undorodva hajlandó magával 
vinni hálószobájába a békát, de egyedül bújik 
ágyba, a békát egy sarokba teszi. Ám az még 
mindig a jussát követeli: „Ettől gurult csak igazán 
dühbe a királyleány! Felkapta a békát, és teljes 
erejéből a falhoz vágta. »Most aztán pihenhetsz, te 
undok béka!«” Azaz a lány itt már nem csak ki-
térni akar, de minden agresszió, amit eddig az ap-
ja miatt kénytelen volt visszafojtani, most kitör 
belőle. Visszakerült a saját világába (a saját szo-
bájába), itt nem szembesül az apjával − a tudattal 
−, így már sírva fakad, mert nem ezt akarta, nem ő 
választotta a békát. 

Úgy tűnik, ez a mese arról a helyzetről is 
beszél, amibe a (nem feltétlenül saját akarata sze-
rint) kiválasztott, de a házasságra talán még nem 
egészen érett, nem egészen felkészült fél kerül a 
nászéjszakáján. A szexualitás azonban sok min-
dent képes megváltoztatni. A Békakirály és Vas-
henrik című mesében is elég egyetlen éjszaka, 
hogy az a lény, aki előbb visszataszító békának 
tűnik a királyleány számára, egy szempillantás 
alatt megváltozzék: „...már nem béka volt, hanem 
szép szemű, nyájas pillantású királyfi”. A mese 
szerint a királyleánynak a boldogság eléréséhez át 
kellett azonban küzdenie magát azon, hogy gon-
dolkodás nélkül elutasítsa a párját, le kellett küz-
denie a szexualitás iránti undorát, félelmeit. És 
ehhez a mesében éppen a király apa képviselte 
tudat kényszerére van szüksége, mert még mindig 
nem akar elszakadni a gyermekkorától, „…A ki-
rály akarata szerint ő lett a királyleány kedves és 
hites társa.” 

Itt most azt a mozzanatot emelném ki, amikor 
a királyleány a falhoz vágja a békát. Nem csak 
saját, korábbi magatartása (érzésvilága) alakul át 
(már nem undorító békát lát, hanem vonzó ki-
rályfit), hanem fontos dolog történik a békával is: 
meghal, hogy egy új alakban − egy új életsza-
kaszba lépve − szülessen újjá. Ez az esemény, ha 
tetszik a legénykor és a házas lét éles elválasz-
tása. A mese egy olyan világot mutat, amelyben a 
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meghozott (házassági) döntés egyértelmű (és lé-
nyegében visszavonhatatlan) következményekkel 
jár. 

A békából született királyfi − a férfi − elme-
séli „...hogy egy gonosz boszorkány elátkozta volt 
őt, és a fogságból senki más nem szabadíthatta 
meg, csak ő, a királyleány és hogy másnap együtt 
mennének az ő birodalmába, azaz ez a frigy már 
eleve elrendeltetett. A királyleány leszámol a 
múltjával, ő már nem az apja pici lánya, nővé 
érett! Hiszen itt van mellette a férfi, a társa! A nő 
megkapja, hogy felvállalják, felelősséget vállalnak 
érte, hiszen együtt mennek a királyfi birodalmába, 
egy birodalom királynőjévé teszi a királyleányt a 
békából lett királyfi. 

Más, hasonló mesék is egyértelműen mu-
tatják azt, hogy ez a násszal kapcsolatos átváltozás 
mennyire személyes, mennyire titkos. Mind az új-
jászületett lénynek (legyen bár férfi vagy nő), 
mind párjának komoly felelősségvállalást jelent a 
házasság, a létrejött új helyzet. Felvethető a nász-
éjszakai csodás átalakulások értelmezésének az a 
(nagyon is valószínű) lehetősége is, hogy a gyö-
keres átalakulás alapvetően csak a házaspár sze-
mélyes kapcsolatrendszerére vonatkozik. 

„…amint fölébredtek a napsütésre, jött egy 
hintó nyolc fehér lóval”, a napsütés mutatja, hogy 
az ő együttes világuk kivirul, a nyolc fehér lóval 
megjelenő hintó pedig a férfi tiszta szándékát 
szimbolizálja.  

„…és hátul a hágcsón állt az ifjú király szol-
gája, ő volt a hűséges Henrik. A hűséges Henrik 
annyira elbúsult, amiért béka képében sínylődik a 
gazdája, hogy három vaspántot veretett a szívére, 
nehogy szétpattanjon a fájdalomtól, a bánattól.” 
Hűséges Henrik a férfi szerelemvilágához kapcso-
lódó leszakadt lélekrésze (megátkozták őt, ezáltal 
ez a lélekrész az átok alatti időszakban nem volt 
elérhető számára). Elindul az ifjú pár a közös úton 
a közös birodalmába. A birodalomba vezető közös 
úton egy pattanás hallatszik, a királyfi nem is tud-
ja mi az, nem ismeri még e lélekrészét. Hűséges 
Henrik csak versben tudja elmondani, hogy mi 
történik, annyira nagyon súlyosan érintette ez a 
bánat, ez a fájdalom, amit ura helyzete iránt ér-
zett. A közösen eltöltött idő − a birodalomba veze-
tő út − alatt a három vaspánt leszakad hűséges 
Henrik szívéről! 

Látható, hogy a mesék képviselte társadalom 
világában a házasság, illetve a házassági kapcso-
lat felbonthatatlansága alapvetően nem mint vala-
miféle külső (netán belső) vallási előírás létezett, 
hanem úgy, mint egy sokkal ősibb, ezer évekre 
visszanyúló nemzetségi-törzsi hagyomány. Ha azt 
szeretnénk, hogy ez a hagyomány tovább éljen, 
akkor mindenekelőtt az egyén és a közösség fele-
lősségvállalásának rendszerét kell megerősíte-
nünk, és ebben segítségünkre lehetnek a klasszi-
kus mesék. 
 
 

 

Grimm: Békakirály és Vashenrik* 
 

Hajdanában, amikor a varázsigének még fo-
ganatja volt, élt egy király, akinek minden leánya 
szép volt, de a legkisebb oly szépséges, hogy elá-
mult még a nap is, valahányszor az orcájára sütött, 
pedig az sok mindent látott már. A királyi palota 
mellett sűrű erdő sötétlett, és az erdőben, egy öreg 
hársfa tövében volt egy forrás; ha mármost nagy 
volt a hőség, a királyleány kiment az erdőbe, s ki-
ült a hűs forrásnak szélire; ha pedig elunta magát, 
elővett egy aranygolyót, feldobta és elkapta, és ez 
volt kedvenc mulatsága.∗ 

                                                      
∗ A képek a Noel Daniel szerkesztette A    Grimm testvérek 
tündérmeséi    (The Fairy Tales of the Brothers Grimm) című 
kötetből vannak.    

Történt pedig egyszer, hogy az aranygolyó 
nem a királyleány fölfelé tartott kis kezébe hullott 
vissza, hanem lepottyant a földre, és egyenest a 
vízbe gurult. A királyleány hiába figyelte, merre 
gurul, a golyó eltűnt, és a kútfő mély volt, annyira 
mély, hogy nem is látszott az alja. Akkor sírva fa-
kadt a királyleány, és egyre keservesebben sírt, és 
teljesen vigasztalhatatlan volt. És amint ott sírdo-
gált, valaki megszólította: „Mi bajod, királyleány? 
Hiszen úgy zokogsz, hogy a kő is meglágyulna 
tőle!” Ő körülnézett, honnét is jön a hang; egy-
szerre csak megpillantott egy békát, amint kidugja 
rút, busa fejét a vízből. „Ah, te vagy az, te öreg 
vízlapátoló!” – mondta. – „Én bizony az aranygo-
lyómat siratom, amely belepottyant a forrásba.” – 
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„Nyugodj meg, ne sírj – felelte a béka –, én se-
gíthetek rajtad, ámde mit adsz, ha kihozom a já-
tékszeredet?” – „Amit csak akarsz, kedves béka – 
így ő –, ruháimat, gyöngyeimet és drágaköveimet, 
sőt az aranykoronát is a fejemről.” A béka így 
válaszolt: „A ruhád, a gyöngyöd, a drágaköveid és 
koronád nem kellenek, de ha szeretni fogsz, ha 
társad és játszópajtásod lehetek, ha melletted ül-
hetek asztalkádnál, ehetem arany tányérkádból, 
ihatom pohárkádból, alhatom ágyacskádban: ha 
mindezt megígéred, akkor lemerülök és felhozom 
neked az aranygolyót.” – „Ó, igen – így a király-
leány –, megígérek mindent, amit akarsz, csak 
hozd vissza az aranygolyómat!” Csakhogy azt gon-
dolta: mit is fecseg ez az ostoba béka, hiszen a 
vízben kuksol a hasonszőrűek között, ott kuruty-
tyol, és úgysem lehet senki emberfiának a társa. 
 

 
 

A béka, hallván az ígéretet, lebukott a víz alá, 
majd egy idő múlva felbukkant, szájában a golyó-
val, amelyet kilökött a pázsitra. A királyleányt el-
öntötte az öröm, amint viszontlátta szép játék-
szerét, felkapta, és elszaladt vele. „Várj, várj!” – 
kiáltott a béka. – „Vigy magaddal, nem tudok oly 
gyorsan szaladni, mint te!” De mit használt, hogy 
torkaszakadtából vartyogott a királyleány után! Az 
már meg sem hallotta: hazafutott, és csakhamar el 
is feledkezett a szegény békáról, aki mászhatott 
vissza forrásába. 

Másnap, amikor a királyleány a királlyal és 
az egész udvarral az asztalnál ült, és aranytá-
nyérkájáról eszegetett, egyszerre csak – liccs-
loccs, liccs-loccs – valaki fölcaplatott a márvány-
lépcsőn, s amikor fölért, bekopogott, és így kiál-
tott: „Legkisebb királylány, engedj be!” Ő oda-

szaladt: látni akarta, ki van odakünn, de amint aj-
tót nyitott, hát a béka kuporgott előtte! Mire ő seb-
ten becsapta az ajtót, és visszaült az asztalhoz, 
reszketve félelmében. Észrevette a király, mily 
hevesen dobog leánya szíve, s kérdezte tőle: „Mit 
félsz, gyermekem, tán egy óriás áll az ajtó előtt, és 
el akar vinni téged?” – „Óh nem – felelte ő –, 
nem óriás az, hanem egy undok béka.” – „Mit 
akar tőled az a béka?” – „Óh, kedves atyám, 
amikor tegnap az erdőben a forrásnál játszadoz-
tam, aranygolyóm a vízbe pottyant. S mert annyira 
sírtam, a béka kihozta nekem, s mert annyira kí-
vánta, megígértem neki, hogy a társam lesz, de ki-
csit sem hihettem, hogy ki tud jönni vizéből. Már-
most itt van ő, és bekéredzkedik hozzám.” Közben 
a béka másodszor is bekopogott, és így kiáltott: 

„Legkisebb királylány, 
engedj be! 
Nem emlékszel, mit ígértél 
tegnap a forrás 
hűs vizénél? 
Legkisebb királylány, 
engedj be!” 

 

 
 

A király pedig így szólt: „Amit megígértél, 
meg is kell tartanod; eredj és engedd be.” A ki-
rályleány odament, ajtót nyitott, mire a béka be-
szökdécselt, végig a királyleány sarkában, egé-
szen annak székéig. Ott megállt, és így kiáltott: 
„Emelj magadhoz!” A királyleány vonakodott, 
mígnem reá parancsolt az atyja. Alighogy fönt volt 
a széken a béka, máris az asztalra kéredzkedett, 
és amikor már ott ült, így szólt: „Most pedig told 
közelebb arany tányérkádat, hogy együtt esze-
gessünk!” 
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Ő ezt is megtette, de látszott, hogy nem szí-
vesen. A béka jó étvággyal evett, ám a királyle-
ánynak majd’ minden falat a torkán akadt. Végül 
így szólt a béka: „Immár jóllaktam, és most fáradt 
vagyok, vigyél hát a hálókamrádba, vesd meg se-
lyemágyikódat, hogy benne nyugovóra térhes-
sünk.” A királyleány sírva fakadt, mert irtózott a 
hideg békától, és megérinteni sem merte; s most 
fektesse az ő szép tiszta ágyacskájába? De a király 
haragra lobbant, és azt mondta: „Aki segített, 
amikor bajban voltál, azt ne vedd semmibe utá-
na!” Mire a királyleány megfogta két ujjal a bé-
kát, fölvitte, s letette a hálókamra egyik sarkába. 
Csakhogy amikor ágyba bújt, a béka odamászott, s 
így szólt: „Fáradt vagyok, ott akarok aludni, ahol 
te: emelj magadhoz, vagy megmondlak az apád-
nak!” Ettől gurult csak igazán dühbe a király-
leány! Felkapta a békát, és teljes erejéből a falhoz 
vágta. „Most aztán pihenhetsz, te undok béka!” 

De amint az lehullott, már nem béka volt, 
hanem szép szemű, nyájas pillantású királyfi. A 
király akarata szerint ő lett a királyleány kedves 
és hites társa. És elmesélte a királyleánynak, hogy 
egy gonosz boszorkány elátkozta volt őt, és a for-
rásból senki más nem szabadíthatta meg, csak ő, a 
királyleány, és hogy másnap együtt mennének az 
ő birodalmába. Azzal elaludtak, s másnap reggel, 
amint fölébredtek a napsütésre, jött egy hintó 
nyolc fehér lóval, mindegyiknek fehér strucctoll 
volt a fején, és aranyláncok díszítették őket, és 
hátul a hágcsón állt az ifjú király szolgája, ő volt a 
hűséges Henrik. A hűséges Henrik annyira elbú-
sult, amiért béka képében sínylődik a gazdája, 
hogy három vaspántot veretett a szívére, nehogy 
szétpattanjon a fájdalomtól és a bánattól. A kocsi 

pedig azért jött, hogy az ifjú királyt hazavigye bi-
rodalmába; a hűséges Henrik mindkettejüket a 
hintóba segítette, majd ismét hátulra állt, örven-
dezve ura megszabadulásán. És amint haladtak 
valamennyit, hall a királyfi hátul egy roppanást, 
mintha eltört volna valami. Hátrakiáltott: 

„Henrik, törik a tengely!” – 
„Uram, a pánt repedt el, 
amely szívemet közrefogta, 
mert az bánatnak volt a foglya, 
amíg a forrás aljadéka 
volt otthonod, s te benne béka.” 

 
Még egyszer, majd még egyszer hallatszott út-

közben a roppanás, és a királyfi mindahányszor 
azt hitte, törik a tengely, pedig csak a pántokat 
hallotta, amint lepattannak a hűséges Henrik szí-
véről, mert ura immár megszabadult, és immár 
boldog volt. 
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XIX. Magyar Őskutatási Fórum 
(Miskolc, 2014. augusztus 4-8.) 

 
 A XIX. Magyar Őskutatási Fórum azért büsz-
kélkedhet különleges jelzővel, mert a z  e g y  
é v  alatt újjáépített Diósgyőri Vár lovagtermében 
tarthatta meg a nyitóünnepségét. 
 A vár felépítése és újra használatba vétele 
Miskolc Város Önkormányzatának, s kiemelkedő-
en Dr. Kriza Ákos polgármester akaratának kö-
szönhető, PhS Rostás László városi főépítész pe-
dig régi terveit váltotta valóra: romépítkezés he-
lyett várépítkezés legyen a magyar műemlék-
védelem zászlajára írva. Végigéltük Rostás László 
küzdelmét, előadását hallgatva, midőn szakmával 
és hatalommal dacolva nyíltan vállalta nemcsak 
az építkezés munkáját, hanem a belőle kicsengő 
eszmei üzenetet is, hogy a várak helyreállítása a 
magyar múlt igaz történetének rehabilitációját jel-
képezi. Ahogy a romok megtelnek élettel, a ma-
gyar múlt is lerázza magáról a ráaggatott koldus 
gúnyát és fénybe öltözik. Rostás László építész 
volta mellett a magyar történelem, szellem-, és 
egyháztörténet szakavatott tudósa, és mint a Böl-
csész Egyesület professzora eszméit az ifjúság szé-
les körében terjeszteni tudja. Hősies küzdelmét 
mutatta be a Magyar Demokrata okt. 21. szá-
mában. 
 

 
 

A Fórum megnyitóján Dr. Kriza Ákos polgármester és 
Rostás László fõépítész a résztvevõk körében 

 
 B o l d o g a s s z o n y  o r s z á g a  
 

 Kovács Imre nagytiszteletű iskolai lelkész 
áhítatos szavakkal tolmácsolta a megnyitójában 
mindnyájunk őszinte csodálatát, a város erejét, az 
alkotó emberi csodát. Rostás László elmondta azt 

is, mi minden történik még a vár körül. Például 
újjáépül a Diósgyőri strand, királynői szépségben, 
nagyvonalú léptekkel. 
 Dr. Kriza Ákos polgármester elfoglaltsága mi-
att délután mondta el megnyitó beszédét, melyben 
a Magyar Őskutatási Fórumot nemzeti szinten ér-
tékelte, s így helyezte el a város eseményei között. 
Miskolc polgármestere jól ismeri a Fórum érték-
rendjét, mert akkor is látogatta, amikor mint orvos 
dolgozott a városban. Mi pedig féltő szeretettel 
kísérjük életútját, hálásak vagyunk a tiszta, ren-
dezett és egyre emelkedettebb kultúrájú városért. 
 A nap folyamán az előadók megidézték Ma-
gyarország és Közép-Európa városait, történeti 
eseményeit. PhS Tóth Sándor Munkács várának 
tragikus elvesztése előzményeivel, Fister Mária 
Magdolna ciglédi és kőbáni pálosokkal, Louis 
Bercier a Habsburg Monarchia és a Magyar ki-
rályság viszonyával, Rózsa György Toszkánával 
foglalkozott. Kiegészítette és megkoronázta az elő-
adásokat a Magyar Szent Korona Éjjelesleplének 
bemutatása és a felszenteléséről készült film 
Szelei István tolmácsolásában. Az Éjjelesleplet 
Benedek Attila a Magyar Állami Operaház fősza-
básza alkotta. 
 Ehhez a tematikához kapcsolódtak zömmel a 
keddi előadások is. Váradiné Osváth Ilona a kár-
pátaljai hímzésvilágot mutatta be előadás és ki-
állítás keretében, Mag. Hervay Tamás pedig egy 
oroszföldi hímzés motívumvilágát elemezte. 
Turóczy Péter ifjú politológus Ukrajna jelenkori 
állapotára vetett fényt. Dr. Göőz Lajos professzor 
pedig hazánkat Boldogasszony virágoskertjének 
tekintve gazdag természeti kincseinket mutatta 
be. PhS Pitlu János egy fogalomkörbe ötvözve be-
szélt a Szent anyáról, aki a magyarság sorsával 
összefonódott a szent nyelvünk, földünk és egy-
házunk révén. 

 
 B a b b a  M á r i a  s z e n t  n y e l v e  
 

 A magyar nyelv ápolását kezdettől a Fórum 
zászlajára írtuk. A miskolci iskola magyar nyel-
vészete a turáni nyelvcsalád g y ö k k é s z l e -
t é n  alapul. Dr. Czeglédi Katalin megtalálta az 
alapgyököket a földrajzi nevekben és életműnek is 
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tekinthető szakszerűséggel és terjedelemben ki-
dolgozta rendszerét, s munkásságát ma is folytatja. 
Előadásában e mű keresztmetszetét adta elő meg-
győzőerővel. 
 

 
 

Dr. Czeglédi Katalin elõadás közben 
 
 A földrajzi nevek a szakrális gyökkészlet ele-
meiből épültek fel, melyek megtalálhatók a törté-
nelem előtti képjeles írott reliktumok nyelvi anya-
gában; erre Gyárfás Ágnes mutatott rá szimbó-
lumtárában, melyet Dr. Farkasinszky Tibor iga-
zolt izgalmas előadásában. 
 

 
 

Dr. Farkasinszky Tibor elõadás közben 
 
 Felfogásunk szerint az őstörténet és a nyelv 
ősállapota egybefüggő viszony, s nem is lehet őket 
külön tárgyalni, ezért a tudományos igényesség 
megkívánja a kutatótól mindkét tudományág is-
meretét, hogy e g y s é g b e n  lássa az őskutatás 
kérdéskörét és kijelentései igazolhatók legyenek. 
Ehhez ismerni kell a történeti irodalmat, mert 
enélkül minden szó, tanulmány vagy könyv köd-
püfölés. 
 Dr. Záhonyi András mintát állított a fiatal ku-
tatók elé műveltségével, megalapozott ítéletével, 
szarkasztikus, mégis kedves előadásmódjával. 

 B a b b a  M á r i a  l á n y a i  
 

 „Asszonyi erő, világmegváltó feladat” címet 
adta PhS Tibold Szabina a Boldogasszony leg-
érzékenyebb leánya előadásának. Rozmaringág 
lélekkel nemcsak kutatja, ismeri, tudja, de át is 
éli a boldogasszonyi sorsot, s e sors sok évezredes 
karizmáját. Dr. Kiss Béla a Szabina előadásához 
annyit fűzött hozzá, hogy ez az állapot múlékony, 
meg fog változni. Szabina felfogása új dimenziókat 
tárt fel előttünk, mert a tudományos kutató, a mű-
vész és a látnok szellemi és érzelmi világa vibrált 
kimondott és ki nem mondott szavaiban. 
 Sok szíriuszi sorsú nagyasszony sorakozott fel 
Tircsné Dr. Propper Valéria „Árpád-házi és más 
magyar szentek” című előadásában. A jóság és a 
szépség ölelkezett jellemükben, s ötvöződött sok 
bánattal, s kevés örömmel. Az emelkedett szelle-
mű előadáshoz csatlakozott Prof. Dr. Somos Zsu-
zsanna, aki Skóciai Szent Margit életútjában ta-
lálta meg az Árpád-házi királylányok sorsának 
tükrét, míg Gyárfás Ágnes a tündérmesék hősnői-
nek mintáját találta meg az Árpád-ház nőalak-
jaiban. 
 Dr. Szőnyi Magda a kutatók számára adott 
módszertani segítséget. (Az őskutatás mozaikképe 
– a kincskereső – feltáró – építkező műveletek ki-
rakójátéka). A jeles pszichológusnőt meg fogjuk 
kérni, hogy a tavaszi Magyarságtudományi Napok 
programja keretében részesítse közösségünket 
még alaposabb kiképzésben. 

 
 Holisztikus szemléletmód 
 

 A holisztika boldogság centrikus szemlélet-
mód, amely a válságból való kivezetés útját ku-
tatja. PhS Szilvásy Bence az angol nyelvű iro-
dalomból merítette előadása tárgyát, de önálló kö-
vetkeztetése logikáját, szervező készségét és te-
hetségét domborította ki. 
 Berényi László szimbólumokat old meg „a 
Tatárlaki Korongtól az Esztergomi Oroszlánokig” 
és az útkereső emberiség sorsának útját egyér-
telműen a K ö r b e n , az e g y b e n , a terem-
tőben látja biztosítva.1 
 „A lélek és a test egysége a gyógyításban” 
címmel tartott előadásában Rónai Lászlóné is ho-

                                                 
1 Előadása anyagát jelen számunkban bemutatjuk. (20-37. 
oldal) 
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lisztikusan szemlélte a magyarság sorsát, s a ki-
egyensúlyozott egyéniségben a boldog világ meg-
valósulásának útját. 

 
 T ö r t é n e t i  f e l d o l g o z á s o k  
 

 Dr. Kovács Sándor „Az utolsó szabirok” sor-
sánál nyelvtörténeti és történeti módszerekkel ku-
tatott, s bizonyította, hogy az utolsó szabirok csak 
nevükben tűntek el, mert hasonlóan a sok eurá-
zsiai törzshöz, ők is beleolvadtak a turanoid népek 
őskohójába. Sorsuk azért izgalmasabb, mint más 
törzseké, mert írásos hagyományukat már ismer-
jük Woolley és a többi régész kutatása eredménye 
képpen. Kovács Sándor őstörténetünk mindeddig 
fehér foltját derítette fel. 
 

 
 

Dr. Kovács Sándor elõadás közben 
 
 Konferenciánk egyik fénypontja volt Dr. 
Bakay Kornél professzor előadása a „Kárpátaljá-
ról”, melyben nem a jelenkori zavaros állapotokat 
vette figyelembe, hanem történeti távlatában és 
nagy-magyarországi aspektusból mutatta be ha-
zánknak ezt a Trianoni diktátum hatására elcsatolt 
részét. 

 
 KIÁLLÍTÁSOK 
 

 Magyar ruhabemutató. Tölgyesi Jánosné ki-
állítása. Új, elegáns hétköznapi és ünnepi alkal-
makon is hordható ruhákat láttunk, amelyen a 
szmoking és a frakk szabásán is jól érvényesült a 
stilizált szkíta-magyar motívum díszítés. Benedek 
Attila nyitotta meg és méltatta alkotójuk jó ízlését.  
 Filmen láthattuk A l b e r t  É v a  textilmű-
vész textil faliképeit, mert alkotójuk már nem él. 
Az eredeti képek mellett palástok, zászlók, jegy-
párnák is bemutatásra kerültek. 
 

 

 
 

Váradiné Osváth Ilona elõadás közben 
 
 Váradiné Osváth Ilona textilművész textíliái-
val előadását illusztrálta, de lehetővé tette, hogy a 
későbbiekben is gyönyörködhessünk a népművé-
szeti remekekben. 
 Tibold Szabina akvarell festő és ékszermű-
vész „beavatott táltos ékszereket” hozott, ame-
lyekhez a gyöngyöket, fém kiegészítőket és csi-
szolt drágaköveket Afganisztánban, Ufában, Kir-
giz földön és Indiában vásárolta a férje Tibold 
László régi, főúri ékszer törekékek formájában. 
Szabina a nyakéket medál együtteséhez (a szkíta, 
hun, avar, magyar régészeti tárgyak másolatait) a 
Nemzeti Múzeum ékszerboltjában szerezte be és 
ezekkel a keleti turáni nők pompakedvelő elegan-
ciáját varázsolta az utókorra, a mai szép magyar 
hölgyek dekoltázsára. Az ékszereket mindenki 
maga választotta úgy, hogy a kezét végigvezette a 
kollekció felett, s tenyerével megérezte, melyik 
tárgy vonzódik hozzá. 
 

 
 

Tibold Szabina elõadás közben 
 
 PhS Rostás László kis erdélyi kápolnáját fil-
men mutatta be. Tavaly már beszámoltunk a meg-
építés nehézségeiről és öröméről, most elgyönyör-
ködtünk a kész kápolnácska stílustisztaságában, 
eredeti, egyéni szépségében. Az építőművész tár-
sunk elmondta, hogy már épített kápolnát a Dél-
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vidéken, most Erdélyben, ezután a Felvidéken 
szeretne, hogy körbeölelje velük szép magyar ha-
zánkat. 
 

 
 

Rostás László elõadás közben 

 
 M U Z S I K A  
 

 A népzene és a kamarazene kezdettől szim-
bóluma, diadémja volt az egyesület oktató és kul-
turális életének. Ujfalussy József zenetudós, 
Kallós Zoltán, Halmos Béla népzenegyűjtők, Ara-
nyosi György trombitaművész, Nagy Zoltán kiváló 
tanítványa, Kékes Zsuzsa zenepedagógus és ma-
rimba művész művészete és oktató munkája 
eredeti színt varázsolt a magyar zene pódiumára, 
melyet a népzene és a régi magyar muzsika 
területén az egyesület oktatási intézményében 
kiművelt zenészekkel Kecskés András zenetudós, 
zenetörténet-író és muzsikus együttesével és szó-
listáival hatalmas művészetté kovácsolt. Ők úgy 
tudják énekelni a Rákóczi nótát, hogy az ember 
várja mikor jelennek meg a nagyfejedelem kó-
csagtollas vitézei, hogy kiverjék a lélekromboló 
erőket hazánk jelen világából. A megnyitón az 
újjáépített Diósgyőri Vár lovagtermében klasszi-
kusan magyar, stílszerű és a mai emberhez szóló 
fergeteges muzsikával lepték meg a boldogan tap-
soló közönséget. 
 Kuttor Diána az egyesület magánénekese Ké-
kes Zsuzsa tanítványa a magyar műzene hivatott 
tolmácsolója Romhányi Róbert zongorakíséretével 
templomi hangversenyt adtak (kedd délután), 
amelyen úgy éreztük, a zene nem ismer feleke-
zeteket, hanem az egy igaz Istent dicséri, mint 
M a g y a r k a  dicsérte a Teremtő AN-t a pecsét-
hengereken. 
 Az edelényi kastélylátogatás befejező mozza-
nata egy kamarakoncert volt, a L’Hullière kastély 
lovagtermében. Nagy Zoltán trombitaművész ki-

forrott lélekteli játékát Hampó József kísérte. A 
múltból elővarázsolt ismeretlen dallamok a lel-
künkben befogadást leltek, mert a mélytudat is-
merősként üdvözölte az újat. A magyar zene új 
megfogalmazásban is magyar maradt. A sikeres 
délutáni hangversenyt Brahms két magyar tán-
cával zárta Hampó József, majd harmadik ráa-
dásként előadta Boldva c. zongoraművét, amelyet 
annakidején az árvízkárosultak javára rendezett 
turnéhoz szerzett. 

 
 K I R Á N D U L Á S O K 2 
 

 Az edelényi kastélyban tett kirándulásunk a 
város és a megye ajándéka volt a Fórum résztvevői 
számára, mert mind a kiutazás, mind a kastély 
megtekintése meghívásos prezentáció volt. Kö-
szönjük, mert a látvány csodálatos volt. Boldogan 
állapítottuk meg, hogy EU-s pénzekből is lehet 
szépet és jót varázsolni, ha a pénzt jó szándékkal 
és szépérzékkel hasznosítják. 
 A XVIII. századi épületet egy katonaviselt, 
építészetben jártas francia úr tervezte és építette a 
Bódva két ágával körbevett kastélyszigetre. Ezt a 
vonzó idilli hangulatot idéző környezetet is vissza-
varázsolták, szépen fehérlik a csodálatos platánsor 
mellett a kis kápolna, a szökőkutak élnek s a du-
fart alatt ugyanúgy lehet bújócskázni, mint gyer-
mekkorunkban. A kastélyt a föld meleg vizével 
fűtik, ez kellemes és szagtalan. Helyreállították a 
belső kápolnát is, amely karzatával és belső te-
reivel építészeti unikum. A copfstílusú kályhák és 
freskók, a kovácsoltvas kerítés (Fazola M. műve) 
és famunkák stílusosak, tökéletesek. 
 

 
 

A Fórum közönsége 

                                                 
2 A felvidéki kirándulásunk fotóit a következő szám tar-
talmazza. 
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25 éves a Miskolci Bölcsész Egyesület 
(Rövid beszámoló és kérelem)* 

 
1989-ben alakult az Egyesület azzal a céllal, 

hogy meghonosítsuk városunkban a bölcsészek 
társadalmi rétegét. Ezt a célt a város műszaki ér-
telmisége is igényelte. Egyetemi tervezetünket or-
szágos elismerés fogadta. Keresztény-szellemiségű 
és nemzeti karakterű filoszképzésünk hiányzott a 
magyar oktatási rendszerből.∗ 

Történeti előzményként elfogadtuk Mátyás ki-
rály egyetemét, amelyet Budán valósított meg 
1485-1526 között. Erről Heltai Gáspár írt fel-
jegyzést és Bárány Péter dolgozta ki az egyetem 
működését 1798-ban írt drámájában. Láttuk, hogy 
Mátyás király Nagy Lajos király nyomdokain ha-
ladva visszanézett Szent István intelmére, a ma-
gyar szellemiség, a nyelv, a magyar írások, az ős-
történet, a bölcselet és a hazaszeretet képezték az 
egyetem tematikus rendjét. Mindezek, amelyeket 
őseink ránk hagyományoztak, 1989-ben hiányoz-
tak a magyar felsőoktatás világából. Ezért sze-
rettünk volna olyan tanárokat képezni, akik min-
den szakágazatban magyarság-központú és keresz-
tény alapozottsággal sajátítják el a speciális szak-
ismereteket. 

Németh Miklós miniszterelnök a borsodi kép-
viselők közbenjárására Alapító Levelet bocsátott 
ki. Andrásfalvy Bertalan elfogadta a 12 szakra írt 
beadványunkat és 1.5, később 10 millió forinttal 
támogatta a beindulásunkat. 

Népmozgalmunk arra irányult, hogy városunk 
egyetemén alakuljon meg a bölcsész kar, az ál-
talunk képviselt szellemiséggel. Ők nyíltan elzár-
kóztak a bölcsész kar beindításától, s ezt Németh 
Miklós miniszterelnök is megírta nekünk, anyagi 
okokra hivatkozva. 

Egyesületünk elnöksége úgy döntött, hogy el-
fogadja Németh Miklós Magánegyetemi Alapító 
Levelét és a hallgatókat magánegyetemi rendszer-
ben képezi. A város akkori polgármestere, Kovács 
László támogatta ezt a döntést. 

1400 hallgatóval kezdtük el az oktatást 1989 
őszén, előbb a Megyei Könyvtárban, ezután a Vá-
rosházán, később a volt Pártszékházban. 

                                                 
∗ Az egyesület sorsáról szeretnénk tájékoztatni kedves Olva-
sóinkat. 

1992-ben a Művelődési Minisztérium rendel-
kezésére az Egyesület elnökségével történt egyez-
tetés nélkül, ügynöki motivációval átigazolták a 
hallgatók nagy részét a Miskolci Egyetemre. 

1993-tól a Művelődi Minisztérium Oktatási 
Hivatala és a Miskolci Egyetem rektora 25 alka-
lommal tett feljelentést a városi-megyei Ügyészsé-
gen az Egyesületünk ellen és személy szerint el-
lenem is. Két alkalommal a Megyei Bíróságon 
zajlott a tárgyalás. Ekkor magánokirat-hamisítás 
volt a vád. Minden tanárt kihallgattak, minden 
hallgatót tájékoztattak a hamisítás állítólagos té-
nyéről. Az ügyész leiratában bűntett hiányában 
felmentett mind a két alkalommal. 

Harmadszor a Gazdasági Versenyhivatalnál 
tettek feljelentést, mint tisztességtelen üzleti ve-
télytárs ellen. El is ítéltek, 150 ezer forintra meg 
is büntettek. 

 
Elfogadtatás 

 

Andrásfalvy Bertalan elfogadtatása az 1984. 
évi törvény alapján történt. 1993-ban új törvényt 
alkottak, melynek záradékában felsorolták név 
szerint a magyar felsőoktatási intézményeket. 
Egyesületünket kihagyták. Amikor tiltakoztunk és 
a Miniszterelnökre és Andrásfalvy Bertalanra hi-
vatkoztunk, azt válaszolták, hogy hol vannak már 
ők?! A magyar jogállamiság ránk nem vonatkozott. 

A jogszerűséget úgy tudtuk megtartani, hogy 
a Magyar Akkreditációs Bizottsághoz mindig nyúj-
tottunk be alapítási kérelmet, mert az akkori tör-
vény szerint a beadvány akkor érvényes, ha köz-
ben egyetemi szintű oktatás folyik és bizonyítani 
tudjuk, hogy főállású tanáraink vannak. Ezt fel-
vállaltuk és ehhez tartottuk magunkat. 

1998-ban a MAB akkreditálta az intézményt 
és három szakot, de az oktatási miniszter, Magyar 
Bálint és mellette a „legfelsőbb tudományos ta-
nács” nem engedte kiadni az akkreditációs do-
kumentumot. Anyagi okokra hivatkoztak és arra, 
hogy a régióban már van hasonló felsőoktatási in-
tézmény. Jelenleg felsőfokú felnőtt képző intéz-
mény a státuszunk – 2005 óta. Regisztrált sza-
kokat oktatunk. 
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Miért nem hagytunk fel az oktatással ezek után??? 
 

Ennek aktuális oka elsősorban az volt, hogy 
az átigazolt hallgatók egy része visszajött és szer-
ződésre hivatkozva ragaszkodott hozzá, hogy meg-
kapja a Certifikációját. 

Másik oka az volt, hogy magunk is felfogtuk 
már akkorra, hogy a Miskolci Bölcsész Egyesület 
az egyetlen olyan tudományos képzőműhely a Föl-
dön, amely a maga nemzeti karakterére helyezi a 
képzés tartalmát, és nyíltan felvállalja a keresz-
ténységet. 

Ez azt a következtetést vonja maga után, hogy 
a Világ népei között egyedül a magyarnak van 
olyan nyelvi, őstörténeti, bölcseleti tárháza, amely 
egy egyetemi képzés alaptudományi kívánalmai-
nak tökéletesen megfelel, és így képes a tudomá-
nyos igényességnek is megfelelni. 

Beláttuk, hogy a népek között a magyar az a 
valami más... 

Intézményünket, mint a magyar szellemiség 
kiépített védőbástyáját nem hagyhatjuk el. 

Ha nem csinálunk semmit, csak, mint egy-
szerű intézmény hangunkat hallatjuk, már akkor 
is teszünk valamit a magyarság jövője érdekében. 

De hát oktatunk, írunk, kiadjuk immár negy-
venedik éve az Ősi Gyökeret, van Sánta Harkály 
gyermekrajz pályázatunk, van húsz éve Magyar 
Őskutatási Fórumunk, vannak Magyarságtudo-
mányi Napjaink, MBE Kiadónk, amely évente 10-
20 művet jelentet meg. 

Van Minősített képzésünk diplomásoknak, 
amely a PhS cím előfeltétele. Van saját muzsi-
kánk, régi zenénk és népzenénk (Kecskés együt-
tes) és van klasszikus magyar muzsikánk és zené-
szeink (Aranyosi – Hampó – Kékes). 

Köszönöm Mindnyájuknak, hogy kitartottak 
mellettünk a nehéz időkben, a meghurcoltatás és 
a rágalom-hadjáratok idején és egyszerűen együtt 
maradtunk a Boldogasszony Köpenye alatt! 

Kérjük közösen városunk Önkormányzatát és 
Dr. Kriza Ákos Polgármester Urat, hogy 

− fogadja be intézményünket a városi közintéz-
mények közösségébe, 

− a működésünkhöz biztosítson három, egyete-
met végzett közmunkaerőt, 

− és a 2015-ös költségvetésből, ugyancsak a 
működésünkhöz különítsen el méltányos 
összeget. 

Köszönetünket tolmácsoljuk a város veze-
tésének azért, hogy nem bántanak, hanem tá-
mogatnak! 

Ez a nyugalom, amelyet biztosítanak elősegíti 
alkotó munkánkat, melyben megvalósíthatjuk sze-
mélyre szabva is Mátyás király üzenetét. Ezt 
Bárány Péter tolmácsolta, a miskolci nemes ifjú 
1798-ban. 

„Az ismeretek műveltebbé tesznek, a mű-
veltség pedig bölcsebbé”. Végső soron a bölcses-
ség teszi szabaddá az emberi szellemet. Édes ha-
zánk szolgálatára. 

Kívánom, hogy ezt valamennyiünknek sike-
rüljön átélni, és az ifjúságunk számára az üzenetet 
tovább adni. 
 
 

A Miskolci Bölcsész Egyesület 
céljai 

 

Elsődleges célja, amelyet 1998-ban megfo-
galmaztunk: A Miskolci Bölcsész Egyetem elő-
készítése és működtetése 
 

További célok: 
 

− A felnőttoktatásban való további működé-
sünk, új OKJ-s szakok (lóápoló, lovász) és 
diplomásoknak szóló Felsőfokú felnőttképző 
bevezetése (lovas edző, lóterapeuta pszicho-
lógusoknak) 

− A felnőttoktatási regisztrált tudományágak 
működtetése 

− Az Ősi Gyökér szerkesztése, kiadása 
− A Sánta Harkály gyermekrajz-verseny két 

évenként történő szervezése 
− A Magyar Őskutatási Fórum évenként történő 

megszervezése augusztus első hetében 
− Magyarságtudományi Napok keretében a dip-

lomás továbbképzés folytatása 
− Minőségi továbbképző napok keretében a 

diplomás pszichológusok továbbképzése és 
folytatása 

− A MBE Kiadó fenntartása, értékes művek 
kiadása, könyvbemutatók szervezése 

− Népzene és Kamarazene tanszékünk tanárai 
és hallgatói számára zenei rendezvények 
szervezése 

Miskolc, 2014. 11. 19. 
Dr. Gyárfás Ágnes elnök 
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Ősi Gyökér 2015 évi terve 
 
 Az Ősi Gyökeret Miskolcon szerkesztjük, he-
lyi adottságaink miatt a hatáskörünk kiterjed a 
Felvidékre, Kárpátaljára, Magyarországra és Bu-
dapestre. A lap írói és olvasói is erről a tájról ver-
buválódtak össze. 
 
 A legfőbb elvünk a hazaszeretet és a Ma-
gyarságtudomány eszmerendszerének ötvözése, 
ezt szeretnénk minél magasabb szinten és köz-
érthetőbben közétenni. 
 A lap kulturális kitekintésű. Ezért az említett 
területekről jövőre minél több kulturális ese-
ményt, színházi beszámolót, könyvismertetést sze-
retnénk közé tenni. 
 A kultúra fogalom körébe ötvöztük a népköl-
tészet, népművészet, népmese anyagát, a népzene 
kincsestárát, mivel kutatásaink felmutatták, hogy 
a magyarság őseitől örökölt világképe a népköl-
tészetben sűrítve megtalálható. A népköltészet té-
maköre vonzza az olvasókat. Ez a mai folyóirat 
irodalomban unikum, sehol ilyen írásokkal nem 
találkoznak. 
 Az Ősi Gyökeret megbecsülik népköltészeti 
kitekintése miatt. 
 A magyar nyelv ápolásának kérdése alapvető 
feladatunk, s ez összefügg mind a magyarság-
tudomány, mind az őskutatás fogalmával. Ugyanis 
a nyelvi gondolat fogalomkörét, kiterjesztettük a 
legrégibb magyar nyelvű írásosság anyagára: a 
régi magyar irodalomra, a régi írásokra, s oda fi-
gyelünk ennek hazai és külföldi újabb felfe-
dezéseire. 
 Ezért tovább folytatjuk Gerberga apátnő erek-
lyetartójának németországi sorsát, és pontosítjuk a 
feliratot. Helyet adunk a magyar kódexek isme-
retlen anyagának ismertetésére és a krónikák latin  

nyelvű fordításának helyenkénti újraértelmezé-
sének is. 
 A Mostani években szívesen emlékeznek 
vissza magyar nyelvészeink a korábbi esemé-
nyekre. 
 2014-ben közöltük Hajdú Mihály nyelvész 
visszaemlékezését. 
 A 2015-ös számokban magyar nyelvi tanszé-
künk tanárainak írásait közöljük le. Akik vala-
mennyien az ELTE-ről jöttek hozzánk tanítani. 
 A magyar történelemnek teljes vetületéből az 
évek folyamán kimunkálódott a Felvidék sorsának 
felvállalása. II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona a 
felvidéki régészetet, összekapcsolja Kárpátaljával. 
 Íróink, sosem hallott templomos rendi kápol-
nákat fedeztek fel (Eger), sosem ismert alagutakat 
találtak a Pálos kolostorok között (Cigléd) és 
megtalálták a honfoglalás utáni Pozsonyi csata 
tárgyi és szellemi ősemlékeit. 
 Ezt a vonulatot tovább szeretnénk folytatni. 

2015-re írással jelentkeztek török barátaink. 
Ibrahim Uzum volt rodostói polgármester, egyete-
mi tanár. Szervezésében több tanulmánnyal is 
gazdagítani fogják a magyar történeti kutatásokat 
lapunkon keresztül. 

Ezek a szálak érintik a Rákóczi és Zrínyi csa-
ládot. Miskolc-Diósgyőr és az egész környezetünk, 
királyi családként tartja őket számon és bukásuk 
sok ma élő család számára a nemzeti veszteség és 
a családi tragédia tudatát is felidézi. 

Sok olvasónk csak egy-egy képpel, fest-
ménnyel kereste fel lapunkat, amelyek mind kin-
cset jelentenek a magyar történelem számára, ter-
mészetesen ezeket is közöljük. 

Ápoljuk Miskolc és a felvállalt környék 
irodalmi- és irodalomtörténeti bemutatását. 
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Borbola János 
2014 novemberben és decemberben tartott két előadása 

 
A TIT Stúdió Egyesület, Budapest, XI., Zsom-
bolyai u. 6. szám alatti székházában könyvbe-
mutatóval és dedikációval egybekötött két elő-
adása. 
 
– Az első előadást november 14-én 18-20 óráig 
követhetik, melyben nemcsak kutatásaim leg-
újabb eredményeivel, hanem a Szent Korona 
Szent István kora előtti jelképeivel ismertetem 
meg Önöket. Felmerülő kérdéseikre szívesen vá-
laszolok. 
Az előadások látogatása díjmentes. 

 
A Szent Korona egyiptomi jelképei 

és óbirodalmi méretei 
2014. november 14-én 18-20 óráig 

 

Mindmáig az a téves nézet uralkodik, hogy a 
Szent Korona – kifejezetten keresztény korona lé-
vén – csakis keresztény jelképeket viselhet. Kö-
vetkezésképpen más irányú vizsgálata felesleges 
és nem kívánatos.  
Hatalmas tévedés… 

A Szent Korona teljes jelképrendszerét, mé-
reteit és vázszerkezetét vizsgálva szembetűnnek, 
Szent István uralkodása előttről származó, a ke-
reszténység szimbólumaiba nem illeszkedő, eddig 
félremagyarázott részletek, számmisztikának ne-
vezett, gyakran elhallgatott kőkemény adatok. 

Mondjuk ki kereken: a rajta látható egyip-
tomi hieroglifák, ősi számolási rendszerek, óbiro-
dalmi méretek jelenléte bizonyítja a Szent Korona 
ősi mivoltát. 
Mi több… 

A hieroglifák, hieratikus jelek ősmagyar nyel-
ven olvasott értelme félreérthetetlenül közvetíti 
elődeink ismereteit, ősi hitvilágát. Nevezetesen… 
azt a tudást, amit a Szent Korona abroncsa és 
pártázata a keresztpántokkal történt kiegészítése 
idején már magán hordott, és az egyesítés után is 
tovább akarták örökíteni. 

A képekkel is bőségesen illusztrált előadáson 
a Szent Korona üzenetének az Árpádok előtti kor-
szakával, nevezetesen a jelzett, mindmáig felderí-
tetlen részleteivel ismertetjük meg Önöket. 

– A második előadást december 5-én tartom, 
ugyancsak 18-20 óra között. Tárgya az elmúlt két 
évtizedben végzett kutatásaim eredményeit össze-
foglaló egyiptomi ősmagyar nyelv és geometria rö-
vid ismertetése, közötte a nagy piramisok építé-
sének mindmáig ismeretlen, 4000 éves írásos 
adatainak bemutatása.  

 
Az egyiptomi ősmagyar nyelv és a 

piramisépítők geometriája 
2014. december 5-én 18-20 óráig 

 

Nyelvünk ősét már évszázadok óta kutatják. 
Az ún. tudományos megfogalmazásukban őseink 
az uráli nyelvcsaládból ágaztak le, és kalandos 
vándorlásaik közben szókincsünk hatalmas részét 
a velük érintkező népektől, valamint a Kárpát-
medence őslakóitól vették át. Legközelebbi rokon-
népek – szerintük – az ugorok lennének. 

Ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy nyelvünk 
csodálatos szerkezetét, utolérhetetlen ragozási 
rendszerét és részleteiben mindmáig felderítetlen 
ősiségét, az óbirodalmi egyiptomi nyelvben, annak 
hangtanában és a képírással (hieroglifákkal és hi-
eratikus jelekkel) ránk maradt rögzítésében is-
merhetjük meg. 

Szolgáljanak bizonyítékul a szakirodalom ál-
tal még felderítetlen, ill. félreismert négyezer éves 
szöveges példák ősmagyar nyelvű olvasatai, szá-
molásainak helyes megfejtései (MMP és RMP). 

Kutatásunk eredményeként nemcsak a papi-
ruszok több ezer jeleiből álló szövegeit lehet értel-
mesen, egyúttal közvetlenül ősmagyarul olvasni, 
hanem a piramisok ún. hetedhét nagyságrendű – 
eddig ismeretlen – ősi geometriáját is megismer-
hetjük. 

Öntsünk tiszta vizet a pohárba… 
A képekkel, videókkal illusztrált előadáson a 
négyezer éves papiruszok írásait, és cáfolhatatlan 
tények sokaságát sorakoztatjuk fel nyelvünk és 
kultúránk ősiségének bizonyítására. 
 
 
Kutatásaim néhány részletéről a honlapomon 
www.borbolajanos.com tájékozódhatnak. 
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Grandpierre K. Endre 
 

Üzenet és titok 
Szellemi szabadságharcunk kézikönyve I. 

(Védőkar Füzetek, Titokfejtő Kiadó, é. n.) 
 

 
 

A könyv borítója 
 

Végre egy könyv, amelyik keményen kimondja az 
igazságot! 
Tartalmát minden általános iskolában tanítani kellene! 
(Kb. 70 éve sajnos a történelemtanár-képzésben is „el-
felejtik” megemlíteni, mik a következményei a Nyu-
gat szellemi alkonyának. Grandpierre filozófiája sze-
rint aljas módszer volt a magas szellemi és erkölcsi 
szintet őrző szkíta-hun-avar-magyar gondolkodásmód 
elfelejtetése vallásváltás, beházasodás, árulás, belhar-
cok szítása stb. révén!). 
 

”Ezer esztendőn át újra elbuktak nemzeti szabadság-
harcaink, mert a fegyveres küzdelmet nem kísérte 
szellemi szabadságháború.” 
 

A magyarságot – a kereszténység (a Nyugat) naiv 
védőbástyáját – orv módon eltiporták. Hiába volt 
bátor, legyőzhetetlen a harcban, s a tudás népe. 
Az igazság népével a hitványak, silányak, rava-
szabbak, a lapulók, a „körmönfontagyúak”, az 
emberárulók, a népfojtogatók, illegálisan beszi-
várgók, piócalelkű törtetők, korcs gnómok végez-
tek: hátulról vágták el a torkát. Tömören össze-
foglalva: a történelem legnagyobb lélekszámú né-
pét, a szkítamagyarságot törpe néppé gyilkolták.  

Látszólagos („keleties”) álmosságunk nem termé-
szetes. Van ugyanis oka: a mesterséges altatás! A 
bűnt, a sorozatos népirtásokat leplezni kell – ez az 
oka a magyar történelem titkosságának! 
(Pl. a 907-es Pozsonyi Csatát, Koppány felnégyelését, 
Vazul megvakítását, Mátyás király megmérgezését, a 
katonailag cserbenhagyott királyunkat Mohácsnál, a 
csellel magyar trónra került Habsburgok gaztetteit, 
1919-et, a jogtalan szovjet megszállást /a felszaba-
DÚLást/ 1945-ben, 1956-ot, a Magyarországot igaz-
ságtalanul feldaraboló Trianoni Békediktátumot.)  
El kell jönnie a ma tizenötmilliós Vazul-nép éb-
resztőjének! Bizonyosra vehetjük, hogy rövidesen 
el is jön! 
 

Tragikus álmosságú faj-e a magyar? 
(A tehetséges, mégis indexre tett író, Szabó Dezső sze-
rint igen – Grandpierre K. Endre szerint azonban ez a 
megközelítés torz! A szorgalmas, sokszínű szellemiség-
gel rendelkező, vitézségében példamutató, Európát vé-
rével védelmező magyar1 nem ilyen!) 
 

Nagy Lajos korában még több volt a magyar az 
orosznál, Mátyás idejében ugyanannyi magyar élt, 
mint angol és francia. Atilla korában több hun lé-
tezett, mint germán. 
A kiváló magányos harcos, Szabó Dezső kizárólag 
a németeket okolja vérveszteségeinkért, a „ma-
gyar csontóceánért”. 
Pedig a tatárjárás, a török hódoltság alatti szervezett 
magyarpusztítás, Mihály vajda, Avram Iancu, Cloşca 
és Crişan tömegmészárlásai, a 40 000 ártatlan ember 
kivégzése Szabadkán bizonyítja: más népekről is szó 
van! 
 

Hogyan lehetséges, hogy nem lát a látó (vagyis 
Szabó Dezső)? 
A történelmi megtévesztés (hazugságtenger) ezer-
éves ködfalán nem lát már át Szabó „Röntgen-
szeme”! Egy emberélet nem elegendő a mestersé-
ges köd szétoszlatásához! 
 

                                                 
1 A /nagyszámú tehetséges magyar miatt/ egyéniségében 
túltengő, ellenségei által ’megfékezhetetlennek’, ’összefér-
hetetlennek’ ítélt népünket megosztással /lásd pl. a Csaba-
Aladár háborút Atilla halála után/, dinasztikus házasságok-
kal (lásd Árpád-házi királyaink „vérkeveredését”), idegen 
(csak magyarul beszélő, de nem magyarul gondolkodó) ér-
telmiség betelepítésével sikerült legyűrnie az Európai Unió 
elődjének, az ún. „Nyugatnak”. 
A leláncolt nép-Prometheus-t (a magyar Géniuszt) vérszívó 
idegenek pribékjei, álarcos hóhérjai irtották. 
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A magyar szellem gúzsbakötése, megbénítása a keresz-
ténységre való áttéréssel, az ún. „államalapítással” 
kezdődött. 
A magyarság ugyanis Grandpierre szerint őshonos a 
Kárpát-medencében. Attila hunjainak is itt volt az 
egyik központja. A szkíta őskirály azt üzente a dölyfös 
perzsa királynak, Dareiosznak: 
„Sértsd meg őseink sírját, és akkor majd meglátod, mit 
teszünk veletek!” 
Anonymus írja (antik szerzők nyomán): „A szity-
tyák nem kívánták a másét (mindnyájan gazdagok 
voltak), nem paráználkodtak, kegyetlenségre csak 
az alattomosság megbosszulása végett vetemedtek. 
A szittya nemzetet semmiféle uralkodó nem haj-
totta igája alá.” 
 

Tárih-i Üngürüsz (A magyarok története) 
Egy ezer éve bujdosó magyar ősgeszta titokzatos 
történetének peranyaga 
 

Kifosztották az Akadémia kincstárát, eltűnt egy 
felmérhetetlen értékű ősgeszta. A nyomozóható-
ságok tehetetlenek – egyelőre semmi eredmény. 
Több milliós díjat tűztek ki a bűnözők kézre-
kerítésére. Az Akadémia vezetőit rendkívüli ülés-
re hívták össze. A tudósok vagyonuk egy részét 
ajánlják fel az őskódex kézrekerítőjének, mivel 
alighogy előkerült (hazakerült Törökországból), 
fájdalom, de máris eltűnt. Újság, tévé, rádió is ezt 
harsogja. 
Bármely önálló országban ez történt volna. Ma-
gyarországon azonban nem – sőt: éppen a fordí-
tottja történt! Ott rohad az ősgeszta az Akadémia 
polcain anélkül, hogy érdemben bárki hozzányúl-
na. 120 éve hever ott, porosodva, lakat alatt: ki-
mondatlan tilalom miatt senki se férhet hozzá. Fe-
ledésre ítélték. Úgy rabolták el, ahogy az igazi, 
egész országot sújtó nagy bűntények végbemen-
nek: észrevétlenül, s az elkövetőt a nyomozó-
hatóság nem tudja előállítani. Jószerivel még arra 
sem eszmél rá senki, hogy bűneset (káreset) tör-
tént... A Tárih-i Üngürüsz úgy tűnt el, hogy meg-
van, de úgy van meg, hogy nincs: eltűnt, kiveszett 
a köztudatból. 
Megj.: A 70-es évek vége felé rövid időre felbukkant a 
mesterséges homályból – de aztán újra a feledés sorsá-
ra jutott. A létezését köztudatba robbantó 1979-es ta-
nulmány szerint 907-ben készült (még a pogány kor-
ban, tehát jóval Anonymus előtt). 
 

Minden magyar számára létkérdés a nemzet igaz 
történetének ismerete. Ennek alapja, gyökere pe-

dig az őstörténet2. Az a legfőbb, legmélyebb tu-
dás, amely nélkül ember és nemzet olyan, akár az 
elvágott gyökerű fa: éltető nedveitől elszakadt, s 
hogy még áll – Isten csodája. 
Az „idegenuralmi párthatalom” minden tipró eszközét 
bevetette (valós) őstörténetünk feltárása ellen. Az ál-
hangoskodók, hivalkodó melldöngetők fanyalogtak és 
viszolyogtak: nem kellett nekik az õstörténet. 
 

Miért elérhetetlenek magyar szellemi közkin-
cseink? 
A magyar állampolgárok számára miért hozzáfér-
hetetlen pl. Anonymus Gesta Hunga(ro)ruma, 
Kézai S. és Heltai G. krónikája, a Budai Krónika, 
Thúróczy J. Magyar Krónikája? 

A könyvtárak és könyvesboltok szennyirodalomtól 
roskadozó polcairól – a hivatalos művelődéspoli-
tikának köszönhetően – bizton hiányoznak. A tűz-
özön, a vízözön ugyanis túlélhető – a szellemi 
szennyözön (álhírek, torz hírértelmezések, félre-
vezető manipulációk, valóság-show-k, reklám-
dömping) azonban már kevésbé! 

 

                                                 
2 Grandpierre K. Endre szerint Géza nagykirály /nagyfe-
jedelem/ trónralépése (972) után végzetes fordulat követke-
zett be országunkban: titkos katonai megszállás, az ősvallás 
felszámolása, erőszakos hittérítés, az ellenállók meggyil-
kolása. 
Ekkor kezdte meg 1000 éves bujdosását az õsgeszta.  

(Bizonyos körülmények azonban arra utalnak, hogy az 
első rejtegető nem volt más, mint maga Géza nagy-
király, aki lelke mélyén mégis hű maradt apái hitéhez, 
hagyományaihoz. Nem kizárt, hogy az ő parancsára ül-
tették át latinra, amikor azt a megsemmisítés veszélye 
fenyegette.) 

 
A Halotti Beszéd is – noha keresztény pap írta, keresztény 
szertartásról, de magyarul – csak egy könyv borítólapjába 
rejtetten menekedhetett meg a máglyalángtól. De az ős-
geszta megmaradt, fennmaradt. Székesfehérvár 1543-as tö-
rök kézre kerülésekor került elő. A szultán magyar szárma-
zású tolmácsa közbenjárására sikerült a máglyahalált elke-
rülnie. Terdzsüman Mahmud az azóta elveszett /latin nyel-
vű/ kódex anyagát törökre fordította, s az a szultán könyv-
tárába került. 
A véletlen szerencsés játéka folytán a 19. sz.-ban (az 1848-
49-es szabadságharc leverése után, a tudomány janicsárja, 
az „égető” Hunfalvy Pál elnöksége idején) Vámbéry Ármin 
talált rá egy isztambuli bazárban. Megvásárolta, hazahozta 
és az Akadémiának ajándékozta. Az írást „keletinek” vélte, 
a történetet meseszerűnek és keresztényellenesnek tartotta.  

Pedig igaz dolgokat mond el, pl. a hunok 373-as pan-
nóniai honfoglalását, a tárnokvölgyi csatát, Buda Atilla 
elleni lázadását, a 896. évi hon/vissza/foglalás isme-
retlen előzményei, csak jelképi nyelven, amiről már 
rég leszokott a világ. 
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Budenz 1861-ben terjedelmes ismertetést írt a 

Tárih-i Üngürüszről, a kézirat részleges fordításá-
val. Ennek ellenére a kódex-fordítás ismét fele-
désbe merült. 
 

Tudjuk, hogy a „szellemi koporsógyáros” Hun-
falvy a magyarellenességet tette divattá az Akadé-
mián. 120 évi kallódás után, az 1970-es években 
azonban Sárkány Kálmán és Zakar András szima-
tolni kezdett. Megneszelték a Tárih-i Üngürüsz 
hollétét, s kalandos úton filmmásolatot készítet-
tek, amelyet kicsempésztek Prágába, Blaskovics 
Józsefhez3, a magyar keletkutatóhoz. Geönczeöl 
Gyula és felvidéki társai a fordításból 12 legépelt 
példányt visszamenekítettek Magyarországra. 11 
magyar historikust „hidegen hagyott” a hatalmas 
anyag – ám Illyés Gyula /és vele az Írószövetség/ 
mellé állt.  

Amikor a megfenyegetett Sárkány visszadta a 
mikrofilmet, már leállíthatatlan volt a folyamat. 
Ligeti Alajos, a MTA akkori alelnöke hiába fe-
nyegetőzött: Grandpierre K. Endre tanulmánya4 
megjelent a Kortárs 1979/12. számában. (Aczél 
György is csak a 2. rész megjelenését tudta meg-
akadályozni. A „merész” főszerkesztőt, Kovács S. 
Ivánt persze leváltották.)  
A szervilis és hazug irodalomkritika persze meg 
sem említette Grandpierre tanulmányát – ám a 
Kortárs említett számát elkezdték kapkodni és 
másolni az emberek. A kecskeméti Forrás Med-
vigy Endre révén üzent a szerzőnek: szívesen le-
hozza a 2. részt. 1981 novemberében Hatvani 
Dániel főszerkesztő őstörténeti különszámot je-
lentetett meg, benne az Elõtörténetünk a Tárih-i 
Üngürüsz ős-csodaszarvas mondái tükrében c. ta-
nulmánnyal. 

 

A Csodaszarvas nem Északról, hanem Keletről (a 
meleg Iránból – Dzsiddiából, azaz Skytlából, Sza-
markand térségéből) indul útjára, csalogatva ma-
ga után Nyugat felé a nemzetségeket (Hunor és 
Magor vadászata is erről szól). 

                                                 
3 A prágai turkológus professzor, Blaskovics József legelső 
egyetemi végzettsége szerint matematika-fizika tanár! Lásd 
Ozogányi Ernő: A közép-európai török. In: Irodalmi Szemle 
(SZMÍT, Pozsony, 1993. nov., 36. évf. 11. sz.) 
4 Akkortájt kötéllel kellett szaklektort fogni ehhez az írás-
hoz! Még László Gyula is „kihátrált”! Végül Harmatta János 
(az iranisztika elismert professzora) lektorálta Grandpierre 
K. Endre tanulmányát. Megjegyzése: a csodaszarvas-monda 
török-perzsa területen is ismert volt, s a török szerző ezek 
fölhasználásával is kialakíthatta a két változatot. 

Megj.: Lukácsy Kristóf erdélyi tudós főpap már 
110 évvel korábban megírta ezt Baktria és a pon-
tuszi térség, az ongorok, a nomád kusánok, a bé-
kés ugorok bemutatása során. 

 

A Tárih-i Üngürüsz megjelentetése végett Grand-
pierre K. Endre Pozsgay Imre művelődési minisz-
terhez fordult. Megemlítette, hogy a másik fordító, 
a Berlinben élő H. Gy. immár közel 20 éve ’kín-
lódik’ a kódex fordításával /pedig már jelentős 
előleget is felvett a munkára.../, de a jelek szerint 
képtelen azzal megbirkózni...  

Blaskovics József, a 70 év körüli prágai pro-
fesszor, az európai hírű turkológus villámgyorsan 
és szakszerűen lefordította – úgy, hogy egy fillér 
előleget sem kapott. Ő felismerte ugyanis, hogy 
tudományos világszenzációról van szó! 
Előzmény: Dr. Blaskovics kérte az MTA könyv-
tárában a Tárih-i Üngürüsz kéziratát. Kérvényét 
két évi huzavona után elutasították. Ez a döntés 
sértette a tudományos kutatás szabadságának 
nemzetközileg elfogadott elvét! 
Ligeti Alajos akadémikus és köre illegális tevé-
kenységnek minősítette a már beteg Blaskovics 
professzor eljárását, hivatalos eljárás indítását 
tervezte, emellett Grandpierre K. Endrét fizika-
ilag megfenyegette, nehogy tanulmányt merjen ír-
ni a Tárih-i Üngürüszről. 

  

A pozsonyi Madách Kiadó jelezte: (a budapesti 
Európa Kiadóval közösen) szeretné megjelentetni 
a Tárih-i Üngürüszt. 
A magyar Művelődési Minisztérium „hivatalos” reak-
ciója: a fordítást két (?) megbízott szakember végzi, a 
kiadást az Akadémia Kiadó vette tervbe. 
Megj.: Grandpierre K. Endre szerint az MTA Nyelv- és 
Irodalomtudományok Osztálya lépett közbe gáncsos-
kodóan... 
 

A Csemadok pozsonyi lapja, a Hét méltatta 
Grandpierre K. Endre tanulmányát: „Őstörténe-
tünk újabb forrása került elő... Ha egy nép szá-
mára nem fontos saját történelme, közel áll a 
pusztuláshoz.” 
Szerencsére ez nincs így, csak sajtónk kelti mes-
terségesen ezt a látszatot, s eközben „agyonhall-
gatja” Grandpierre K. E. munkáját. Sajnos a Látó-
határ (a külföldön élő magyarok lapja) sem vette 
azt át (vagyis érdektelennek minősítette). 
 

Grandpierre a szlávok és egyéb nemzetiségek itt-
létérõl és beolvasztásáról 
Anonymus gesztája – felületesen nézve – azt a 
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látszatot erősíti, hogy Árpádék bejövetele előtt a 
Kárpát-medencében éltek szláv néptöredékek. 
De hol éltek és miként kerültek ide? 
A bizánci fennhatósággal létesült bolgár-szláv feje-
delemségek, valamint észak-nyugaton a frank fennha-
tóság alatt létesült vazallus morva-szláv fejedelemség 
(Szvatopluk) adják a választ az előbbi kérdésre. Az 
avar birodalom borzalmas népirtással végigvitt szétzú-
zása után átmeneti hatalmi vákuum keletkezett, s 
emiatt az előbb említett nagyhatalmak vazallusai, terü-
letrabló kalandorai vezetésével megindult a szláv né-
pek beözönlése5 hazánk területére (előkészítve Európa 
sok évszázados tragédiáját). 
 

A megmaradt hun-avar-magyar népek a keleten 
portyázó magyarokhoz fordultak segítségért, s 
azok felszabadító csapatai 895-896-ban meg is ér-
keztek a Kárpát-medence területére. A szláv nép-
töredékek maguk is tisztában voltak ittlétük jogta-
lanságával, s életükért, további megtűrésükért kö-
nyörögve szolgaként hűséget esküdtek a meotiszi 
mezőkről érkező honvisszafoglalóknak. 
Az égi Csodaszarvas adta a jelt, hogy a kozmikus hatal-
mak jóváhagyásával meginduljanak Árpádék az ősi ha-
za visszafoglalására. A jelet felismerve a székelyek 
Ruthéniában siettek a honvisszafoglaló seregek elé.  
 

A tévesen értelmezett adatokra építkező hivatalos 
hiperkritikus történelemszemlélet kedvenc vesz-
szőparipája volt a nemzetiségek beolvasztásának 
hiedelme. 
Ám hogyan történt ez a beolvasztás, s miféle ada-
tok tanúsítják azt? Semmilyenek! Csak áladatok, 
hamisítványok (Grandpierre szerint a világuralomról 
álmodozó pánszlávizmus képtelen agyszüleményei). 
Tény, hogy a magyarság pusztult, időnként beol-
vadt a beszivárgó, etnikai és nyelvi terrort alkal-
mazó idegen nemzetiségekbe. A hajdani Szkítia a 
világ egyik legnagyobb kiterjedésű országa volt, 
Mongóliától egészen az Elbáig, az Alpokig húzó-
dott. 

                                                 
5 Az első szláv fegyveres egységek 812 után jelentek meg a Kárpát-
medencében. A szlávok tehát csak max. kb. 80 éve éltek itt Ár-
pádék megjelenéséig! 
A Tárih-i Üngürüszből kiderül, hogy az ősi hagyományt (talán 
önös, öndicsőítő érdekből???) maguk Árpádék hagyták a feledés 
homályába veszni. Pl. nem beszéltek az avarokról, a hun ősökről, a 
székely nép harci érdemeiről, a Kárpát-medence őslakóiról, így 
akaratlanul is előidézőivé váltak a későbbi képtelen történelem-
hamisításoknak. 
Egy Nyugaton megjelent kiadvány szerint pl. – melynek szerzőjét, 
címét Grandpierre nem említi – a trianoni békekonferencián egye-
dül a tótok hivatkozhattak a történelmi jogra, mivel egyedül ők 
előzték meg a Kárpát-medencében a magyarokat (???). 

Hely- és folyónevek százai bizonyítják, hogy a Kárpát-
medence Árpádék bejövetelekor jószerint színmagyar 
volt (tehát a szolganép is az volt!), sőt a határos terüle-
teken is magyar települések nyomaira bukkanunk. 
Mindez semmivé lett az eltelt évszázadok során. Nap-
jainkig csak elszórt szigetek tartották fenn magukat 
(pl. a moldvai csángók). Autochton szláv tömegek soha 
nem éltek itt. A keleti és déli szlávságot az avarok te-
lepítették puffer-népként hatalmas birodalmuk köré. 
 

Bajunk gyökerei 
„Azt gyűlölik, akinek ártottak.” /Tacitus/  
Következmény: az áldozat lesz a Nagy Bűnös (bű-
nös már azáltal is, hogy egyáltalán létezik!)  
A „győztesek” megszabják még az áldozat maga-
tartását is (illemkódexet „írnak elő” a bajba ke-
rültek számára). 

 

Mi vagyunk a világ egyetlen népe, amely kultuszt csi-
nált az idegenpártolásból. Itt van bajaink, romlásunk 
gyökere! 
Minden nemzet joga, hogy szeresse, féltse, védje a 
maga fajtáját. Minálunk miért van tiltva ez a jog? 
A bősi vízierőműnek a szovjet titkos (Európa-ellenes) 
tervben fontos szerepe volt Közép-Európa ellenállá-
sának megbénítására!  

Gazdaságunkat, energiagazdálkodásunkat átját-
szották pánszláv-pánbolsevista kezekbe! 
A Dunát egyoldalúan elterelték. Következmény: 
ivóvíz-készletünk megcsappant (vízhiány és el-
szikesedés lépett fel a Szigetközben). 
A magyar-ukrán alapszerződés, bősi Duna-
eltérítés (egyoldalú határmódosítás!): az Antall-
kormány beteges nemzeti önfeladásának, megal-
kuvásának6, hozzá nem értésének következmé-
nye! 
Az önkéntes jogfeladás (a nemzet felhatalmazása 
nélkül) sátánian végzetes elvek szerint történt!  

 

A Szovjetunió 150 millió dolláros segítséget 
ajánlott fel a Budapesttől 80 km-re fekvő mohi 
atomerõmû befejezéséhez. Vajon miért? (Talán 
Budapest és egész Magyarország sakkban tartása 
végett?) 

 

„A tudatlan ember mankója a hit.” 
A pártok ígérgetése helyett: rendcsinálás kell(ene)! A 
politika a kompromisszumok elkerülésének művé-
szete (önvédelem, elemi jogok biztosítása) – nem a 

                                                 
6 Az MDF paktumot kötött a szoc.-lib. politikai-szellemi maffiával 
(élén a zsigerből nemzetellenes SZDSZ-szel, mely milliárdos adós-
ságot halmozott fel megszűnésekor a magyar állam és az adó-
hatóság felé). Ennek egyik következménye: a köztársasági elnököt 
nem a nép választja, hanem a nép által elszámoltathatatlan kép-
viselők! 
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kompromisszum megvalósításáé (ahogy mai vezetőink 
gondolják)! 
A múlt nem ismerése = össznépi eszmélet- és em-
lékezetvesztés! 
Tudatsorvadásunk oka: a hamis múltkép hamis 
tudatot eredményez. Valós múltfeltárás szüksé-
ges! 
Jelszó: ismerd meg népedben önmagad!  

Nagyon fontos a közösség és múltjának ismerete! 
Ezért ellenségeink ellenlépése a nemzeti tudat ir-
tása, a nemzeti hagyományok lejáratása volt! 
A Németországból ideirányított „tudósok” (való-
jában dilettánsok, „diverzánsok”) – pl. J. Budenz 
és az „égetõ” P. Hunsdorfer – teljhatalmuk kö-
vetkeztében az Akadémián a tudományos szabad-
ságot kiirtották (a szakmai vitákat kiiktatták). 
Hunfalvy a Széchenyi Könyvtár legfőbb őreként 
könyvészeti régiségeket, ritkaságokat (egyetlen 
példányokat!) tűzre vetett. Bûncselekménye 
mindmáig feltáratlan! 

Eszközei a pángermán célok követése érde-
kében: „agyonhallgatás”, megsemmisítés, 
szisztematikus rágalmazás, a „délibábosság” 
és a „dilettantizmus” vádja. 

 

(Önálló) gondolkodás nélkül nem lehetséges tu-
domány és szabad ember élet! 
Ne legyenek szent és sérthetetlen dogmák, tudomá-
nyos álca! 
Az ellentmondás, a mindent kimondás joga mindenkit 
megillet! 

Ma sajnos világszerte a kontraszelekció érvénye-
sül, hamis igéket terjesztenek! 

 

Az ÉLET törvénye: a gonosz büntetése.  
Jelszó: legyen valódi rend- és erkölcsvédelem! 
 

Egy ideje mégis új igék hangzanak, pl.: „Bocsássatok 
meg a gonoszoknak”. 

Befogadó ország vagyunk Géza nagykirály óta. 
Jöttek és jöttek a szegény oláh (valach-rumin) 
pásztorok: menekültek vandál, népnyúzó uraik 
elől. Hozzánk menekültek a szerbek (a török 
elől), a szegény és kiéhezett tótok a Kárpátok 
északi külső pereméről, a gazdag Magyarország 
védőszárnyai alá. És mi befogadtuk őket. 
Az elenyésző kisebbségből aztán jelentős „ki-
sebbség” lett (1910-re 17,2% oláh élt nálunk).  
Megj.: egyötödnyien se voltak, létük mégis (ha-
mis) ürügyet szolgáltatott a világfelforgató 
pánszláv-szabadkőműves maffiának az ősi szent 
Magyarország feldarabolására. 

 

A média, a vallás, a politika, az iskolai oktatás 
sugallja: fő az, hogy legyünk befogadók és meg-
bocsátók! 

Egyedül mi, magyarok bocsássunk meg az elle-
nünk vétkezőknek? 
Nekünk viszont azt a temérdek „gaztettet” sem 
bocsátották meg, amit ellenünk elkövettek... ☺ 
(Egy „sátáni világban” azt falják fel, akit lehet!) 

Szeresd őket és bocsáss meg nekik – (de) csak 
addig, míg föl nem falnak... 

Szeresd felebarátaidat, mint tenmagadat! – hir-
detik mindenhol.  
Következménye: aki az idegenek ellen szót emel, 
az bűnös és megbüntetendő! 

 

„Szegény, szegény nép, árva nemzetem te, 
mit vétettél, hogy így elhagytanak, 
hogy isten, ördög, minden ellened van, 
és életed fáján pusztítanak?” 
 (Petőfi S., 1848. szept. 30.) 

 

A magyar alighanem a világ egyetlen nemzete, 
amelyet évszázadok óta ellenségei vezetnek, félre-
vezetnek és leszerelnek, és ráadásul nincs nem-
zetközi érdekképviselete!  
Pedig az országnak és minden javának gazdája, bir-
tokosa maga a nemzet (jelképesen: a Szent Korona, a 
Szűzanya) – a politikusok csupán feltételesen meg-
bízott gazdatisztjei, ideiglenes intézői mindezeknek! 
Számvetést kell(ene) készíteniük minden tettükről, in-
tézkedésükről! Ennek elmulasztása a nemzet kijátszá-
sa, visszaélés a megbízatással! Az elszámoltatás elke-
rülhetetlen, elévülés pedig nincs! 
 

Kislexikon 
Xenokrácia (idegenuralom): a Szent István alakja mö-
gé rejtőző, népbomlasztó maffia; idegen kereskedőkre 
bíztuk sorsunkat, idegeneknek engedtük át a kulcs-
pozíciókat, kultúránk, pénzügyeink, kereskedelmünk, 
igazságszolgáltatásunk irányítását! 
Xenofília (idegenpártolás): jellemző példája Orseolo 
Péter „működése”. A feudalizmus eszméjét követve a 
német császár vazallusává kívánta tenni Magyarorszá-
got. 
Homo criminalis: gyilkos ember (A homo sapiens után 
következő, mára már igen elterjedt „új embertípus”..) 
 
Függelék 
Grandpierre K. Endre hivatkozását egy nem létezõ 
forrásra, „I. István király rovásírást tiltó rendeletére” 
azért mutatjuk be, mert enélkül az ellenerők táma-
dásai, vádjai életművének értékes részeit is lejá-
rathatnák. 
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Püspöki Nagy Péter utánajárt – ám semmilyen nyomát 
sem találta a gömöri levéltárban, a benne szereplő 
pénzbüntetés mértéke pedig megfizethetetlenül magas. 
 

Grandpierre is dokumentumként hivatkozik a Jósa 
András Múzeum 1969-1972-es évkönyvére (s ott „bar-
bár és bűnös nemzet- és emlékezetirtásról” beszél): 
„Vitéz András rozsnyói kanonok, Gömör és Kishont 
vármegyék táblabírája 1816-ban a Szilassy-család le-
véltárában őrzött értékes oklevelet fordított le.  

Jelzete: Vatikan (?) 1000-ben (?) IX. Cal. Oct. 
Dies festo Iac. Ap.” 

„I. István király tanácsbelijével aláíratott és törvénnyé 
tett rendelet, amelynek értelme szerint: Domonkos 
esztergomi érseknek a magyar keresztény egyháznál 
leendő keresztülvitel és egyúttal általa Szilveszter pá-
pával leendő közlésül kiadatott: ...hogy a magyarok, 
székelyek, kunok, valamint az egyházi magyar ke-
resztény papság által is használt régi magyar betűk és 
vésetek, a jobbról balra pogány írás megszüntetődjék 
és helyébe a latin betűk használtassanak. Itt ren-
deltetik, hogy a papság azok használatára jutalmazás  
 

mellett betaníttassék, és a pogány írástól, valamint ta-
nítástól papi állásának vesztése és 20 aranypensasnak 
büntetése fizetése mellett eltiltassék. Továbbá, hogy az 
egyházakban található pogány betűkveli felírások és 
imakönyvek megsemmisíttessenek és latinval felcse-
réltessenek. Valamint pedig azok, akik régi pogány 
iratokat beadnak, 1-től 10 denárig kapjanak jutalmat. 
A beadott iratok és vésetek pedig tűzzel és vassal 
pusztíttassanak el, hogy ezek kiirtásával a ’pogány’ 
vallásra emlékezés, visszavágyódás megszüntetődjék.” 
 

(„Mi maradt? Törmelékek, beszédtöredékek, szavak. 
Maga a HALOTTI BESZÉD is – noha keresztény pap 
írta, keresztény szertartásról, de magyarul – csak egy 
könyv borítólapjába rejtetten menekedhetett meg a 
máglyalángtól. 
De az ősgeszta megmaradt, fennmaradt.”) 

Grandpierre K. Endre: Üzenet és titok 1. (Védő-
kar füzetek. Titokfejtő K., é. n., 21-22. o.) 

 
Záhonyi András 

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

 
 
Színia: A magyar ház mágikus titka 

 

Bodnár Erika könyve a magyar 
térrendezésről 

(2. kiadás, Püski-Masszi K., Bp., 2008) 

 

 
 

A könyv borítója 
 

A remek stílusú, szemléletében egységes könyvet 
őszintén ajánljuk olvasásra. 
A teljes képhez hozzátartozik a csillagászati és rend-
szerszemléleti jellegű tévesztések, félreértelmezések 
bemutatása, pontosítása is, melyekkel remélhetőleg si-
kerül Színia művének értékét tovább növelni. 
 
A könyvben tárgyalt témakörök: 
a ház mágiája, a házak lelke, a magyar ház erő-
rendszere,  
a házépítés rítusa (az építkezés kezdőnapjának meg-
választása /jó a kedd vagy a szombat – szökőévben, 
pénteken és vasárnap ne kezdj hozzá/, kaláka, ház-
szentelés, áldomás, beköltözés, házavató- védő jelké-
pek, befalazott áldozati ajándék, mágikus tisztító el-
járások), 
a magyar ősvallás, kozmikus alapok, a világegyetem 
kiindulópontja /MAGja/,  
körkereszt /rovás „F”/, téridő /a pont kiterjesztése/, 
székek, szuszékok, ládák, asztalok, ágyak, tűzhely sze-
repe, anya- és apajogú nagycsaládok, 
ősi magyar településszerkezet, a húsvéti határjárás 
szokása, 
a gyógyfüvek szedésének ideje, 
az emberi vérmérséklet négy csoportja, 
az emberi tudás végessége és a hagyományok, a meg-
őrzés (az „ösztönös tudás”) szerepe, 
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a ház pszichológiája pontosan megegyezik az emberi 
lélektannal (a lakatlan házak pár év alatt ezért mennek 
tönkre). 
 
Őseink nem voltak barbárok és műveletlenek! A 
„kozmikus tudást” népmeséink őrzik, melyekben 
a Világegyetem törvényei működnek. A magyar 
nyelv és jelképrendszer, a nemzeti hagyományok 
őrzése, az ünnepek és rítusok nélkül gyökérte-
lenné (depresszióssá, boldogtalanná, magányossá) 
válunk, lelkünk sírni kezd! 
Őseink életük minden percét Istennel egységben 
élték, naponta áldást kértek a munkájukra, szeret-
teikre, messzi útjukra. Egész életük folyamatos 
templomi szertartás volt. 
A régebbi tulipános (kelengyés) ládák ház formájúak 
voltak, a leány „HÁZasságát”. Majdani családját szim-
bolizálták. 
 

A magyar ház keleti tájolású. 
Az ember része, de egyben egésze is a termé-
szetnek. 
A mestergerenda és a „Boldoganya” (az alátá-
masztó oszlop) találkozása a Teremtés közép-
pontját, a Fiúisten helyét, a ház lelkét jelképezi. 
Ide akasztották őseink a lámpást (mely fény-lik). 
A mestergerenda a Tejutat jelképezi, a Boldogasszony 
fája pedig a Tündérfő csillag (a Szíriusz, az Istenanya 
lakhelye). 
A hátranéző, guggoló szarvas az Anyaisten jelképe, a 
magyarság (a szkíták) vezető állata. 
A Szíriusz évente egyszer, július 23-án együtt kel a 
Nappal, vagyis ilyenkor „Napba öltözik”. 

Megj.: a precesszió miatt ez a dátum „mozog”. 
Erre érdemes lett volna felhívni az olvasók figyel-
mét. 

 

A pontos piramisforma tökéletesen tájolva az em-
beri szervezet számára már túl erős energiákat 
mozgósít, ezért hétköznapi használatra már nem 
ajánlott (a tető formájaként még jó megoldás.) 
A csúcsjel a tetőszerkezet szerves része (kozmikus 
antenna, az ártó erőket távol tartja). 

Pl. tulipán (jelentése: Isten), csillag, kereszt, X-
jel, gömb, kettős kereszt (rovás „GY”), régebben: 
lókoponya. 

 

Védő, áldó feliratok kapukon: 
„A bejövőnek szállás, a kimenőnek békesség.” 
„Jó szívű jó barát kapumon béjöhetsz.” 
A kapun körbefutó hullámvonal eredetileg kétfejű 
őrző-védő kígyó volt. Csillagképként a Sárkány (Alfa 

Draconis, Thuban) és a Kis Göncöl (jelenleg Sark-
csillag). 
Ezek (Színia szerint) régen egyetlen csillagképet al-
kottak, melyet Babilonban még Csigának hívtak. 
Összekötve őket egy kétfejű kígyót kapunk. 

Megj.: a Sárkány kb. Kr. e. 3000 körül töltötte be 
a „Sarkcsillag” szerepét. A Plenetarium Baby-
lonicumban nincs „Csiga” nevű csillagkép. A 
kétfejű kígyó ezoterikus-misztikus meglátásnak 
tűnik. 
A tudományos precizitás további hiányát tapasz-
taljuk a következő részeknél: 
A rovás „I” a „ZS”-vel együtt Színia szerint az 
újjászülető Napistent jelöli, ugyanis IZS ~ ÍZ 
/lélek/ (78. o.). A „ZS”-hez hasonló alakzat meg-
fejtéseként azonban a 80. oldalon már a „TeN” 
olvasatot adja meg, a gerenda faragása így sze-
rinte az „ISTEN” szót rejti.  
A 82. oldalon a festmény és az alaprajz más tá-
jolásban (180 fokos elforgatással) szerepel. 
Ezek a hibák nem fordulhattak volna elő, ha a 
könyv lektorálására felkészült szakembert kértek 
volna fel. 

 

Az egyiptomi Nagy Piramis járatai valóban az 
Orionra, a Szíriuszra (a „Tündérfőre”) és a Sár-
kány csillagképre mutatnak. Mivel a Piramis épí-
tésekor a Sárkány töltötte be a Sarkcsillag sze-
repét, ezért nem fogadhatjuk el Színia azon meg-
állapítását, hogy „kimaradt egy fontos csillagkép, 
a Sarkcsillag” (69. o.). 

 

Dr. Wolf szerint „igazából a megfigyelő szándéka 
az, ami számít. Minél inkább megfigyelés alatt áll 
egy kvantumfizikai rendszer, annál nagyobb a va-
lószínűsége, hogy az meg is marad ebben az álla-
potban.” Színia nem adja meg a forrásművet a 
meghökkentő állítás alátámasztásához. (A feltün-
tetett „A kristálykoponyák rejtélye” c. művet 
ugyanis más szerzők írták.) 

 

A ház az ember testével azonos, a tűz pedig a lel-
kével. 
A magyar térrendezés évezredek óta „modellezi” 
a Teremtést. 
A régi magaskultúrákban a ház a Világegyetem 
kicsinyített mása, amelyet az adott hitrendszernek 
megfelelően tájoltak. 
Az emberi szervezet 7 fő erőkerék (csakra) segít-
ségével veszi fel a „finomerőt” a Világegyetemből. 
A szív-csakra megtestesítője a házban a konyha. 
Ma mikrohullámú sütőt, elektromos tűzhelyet hasz-
nálnak benne... 
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A kínai feng shui azt tanácsolja, hogy a konyha „ne le-
gyen szem előtt”, mert akkor a vendégeket folyton 
etetni kell... A magyar vendégszeretet ezzel szemben 
arról híres, hogy a vendégeket megvendégelik. Az étel 
a ház lelkének „terméke”, a szeretet anyagba öntött 
formája. 
A kémény hasonlóan működik, mint az ember lég-
zőrendszere, keringési rendszere (az erőket a tűz, illet-
ve a szív tartja áramlásban). 
A (Keletről jövő) fény naponta megtisztítja, „kitaka-
rítja” a lakás erőrendszerét. Rendkívül fontos a reggeli 
szellőztetés is. A déli Nap feltölt, a nyugati Nap a ház-
ban lévő erőket, sűríti, koncentrálja. (Északról a nyír-
kosság érkezik, mely könnyen megbetegíti a testet és a 
lelket is.) 
Színia a 77. oldalon arra bíztat, hogy a lakás 4 sarkába 
helyezzünk el 1-1 megtisztított, természetes hegyi-
kristályt. 
 

Arányok, analógiák 
Az ember csukló- és könyökcsontjának távolsága pl. 
megadja a talpa hosszát. 
A kitárt karunk középső ujjtól középső ujjig mért tá-
volsága megegyezik a testmagasságunkkal. 
Mutató- és hüvelykujjunk hosszának különbsége meg-
adja orrunk hosszát. 
Az aranymetszés törvénye érvényesül az emberi test 
(és a magyar ház) méreteiben. A mestergerenda alátá-
masztási pontjának analógiája az emberi testben a 
szívcsakra. 
A „had” régen nagycsaládot, nemzetséget jelentett, 
nem háborút. A „Hadak útja /a Tejút/ tehát az „ősök 
útja”! (162. o.) 
Abszolút szűklátókörű az olyan ember, aki a végtelen 
Világegyetemben mindössze a Földet tudja lakottnak 
elképzelni. (163. o.) 

Észrevételek 
A rovásjelek tárgyalásakor az „O”-nál közölt jel hibás 
(lásd 9. o.). 
 

 
A pont kiterjesztése (a téridő) és a rovásjelek kapcso-
lata c. fejezetben /32-33. o./ az „R” és a „T” jel szár-
maztatása logikátlan. 
Altaji helyett tévesen „altáji” szerepel a 62. oldalon. 
 

 

  
 

    A Nagy Kutya csillagai „szarvas módon”       A csillagtérkép átrajzolásának pontosítása (Záhonyi szerint.) 
összekötve (A magyar ház mágikus titka, 16. o.)   Így már jobban hasonlít a hátranéző szarvasra! 
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Őseink csillagvallásának „istenei” 
 

Atyaisten       Fiúisten (Jézus)  Anyaisten (Mária) 
(Szent sarok       tűzhely, kemence  vetett ágy a házon belül) 
 

Kozmikus Tűz      Kozmikus Fény  Kozmikus Víz  
Kifelé sugárzó erő      földerő    befogadó (víz)erő 
(nemző)        (megnyilvánult)  (befogadó) 
Orion        Nap     Nagy Kutya 
         állata: a (fehér) ló  csodaszarvas 
         a táltos lova parazsat eszik! 
Rovás „B”       rovás „D”   rovás „O”, „LY” 
Megj.: inkább „ty”(=atya)         (a spirális forgás, forrás jele) 

X         +     O 

Szellem        lélek    test („anyag”) 
Párduc (Nimród jelképe)    Turul    Szarvas 
Háromszög       négyszög    kör 
 

Tűz, fa        fény     víz, fém 
Férfi        ember    női 
Aktív, világos       egyensúly   passzív, sötét (hideg) 
K, Dk, D        Közép, Dny, Ék  Ny, Ény, É 
Első szoba       lakókonyha   hátsó szoba (kamra) 
Születés, ravatal, ünnep, imádság   sütés-főzés, étkezés,  nők, gyerekek alvóhelye, 

         mindennapi élet  napi élelem tárolása 
(padlás, tető, mennyezet, boltívek)       (alap, lábazat, pince /bor, zöldségek/) 
 
Az Atya-, az Anya- és a Fiúisten „egysége” („Fő-
nöke”) a Teremtő (azaz az Öregisten), melynek jelképe 
a függőleges vonallal kettéosztott kör vagy rombusz.. 
Az Atya és a Fiú (jelük: háromszög, négyszög) a teret, 
az Anya (jele: kör) az időt képviseli. 

Megj.: a Hold jelképű „Mária” mellett a „Bol-
dogasszony” is odaértendő a női oldalhoz. 

 

A Dél szavunkban benne rejlik az „él” /éltető, feltöltő 
erő/, a Keletben a „kel” /a megújulás, feltámadás, te-
remtés/,, a Nyugatban a „nyug(vás)” /összehúzó, ösz-
szetartó erő/, az Északban az „é(j)szak(a)” /a mozdu-
latlanság, sötétség/. 
A Hold az Anyaisten testet öltött formájának a szim-
bóluma. A Nap és a szárnyas nap a Fiúisten, a tulipán 
a Teremtő (a Szent Hármasság), a hatágú csillag a 
kettős (égi földi) Szent Hármasság jelképe. 

A körkereszt az Anyaisten védelmébe helyezett gyer-
meket jelenti, egyúttal a Föld jele (lásd rovásírásunk 
„F” jelét). 
 

A magyar jelképrendszerben a passzív, a moz-
dulatlan vagy befogadó mindig a női, az aktív, a 
mozgékony pedig a férfierő jelképe.  
Pl. férfi a vadász, női a vad.  
A víz önmagában női – a folyó és a (mozdulatlan) híd 
viszonyában azonban férfi, mivel „mozog”. 
Nálunk semmi sem önmagában jelent női vagy férfi-
erőt, hanem egymáshoz képest, folyamatában vizsgál-
va. Ezért nincs a magyar nyelvben sem hímnem, sem 
nőnem. 
A magyar jelképrendszer nem ellentéteken, hanem a 
szent hármasságon alapul. Filozófiájához tartozik, hogy 
„csak a változás állandó”. 
 

 
A háromosztatú ház 
        Bejárat: Dél 
Első szoba: Kelet  Konyha  Hátsó szoba (sokáig kamra): Nyugat 
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Égtájak és emberek (férfi-női munkamegosztás, a jurta beosztása – lásd 50. o.) 
Férfi oldal 
Kelet    Dk     Dél    Dny 
Fiatal fiúk   fiatal férfiak   érett férfiak  családfő 
Sugárzó faerő   sugárzó faerő    lobogó tűzerő  földerő (stabil, pihenő) 
              Megj.: a 88. o.-on ez a Fiúisten jellemzője! 
Bejárat    fegyver, szerszám  vagyon   házi oltár 
Tavaszi napéjegy.       nyári napford.  
Húsvét    Pünkösd    Szent Iván éj  Szent István, új kenyér  
Márc.-ápr.   máj.     jún.-júl.   aug. 
Halak, Kos   Bika     Ikrek, Rák  Oroszlán 
Fehér         piros 
Ló          kakas, gólya 
 

Nõi oldal 
Ék     Észak    Ény    Nyugat 
Eladó lányok   érett nők    idősebb nők  háziasszony, gyerekek 
földerő     vízerő    fémerő   fémerő 
(stabil, megtisztuló)       (összehúzó)  (összehúzó) 
takarítóeszközök  konyha    ágy    ágy 
     téli napford.       őszi napéjegy. 
Bálint nap   Karácsony   Halottak napja 
Febr.    dec.-jan.    nov.    szept.-okt. 
Vízöntő    Nyilas, Bak   Skorpió   Szűz, Mérleg 
Kék (ezüst)            sárga 
hal              kutya 
 
 

„Ebben a házban négy szög van, 
Minden szögben egy angyal, 
Közepiben Krisztus, 
Ablakban Szűz Mária.” 

Megj.: ezen magyar népi ima régi változatában bizonyára a Boldogasszony szerepelt Szűz Mária helyett. 
 

További analógiák 
Szám 1  2   3   4   5   6    7 (+1) 
Szín  vörös narancs  sárga  zöld   kék   ibolya   fehér 
Hang dó  ré   mi   fá   szó   lá    ti 
Csakra gyökér szakrál (hasi) napfonat  szív   torok  3. szem    korona 
  (test       ) (lélek)  (szellem        ) 
          családi tűzhely 
Vezér Előd  Ond   Kond  Tas   Huba  Töhötöm    Árpád 
Nap  H  K   Sze   Cs   P   Szo    V 
Égtáj  alattam Kelet  Dél   középen  Nyugat  Észak   felettem 
 
 
A ház és az ember 
A magyar hagyomány szerint a ház élő „ember”. A ház 
erőrendszere az emberéhez hasonló. 
A lapostető a szellem(iség) nélkül élő, anyagelvű em-
berek lakhelyét jellemzi /lásd bevásárlóközpontok, 
üzemcsarnokok, blokkházak/. 
Nem véletlen, hogy a mûvészek körében legkereset-
tebbek a tetőtéri lakások. 

Őseink jurtái úgy néztek ki, mint egy magas süvegű 
ember, vagy egy felkontyozott asszony (süveges ház, 
kontyos ház). 
 

A bejárati ajtó = száj, az ablak = szem. 
A háznak van homlokzata, koszorúja, vakablaka, szem-
öldökfája, fülkéje, idege (mestergerendája), lábazata, 
talpa, öle (virágoskertje a ház előtt). A pincének van 
torka (lejárata). Létezik kontyos, süveges ház. 
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A régi parasztházak formája legalább 1000 éve alig 
változott. A ház és a jurta szerkezete azonos. 
 

 
 

Egy régi ház. A tetõ jóval magasabb, mint a fal. 
A szellem dominál. 

 

 
 

Mai épülõ ház. A fal sokkal magasabb, mint a tetõ. 
A tetõ az anyag dominál. 

 

Téli-nyári virágoskert áll a ház előtt. A ház „ölét”, 
a termékenységet jelképezi. Télen a bokorrá terebélye-
sedő rozmaring virágzott, melyet szent növényként, is-
tenfaként tiszteltek. Őseink szerint „a virág a Nap föl-
di kedve”. Általában az eladósorban lévő lányok gon-
dozták ezt a kertet. 
Népművészetünk „virágnyelven” beszél. 
Őseink jelképrendszere valaha TUDÁSként léte-
zett, az emberek értették és használták. 

(A hangnak teremtő ereje van, minden kimondott 
szó mágikus erővel rendelkezik, teremt. 
A magyar nyelv szavai, rovásírásunk jelei7 is te-
remtő erejű varázsigék, beavató jelképek. 

                                                 
7 Molnár V. József szerint rovásjeleink Istentől kapott ősképek. 
Beszélik a régiek, hogy az erdő négy élőfáját azon álltóhelyükben 
faragták ki úgy, hogy azok gyökereikkel továbbra is kapaszkodtak 
a földbe. 
Őseink hite szerint az a jó hely az építkezésre, ahol a marhák, a 
lovak és a kutyák szívesen heverésznek. 
A „modern” műanyag szigetelés miatt a ház egyszerűen „meg-
fullad”. A nyílegyenes utcákon egészségtelenül süvít a szél (azaz 
huzatos). Nagyvárosaink középpontjában (a „városmagban”) ma 
bankok, hivatalok állnak a templomok, lakások helyén. A temp-
lomtorony kozmikus (szellemi) antenna-szerepét átvették a felhő-
karcolók tetején lévő adótornyok.  

A házi oltár /a Szent sarok/ a ház agya, „telefon 
Istenhez”. A tárcsázás egy elmondott ima. A tele-
fonkábel pedig egy meggyújtott gyertya.) 

 
Minden népnek a saját hagyományait, gondolati- és 
jelképrendszerét célszerû használni! 
(Ez az építkezésre, öltözködésre, ünnepekre, vallásra, 
mindennapi életre is igaz.) 
 

Ha az „ijesztgető filozófia”, a kínai feng shui vagy a 
mediterrán (tengerparti) rendszer szerint építkezünk, 
akkor „örvény alakul ki körülöttünk, ami már nem túl 
kellemes, ráadásul célunkhoz sem visz közelebb.”  

Pl. nálunk a balsors, a ballépés, a balsejtelem a 
/”rossz”, „gyenge”/ baloldalhoz kapcsolódik. A 
kínai rendszerben viszont a baloldal az erőtel-
jesebb, a pozitív. 
A sárkányhoz Kínában a szerencse társul, a ma-
gyar ember jelképtárában pedig a gonosz hétfejű 
sárkány. (170. o.)  
Megj.: Süsü azért szeretetre méltó... Inkább arról 
lehet szó, hogy a hunok és a kínaiak ellenfelek 
voltak a harcban, ezért jelképeik, „istenségeik” 
megítélése alapvetően ellentétes. Azokat ugyanis 
nem kiragadva, hanem összefüggésükben, egy-
máshoz való viszonyukban érdemes értékelni. 

 

Érezzük inkább otthon magunkat testileg, lelkileg és 
szellemileg egyaránt a magyar hagyományokat felhasz-
náló építészet szerint készült házakban! 

A ház betegségének „gyógyszerei” a jelképek, a 
színek, a hangok, a kristályok és az illatok. Az 
orvosok se véletlenül használnak /megtisztító ere-
jű/ fehér köpenyt a beteg emberek gyógyítása so-
rán. A fehérneműben is ezért szerepel a „fehér” 
jelző. 
 

Ahány ember, annyi harmónia. A házban és a ter-
mészetben is mindenkinek azt a helyet érdemes 
megtalálnia, ahol jól érzi magát /pl. napos víz-
parton vagy a hólepte hegyekben/.  
A racionálisan gondolkodó ember lakásában oda 
helyezi a franciaágyat (vagy a gyerekágyat), ahová 
befér, és lefekszik. Aztán csodálkozik, hogy nem 
alszik jól, rémálmok gyötrik, majd beteg lesz. Pe-
dig ha kipróbálná előtte, hol érzi jól magát a la-
kásban, minden rendben működhetne... (175. o.) 

 

A Teremtőbe vetett hitet azonban semmiféle anyag 
nem helyettesítheti. A parasztházak Házi Áldása is er-
re emlékeztet. 
 

Záhonyi András 

                                                                               
A termelő tevékenység ma a külvárosokban (ipari övezetekben) 
zajlik. 
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Tibold Szabina 
 

…Ha a halál árnyékában járnék is… 
 

Egy gondolat 
 

Önmagunk szerint kell élnünk, minden bo-
csánatkérés nélkül. 
 Mi kell, hogy eldöntsük szeretjük-e azt, aki 
vagyunk, harmóniában van-e lényünk a belső és 
külső világgal. Ha nem tudjuk elfogadni és sze-
retni önmagunkat, akkor világunk ellenszenvében 
élünk, úgy kívül, mint belül. 
 Ebben a disszonanciában vetődik fel igé-
nyünk arra, hogy önalakítással és pozitív megmoz-
dulásokkal egység és harmónia felé törekedjünk. 
 

 
 
 
 

A Magyarokról (1996) 
 

 Beszélgetésünk közben a magyarokra terelő-
dött a szó. „Milyen emberek a magyarok?” Kér-
dezte Lossaine. 
 „Alkoholisták!” Válaszolta a férjem. „Szinte 
mindenki iszik – és rengeteget, állandó jelleggel.” 
Fejezte be jellemzését szomorú bírálattal. „Igen,” 
mondtam „az igaz, hogy isznak, de mégsem az 
ivászat a meghatározója népünknek…” s itt el-
hallgattam egy pillanatra, hogy a magyarok jel-
lemzéséhez összeszedjem a gondolataimat. 
 A beállt csendet Lossaine hangja törte meg: 
„Melankolikus emberek a magyarok?” Kérdezte. 
 „Igen” – feleltem meglepetten, „melankoli-
kus, romantikus, álmodozó fajta.” 
 „Azért isznak.” Szögezte le Lossaine. „Az ál-
maik üresek, a romantikájuk nem old meg sem-
mit, csak új álmokba kergeti őket, melyekből fel-
ébredvén melankóliába lankadnak, s az űrt itallal 
töltik fel.” 
 Elmosolyodtam barátnőm eszmefuttatásán, de 
szavaiban nagy igazságot fedeztem fel. Visszaem-
lékeztem magyarországi éveimre, egy kilátástalan 
jövőre, a ’melankólia’ fő karaktere volt énemnek. 

 Miután alapjaimban megrengetett az Élet, s 
álmaim valóra válását tettekben találtam meg, me-
lankóliám a színfalak mögé húzódott és kosztümöt 
cserélt. 

Lossaine, „milyen emberek a magyarok?” 
kérdésére választ nem kapott. Az igazság az, hogy 
nem tudom milyen emberek a magyarok, de ami-
kor hazavetődnek gondolataim, a kedves, mosoly-
gó, humoros arcok merülnek fel bennem. A szür-
keséget, félelmeket, megaláztatásokat elnyelte a 
semmiség. Jelentőségük pillanata értéktelenségbe 
hullott. 
 Azt hiszem, a magyarok jó emberek, mert ezt 
akarom hinni… 
 Akkor jók, ha egy kissé melankolikus fazon-
ban is. 

 

2014-re a férjem is én is megállapítottuk, 
hogy a magyarok leszoktak az ivászatról. 
 

 
 
 
 

Macskajáték 
 

Fényes-Szem ezüst árnyékként 
  oson, 
Kis húgát Gizmát, 
Hangtalan lapos kúszással  
  követi nyomon; 
 
Gizma-Gizmarelda előtte 
 kecsesen lebeg, 
Pózna-lábacskáit fonogatván, 
 a holddal enyeleg – 
 
Fényes-Szem vetődik 
 párducként megfeszül, 
S az ezüstös árnyék 
 szürke ködvihart szül… 
 
Gizma-Gizmarelda 
 rongylabdaként gurul, 
Fényes-Szem öntelt 
 dorombolásra gyújt; 
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Hanyag eleganciával 
Hosszasan elterülnek, 
Mímelt lustasággal 
Unottan hevernek, 
Farkuk meg-megrezzen, 
Itt-ott félrecsapdos, 
Hogy ki pattan először, 
Marad az ő titkuk… 
 

 
 
 
 

Fehér ige 
 

Fekete és Fehér, 
Igen vagy Nem, 
Kék-fekete Holló 
Hová igyekszel? 
 
’Repülök én 
Messze és szabadon, 
Egy Lí nevű boszorkánnyá 
 változom!’ 
 
Fekete és Fehér, 
Igen vagy Nem, 
Vén Lívé Ó! Ó! Ó! 
Miért változol Holló?! 
 
’Bűbájjal én 
alakom cserélem 
S Lí sötétségét egyhamar 
 kivégzem!’ 
 
Fekete és Fehér, 
Igen vagy Nem, 
Tisztítsd meg Lít Holló 
 és menj! 

Fekete és Fehér, 
Igen vagy Nem, 
Lít jóvá változtasd 
Hogy fényben növekedjen! 
 
Fekete és Fehér, 
Igen vagy Nem, 
Súgd meg öreg Lí 
   nekem − 
 
Nem kívánod, 
Hogy Farkasod  
 lásson? 
Lelked Holló-Királynőként 
a magasba szálljon? 
Fekete és Fehér, 
Igen vagy Nem, 
Utadon Vén Holló 
a Fény kisérjen! 

 

 
 
 

Reinkarnáció 
 

Gyanútlan, tűnődőn 
Léptem a szobába, 
S ott állt Ő, 
Érdeklőn, kedvesen 
 szakállal 
’Óh’ mondá az eszem, 
’veszélyes a szexepiled, 
csak mosolyogj, 
S ne mutasd ki női 
 gyengeséged!’ 
 
Szemei szürke vizű tavak, 
Baljában a Sámánok 
Örvénye halad, 
hasamban tűz, lángoló 
 szenvedély, 
S lelkem védtelenül rőt 
Lángjaiba vész … 
 
Nem, itt 
Nem ebben a valóságban, 
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Valamikor térben és időben, 
Egy letűnt világban, 
Ő engem karjaiban 
    tartott, 
S méhembe tőle 
Picinyek sora fogamzott –  
Fehér oszlopok közt 
  éltünk 
Rabszolgák olajozták 
Gyúrták sima testünk, 
Ő gazdag kalmárként 
  üzletelt 
S én Jézus tanításaiból 
Kaptam hitelt –  
A héber és pogány istenek 
Haragja megtalált, 
Osiris főpapja és 
A vak rabbi adtak 
Fejemre halált – 
S bár nem köveztek meg 
Mint a hetérákat, 
Inkább dobták 
Gyermektől nehéz testemet 
 az oroszlánnak. 
Ő állt és könnyektől 
Vakon nézte, 
Hogy az Egy és való 
Érték 
Fösvény életében – 
Bíbor-vér alkonyba 
Majd az Örök Álomba  
 réved… 

 

 

Út a Sivatagban 
 

Felcsavartam magam előtt 
 az utat, 
Jártamban rugdaltam 
Apró kavicsokat – 
Ködbe süppedt a vidék, 
Álom valóságba, 
S a felkelő Nap 
Fátylat vont arcára – 
Előttem az úton őz-mama 
 álldogált, 
Két kis őzikével, kíváncsian, 
 sután – 
Repdesett a lelkem 
Kecses varázsuktól, 
Szivárvány-köd hajnalív 
 ajándékától. 
Fekete éjjen reménytvesztett 
 álma 
Új értelmet talált 
E Fény-hasadásban. 

 
 
 

A végtelenség Titka 
 

Én vagyok a Végtelen, 
Én vagyok Ő! 
Én, az örökkön fogamzó 
 NŐ – 
Minden lény szívemből 
Sorsát meríti, 
Kezem érintése 
Nyugalmát menti – 
Fátylam lebbenése 
Életét jelenti, 
Álom mosolya 
Titkait megfejti – 
 
Én vagyok Ő, az örökkön 
 szülő 
Végtelen 
 NŐ! 
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Turóczi Péter∗ 
 

TISZA-VIRÁG 
Tragédia két felvonásban 

 
„Nem az a kérdés, hogy a mai pillanatban nekünk, akik itt tiszavirág életet élünk e földön, 

rövid hátralevő életünkre mi ad tűrhető egzisztenciát. 
Mi a magyar nemzet számára akarunk dolgozni. 

A magyar nemzet nem kérészegzisztenciára van berendezve, 
a magyar nemzetnek Isten kegyelméből századokon, évezredeken át kell élnie.” 

(Tisza István) 
 

SZEREPLÕK 
Tisza István    – Magyarország miniszterelnöke, ezredes, a Monarchia és a dualizmus meghatározó 

politikusa, főszereplő 
 

ifj. Andrássy Gyula    – Függetlenségpárti politikus, arisztokrata, Tisza politikai ellenfele 
Apponyi Albert    – Mérsékelt függetlenségpárti politikus, Tisza politikai ellenfele 
Berchtold – Külügyminiszter, befolyásolható és bizonytalan 
Burián István    – Tisza barátja, későbbi külügyminiszter 
Csernyák Imre    – A Katona Tanács elnöke, kirúgott százados, felbujtó 
Denise – Tisza unokahúga, törékeny nő, de erős; a háborúban ápolónő 
Ferenc József    – A dualizmust kiépítő Habsburg király 
Herczeg Ferenc    – Tisza és Horthy barátja, író 
Horthy Miklós    – Volt ellentengernagy, elkötelezett monarchista 
Hoyos – Berchtold kabinetfőnöke, követ 
IV. Károly    – Ferenc József utóda a trónon, határozatlan, békepárti fiatal király 
Károlyi Mihály    – Radikális baloldali arisztokrata, későbbi miniszterelnök, Tisza ellenfele 
Kéri Pál    – Károlyi személyi titkára, felbujtó 
Lehár Ferenc    – Zeneszerző, visszahúzódó művész ember, a darab zeneszerzője 
Molnár Ferenc    – Író, harsány bohém, a darab írója 
Nábob – A darab megbízója 
Olga – A Róheim-villa szobalánya 
Pogány József    – Gyilkos, korábbi újságíró, későbbi népbiztos 
Róheimné – A Róheim-villa tulajdonosa, aminek földszintjét Tisza bérelte 
Strürgkhk – Osztrák miniszterelnök 
Tiborcz József – Paraszt, frontkatona 
Tiszáné – Tisza felesége 
Tschirschky – Bécsi német nagykövet, szürke eminenciás 
Újságíró – Tisza állandó beszélgető partnere, radikális demokrata, költő 
Wekerle Sándor    – Többszörös miniszterelnök, optimista politikus 

Valamint miniszterek, katonák, képviselők, tábornokok, barátok rikkancs és komorna. 
                                                 
∗ Folytatásokban leközöljük Turóczi Péter TISZA-VIRÁG c. Tragédiáját. 



ÚJ MAGYAR DRÁMA 

 68 

 

ELSŐ FELVONÁS 

 
Elsõ rész 

 
Elsõ jelenet 
 

Lehár és Horthy áll a Róheim-villa kapujában. 
1919. március 20-a délutánján vagyunk a Hermi-
na úton. 
Esik az eső. Valaki nem messze közeledik. 
 

LEHÁR 
Úgy örülök, hogy összefutottunk kedves barátom, 
ne haragudj, hogy ide rángattalak, de időre kellett 
ideérnem, és nagyon szeretnék beszélgetni veled. 
Mióta is nem találkoztunk? 
 

HORTHY 
Hát, ha ma van 1919. március 20-a, akkor... (va-
karja a fejét, majd elneveti magát) ...akkor bizony 
már jó ideje. Valamikor a kilencvenes években 
beszélgettünk talán utoljára, mikor még tengerész-
karmester voltál Pólában. Emlékszel még hány-
szor átjöttél legénylakásomba? A Kukuskát is ott 
mutattad meg először. De jó volt énekelni, mikor 
te kísértél. Régi szép idők… (sóhajt) Póla is hol 
van már… 
 

LEHÁR 
Hát igen, azok voltak ám a nagy idők! Hallottam 
mi történt a kikötőben, mikor át kellet adnod a 
flottát. Döbbenet. Akkor most egyszerű polgár 
vagy? Hogy kerülsz Pestre? 
 

HORTHY 
Még ma is sírni támad kedvem, ha felidézem! 
Átadni a flottát azoknak a dilettánsoknak. Szé-
gyen. Nincs tisztségem, ha erre gondolsz, csak 
azért jöttem fel Kenderesről, hogy néhány bará-
tommal beszéljek arról, hogy mi lesz Magyaror-
szággal, hogyan kéne a továbbiakról gondolkodni. 
Pontosan miért is vagyunk egyébként itt? 
 

MOLNÁR (időközben ő is odaér a kapuhoz) 
Jó napot uraim! Molnár Ferenc vagyok. Jól sejtem, 
hogy ez a Róheim-villa? 
 

LEHÁR 
Igen, valóban ez az uram. Én Lehár Ferenc va-
gyok, ő pedig a barátom Horthy Miklós. Nagyon 
szeretem a műveit Molnár úr, tényleg őszinte tisz-
telője vagyok. Megkérdezhetem mi járatban van 
erre felé? 

MOLNÁR 
Nos én is csak tisztelettel adózhatok az ön zenei 
munkássága iránt Lehár úr. Egy névtelen levél 
nyomán jöttem ide, mely egy bizonyos feladat el-
végzésére kért, és 20 dollár előleget is tartal-
mazott, melyet további 80 követ a levél ígérete 
szerint, ha eljövök ide és vállalom a megbízatást. 
 

LEHÁR 
Csakugyan? Nos bármily furcsa jómagam is éppen 
emiatt vagyok itt. Mostanában eléggé elinflálódott 
a vagyonom, így a stabil valutában fizető munka 
aranyat ér még számomra is. 
 

HORTHY 
Úgy tűnik a művészet jól fizet manapság. Én nem 
is zavarnék tovább kedves barátom… 
 

LEHÁR    (félbeszakítja) 
Ellenkezőleg, szerintem mind a ketten szívesen 
beszélgetnénk a flotta utolsó parancsnokával, nem 
igaz, Molnár úr. 
 

MOLNÁR (becsenget) 
Nos, örömömre szolgálna. 
 

OLGA 
Parancsoljanak uraim, fáradjanak be! 
 

RÓHEIMNÉ (az ajtóban, illetve az előszobában 
kezdenek beszélgetni) 
Jó napot kívánok uraim! Önök az új földszinti 
bérlők, akiket az ismeretlen levél említett? 
 

MOLNÁR 
Úgy érti, nem Ön küldött nekünk levelet, melyben 
azt kérte, hogy fáradjunk ide? 
 

RÓHEIMNÉ 
Én bizonyosan nem küldtem levelet, sőt én is kap-
tam, mint az imént is említettem. 
 

LEHÁR 
Megtudhatnám mi állt az Önnek küldött levélben 
asszonyom? Tudniillik minket Molnár úrral azzal 
hívtak ide, hogy valamiféle megbízással kapcso-
latban egy titokzatos illetővel megbeszéléseket 
folytassunk. 
 

RÓHEIMNÉ (keresgél, majd egy levelet húz elő) 
Itt is van! Azt írja: Tisztelt Róheimné asszony! 
Azért bátorkodom levelemmel zavarni Önt, mert 
úgy értesültem, hogy az Ön házában az október 
végi sajnálatos események óta bérlőre vár a föld-
szinti házrész. Levelem célja az, hogy élve a lehe-
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tőséggel kibéreljem két hétre az említett ingat-
lanrészt. A borítékban megtalálja a fedezetet erre 
vonatkozólag. Két nap múlva két úr fog megjelen-
ni, akiknek kérem biztosítsa a villa földszintjét a 
mellékelt összeg fejében. Úgy gondolom, hogy az 
összeg az ezzel kapcsolatos összes többi kiadást is 
fedezi majd, kérem biztosítson számukra mindent, 
amire csak szükségük van. Ezen kívül arra is sze-
retném megkérni, hogy a levelemmel együtt érke-
ző csomagot is adja át nekik. Erőfeszítéseit hálá-
san köszönöm. Hódolattal: egy magyar nábob. 
Tessék, itt a csomag, amiről írt ez a bizonyos „ná-
bob.” A földszintet lakhatják, telefon a komódon, 
Olga a szobalány a szolgálatukra áll. (Molnár át-
veszi a csomagot, forgatni, rázogatni kezdi) 
 

LEHÁR 
Nos, ez felettébb érdekes. Nábob. Vajon ki lehet. 
Minden esetre köszönjük asszonyom a szívességét. 
Remélem kiderül, pontosan miről is van szó. 
 

RÓHEIMNÉ 
Igazán nincs mit, ha nem bánják, most visszavo-
nulok. Később találkozunk. (el) 
 

HORTHY 
Viszontlátásra asszonyom. Egyre érdekesebb ez a 
nap, most már kíváncsivá tett ez a magyar nábob. 
Biztos valami Jókai rajongó. Vajon mi lehet a cso-
magban? 
 

MOLNÁR (kibontja a csomagot) 
Ebben bizony százhatvan dollár van, egy köteg pa-
pír, illetve egy újabb levél. Most már engem is ha-
tározottan érdekel ez a történet. (elkezdi felolvasni 
a levelet, a hangja átvált a Nábob hangjára, mely 
szomorúan, de tárgyilagosan szól) Tisztelt Molnár 
és Lehár urak! Elnézést kérek a sok titkolózásért, 
de... 
 

NÁBOB 
...biztosíthatom önöket, hogy erre szükség van. A 
megbízóm úgy rendelkezett, hogy ilyen módon jár-
jak el, az ebből adódó kellemetlenségek miatt 
kérem tekintsenek el a haragtartástól. Az ügy, 
mely miatt most itt vannak, igen szenzitív jellegű. 
 

Bizonyára ismerik a ház szomorú történetét, 
amelyben állnak. Ott gyilkolták meg fél évvel ez-
előtt Tisza István volt magyar miniszterelnököt. 
Nos, a helyválasztás nem véletlen. A megbízatás 
ugyanis, amiért a mellékelt összeget kapják nem 
más, mint egy hiteles politikai portré színre vitele 

Tisza Istvánról, mely a mostani közhangulat és a 
kormány szólamaival szemben a valóságot kívánja 
bemutatni. A század fordulóról, a világháborúról, 
a Károlyi Mihállyal való ellentétéről, és a nemzet 
egyesítésének kísérletéről. Arra kérem Önöket, 
hogy törekedjenek az igazság bemutatására, hi-
szen megbízóm alapelvként rögzítette, hogy a mű 
céljának a nemzeti megbékélés, és az egység meg-
teremtése kell, hogy legyen. 
 

Mivel a történelem nem csak tényekből áll, így a 
feladat második része zenei betétek komponálása 
lenne a mellékelt versekhez, melyek az egyes fel-
villantott epizódokat kísérik érzelmi töltéssel. 
Ezen epizódok kiválasztása természetesen az 
Önök belátására van bízva. Nyugodtan kérjenek 
segítséget más művészektől, vagy információkat 
hiteles forrásoktól, ha erre szükségük van. Ha el-
készültek, a kész művet kérem hagyják majd a 
villában. Köszönöm nagyra becsült türelmüket, 
hogy meghallgattak, és hálás vagyok, hogy két 
ilyen kaliberű művész hajlandó foglalkozni a 
nemzet igazságának bemutatásával. Isten áldja 
Önöket! 
 

MOLNÁR 
...Egy magyar nábob. (hosszú szünetet tart) Nos 
Lehár úr, most már legalább tudjuk, hogy miért 
vagyunk itt. (bemennek a szobába) 
 
Második jelenet 
 

Helyszín a Róheim-villa földszintje, hall. Középen 
egy hosszú, csepp alakú asztal, a két végén két 
karosszék, a háttérben kandalló, és egy elhúzható 
tolóajtó a hátsó helyiségekhez. A szőnyegen egy 
elmosódott vörös folt. A fal mellett székek, szek-
rények, komód, rajta telefon. A csepp alakú asztal 
csúcsa felé egy zongora, nekitámasztva egy gitár. 
 

LEHÁR    (körbesétál a szobában, végighúzza az 
ujját a poros zongorán, leüt pár hangot) 
De miért éppen mi? Én nem ismertem személye-
sen Tisza Istvánt, és őszintén szólva a politika 
sem nagyon érdekelt soha. Én csak a zenében va-
gyok otthon, mondjuk a munka ezen kívül eső ré-
sze úgyis Önre vár Molnár úr! (Lehuppan a zon-
gora felöli karosszékbe) 
 

MOLNÁR (óvatosan leül a karosszékbe az asztal 
másik végén, és szedegeti ki a csomag tartalmát 
az asztalra, majd a levélbe mélyed) 
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Nem tegeződhetnénk Lehár uram? Ha már ilyen 
munkakapcsolatba kerültünk egymással, és úgy is 
mindketten művészek vagyunk. Talán az altenger-
nagy úr sem bánja ezt a bizalmaskodást. (Lehár 
vállat von és bólint, majd jelzi, hogy Molnár lökje 
felé a verskupacot, amit tanulmányozni kezd) 
 

HORTHY (a kandallónak támaszkodva áll, a tü-
zet próbálja begyújtani) 
Részemről a megtiszteltetés kedves Ferencek! 
(derültség) De a tréfát félre téve, nem borzasztó, 
ami ezzel a szegény, becsületes magyar emberrel 
történt?! (közben a vörös foltra mered). Itt egy 
vörös folt, a várban meg egy vörös gróf. Valami itt 
nincsen rendjén. Úgy döntöttem segítek nektek a 
munkában barátaim. A találkozóim úgysem lettek 
volna fele ennyire sem izgalmasak. 
 

LEHÁR (fel sem nézve a versekből) 
Ne politizáljunk Miklós. A politika veszélyes. 
Tisza István már történelem, az aktuálpolitika már 
csak viszonyulni tud hozzá. Károlyi úr viszont a 
kormányzó, vagy mi. 
 

HORTHY (ingerülten) 
Az kéne még, hogy Magyarországnak kormányzója 
legyen! Hiszen van királyunk, s egy ekkora orszá-
got egyben tartani csak nagyhatalmi tényezőként 
lehet. Számomra ez világos. A kis országokra jel-
lemző lavírozás a nagyhatalmak erőfitogtatásai kö-
zött a lehető legtávolabb áll hazánk vérmérsék-
letétől, s személyesen az enyémtől is. Károlyi a 
köztársasági elnök, bármit is jelentsen ez egy ki-
rályságban közjogilag. 
 

MOLNÁR (cinikusan) 
Nos, kedves barátom azt hiszem nem kell már so-
káig egyben tartani ezt az „ekkora” országot. Nem 
hallottad még, hogy a derék Vyx alezredes elhozta 
ma a jó köztársasági elnökünknek a béke felté-
teleit? Mínusz kétharmad Magyarország, plusz egy 
csomó jóvátétel. A jövő elkezdődött… 
 

HORTHY (kiabál) 
Gyalázat! Árulás! (a telefonhoz rohan és fojtott 
hangon hosszan egyeztetni kezd) 
 

LEHÁR (színpadiasan nagy mozdulatokkal be-
szél) 
Megmondtam, hogy a politika veszélyes. Szegény 
Miklós még agyvérzést kap a végén. Az én mű-
vészi felfogásom az, hogy megvetem a politikát, 

ugyanannyira nem szolgálok senkit. Tőlem 
jöhetnek, mehetnek rendszerek, én jól akarok él-
ni, és ennek záloga a szabadon lebegő értelmiségi 
lét! Meg aztán amúgy is Bécsben élek. 
 

MOLNÁR 
Magam is úgy hiszem, hogy a művészetnek poli-
tika semlegesnek kell lennie. A népszerűség az 
első, hiszen abból élünk. Aligha hiszem, hogy hol-
nap elfoglalják e házat egy ideológia nevében, 
vagy felforgatják a várost. Nevetséges. Nem túl jó, 
hogy lenyúlják az ország nagy részét, de hát mit 
tud tenni egy magamfajta szófaragó ez ellen? (el-
réved egy pillanatra, majd felocsúdva) Nem kéne 
munkához látnunk Lehár uram? 
 

LEHÁR 
De bizony, hogy kéne. Nagyon érdekes ez a meg-
bízás, bevallom nagy kedvem van hozzá! Csak ez 
a meghűlés ne kínozna így, jól esne egy kis szív-
erősítő. (kiált) Olga kisasszony! 
 

OLGA 
Parancsoljon uram, mivel szolgálhatok? 
 

LEHÁR 
Legyen szíves hozzon nekem egy pohár konyakot, 
és egy Esti hírlapot! Ja és valami cigarettát is. 
Molnár úr, te is kérsz? 
 

MOLNÁR 
Igen, benevezek, és szerintem a mi Miklós bará-
tunkra is ráférne egy ital. Ha szabad megjegyez-
nem, Ön rendkívül bájos, Olga kisasszony. (ráka-
csint) 
 

OLGA (elpirul) 
Máris hozom uraim! 
 

HORTHY (leteszi a telefont nagy erővel és körbe-
körbe kezd járkálni) 
Ez egyszerűen hihetetlen! Ezt a szemérmetlen ar-
cátlanságot! Egy kis alezredes, egy aktatologató! 
Még annyira sem tisztelnek, hogy egy tábornok 
jöjjön! Gyalázat! Valamit tenni kell, de most 
sajnos semmit sem lehet. A barátaim azt mondták 
maradjak itt, mert valami készül, a polgáriak le-
mondása küszöbön van. Most mindenki kivár. 
Legszívesebben puskával mennék ez ellen a gaz-
ember francia ellen! Bárcsak lenne egy erős kezű 
vezetőnk, aki nem hagyja magát. Ez a Károlyi még 
a kardot sem bírja el, hogy mondjak valami ide-
vágót is. Tisza, bár rövidlátó volt megalázó módon 
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kardlapozta meg egy párbaj alkalmával. Azt 
mondják onnan fogva lett Károlyi ősellensége. 
 

MOLNÁR 
Ez az epizód tetszik. Beletehetném a darabba. 
Persze, ha így ábrázolnánk Károlyit alaptalanul az 
erősen szembemenne a megbízó kérésével. Ettől 
függetlenül azért ahhoz is kéne valaki, hogy Tiszát 
hitelesen ábrázoljuk. Jó lenne, ha lenne valaki, 
aki mondjuk ismerte Tiszát, és még írói vénája is 
van. 
 

HORTHY 
Mit szólnál Herczeg Ferenchez? Ő szerkesztette 
Az Újságot, képviselő társa is volt Tiszának, s 
ráadásul drámaíró. Én nagy tisztelője vagyok a 
munkásságának. 
 

MOLNÁR 
Csak hírből ismerem. Nem nagy tehetség, de ez 
most nem is fontos. Ha tényleg tud segíteni, akkor 
felhívom, az ötlet jó. (a telefonhoz sétál és tárcsáz-
ni kezd, a központtól kéri Herczeget. Közben ki-
szól oldalt) Te boldogulsz Lehár uram? 
(közben Olga bejön és leteszi a kért dolgokat az 
asztalra. Molnár végig követi a mozgását a sze-
mével. Horthynak sikerül begyújtani a tüzet) 
 

LEHÁR 
Tetszik az ötlet a párbajról. Találtam is egy verset, 
ami illene ide. Meglátjuk mire megyek vele. (átül 
a zongorához, rágyújt, nagyot húz a konyakból, 
majd a zongora tetejére teszi. Motyogva és akkor-
dokat próbálgatva munkához lát.) 
 

MOLNÁR (leteszi a telefont és rágyújt) 
Na, úgy tűnik sikerült. Herczeg polgártársat ér-
dekli a dolog. Azt mondja mindent tud Tiszáról, 
amit tudni lehet. Hát ezt majd meglátjuk. Min-
denesetre, hogy képviseltetve legyen a másik fél 
is, én majd védem a vörös grófot, hogy korrektek 
legyünk, félek Herczeg mester csöppet elfogult 
lesz, legalábbis szavaiból ezt szűrtem le. Csinos 
lány ez az Olga nem? (fejével az ajtó felé biccent) 
 

HORTHY (megvetően) 
Úgy látom nem lesz megerőltető Károlyit védened. 
Alkohol, nők, dohány, szerencsejáték. A laza er-
kölcsök királya, és ő papol nekünk. Jobb lenne, 
ha te is inkább a munkára koncentrálnál! 
 

MOLNÁR (gúnyosan) 
Csigalom parancsnok, ez nem a flotta! Nem vetem  

meg az életet, ha úgy tetszik ebből a szempontból 
mindenképpen Károlyival értek egyet, és nem a 
puritán Tiszával. Lesznek itt elegen, akik mellé 
állnak majd. Én meg legalább önigazolást nyerek! 
 

HORTHY(kicsit sértődötten) 
Ahogy tetszik, tollforgató. Ha a kardod olyan éles 
lenne, mint a nyelved, és úgy forgatnád, mint a 
szavakat, talán a háborút is megnyertük volna. De 
hát valakinek haditudósítónak is kell lennie. 
 

LEHÁR (egy pillanatra felnézve) 
Elég lesz urak, sok a dolgunk. Hagyjuk a vitát 
más napra. Jön az ihlet, csendet szeretnék, kap-
játok el a lába szárát ti is, és dolgozzunk, amíg e 
kegyelmi állapot tart! 

 
Harmadik jelenet 
 

Lehár zongorakíséret mellett elkezdi énekelni a 
verset. A harmadik versszak után bejön egy jegy-
zetfüzetes újságíró, és a negyedik versszaktól ő 
énekel tovább, miközben a színpadot átrendezik 
az Országgyűlés üléstermévé. 
 

Rohanunk a forradalomba 
 

Utólszor raktak katonákat, 
Pandúrt s vérebeket nyakunkba: 

Végig-kacag vidám testünkön 
Győzedelmes tervünk: a Munka. 

Mi megmunkáltuk, hajh, jól a lelkek, 
Rabságok, sebek, búk és keservek 
Izzadtságos, rossz, magyar földjét 

S ha most támadunk, le nem vernek. 
 

A csúf Halált itt vetették el 
Soha-soha ki-nem-kelésre 
És ma mégis a Duna-tájon 
Legbujább a harag vetése 

S itt liheg a Halál virradatban, 
Mint szabadulás hite a rabban, 

Ez a legkülömb élet-sejtő 
Ma nálunk jár-kél legvigabban. 

 

Néztek bármerre, sorsot láttok 
És isteni robbantó kedvet, 
Élettel-kináltak aggódnak 

S buta haldoklók lelkesednek: 
Nép készül az ó selejtes bűnre 
S mielőtt a régi mód letünne, 
Már összefogva az új itt áll 
Glóriásan és fölkészülve. 
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Minden a Sorsé, szeressétek, 
Őt is, a vad, geszti bolondot, 
A gyujtogató, csóvás embert, 

Úrnak, magyarnak egyként rongyot. 
Mert ő is az Idők kiküldöttje 

S gyujtogat, hogy hadd hamvadjon össze 
Hunnia úri trágyadombja, 

Ez a világnak nem közösse. 
 

Bécs, babona, gróf-gőg, irigység, 
Keletiség, zsandár, alázat, 
Egy Isten se tudná lefogni 
Ereinkben ma már a lázat. 

Ma még tán egymást összetévesztjük, 
Holnap egy leszünk, észre se vesszük. 

Ölés s tisztítás vágya gyúlt itt, 
Tegyünk a tűzre, ébresztgessük. 

 

Hallgassátok az esték zümjét 
S friss sóhaját a reggeleknek: 

Budapestnek futós uccáin 
S falvak csöndjén dühök remegnek. 
Süpped a föld, ha súlyosat hágunk, 
Olyat látunk, amit sohse láttunk: 

Oldódik a nyári melegben 
Fagyos, keserves, magyar átkunk. 

 

Eljött hát végre a pusztánkba 
Isten szent küldöttje: a Sátán. 
Szüzek voltunk a forradalmak 
Magas, piros, hős nászi-ágyán. 
De bőrünk alól kisüt lobogva 

Már vérünk, e bús, mindeddig lomha. 
Csönd van, mintha nem is rezzennénk 

S rohanunk a forradalomba. 
 

1912. június 4-én járunk, a pulpituson Tisza elnö-
köl, az ellenzékiek igyekeznek élni az obstruk-
cióval.  
Borzasztó hangzavar bontakozik ki, kereplők, do-
bok, sípok. Az újságíró a karzatra ül. 
 

TISZA (fásultan mondja a mellette ülő jegyzőnek) 
A parlament, mint az üres malom, csak zakatol, de 
nem őröl. Túl rég óta van ez már így… 
(emelt hangon) Elég legyen! Ez tűrhetetlen uraim! 
Az Országgyűlés méltóságát veszélyeztetik állatias 
viselkedésükkel. Tán azt kívánják, hogy Európa, s 
az egész nyugati világ Magyarország nevének hal-
latán húzza mosolyra a száját?! Mikor e pulpitust 
elfoglaltam megfogadtam, hogy letöröm az obs-
trukciót, s a rendet visszaállítom, mert fontos dol-

gokról kell döntenünk e fontos időkben, s nem 
méltatlan játékokkal húznunk az időt, mint holmi 
gyerekek. Önök kényszerítenek rá, hogy éljek 
tisztségem kivételes jogaival… A többség akaratát 
érvényesíteni kell… 
 

ANDRÁSSY (kereplőt pörgetve) 
Az Ön cselekedetei ízléstelenek! Ön cirkusszá 
alacsonyítja a parlamentet! 
 

TISZA (int az ajtóban megjelenő rendőröknek, 
hogy kezdjenek intézkedni) 
Vajon az ülésteremben sípot fújva és dobot verve 
megjelenni, vagy egy tisztes gyülekezetet az efféle 
jelenetektől megóvni jelent cirkuszi magatartást? 
Ne válaszoljon, csak költői kérdés volt. Az obs-
trukció hasonlatos egy krónikus szervi bajhoz, 
melyet, mint olyant csak operációval lehet eltávo-
lítani. A Jóisten kegyelméből az én szívemben na-
gyon kevés gyűlölet, és nagyon sok szeretet szá-
mára van elég hely. Ezért döntésemre csakis a 
közügy szolgálata, s lelkem igaz felindulása volt 
hatással. Nem nyitom meg addig az ülést, amíg ez 
a cirkusz itt tart… 
 

KÁROLYI (fuldokolva a dühtől) 
Gyalázat amit csinál házelnök úr! Ez a leg-
messzebb menőkig házszabályellenes, és autoriter 
viselkedés, ami megengedhetetlen. Nem vagyok 
ahhoz szokva, hogy rendőrök inzultáljanak gróf úr! 
(az odaérő rendőrnek) Vegye le rólam a mocskos 
kezét! Gyalázat! Hová lett Magyarországról a szó-
lásszabadság? (kapálózik, hadakozik a rend-
őrökkel) 
 

TISZA (fáradtan lekönyökölve) 
A szólásszabadságot azok veszélyeztetik, akik e 
joggal visszaélnek urak! Ha az urak az obstrukció 
fegyveréhez nyúlnak, csak két dolog között vá-
laszthat a többség. Vagy megalkothatja a rend-
szabályokat, amelyek a parlament működését a 
képviselő urak bármely ellenszegülése dacára biz-
tosítják, vagy hagyja elzülleni, csődbe jutni a ma-
gyar parlamentet. 
 

ANDRÁSSY (a padokon ugrálva) 
Az ellenzék is a parlament része! A nélkülünk 
megszavazott intézkedések sárba tiporják a parla-
mentarizmust, így nem is tartjuk magunkra nézve 
kötelező erejűnek azokat! Ezzel nem ér el semmit 
Tisza gróf! 
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TISZA 
Parlamenti szokások által szentesített eszköznek 
az obstrukciót sem itt, sem sehol a világon nem 
tartják. A házszabályoknak a hatékony törvényal-
kotási munkát kell garantálniuk, céljukat vesz-
tenék, ha annak megbénítására, s a parlament te-
hetetlenségre kárhoztatására használnák fel azo-
kat. Talán azt akarja, hogy az egész világ haldokló 
oroszlánt lásson a magyar nemzetben?! 
 

ELLENZÉK (sokakat már lökdösnek kifelé a ren-
dőrök) 
Alávaló! Hitvány gazember! Közönséges kapca-
betyár! Becstelen! Bitang gazember! 
 

JUSTH (vérvörös fejjel) 
Ön a legnagyobb katasztrófa Tisza gróf, ami a ma-
gyarsággal valaha történt! A török, a tatár mind 
csak jó szándékú építő munkás, ahhoz képest, 
amit Ön művelt a hazával! Kossuth Lajos forog a 
sírjában uram, remélem nem sokára Ön is hason-
lóan tesz majd, s akkor talán Magyarország még 
megmenekül! 
 

APPONYI (megvetően) 
Ez nem parlament többé, hanem kocsma! Azzá al-
jasította Ön! (int a rendőrnek, és kalapját felvéve 
magától kisétál méltóságteljesen) 
 

KÁROLYI (sírva fakadva a tehetetlen dühtől, át-
kozódva, egy rendőr karjában kapálózva) 
Bármi is fog történni ebben az országban, én átgá-
zolok magán Tisza gróf! Összezúzom Önt és a 
pártját, fényes bosszút veszek, s akkor bánni fogja 
majd, hogy Károlyi Mihályt kidobatta, s sárba ti-
porta a szabadságjogokat! Emlékezzen erre a nap-
ra Tisza gróf! Gondoljon majd rám az utolsó pilla-
natokban! 
 

TISZA (szánakozó fél mosollyal, szórakozottan a 
csengővel játszva) 
Justh a vörös ökör! Milyen szép példány! De az 
ökrök nem valók politikusnak uram, s állam-
férfiak sem lesznek soha! (Károlyihoz fordulva, 
atyáskodóan) Nem kell olyan komolyan venni ezt 
Mihály, majd ha tudnak kulturáltan viselkedni, 
természetesen azonnal visszajöhetnek az urak. A 
többség akarata azonban szent! Ezt nem árt meg-
tanulnia, ha ezen a pályán akar maradni! Ré-
szemről ebben nincs semmi személyes érzelem! 
(ültében kiegyenesedve, kicsit elrévedve) Önök 
azt mondják, nekem rögeszmém a házszabály-

reform, és csodaszert látok benne. Ó, nem! A ház-
szabályreform önmagában véve semmi, annak egy 
egységes nemzeti politika egész rendszerével kell 
kiegészítődnie, hogy eredményes legyen. De igen-
is állítom, hogy a házszabályreform mellőzhetetlen 
előfeltétele egy egészséges nemzeti politikának! 
Hát ez az, aminek a szellemében cselekszem. El 
fog jönni az idő, amidőn keserves tapasztalatok 
árán fogja a nemzet nagy többsége megtanulni, 
hogy nekünk volt ebben a kérdésben igazunk… 
 

(végre minden ellenzékit kivisznek a rendőrök, a 
kormánytöbbség bejön az ülésterembe, rendezi so-
rait. Tisza megigazítja szemüvegét, és hivatalos 
hangvételre vált.) 
 

Tisztelt képviselőház! (Halljuk! Halljuk!) A mai, 
1912. június 4-i ülés megnyitását ismét sajnálatos 
incidensek késleltették, amelyekre vonatkozólag 
rövid jelentést kell tennem a háznak. (Halljuk! 
Halljuk!) Mint azt láthatjuk, egy ellenzéki képvi-
selő úrnak sem sikerült a normalitás keretein 
belül maradnia, és úgyszintén az ülésteremben... 
 

KOVÁCS GYULA    (felindultan) 
Van még itt egy ellenzéki képviselő! (az újságírók 
karzatáról az ülésterembe ugrik, s többször rálő 
Tiszára, ám nem találja el. Megpróbál magával is 
végezni ennek láttán, de ez sem sikerül. Általános 
zűrzavar, sok kormánypárti ráveti magát, ütni-
rúgni kezdik, illetve az újságírók páholyát is 
többen megrohanják) 
 

KORMÁNYPÁRTIAK (élénk felkiáltások) 
Éljen Tisza! (Hosszas éljenzés és taps.) 
 

ÚJSÁGÍRÓ (felháborodottan) 
Na de képviselő urak! Már nem csak a szólás-, de 
a sajtószabadság sem szent?! Fékezzék az indu-
lataikat fiúk, ez nem a birkózó edzés! (gyakorlott 
mozdulatokkal üt le többeket is, élvezi kicsit azért 
a helyzetet. Egy ütés mégis eltalálja, s többen is 
belerúgnak a földön.) 
 

TISZA (nyugtatóan, de emelt hangon) 
Urak! Urak! Urak! A most lefolyt eset egy sze-
rencsétlen őrültnek cselekedete volt, aki kivonta 
magát az igazságszolgáltatás keze alól. (Úgy van! 
Úgy van!) Azt hiszem, az ő eljárása és sorsa felett 
azzal a részvéttel térhetünk napirendre, amivel 
minden őrült embernek szomorú viselkedése fe-
lett. Kérem ne süllyedjünk le erre a szintre, őriz-
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zük meg a nyugalmunkat! Elnézést kérek az új-
ságíró uraktól. Ezt a szerencsétlent vigyék ki in-
nen, (rámutat a véresre vert Kovácsra), és gondos-
kodjanak, hogy soha többé ne tehesse be ide a lá-
bát, és zavarja meg a törvényalkotó munkát. Kö-
szönöm! (rendőrök kiviszik az eszméletlen Ková-
csot, a viszonyok rendeződnek.) 
 

KORMÁNYPÁRTIAK (élénk helyeslés, és felki-
áltások) 
Éljen Tisza! Éljen a parlamentarizmus meg-
mentője! 
 

TISZA (hivatalosan, szónokolva) 
Tisztelt Ház! Felveszem előterjesztésem fonalát. A 
mai ülés megnyitását újból sajnálatos incidensek 
zavarták meg. A rendteremtés módjával kapcsolat-
ban rövid magyarázatot szeretnék adni dönté-
seimre. (Zaj. Halljuk! Halljuk!) 
 

Széles e világon már beállt minden parlamentben 
az a szomorú kényszerhelyzet, hogy egyes renitens 
tagokkal szemben karhatalmat kellett alkalmazni. 
Kérdem én: Beszél-e valaki a parlamentarizmus 
klasszikus hazájában, Angliában, vagy Franciaor-
szágban, Németországban arról, hogy szennyfolt 
és szégyen érte az angol vagy francia vagy porosz 
képviselőházat és az illető nemzetek parlamen-
tarizmusát azért, mert egyes, a parlament méltósá-
gát sértő magaviseletet tanúsító képviselőket 
rendőri karhatalommal kellett eltávolítani? (Igaz! 
Úgy van!) 
 

Azt hiszem, minden egészséges érzékkel bíró 
nemzet közvéleménye csak azt állíthatja, hogy az 
a fegyveres erő, amelyet maga a parlament ille-
tékes vezetése hoz be azért, hogy rendet csináljon 
a parlamentben, az nem csorbát ejt a parlamen-
tarizmuson, (Igaz! Úgy van!) hanem ellenkezőleg: 
akkor érhetné kiköszörülhetetlen csorba a parla-
mentet, ha a parlament a maga renitens tagjaival 
szemben a saját rendjét fenntartani nem tudná. 
(Igaz! Úgy van! Élénk helyeslés.) 
 

Azt tudom mondani tehát, hogy amint e szék el-
foglalása előtt és után is minden e házban tett cse-
lekvésemben, most is az a vezérszempont vezetett, 
hogy a magyar nemzet becsületét, és nagyságát ki-
fejezésre juttató képviselőház tekintélyét, méltósá-
gát, súlyát és hatalmát emeljem. Abban a nyugodt 
meggyőződésben vagyok, hogy mindaz, amit tet-
tem, ezt a célt fogja szolgálni. (A képviselők fel- 

állnak. Hosszantartó zajos éljenzés és taps.) 
 

Most pedig folytassuk ülésünket az első napirendi 
ponttal, a házszabályreform vitájával, majd pedig 
a véderő törvény végszavazásával! 
 

Elkezdődnek a felszólalások, Tisza átadja az ülés 
vezetését, és elhagyja az üléstermet 
 
Negyedik jelenet 
 

A helyszín a parlament folyosója. Az újságíró ki-
megy Tisza után, akit az ablak mellett szivarozva 
talál. 
 

ÚJSÁGÍRÓ (cigarettát illeszt a szájába) 
Elnézést gróf úr, tudna esetleg tüzet adni? A ve-
rekedés közben odalett a gyufás dobozom is, egy 
fogammal egyetemben. 
 

TISZA (végigméri az újságírót, majd átnyújt egy 
doboz gyufát) 
Sajnálom a történteket uram. Higgye el, magam is 
mélységesen meglepődtem a parlamenti színvonal 
e kétségbeejtően mélyre való lesüllyedésén. Pedig 
én láttam már egy-két dolgot életemben. Elég ha 
csak az 1904 decemberi eseményekre gondol… 
 

ÚJSÁGÍRÓ 
Akkor az üléstermet verték szét az ellenzékiek, 
most meg az újságírókat a kormánypártiak. Kor-
rekt. A fogamért cserébe lenne kedve válaszolni 
néhány kérdésre? Tudja a pénzből, amit egy ilyen 
interjú áráért kapnék a lapomnál akár még arany-
ból is csináltathatok egy új fogat magamnak. 
 

TISZA 
Én az előbb mindent elmondtam ezzel az esettel 
kapcsolatban, amit el akartam. Talán nem hallott 
az imént? 
 

ÚJSÁGÍRÓ 
De, hallottam a gróf urat. A kérdéseim nem kizá-
rólag a mai incidensre korlátozódnának. 
 

TISZA 
Szívesen beszélgetek Önnel, amíg a szivarom ég, 
de lapinterjút nem kívánok adni. A fogfájását így 
nem áll módomban enyhíteni, de a kíváncsiságát 
talán igen. 
 

ÚJSÁGÍRÓ 
Nos, úgy is jó. Egyébként mi már találkoztunk, 
éppen az előbb említett évben. Audiencián voltam 
Önnél tanulmányaimhoz ösztöndíjat remélve. 
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TISZA (nagyot szív a szivarból, majd a füst kifú-
jásával mondja) 
Bizonyára úgy volt Uram. 
 

ÚJSÁGÍRÓ (kicsit habogva, sértetten) 
Nem számít. Mit gondol elmaradott ma Magyar-
ország a nyugattal szemben? Mit gondol a kultu-
rális életről? 
 

TISZA (kioktatóan) 
Nézze, a magyar nemzet sorsát az biztosította egy 
viszontagságos évezreden át, hogy szerves kapcso-
latban tudott maradni a nyugattal. Elsajátította a 
nyugati kultúra összes vívmányait, de annak csak 
egészséges hajtásait ültette át a nemzeti élet tala-
jába. Mindezt pedig úgy tette, hogy nemzeti egyé-
niségének, speciális viszonyainak, érdekeinek és 
felfogásának megfelelően alakította azt át. El kell 
választanunk a búzát a konkolytól. A hagyomány 
és a haladás nem ellentétei, hanem kiegészítői 
egymásnak. 
 

ÚJSÁGÍRÓ 
A nemzet nagy része nem értene egyet ebben Ön-
nel. Mit üzen nekik, a progresszíveknek, a kávé-
házak világának, ahol a Nyugat című folyóirat a 
műveltség fokmérője, és ahol úgy gondolják, hogy 
Magyarország „nagy sivatag”, „elvadult táj”, eset-
leg „magyar ugar”? 
 

TISZA (mélységes megvetéssel, és dühvel) 
A Nyugat, és írói levéltetűk a magyar kultúra pál-
mafáján. Ez az orgánum a legveszélyesebb deka-
dencia, a hazafiatlanság és a morális hanyatlás 
együttesének szimbóluma. A Nyugat a pöffesz-
kedő jöttmentek üres feltűnéshajhászása, amely 
joggal számít a félművelt tömeg ízléstelenségére, 
akiket Ön a kávéházak népének nevezett. Hála a 
Nyugatnak, szinte drótnélküli távírón érkezik hoz-
zánk a hanyatló latin kultúra minden beteges 
tünete. Bölcsészeink, szociológusaink, költőink és 
piktoraink őrjöngő dervistáncban reprodukálják 
előttünk a súlyosan beteg francia lélek minden 
kórtünetét. Mi azonban, akik e beteg irányzatok 
elleni küzdelmünkben az élet, a szabadság, a 
munka mellett emeljük fel szavunkat, bizonyára 
nem a sötétség a reakció elmaradt lovagjai va-
gyunk, ahogy Magyarország sem „elvadult táj”, 
vagy „magyar ugar”. 
 

ÚJSÁGÍRÓ (kajánul mosolyogva) 
Bizonyára így van Uram. De ha már a szabadság  

és a munka mellett emelik fel a szavukat, és az 
egész nemzet érdekében cselekszenek, miért nem 
hagyják, hogy a nemzet nagyobb része is megkap-
hassa a választójogot? Most akkor egy a nemzet, 
vagy nem? 
 

TISZA (meggyőződésesen) 
Ez az önmagát szabadgondolkodásnak álcázó mo-
dern magatartás, melyet szemmel láthatólag Ön is 
űz, kizárólag a materiális létharc sivár ösztönére 
koncentrál, mintha a hazafiság ösztönének bármi 
köze is lenne az éhes gyomorhoz. Maguk „sza-
badgondolkodók” a félműveltek türelmetlensé-
gével hurrognak le minden sajátjuktól eltérő véle-
ményt. Az egyén morális kötelessége az, hogy 
saját boldogulását csakis a nemzet nagyságán és 
boldogulásán keresztül keresse. A választójog nem 
jutalom, hanem állami megbízatás, az állam által 
az egyénre ruházott közjogi kötelesség, közjogi hi-
vatás, amellyel való felruházásnál az állami köz-
érdek szempontja a döntő. Az egyénnek alá kell 
rendelnie magát a nemzet érdekeinek. 
 

ÚJSÁGÍRÓ (értetlenül, dühösen) 
 

Akkor mi az Ön megoldása gróf úr? Azt hittem 
Ön, mint liberális, mint szabadelvű a demokra-
tizálást tűzte ki célul? A társadalmi ellentétek las-
san szétvetik az országot! 
 

TISZA (békülékenyebben) 
 

Igazi nemzeti élet és erő, valódi viruló gazdasági 
és szellemi kultúra csak ott lehet, ahol a társada-
lomnak különböző tényezői, ha elválasztja is őket 
egyszer-másszor a gazdasági érdekeik közti kü-
lönbség, ezeket le tudják győzni, ki tudják egyen-
líteni, és fel tudnak olvadni egy, a nemzet nagy 
céljai szolgálatában álló társadalom kebelén. A 
kis magyar nemzetnek ez az egyetlen lehetősége a 
fennmaradásra. Tehát a cél valóban az általános 
választójog, de a népet rá kell nevelni, hogy e 
joggal kellő kötelezettségérzet mellett élhessen. 
Fokozatosan kell bevenni a politikai jogok sáncai-
ba azokat, akikre az állami élet nagy érdekeinek 
gondozása aggály nélkül rábízható. Akik az 
azonnali teljes és általános választójogot propagál-
ják, azok saját demagóg érdekeik megvalósulását 
látják ebben, amely csak zsarnoki uralomhoz ve-
zethet. 
 

ÚJSÁGÍRÓ 
Elfogadom az érvelését, de messzemenően nem  
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értek egyet vele. Abban igaza van, hogy a nemzeti 
megbékélésnek ideje lenne, különben végleg ket-
tészakad a közélet. Egy utolsó kérdést engedjen 
még meg gróf úr. Károlyi gróffal milyen a kap-
csolata? Mit gondol fognak beszélgetni valaha 
még, vagy antagonisztikussá vált az ellentét? 
 

TISZA 
Nekem semmi bajom nincs Károlyi gróffal. A vi-
selkedését kritikán alulinak tartom, de mint em-
bert nem gyűlölöm. Szívesen beszélgetek vele 
bármikor, erre holnap délután talán alkalmam is 
lesz a Kaszinóban. Ne haragudjon, indulnom kell. 
Viszlát! (el.) 
 

ÚJSÁGÍRÓ (utána kiált mosolyogva) 
Köszönöm az interjút a Nyugat írói és olvasói 
nevében! 
 

(maga elé motyogva, a jegyzetfüzetét nézegetve) 
 

A házelnök úr intellektuális képességei kultúr-
társadalmakban még egy átlagos hivatalnok nívó-
ját is alig-alig érnék el. Micsoda nap. Ebből jó 
vezércikk lesz. Interjúként használhatatlan a sok 
ömlengő frázis miatt. Egy biztos, június 4-e, 
amikor ez az egész elkezdődött szomorú nap lesz a 
magyar történelemben. 

 
Ötödik jelenet 
 

A helyszín a Kaszinó, ahová Tisza éppen megér-
kezik a következő nap délutánján. A Kaszinó egy 
előszobából, egy szalonból és egy vívóteremből 
áll. A szalonban pamlagok, asztalok, újságok, szi-
varfüst, kisebb bár. A vívóteremben pást, esz-
közök. Az előszobában egy komornyik. Az utcáról 
beszűrődik egy rikkancs hangja, aki a Nyugatot 
árulja a Tiszáról szóló vezércikkből idézve. Mi-
közben Tisza a kabátját és a kalapját veszi le az 
előszobában, a rikkancs hangja hallatszik. 
 

RIKKANCS 
Tisza István a demokrácia ellensége! Sosem lesz 
választójogunk? Megvert újságírók, lövések és ve-
rekedés a parlamentben! Minden ellenzékit kive-
zettek! Június 4-e gyásznap a magyar történelem-
ben! A Nyugat legújabb száma! Csak három forint, 
tessék-tessék! 
 

TISZA (belép a Kaszinóba, egy csoport beszélgető 
mágnáshoz lép, mindenkivel kezet fog) 
Jó napot uraim! Nem látták Vojnich Sándor bárót? 

Megbeszéltünk egy közös vadászatot a hétvégére, 
de sajnos nem lesz módomban elmenni egyéb te-
endőim miatt. 
 

PALLAVICINI 
Mintha láttam volna, talán a vívó teremben van, 
de nem vagyok benne egészen biztos. 
 

TISZA (sietősen tovább indul) 
Köszönöm, megyek megnézem! 
 

A szalon vívóteremhez közelebbi oldalán Károlyi 
sétálgat feszülten föl-le, hátrakulcsolt kézzel. 
 

TISZA (futólag kezet nyújtva) 
Szervusz Mihály! Hogy s mint vagy? (Károlyi elsé-
tál mellette hátrakulcsolt kézzel és sértődött arc-
kifejezéssel.) 
Nem hallottad Mihály? Én köszöntöttelek. (fur-
csállva) 
 

KÁROLYI (dacosan) 
Hallottam, de ne nyájaskodjunk egymással. A tör-
téntek után nem akarlak ismerni. 
 

TISZA (hűvösen) 
Nekem így is jó! 
 

Tisza bemegy a vívóterembe, ahol Vojnich Sán-
dorhoz lép, suttogva tárgyal vele, majd Vojnich úr 
elindul kifelé a szalonba, Tisza pedig járkálni és 
bemelegíteni kezd. Eközben kint Károlyi Palla-
vicini Györggyel teszi ugyanezt, s a két segéd a 
szalon közepénél találkozik. 
 

VOJNICH (hivatalos hangon) 
Tisza István képviseletében jöttem, mint a házel-
nök úr párbaj segédje. A gróf azt kéri nevezze meg 
az Ön segédeit Károlyi gróf, valamint a küzdelem 
módját, hogy az Önök közt kialakult konfliktus 
miatt a Tisza grófot ért becsületsértésért párbaj 
keretében lehessen elégtételt venni. Tisza gróf 
megkívánja védeni becsületét, így párbajra hívja 
ki Önt, Károlyi gróf. 
 

Javasoljuk, hogy a vívóterem közelsége miatt 
kardpárbajra kerüljön sor. Milyen fegyvernemek-
kel és feltételekkel vállalja az Ön párbajozója a 
megméretést? 
 

PALLAVICINI 
Jómagam vagyok Károlyi gróf segédje. A helyszínt 
és a kardpárbajt a gróf úr elfogadja. Javasoljuk, 
hogy a párbajt félnehéz lovassági kardokkal, csak 
nyakbandázs alkalmazásával, szúrást megenged-
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ve, a teljes harcképtelenségig vívják meg az ellen-
felek. Hacsak Tisza grófnak rövidlátása okán 
nincs ellenvetése. 
 

VOJNICH 
Tisza gróf beleegyezik a feltételekbe, kérem kö-
vessenek, és tisztázzák a felek mielőbb a konf-
liktust. Vállalom a vezető segéd szerepét. 
 

Tisza és Károlyi felállnak a pást két oldalán, majd 
Vojnich „Rajta” kiáltása után hosszan vívni kez-
denek. Tisza nyugodtan, kimérten megfontoltan 
támad, míg Károlyi dühből, de összeszedetlenül. 
Károlyi hamarabb kimerül, folyamatosan körbe 
hátrál a teremben. Több lapos vágás is éri, Tiszát 
is egy tőle. Végül a karján egy éles vágás éri 
Károlyit, amitől elesik és vérezni kezd. 
 

PALLAVICINI 
Párbajozóm harcképtelenné vált. Kérem a párbaj 
beszüntetését. 
 

VOJNICH 
A párbaj véget ért. A párbajt Tisza István gróf 
nyerte. Kibékülés nem történt. 
 

KÁROLYI (kimerülve, de dühösen a földön 
fekve) 
Én Önt innentől kezdve nem ismerem Tisza gróf! 
Talán a vívásban legyőzött most, de megfogadom, 
hogy a nemzet ügyében nem fog legyőzni, s min-
den eszközzel azon leszek, hogy Önt megsem-
misítsem, mint a demokrácia, a jóérzés, és az 
igazság folyójának útjában álló, utolsó elzáró gá- 

tat. Isten engem úgy segéljen, bosszút állok ezért 
a megaláztatásért, s minden bűnéért, melyet a nép 
ellen, s személyesen ellenem is elkövetett. Mától 
gyűlölöm Önt Tisza gróf, s ellenségemnek tartom! 
 

TISZA (megigazítja szemüvegét és meggyőződés-
sel beszél kardjára támaszkodva) 
Én nem gyűlöllek téged Mihály. Igaz megsértetted 
becsületem, de elégtételt vettem, így csak a kö-
zömbösség az, amit irányodban érzek. Ne az érzel-
meid vezessenek, ha államférfi kívánsz lenni. De 
mégis, ha úgy lesz, ahogy mondod, s a nép, vagy 
éppen Te félreállítasz, ama folyó útjából, amelyről 
beszéltél, hát akkor az az Úr akaratából lesz úgy, s 
nem azért mert te úgy döntenél. Ha pedig így len-
ne, s az egyetlen Isten ilyen sorsot szán nekem, 
arra egy magamfajta hívő kálvinista csak azt 
mondhatja: ennek így kellett történnie. 
Pallavicini közben felsegíti, és kitámogatja Ká-
rolyit, majd a szalonon át kiviszi a Kaszinóból. Ti-
sza visszaveszi a zakóját, és elrévedve kinéz az 
ablakon. Az újságíró egy fenti karzaton megje-
lenik. 
 
Hatodik jelenet 
 

Az újságíró énekelni kezdi a verset, miközben 
végignézi, ahogy Tisza és a többi szereplő kimegy 
a színpadról. A színpadot visszarendezik a 
Róheim-villa halljává. Az utolsó versszakot Lehár 
és az újságíró már együtt éneklik. A dal végez-
tével az újságíró eltűnik. 
 

Turáni átok 
 

„Legyen sorsuk széthúzás és belviszály, 
Semmiben sem egyezzen ha nem muszáj 

Az akarat, méghozzá soha; 
Még írmagját is nője be a moha 

A kompromisszum képesség sírjának Magyarországon! 
Legyenek egyedülállóak a világon, 

 

De élni ne tudjanak vele, 
S amiatt fájjon minden magyar feje, 

Hogy a másiktól mi választja el, 
S mikor ezen kívül másra már senki nem figyel, 

Belső féreg rágja szét az egész nemzetet, 
Senki ne tudja már megmenteni, sehogyan a helyzetet; 

 

Lassú pusztulás végezzen velük, 
Bukjon alá a mélybe nemzeti karakterük, 
S ezer év múltával sem, olyan ne legyen, 
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Hogy ha egyet közülük nyugaton és keleten 
Is egyként süvegelnek meg s tisztelnek, 
Nevének hallatára ültükből fölkelnek, 

 

S együtt örülnek szülöttük sikerének, 
Hanem üljenek fel százféle mesének, 

S gyűlölje egyik, kit a másik hősként szeret, 
S a másik azt kívánja, hogy az egyik hősét az Isten verje meg! 
Így bukdácsoljanak, hosszan míg végül saját nyakuk szegik, 

Ezt kívánjuk innen Turánból, mi, a szintén magyarok nekik!” 
 

Lehár elfordul a zongorától, a csepp alakú asztal 
körül Molnár, Horthy, és Herczeg Ferenc ülnek. 
Olga éppen kávét szolgál fel. A következő nap, 
1919. március 21-e reggel van. Az asztalon Mol-
nár előtt írógép és körülötte rengeteg összegyűrt 
és szétdobált papír, kinyitott könyvek. Egy hamu-
tálban rengeteg csikk, üres üvegek és poharak az 
asztalon és a zongora tetején. 
 

HERCZEG (élénken, kicsit feddően) 
Na, kedves barátom, örülök, hogy végülis hallgat-
tál rám a parlamentes jelenetnél, szerintem jót 
tett, hogy az eredeti jegyzőkönyveknek megfele-
lően írtuk meg, és nem Károlyista stílusban. A 
párbaj viszont ennél sokkal keményebben folyt le, 
Károlyi pedig ennél sokkal szánalmasabb és 
alávalóbb volt. 
 

MOLNÁR (nagyot sóhajt, belefáradtan. Kortyol 
egyet a kávéjából, fejét a tenyerébe támasztja) 
Veled aztán nem könnyű együtt dolgozni Herczeg 
uram. Nem gondoltam, hogy senkit nem fogok 
tudni idecsábítani a polgáriak közül, jó nagy lehet 
a grimbusz ha ennyire nem ér rá senki. De úgy 
tűnik így egymagamban kevés vagyok hozzá, hogy 
megfékezzem a végtelen lojalitásodat. 
 

HERCZEG (kicsit sértődötten) 
Ugyan már, messzemenőkig megfelelek a kiegyen-
súlyozott tájékoztatás kritériumának. Magától Ti-
szától kaptam díjat ezért, mikor Az Újság szer-
kesztője voltam. Attól, hogy te polgári beállított-
ságú vagy, még nem annak az értékrendnek a 
képviselete a kiegyensúlyozott tájékoztatás. 
 

HORTHY 
Azért amit itt előadtál, az tényleg egy kicsit fá-
rasztó volt már. Még nekem is, pedig egyetértek 
veled a legtöbb dologban. Vajon mi történhet most 
a színfalak mögött? (a telefonhoz sétál és beszélni 
kezd) 

LEHÁR (lelkesen) 
Na milyen lett az első két dal? Annyira élvezem 
ezt a munkát, hogy nem is tudom, hogy fogom ma-
gamat rávenni, hogy újra operetteket írjak. Kár, 
hogy a piacot kell követni, és az ízlés csak má-
sodlagos lehet manapság. 
 

MOLNÁR (rágyújt) 
Valóban, ez most egy kivételes művészi kihívás, 
kevés az olyan megrendelés, aminek missziója 
van, és nem csak a tömegigényeket, vagy a szno-
bizmust igyekszik kielégíteni. Ha Herczeg polgár-
társ nem jön ilyen hamar, és nem akarja átíratni 
velem a fél darabot, talán most én is olyan lelkes 
lennék, mint te Ferenc. 
 

HERCZEG (felháborodva) 
Nem vagyok se neked, se másnak a polgártársa! 
Kikérem magamnak. Egyébként meg, hogyha nem 
vagy kíváncsi a véleményemre minek hívtál ide?! 
Én őszinte tisztelője vagyok Tisza Istvánnak, sőt a 
barátom volt. Megvédem, és meg is fogom védeni 
a becsületét minden esetben, ameddig csak élek. 
 

MOLNÁR 
Jól van, jól van, jól van, nem kell úgy felkapni a 
vizet. Lehár urammal azt beszéltük meg, még az 
érkezésed előtt, hogy a második epizód a világhá-
borúval foglalkozik majd, ott tényleg nagyban szá-
mítunk a segítségedre, hiszen sötétben tapoga-
tózunk. 
 

HORTHY (holtsápadtan leteszi a telefont, és 
színtelen hangon mondja) 
A polgári kormány lemondott. Károlyi még a he-
lyén van, de a szociáldemokraták alakítanak kor-
mányt. A barátaim szerint a kommunisták is sze-
rephez jutnak majd. Az egész város megfeszül 
most és forrong. Az Úr kegyelmezzen nekünk. 
 
Függöny, az első rész vége. 
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Turóczi Péter versei 
 

 

Mosolygós 
 

Csak félig fordulsz felém, a szám súg valamit, 
Elfordulsz szégyenlősen, mert pont ez volt az, amit 

Egész nap akartál hallani, 
Az a mosoly a kedvencem, én mosolyt akarok tartani. 

Sétálnék vele egész nap, simogatnám mindig, 
Feküdnék vele a fűben, és fel sem kelnénk délig; 

Mosollyal élni a tökéletes élet, 
Imádom a mosolyod, az testesít meg téged 
Bennem, én abban látom a menny kapuját, 

Az összes vágyamat, mind a komolyakat, mind a buját, 
A szerelmet, a szépséget, a szövetséget kettőnk között 
Te mosolyba öltöztél, ahogy a virág szirmokba öltözött. 
Maradj velem kérlek, a mosolyod nélkül már nem bírom, 

Minden költeményemet hozzád azért írom, 
Hogy elmondjam, mennyire nélkülözhetetlen vagy számomra, 

Direkt választottuk egymást, ilyet nem lehet találomra. 
Kérlek, szeress, ígérem szeretni foglak, míg csak tudok 

Szeretni, és ha néha integetsz, mert elbambulok, 
Tudd, csak rád gondolok, egy csillogó jövőbe nézek, 

Amiben a száj örökké mosolyog, és kézben van örök helye a kéznek… 

 
 
 

Ragaszkodó 
 

Szürke az ég a zöldellő fák fölött, ahogy kinézek az ablakon, 
Nincs mégsem rossz kedvem, nem kínoz fájdalom; 

Szívemben tiszta öröm van, harsogó lendület, 
Szívem pitvarában egy ménesnyi vad ló üget. 

Vad lovak ugyan, de már megszelídítették őket; 
Hozzászoktak, hogy minden nap friss zabot kapnak Tőled, 

Mitől vidámak lesznek és elégedettek, látod, 
A boldog lovaknak nincs miért szétrúgni a karámot. 

Karám ez ugyanakkor valójában? Nem hiszem. 
Én a szívemet, mint hű kutyát naponta többször sétálni viszem, 

S szaladgál a képzelet határtalan pusztáján, 
Hiszen itt nem kell másra gondolnia, pusztán Rád. 

Csak Rád gondolok most is, megmagyarázhatatlan állapot ez, 
Olyan, mely egy felbecsülhetetlen szerelmet feltételez; 

Jól érzem magam veled, csak hadd legyek veled mindig, ennyi, amit kérek; 
Azt akarom, hogy az életem célja ne lehessen más, mint imádni egyedül Téged! 
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Célzás 
 

Vajon mi lehet a baj a világgal, úgy szidja, mint a bokrot 
Az emberek többsége, sőt ennél is többet mondok, 
A saját életükkel elégedetlenek, mit se tesznek érte, 

Pedig az az egy darab ajándékba kapott emberi élet annyit tán megérne, 
Hogy legalább arra törekedjünk, ami meggyőződésünk szerint jó, 

Mert semmit sem ér az olyan ember, aki célok nélkül való… 
A célok visznek előre, a célok szárnyakat adnak, 

Életet jelentenek, és véget a falaknak, 
Amik között azt hisszük, hogy élnünk kell, amik a földön tartanak, 

Sokkal boldogabbak azok az emberek, akik célokért hajtanak, 
Akik kitűznek valamit, és addig küzdenek, míg már az eredmény kézzelfogható, 

De semmit sem ér az olyan ember, aki célok nélkül való… 
A célok motiválnak, kihúznak a gödörből és megjelenik 

Perspektíva azok előtt is, akik nem szeretik 
A hosszú távú dolgokat, azt mondják csak a mának élnek, 

Mert még nem jöttek rá sajnos szegények, 
Hogy egy napnak is lehet célja, csak ne annak túlélése legyen a mérvadó, 

Hidd el semmit sem ér az olyan ember, aki célok nélkül való… 
A célok lehetnek nyugodtan hatalmasak, az égbe törni csodás, 
Csak azt nem szabad hagyni, hogy elvakítson a ragyogás, 

A földön kell maradni, de mindig az égbe kell nézni, 
Menni kell előre, mert az ember előbb utóbb bevégzi 

A földön, s élete mit kapott bár szalmaláng, nem lehet sodródó papírhajó, 
Hisz semmit sem ér az olyan ember, aki célok nélkül való… 

A célok bármilyenek lehetnek, kicsik, nagyok látszólag értelmetlenek, 
A lényeg nem a mibenlétük, pusztán csak az, hogy legyenek, 

Személyre szabottak, mindenkinek másmilyen célok állnak testhez, 
Ne hallgass azokra, akik szerint életed vásznára csak kusza ecsetvonásokat festesz, 

Mert te tudod, hogy ezek egy nagy egész produktív részei, s az álom nem eladó, 
Ki ne látná be, semmit sem ér az olyan ember, aki célok nélkül való… 

Titkot osztok meg ebben az utolsó strófában, 
Olyan dolgot, ami nem feltétlenül igaz általánosságban, 

De számomra igaz, prioritás, és első a célok között, 
Hogy méltó utódokat hagyjak magam mögött, 

És szeressek, egy szerető család tagja lehessek, hiszen olyan nyilvánvaló, 
Túl sokat nem ér a magamfajta, ki e cél nélkül való… 

 
 

A jövő 4 sora 
 

Felnőtt életem kapujában állok, 
Mostantól minden, amit gondolok vagy csinálok, 
Kihatással lesz a jövőre, a jövőre, ami nekem 

Oly csillogó és kecsegtető, ha itt maradsz velem. 
 
 
 



 

 

                

 

Pá 
 

A szerelmem egy olyan lány, aki egy napsugárból született, 
Ami egy csodás év szeptemberében megindította a szüretet. 

Szerelmem felé örök, és csodás, 
Csak Ő egyedül olyan, mint semmi más! 

A szerelmem egy olyan lány, kitől a vörös rózsák elsárgulnak 
Az irigységtől, és úgy bámulnak 

Ki a fejükből, csalódottan, hogy náluk is szebb hogy lehet, 
Mint kire valami ráesett. 

A szerelmem egy olyan lány, kinek a hajába hullnak a gesztenyék 
Még zölden, hogy aztán felvegyék 
Azt a barna színt, ami úgy csillog, 

A földanya, ő róla koppintott. 
A szerelmem egy olyan lány, aki a tavaszt hozza el nekem, 

Még úgy is, hogy úgy tombol a tél, hogy a földeken semmi nem terem; 
Mert nekem Ő a kikelet, a védelem, a szerelem, 

Ő maga a tavasz, a színes boldogság mindig nekem. 
A szerelmem egy olyan lány, kivel minden időmet tölteném, 

Annyira gyönyörű, és annyira bájos, hogy nem írhatja le költemény. 
Nekem ő, a hajnal az éjben, ő a csodálatos pirkadat, 
Ő az egyetlen ember, akivel érték minden pillanat. 

 

 

Tökély 
 

Hideg őszi nap, szikrázó napsütés, 
Kék ég, kihalt város, lassú szívütés, 

Nyugalom, harmónia, béke, 
Vörhenyes ég, szétcsúszó búzakéve, 

Szerelem, Te, én, két csodás óra, 
Igény a szépségre, az igazra, a jóra, 

Teli vonat, kéz a kézben, piros villamos, 
Egy fő utca, két szív, öt csillagos 

Érzés, édes csókok, örömkönnyek, 
Csillogó szemek, elfeledett tankönyvek, 
Fájó elválás, két hét, fullasztó hiány, 

Angyalarcú barna ruhás leány, 
Szívbe zárt szív, keresztbe tett láb, 
Lemenő nap, halványuló délibáb, 
Lassan sötét, melegség, puhaság, 
Gyengédség, szeretet, simaság. 

Ott azon a délutánon Lillám, szerelmem, veled, 
Te is érzed, én is érzem, elmondani mégsem tudom neked. 

 

                



 

 
 

Az edelényi L'Huillier-Coburg kastély a felújítás előtt 
 

 
 

Az edelényi L'Huillier-Coburg kastély a felújítás után 
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