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Hankó Ildikó
'56 tüze égett szerte az országban
Hátország
Nemzeti ünnepünkön az 1956-os forradalom és
szabadságharc dicsőséges és szomorú napjaira
emlékezünk. A társadalomban egyre növekedett
az elégedetlenség, bátrabb politikusaink már hangot is adtak a szabadságvágynak, az elnyomás elleni érzéseiknek. Mint általában, a nagyobb tömegeket tömörítő városok a forradalom fészkei,
részben, elsősorban a munkások adtak hangot elégedetlenségüknek és bátrabbak is voltak a rendszer leginkább elismert osztályaként. A munkásosztályban volt a kommunista párt reménye, az értelmiséget, a parasztságot potenciális ellenségnek
tartották. Ami a legnagyobb döbbenetet és csalódást okozta a hatalomnak, hogy a tüntető tömegek
élén éppen a munkások vonultak, egyetemistákkal, középiskolai diákokkal. A forradalom kitörését megelőzően a pártkatonák és a kommunista
politikai elit jobbnak látta kézbe venni az események irányítását. Így többen kerültek olyan helyzetbe, mintha bármi közük lett volna a magyar forradalomhoz és szabadságharchoz. A hazánkban
tartózkodó szovjet katonák egy némelyike szinte
dátumra készen „megjósolta” a forradalom kitörésének napját. Az események a legtöbb nagyvárosban ugyanúgy követték egymást, mint a fővárosban. Győr, Miskolc, Veszprém, Székesfehérvár, Salgótarján, Pécs és a többi város hamar kibontotta a nemzeti színű zászlót, kivágták belőle a
címert és tüntető tömegek vonultak az utcára.
Arra nemigen gondoltak, hogy rövidesen lángba
borul a főváros, a csak kissé nagyobb gyűrűt alkotó szovjet csapatok pedig a jelzésre vártak, hogy
mikor vonuljanak vissza a városokba és laktanyákba.
Miként élték meg vidéken, a községek és
kisebb falvak lakói a szabadság reménykeltő fuvallatának illatát? A városokban történtekről rádión keresztül értesültek, és aki tehette megindult a
legközelebbi nagyváros felé, csatlakozni a főleg
munkásokból és fiatalokból álló tüntetőkhöz, később a differenciálódó harcoló csoportokhoz.
Érdekes kérdés, hogy milyen volt a társadalmi rétegződése egy-egy vidéki településnek. Tel2

jesen más összetételű közösségekből állt, és földrajzi helyétől függően olyan deklasszált emberek
húzódtak meg a diktatúra árnyékában, akik már
nem tudták vagy nem akartak elhagyni az országot
a háború végén, amíg lehetett. Ne felejtsék el,
hogy 1956-ban éppen csak tíz évvel voltunk a világháború után és néhány évvel Sztálin halála
után. Így azok, akik az ötvenes és hatvanas évek
után születtek, csak szüleiktől, nagyszüleiktől értesülhettek az akkori viszonyokról, no meg az
állandóan zúgó (zavarták) Szabad Európa Rádióból. Az utóbbi magyar nyelvű adásai csak fokozták az emberekben a reményt, hogy hamarosan
vége szakad a vasfüggöny mögé zárt, bebörtönzött,
kitelepített, kuláklistára tett, internált emberek és
családjaik szenvedéseinek. „Isten malmai lassan,
de biztosan őrölnek” – ígérte egy valódi nevét eltitkoló hang a rádióból, amelynek szövegét alig értették a zavaró zúgástól a házukba húzódó emberek. A reménykeltésben az is benne volt, hogy
magyarok, nem maradtok egyedül, ha eljön az óra
lerázni a rabláncot. A lelkesedés hamar elárasztotta az egész országot olyannyira, hogy több kistelepülésen már október 23-a előtt mozgolódtak a
titokban találkozó, ideológiailag és politikailag
képzett emberek. A világhoz a köldökzsinór a Szabad Európa és egyéb nyugati adók hírműsorai
voltak.
Jómagam két településen éltem meg a forradalom és szabadságharc lelkes napjait. A Budapesthez közeli Ráckevén voltam gimnazista. A
hely stratégiailag is kiemelkedő volt, mert a
Csepel-szigetet a Kiskunsággal itt kötötte össze
egy viszonylag jó állapotban lévő híd, aminek a
forradalom végnapjait követően igen nagy jelentősége volt. Az első vészterhes hírek hallatán beszüntették a tanítást, a kollégiumban lakó diákokat – amíg lehetett – hazaküldték. Mint diák,
azokban a napokban tudtuk meg, hogy kik is voltak az osztálytársaink. Szétszakadt családok gyerekei, zsidó gyerekek, kvázi örökbefogadás útján
szülök nélkül maradt tanulók, a környék kisebb
településeiről bejárók. A tanári kar egy része a
premontrei gimnáziumból eltávozott remek oktatókból állt.

Hasonló településeken, mint itt is, az atrocitásokat megelőzendő a helyi értelmiség vette kezébe az irányítást. A győzelem reményétől fellelkesült lakosok kis csoportokba szerveződve elindultak megkeresni a közben elszelelt kommunista vezetőket, a helyi tanácsok szovjetbarát alkalmazottjait. Mindenkinek volt valami személyes
elszámolnivalója, hiszen éppen egyik sajátossága
a községeknek, falvaknak, hogy mindenki ismerte
a másik embert és cselekedeteit; nem úgy, mint a
százezres, milliós nagyvárosokban. Ezért nagyon
fontos volt, hogy az irányítást olyan emberre bízzák, akit elismernek, elfogadnak, tisztelnek. Ráckevén az egyik kiváló képességű, művelt orvos
vette kezébe a vezetést és első tevékenysége volt a
számon kérők elől elrejteni a tanácsházban rekedt, reszkető, könyörgő pártvezetőket. Egész éjszaka velük virrasztott, alibi kötéseket, gipszet tett
rájuk, hogy a sötétség leple alatt kicsempéssze
őket szorult helyzetükből. Csak a főorvos úron
múlott, hogy a hajszála sem görbült meg senkinek.
A köszönet a forradalom vérbefojtása után az volt,
hogy megmentőjüket letartóztatták és elítélték.
A diákság szerepe és általában a falvak lakói
azzal segítették a harcoló fővárosiakat, hogy élelmet adtak össze, lisztet, cukrot, burgonyát, szalonnát és amijük még volt. Jómagam egy osztálytársammal kétlovas szekérrel jártuk a község utcáit
és az összeszedett élelmet a várakozó teherautókhoz vittük, amelyek azonnal indultak a főváros
éhező lakóihoz és a harcoló katonákhoz.

Élelmet szállító teherautó (Internet)

November 4-én hajnalban nagy dübörgésre
ébredtünk. Kirohanva a házból láttuk, hogy szovjet tankok végtelen sora jön át a hídon, nyilván
Pest felé mentek. Az első hatalmas tank a főtéren
szinte helyben megfordult, ágyúcsövét a tanács-
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háza felé fordította, a cső szinte belógott az ablakon. Mindenki futott, amerre látott, bár tűzparancsuk nem volt a tankoknak, mert egy ágyú
sem dördült el. Hirtelen előkerültek a néhány
napja még reszkető pártkorifeusok, megszűnt a
nyugalom, egyedül a visszavágáson járt az eszük.
Legfőbb törekvésem nekem is az volt, hogy valahogy hazajussak a dunántúli községben élő szüleimhez és testvéreimhez. Régóta nem hallottam róluk. Azon tanulók közé tartoztam én is, akik kvázi
örökbefogadás révén kerülhettek csak be középiskolába. A nagynénémnél éltem, aki védőnőként
dolgozott Ráckevén.
A hazatérés és az otthoni első este legalább
olyan vészterhesre sikerült, mint az addigi hetek.
Egyik osztálytársammal – aki Ajkára indult a szüleihez – egy teherautón indultunk Lórév felé, mivel a komp néha már járt át a Dunán. Éppen a
folyó közepén volt az autókkal teli vízi jármű,
amikor valahonnan pergőtüzet zúdítottak a kiszolgáltatott emberekre. A folyó felszínén csak úgy
csapódtak be a golyók, szerencsére a komp lassan
kikötött és sérülés nélkül úsztuk meg a kalandot.
A teherautó elvitt Székesfehérvárra az állomásra,
ahol több óra várakozás után jött egy vonat, amivel hazautaztam.
Otthon – Enyingen – azzal fogadtak, hogy az
érettségiző bátyám kénytelen volt elmenekülni,
mert nemzetőr volt és az új erőre kapott ÁVÓ-sok
keresték. Átment a határon, de még hónapokig
sem hallottunk felőle, hogy hová került.
Este éppen csak lepakoltam, már sötét volt,
novemberben korán sötétedik. Akkor bújtak elő a
község ávósai és barátai, részegen ordítoztak, fenyegetőztek, fegyverrel hadonásztak az utcákon. A
házunk előtt leszakították a nagykapu kitámasztó
vasát, és azzal kezdték ütni a leeresztett redőnyöket az ablakon, megfelelő szidalmak közepette.
Szüleimmel és húgommal csöndben meghúzódtunk a sötét lakás sarkában, és vártunk. A randalírozók órák múlva mentek el, még jobban lerészegedve. A bátyámat keresték.
Mint említettem, ennek a településnek érdekes lakói voltak, olyan értelmiségiek, volt nagykereskedők, arisztokraták, akik az '50-es évek
elején nem szerettek volna a hatalom szeme előtt
lenni. Soha nem kérdeztük egymástól, hogy ki
honnan jött és miért. Édesanyám hetente sütött
egy cipót egy, a községben megbújó jezsuita pap3
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nak – dr. Cserjés Sándornak –, mert akkor az éhség nem volt ismeretlen.
A forradalom után megváltozott a falu lakosságának összetétele. A rettegő bujkálók elhagyták
az országot, a hazai értelmiségi vezetőket, akik
igyekeztek mederben tartani a bosszúra szomjas
randalírozókat, letartóztatták. Édesapámat – meleg ruha és háromnapi élelemcsomaggal – szintén
elvitték, mert a fia disszidált. Nem mondták meg,
hova hurcolták, később derült ki, hogy Baracskán
volt táborban. Soha nem beszélt arról, hogy ott mi
történt vele. Szégyellte.
A tanítás 1957 januárjában indult újra, így
visszamentem Ráckevére a nagynénémhez. Az első tanítási napon többen hiányoztak az osztályból.
Volt, aki a korábban elszakított szülei után ment
külföldre, volt, aki félelmében egyedül vágott neki
a világnak. A kitelepítettek azonnal a határ felé
vették az utat, az internáltak, a börtönből szabadult rabok is, nehogy visszakerüljenek a kommunista „vendéglátók” kezei közé. A csönd ismét rátelepedett az iskolára, nem kérdeztünk senkiről,
csak a tanárok cinkos összekacsintásából tudtukéreztük, hogy néhány hét alatt bajtársak lettünk.
Korán fölnőttünk, bár szüleink aggódtak értünk,
mégis könnyes szemmel elengedték a kezünket.
Rövid idő alatt felelős hazafiakká váltunk.
A többi vidéki településen is hasonló módon
zajlottak le az októberi fényes és véres napok. A
magyar gazdának a vérében van, hogy ősszel és
tavasszal vetni kell. Akkor is megtették. Brutális
események csak azokon a településeken fordultak
elő, ahol az országban keresztül-kasul bosszúszomjas ávósok ás pártkatonák jelentek meg. A
falvak lakói, mivel ismerték egymást, lassan megbékéltek, és a Kádár-diktatúra bosszújának lecsendesedése után ismét húzták az igát, de már
azzal a tudattal, hogy egyszer a világtörténelem
főszereplői voltunk, de magunkra hagytak.
A lefüggönyözött ablakok mögött ismét megszólalt a Szabad Európa Rádió hangja, de most
vég nélküli üzeneteket közvetítettek az elszakadt
családtagoknak: „Duli üzeni egy dunántúli faluba,
hogy él, jól van, és le fog érettségizni az ambergi
magyar gimnáziumban.” Az üzenet a bátyámtól
jött.
60 év után a bátyám nemzedéke helyére új
magyar emberpalánták születtek. Hozzájuk is lenne egy pár szavam.
4

Napló lányom nemzedékének.
Október minden évben az emlékezés hónapja,
különösen azoknak a családoknak, akiket az
1956-os forradalom és szabadságharc közelről
érintett. Az akkori tizenéveseket néhány hét alatt
felelősen gondolkodó felnőtteké avatta az élet.
Pedig az ötvenes évek oktatása nem készítette föl
a háború utáni generációt a szabadság, a nemzeti
identitás, a keresztény értékrend, a hazaszeretet
nélkülözhetetlen, személyiséget formáló alapjainak ismeretére. Mégis az október 23-át követő forradalmi napok egy pillanat alatt fölhozták a mélytudatban parázsló szabadságvágy mindent elsöprő
érzését. Szüleink, testvéreink, tanáraink, barátaink egyként értették meg, hogy a felcsillanó reményt a fiataloktól sem szabad elvenni. Bár aggódtak értünk, mégis, könnyes szemmel ugyan, de
elengedték a kezünket. Felelős magyar hazafiak
lettünk néhány nap alatt, ránk bíztak olyan feladatokat, amelyeket a mai tizenéves nemzedék –
tisztelet a kivételnek – nem biztos, hogy kellő komolysággal teljesített volna.
Egy Budapesthez közeli községben jártam
gimnáziumba, mivel az ott élő nagynéném „kvázi”
örökbefogadott, hogy osztályidegennek(?) nevezett
szüleim „bűne” ellenére fölvegyenek középiskolába. A forradalom első napjai után a tanítás megszűnt, tanáraink és mi tanulók is kivettük részünket a harcoló magyar forradalmárok megsegítéséből. Tanár és diák rövid idő alatt azonos célért
harcolt, a hierarchia megszűnt.
Szüleim egy dunántúli községben éltek két
testvéremmel; bátyám ugyancsak középiskolás
volt, húgom még általános iskolás. Az országban
az oroszok november 4-i támadása után hónapokig
nem lehetett biztonságosan közlekedni, a főváros
romokban hevert, a halottakat ideiglenes helyre –
parkokba, udvarokba – temették el. A világ egyik
legerősebb hadserege pedig jobban félt a szabadságharc lángjától kipirult fiataloktól, mint bármi
mástól.
A fővároshoz közeli gimnázium tanulóinak is
megvolt a feladata. Kétlovas szekérrel élelmiszert
gyűjtöttünk a harcosoknak a tartalékaikból már
kifogyott budapestieknek. A vidék lakossága saját, kevéske élelmiszeréből szívesen adott: burgonyát, hagymát, szalonnát, lisztet stb. Ezt diákok
fölvitték a fővárosba és szétosztották. Tolakodás,

szitkozódás, veszekedés sehol sem fordult elő; talán soha nem volt annyira együtt a nemzet, mint
akkor. Az élet tanított meg rá, hogy mit jelent, mit
segít az együttérzés, a hazaszeretet, a bátorság.
Előfordult, hogy az élelmiszerszállítmányt kísérő
fiatalokat Budapest határánál a helyszínen lőtték
agyon az oroszok.
Az osztályunkba igen vegyes társaság járt.
Nemcsak a városból vagy környékéről jártak be
tanulók, hanem – titkukat mindvégig megőrizve –
számunkra ismeretlen helyekről és okokból kerültek közénk. Rajtam kívül más is volt, akit „örökbe
fogadtak”, mintha nem lennének szüleik. Némelyiknek az igazi nevét is csak a szabadságharc leverése után tudtuk meg, amikor úgy, ahogy jöttek,
a tanítás 1957-ben történő újrakezdésekor eltűntek az osztályból. Később derült ki, hogy többségük átmenekült a határon, vagy mert szüleik
már ott éltek, vagy, mert a forradalom után egyesült a család és együtt menekültek; kitelepítettek,
internáltak, elítéltek és más terheket hordozók.
Jómagam – november végén – kalandos körülmények között kerültem haza szüleimhez. Addig nem is tudtunk egymásról semmit. Hazatérésem estéjén részeg ávósok vasrudakkal – amit a
kertünk kapujáról téptek le – beverték az ablakainkat, ordítoztak, fenyegetőztek. A bátyám akkor már nem volt otthon, bujkált az embervadászok elől. Édesapám leoltotta a villanyt és sötétben ültünk egész éjjel, rettegve, hogy mikor
törnek be. Az ávósok és társaik hajnalban lassan
elvonultak, falumbeliek elmondása szerint a hírhedt Kerekes-fiúk voltak. Nem tudom, hogy későbbi sorsuk hogy alakult, feleltek-e valamiért? A
község – Enying – is különleges társadalmi réteget rejtegetett, főleg olyan arisztokratákat és értelmiségieket, akik az ötvenes években nem szerettek volna a kommunista állam szeme előtt lenni. Itt megúszták az internálást, a börtönt és a kitelepítést. Orvos, gyógyszerész, kulákok, tanárok,
szerzetesek szépen együtt éltek a község helyi lakóival; fölöslegesen soha nem kérdeztük egymástól, hogy ki miért és honnan jött. Édesanyám
minden héten sütött egy cipót egy ott élő jezsuita
papnak – dr. Cserjés Sándornak –, mert bizony
akkoriban az éhség nem volt ismeretlen.
Középiskolás bátyám a megalakult nemzetőrségben szolgált, őrködtek a község nyugalma felett, és a templomtoronyból figyelték, hogy nem
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közeledik-e ellenséges csapat. Az egyezményes
jelzés a harangozás volt. Természetesen ennek is
meglett a következménye, november 4-e után a
visszatért AVO-sok kezdték összefogdosni a forradalommal akár csak szimpatizáló felnőtteket és fiatalokat. Riadóláncon érkezett a figyelmeztetés,
hogy a nemzetőröket keresik, azonnal hagyják el a
lakóhelyüket. Nekünk a gyógyszerészék szóltak,
így a bátyám hamar eltűnt otthonról, mentve az
életét. Visszautazott a Tamási gimnázium diákotthonába, ahonnan négy társával együtt Horvátzsidánynál elhagyták az országot. Miközben határmenti nyerészkedők megfosztották egyetlen értékétől, az órájától. Szüleim Hindy Etelka igazgatónőtől csak egy levelet kaptak 1956. december 8án: „Értesítem a Tisztelt Szülőt, hogy fia, Hankó
Aladár egy héttel ezelőtt eltávozott a diákotthonból... társaitól értesültem, hogy el akarta hagyni az országot...”

1956-os menekültek
egy Svájcba tartó vonatra szállnak fel (Internet)

A következmények – mármint, hogy nyugaton
élő családtagunk volt – minket sem kíméltek.
Édesapámat elbocsátották az állásából, majd később letartóztatták és ítélet (!) nélkül a Baracskán
működő munkatáborba vitték. Hogy még súlyosabb legyen a büntetés, anyámnak nem mondták
meg, hogy hol van. Miután meleg ruhát és háromnapi élelmet kellett beküldeni hozzá a rendőrségre, azt hittük, ő is túl van már a határon –, de
kelet felé. Édesanyám autóstoppal (!) bejárta az
ország minden internálótáborát, miközben húgommal egyedül voltunk otthon, de sehol sem kapott
választ hollétére. Egy ízben elindult a Fejér megyei Baracskára is. Miközben hosszasan gyalogolt,
Kaszap István jezsuita kispaphoz imádkozott segítségért – boldoggá avatási pere jelenleg folyik –,
5
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a hideg kihalt határban hirtelen egy katolikus pap
termett előtte. Elmondta, hogy férje ott van Baracskán, éppen most gyónt nála. De ne menjen a
táborhoz, mert úgyis letagadják ottlétét. Édesapámat szabadulása után minden ünnep előtt újra és
újra bevitték a táborba, megelőzésképpen –
mondták. Szegény, arról sohasem beszélt, hogy
mit tettek vele a pribékek, nem hiszem, hogy félelemből, hanem szeméremből; egy férfi nem dicsekszik megaláztatásával, különösen felesége és
gyermekei előtt.
Jómagam 1957-ben tértem vissza a gimnáziumba, de az osztály igen csak megritkult. Néhány társunkról később még hallottunk valamit,
aztán elnyelte őket a nagyvilág. Kiépült az iskola
„terrorszervezete” egy diáklány vezetésével, akitől még a tanárok is rettegtek. Ugyanakkor olyan
órákat éltünk át harcostárssá lett tanárainkkal,
mint még soha. Emlékszem, irodalom órán Pusztai
Gyula tanárunk elcsukló hangon olvasta föl a
„Vén zászlótartó” című verset, míg sírva nem fakadt. Édesapját a harcokban lőtték le, talán éppen
zászlóval a kezében.
Bátyám a németországi Kastl bei Ambergben
megalakult magyar bencés gimnáziumban érettségizett le, kiváló igazgatójuk – Galambos Iréneusz atya – tartotta a lelket a meleg családi fészekből kipottyant fiatalokban. Havi levelezésben
volt szüleimmel, beszámolt, hogy bátyám miként
------------

------------

------------

*

halad a tanulmányaiban. Ambergben sikeresen
leérettségizett és fölvették az Erlangen-i egyetemre gyógyszerészhallgatónak. Később családot
alapított, három gyermeke született és hat unokája. 1992-ben hunyt el, sohase tudta kiheverni,
hogy el kellett hagynia hazáját. Jómagam az ELTE
biológia-kémia szakán diplomáztam antropológusként, még a felvételin is örökbefogadottként szerepeltem. A forradalomhoz való viszonyomat, bátyám eltávozását, apám internálását, anyám anyagi gondjait egy életen keresztül púpként cipeltem
a hátamon; a diktatúra soha nem bocsátotta meg.
Az egyetemre is úgy vettek föl, hogy a „kvázi”
örökbefogadás működött, bátyám hollétéről pedig
nem tudtak semmit. Szüleimtől nem kaphattam
anyagi segítséget, mert nekik sem volt. A harcok
alatt otthon lapuló, megbúvó, a nemzet haláltusáját ölbe tett kézzel néző sok a kádári konszolidáció alatt a legnagyobb „hősök lettek”, vagy külföldön dolgoztak évekig.
Jó lenne, ha a mostani fiatalok tanulnának
1956 fényes és szomorú napjaiból. Néhány hétig a
világtörténelem főszereplői voltunk. Ma is megvannak azok a feladatok, amelyek hazánkat Európa élére röpítenék. Csak ugyanaz az a tenni akarás, együttérzés és hazaszeretet kellene, mint azon
az őszön. Ha hív a haza, menni kell, de félni sohasem szabad.

*

*

------------

------------
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Az ELTE diákjai a Margit hídon vonulnak Budára
A koszorú jobb oldalán Egerszeginé Hurták Erzsébet a MBE történelem tanára (Internet)
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Kiss Dénes
VISSZHANG
Mi vagyunk itt ma a visszhang. Ha valaki arra
volt kíváncsi, hogy az a tervezet, elgondolás, sőt,
csupán számítás, amely szerint milliónyi embert
kellene betelepíteni Magyarországra, milyen fogadtatásra talál, itt és most megtudhatja. Legalábbis annak lényegét. Aligha kétséges, hogy
több okból is szükség van – már régóta szükség
lett volna! – nemzetépítő, magyarságmegtartó
tervre, jól előkészített eszmei és gyakorlati elképzelésre. Szükség lett volna kellő felelősséggel és
történelmi áttekintéssel, földrajzi és társadalmi
helyzetünkkel együtt elemzett tanulmányra, amit
az okos nép gyülekezete is megvitathatna, de ilyen
nincs. Jött ránk a cián és más méreg, nem először
és félő, hogy nem utoljára. Fizetünk eleink gyávaságáért, félelméért. Mert mindig ez a legnagyobb
kiadás, a félelem ára a legnagyobb! S mindehhez
ősköze van Trianonnak. Most június 4-én1 éppen
nyolcvanadik éves büntetésünket töltjük, soha el
nem követett vétkekért és még külön fizetünk is
érte. Itt, az újabb önálló Magyarország, a csonkított haza létrejötte óta, különösen nem volt könnyű
dolga egyetlen magyar kormánynak sem. Ma is ez
a helyzet. De azért a sorozatos hazugság, a szomszéd népek érzékenységére való hamis és sunyi
gondolatok hangoztatása is benne van a ciánszennyeződésben és benne van, most már jól tudjuk, a tiszai árvíz szennyes árjában is. S mindez
jórészt Trianonból zúdul ránk. A végső forrása a
súgásra magyarellenessé váló hatalmak államférfijainak tudatlansága, amit aztán a legtöbben utólag, már néhány év múlva maguk is beismertek,
ígérve, hogy lesz módosítás, lesz új tárgyalás. Ám
sose lett! Illetve, amikor lett, az sajnos a cinikusan háttérbe húzódott diktálók nélkül, a hitleri
Németország döntőbíráskodása mellett történt!
Pedig az nem határozhatja meg soha és sehol az
igazságot, hogy maga a bíró bűnös vagy ártatlan!
Azonban utóbb még ezt is a magyarság bűnéül rótták föl, hogy eltakarják a maguk torz és gyilkos
tettét.
Ma itt nem Trianonról kívánunk szólni, de
ezek nélkül a történelmi összefüggések nélkül, a
1

mai visszhangunk sem volna hiteles. Hiszen a magyarság fogyása nemcsak országon belül mutatható ki egyre borzongatóbban, hanem általában is.
Noha az okok, mintha különbözőek volnának, ám
gondoljuk meg jól, és azonnal látjuk, hogy nagyon
is azonosak! Azonos erők működnek a háttérben,
azonos aljas hátsó gondolatokkal. Nem szabad
azonban csupáncsak Magyarország helyzetéből kiindulni, noha a mi állapotaink évtizedek óta a világelsők között találhatók elrettentő adatokkal.
Már rég tudjuk, hogy testileg-lelkileg és szellemileg is hiányzik az ország létszámból az a negyedmillió, aki nekivágott a nagyvilágnak 1956-ban és
57-ben. Hiányoznak az ő leszármazottaik. Egyáltalán, hiányzik a nyelvi és alkotói kincstárunkból
azoknak az értelmiségieknek és jó magyaroknak
tíz- és tízezre, akik a szovjet rendszer óta kényszerültek menekülni. Mi csakis a fájó hiányt tudjuk
sorolni, a gyarapodást alig. Olvashatjuk, hogy a
németek is félnek, az elkövetkezendő 30 évben 80
millióról 60 millióra fogyatkoznak és így tovább.
A kutakodók azt is leírták, hogy az európai népek
a saját hazájukban kisebbségbe kerülhetnek. De
ki lesz a többség? Erről nem beszélnek. A népvándorlás ősi forrásterületeiről jönnek az embermilliók, csak most gyorsabban, mint kétezer éve.
S lehet, hogy Hollandiába nem lehet külországból
hollandokat telepíteni, de nekünk vannak sajnos,
leszakított nemzetrészeink, ahol amúgy is veszne
a magyar. Hát ha kell, akkor elsősorban ők jöjjenek, ha maguk is így gondolják. Az egynemzet sok
vonatkozásban egy hit is, azonos hagyomány, azonos történelem. Az örök dicsőségű aradi tizenhárom megtartó közösségi eszméi nélkül az egyén
sem létezhet! Ha széthull a társadalom, majd széthullnak alkotói, s legföljebb bandákba veri őket a
félelem és az erő ösztöne. S Amerika éppen azon
erőlködik, hogy a sokféle népből amerikai nemzet
jöjjön létre, hogy hagyomány teremtődjék. Mert
minél magasabb a technikai fejlettsége, annál nagyobb szüksége van a humánumra, a műveltségben rejlő hagyományra. Hiszen minél magasabbra
nőnek a fák a sekély talajban, annál nagyobb a
veszély, hogy könnyen ki is dőlnek!

A fenti sorok íródásának évében, 2000-ben (A szerk.)
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PhS BAKK ISTVÁN – PhS BAKK ERZSÉBET
Bálint Gábor szülõföldjén Szentkatolnán.
Szentkatolnai Bálint Gábor történelmi háttere
Elhangzott a XX. Magyar Õskutatási Fórumon, Miskolcon 2015. augusztus 4-én

1. kép. dr. Szentkatolnai Bálint Gábor a „vasfejû
1
Székely” (1844-1913)

Arany János Budenzhez:

mellett az egészséges nemzettudat. A magyar vezető réteg őstörténeti ismerete a reneszánsz kultúrában megizmosodott. Ez a progresszív tudat felszínre hozott olyan zseniket, mint Kőrösi Csoma
Sándor, Baráthosi Balogh Benedek, Szentkatolnai
Bálint Gábor, Jancsó Benedek stb. Erdélyi egyetemek helyet adtak e magas tudós értékrendnek.
Ez a polgári fejlődés túlmutatott az európai szinten is. Mindaz, ami a kultúra fogalma alá tartozik,
a XVI–XVIII. században is éppoly szoros kapcsolatban állott a vallási élettel, mint a középkorban.
A magyar jogforrás alapja volt ilyen szellemiségű folyamatos fejlődésnek a Szent István királytól induló minden magyar törvény, beleértve a
Werbőczy (Verbőczi) Hármaskönyvét és (1486. és
1492. évi törvénykönyvek összeállításában is részt
vett) még ehhez hozzá járultak az erdélyi törvények is 1540-től 1796-ig bezárólag, ez a jogfolytonosság sőt a Corpus Juris-ba is beépült.

Igazi vasfejű Székely a Bálint, nem megy arra,
amerre Hunfalvy Pál int.
Történelmünkben az 1526-os mohácsi vész az
országunkat három részre szakította. Százötven év
alatt a török és a Habsburg területen teljes történelmi és kulturális tudatvesztés volt. A Habsburgok által főnemesített vezető rétegek a birodalom
különböző területéről érkeztek és mentesek voltak a magyar múlttól. Ez alól kivétel volt Erdély
Székelyfölddel, más népekkel szemben történő toleranciájával, itt sértetlenül fejlődött más népek
1

Bálint Gábor Vasárnapi Ujság 22. évf. 48. sz. (1875. nov.
28.) Az első méltató cikk, amely életének első időszakából
több hiteles adatot tartalmaz, s amely egyezik kéziratos önéletrajzával, arcképpel (rajz) a szerző megnevezése nélkül a
Vasárnapi Ujság 1875. 48. számában jelent meg. Halálakor
egy névtelen (g) írt róla meleg hangú sorokat a Kolozsvári
Újság című napilapban (1913. 128. sz.). Ismerjük még
Barabás Ábel nekrológját (Vasárnapi Ujság 1913. 25. sz.) és
Rákóczy Imre eszperantó nyelvű megemlékezését (Informa
Bulteno 1913. 2. sz. aug.).
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2. kép. A Verbõczi könyvének kötés táblája.
(Forrás: nava.hu)

A Habsburg, illetve Habsburg-Lotharingiaiház által irányított birodalom e magas szinttel
szemben szintén fennakadt. Az általuk kinevelt és
intézményesített kollaboráns szellemi irányítók és
tudósok a történelem süllyesztőjébe kerültek. Bár
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kísérletet tettek a székelység történelmének megírására és azt szerették volna elérni, mint ami Görögországgal történt, hogy a görög történelmet nem
a görögök írták saját maguknak. A Corpus Juris
Hungarici törvénygyűjteményben a Werbőczy
Hármaskönyve a magyar jogrendszer egyik legmagasabb szintű jogforrása. 2014-ben Dr. Hende
Csaba honvédelmi miniszter gondozásában a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem a becses értékű
hasonmás kiadásával kívánt megemlékezni a Tripartitum 500. évi Jubileumáról. „Werbőczy István
(1460-1541) 500. évfordulóra emlékezve a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó 2014-ben a
Magyar Tudós Társaság által 1844-ben Budapesten Eggenberger József és fia nyomdájában készült változatát jelentette meg, eredeti kiadásra
ügyelve.”
A Tripartitumban a székelység ősi szkíta
származását rögzíti, mintegy igazolva azt, hogy
igen régóta élnek magyarok a Kárpátmedencében, államot alkotva! A magyar jogrendszerben a törvény a legmagasabb szintű jogforrás.
I. rész, 3. czim: 1. §: „A ’hol tudni kell, hogy

ámbár a’ tudósok’ köz véleménye szerént: nemes az, kit saját erénye nemesít; de a’

mennyiben a’ mi czélunkat illeti, úgy tartják,
hogy a’ nemesség, melly többnyire szabadok
neve alatt is értetik, először a’ hunnok vagy
magyarok között, Scythiából Pannoniába jöttük után, mell most változtatott névvel az azt
lakó magyaroktól, Magyarországnak neveztetik, illy módon származott…
III. rész, 4. czim: …Vannak ezen kivül Erdély’ vidékein a’scyta néptől Pannoniába első
bejövetelekor oda szakadt scyták, kik kiváltságos nemesek, mi őket (magyarúl székelyeknek) romlott (diák) néven siculusoknak nevezünk; törvényök és szokásuk egészen különböző; a’hadakozásban igen tapasztaltak;
az örökségeket és hivatalokat (régi szokásként) nemzetségek és ivadékok ’s ivadéki
ágak szerint osztják fel maguk között…”
A törvény értelmében a magyarok két történelmi múlttal rendelkező népe a magyarok és a
Kárpát-medencei szkíták (székelyek) létrehozták
az erdélyi uniót. A Szent Korona mellérendeltségének értelmében nemzeti jogot kaptak a betelepített német eredetű szászok is. Ezzel létrejött a
három nemzet uniója.

3. a. kép. A három részre szakadt Magyarország (5. térkép).
(Forrás: www.elismondom.wordpress.com)
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3. b. Domanovszky - Magyar mûvelõdéstörténet 40. nagytérkép. (Forrás: mek.oszk.hu)

3. c. Domanovszky - Magyar mûvelõdéstörténet 64. nagytérkép. (Forrás: mek.oszk.hu)

A magyarok kétfajta életformájának a magyarságon belül való egymásba áramlása már a
középkorban határozottan megfigyelhető volt. Eb10

ben a kultúrában jött létre egy önálló világvallás
az unitárius egyház. A társadalom tehát egységesebb, s ezáltal a közösségi erők mindenütt foko-

zottabban lépnek előtérbe. Az Erdélyben élő
népek, különböző gyökerű műveltség hordozói. Az
évszázados egymásmellettiség állandó egymásra
hatásának következtében, valamint az említett
földrajzi, társadalmi és népi meghatározottságuk
szerint a több tekintetben mélyreható eltérések
mellett bizonyos határozott egységet is alkotnak
életformában, műveltségben, művészetben egyaránt. A közös jelleg adja meg a sajátos erdélyiséget, mely átitatja az ott élő népeket. Erdély történelmében és kultúrájában tovább él Európa legnagyobb géniusz családjának, a Hunyadiaknak
(székely-magyar család) kultúrája az erdélyi renaissance, amely fejlődik és erősödik a XVI. században és a fejedelemség idejére esik virág kora
és még a XVIII. században is elevenen ható erőt
jelent az ottani népeknek. Erdély példát mutatott
a történelmi múltjával Európának, és európaiságával megelőzte a többi nemzetet.
Szentkatolnai Bálint Gábor 33 nyelven beszélő orientalista, nyelvész 1844-ben született Szentkatolnán és 1913-ban halt meg Temesvárott. Lófő
székely szülők, Bálin Endre és Illyés Ágnes gyermeke volt. Gyermekkorában már jelentkező bámulatos nyelvtehetségével a francia és olasz nyelvet is tanulja egyik tanárának útmutatásai nyomán.
Szentkatolnai Bakk Pál rokonom, iskolatanító volt Szentkatolnán, így mondta el: „Bálint
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össze a belső-ázsiai térségben, amikor Fogarasi
János kérésére 1875-ben hazajött és magántanári
kinevezést kapott az egyetemen.

4. kép. Czuczor Gergely - Fogarasi János: A Magyar Nyelv
Szótára I-VI. Pest. 1862-1874.

Segítője és barátja a szótárkészítő hamarosan
meghalt, utána pedig Márki Sándor, Gyulai Pál és
Arany János, akik a többieknél sokkal jobban segítették a kutató-tanári pályáját. Ezt írja levelében
Márki Sándor barátjának: „…történész vagy, is-

mered Anonymus kora óta az őszinte magyar ember helyzetét … A vendégeké az elsőség… Üdvözletünk mellett maradok őszinte híved és bajtársad Bálint Gábor”.2

Gáborra már kora gyerekkorától kezdtek „ráragadni” a nyelvek: elsajátította az ókori klasszikusokat így a perzsát, a hébert, görögöt és a latint
is, majd megtanult angolul, németül, franciául is.
Mire leérettségizett, már tizenkét nyelven beszélt.”

A Magyar Tudományos Akadémia 1868. december 21-i ülésein döntöttek arról, hogy „a mon-

gol és magyar nyelv rokonságának kinyomozása
tekintetéből egy fiatal nyelvtudós” az akkor Euró-

pában még szinte ismeretlen nyelveket tanulmányozza. Fogarasi János és Vámbéry Áron ajánlására Bálint Gáborra esett a választás, aki még
megtanult oroszul és finnül, hogy a kinti munkáját
el tudja végezni.
Az 1870-es években a Kaszpi-tenger partján
élő kalmük mongolokhoz utazott, később pedig
eljutott Urgáig (Ulánbátor), ahol a mandzsu nyelv
mellett elsajátította a mongol nyelvjárásokat is.
Bálint Gábor komoly mennyiségű anyagot gyűjtött

5. kép. A székely (Néprajzi Múzeum 1997.)

Bálint Gábornak sok szakmai vitája támadt
így a „szobatudós” Budenz Józseffel, aki a keleti
nyelvekkel foglalkozott. Mivel Budenz József
2

Ms 5160/64 (1897.)
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Bálint Gábort kritizálta, és erre a „vasfejű Székely” neki nem tetszően válaszolt…
Bálint Gábor nem akart további végtelenül
értelmetlen vitákba bocsátkozni olyanokkal, akiknek nem volt megfelelő nyelvészeti tudásuk, ezért
külföldre távozott. 1879-től az oszmán birodalmi
tartományokban kamatoztatta kivételes nyelvtudását. Majd később Athénban arab nyelvet oktatott. Bálint Gábor élt Damaszkuszban és Bagdadban, Libanonban és Spanyolországban. Urghában
a keleti mongol népnyelv és a kínai birodalomban
hivatalos mandzsu nyelv helyszíni tanulmányozása végett.
A magyar tudományos világ feszült érdeklődéssel várta eredményeit. Két ízben bemutató felolvasást tartott az Akadémiában a mandzsuk szertartásos könyvéről és a tatár nyelv köréből, továbbá feldolgozta az éjszaki burját-mongol nyelvjárást, összevetve a khalkha, és csakhamar kalmük
nyelvekkel, de jóval jelentősebbek kazáni-tatár
gyűjteményének rendszerezései, amelyeket három
kötetben és 500 lap terjedelemben tett közzé az
Akadémia 1875–77-ben.
A népi tatár szövegeket – 64 népdalt, 46
talányt, 36 népmesét, és sok érdekes hagyományt
tartalmazó kötete, továbbá kazáni tatár szótára és
kazáni tatár nyelvtana kétségkívül Bálint Gábor
legkitűnőbb munkája. Tudományos szempontból
azért különleges értékű és ma is forrásként használható, mert a tiszta tatár népnyelvet, amellyel
addig csak orosz tudósok foglalkoztak, NyugatEurópával ő ismertette meg először.
László Gyula „Kettős honfoglalás” elméletének alapjait is Szentkatolnai Bálint kutatásai
nagyban segítették, hiszen a források felülvizsgálata és a régészeti leletek alapján is arra a következtetésre jutott, mint Szentkatolnai Bálint
Gábor nyelvész, Szádeczky-Kardos Lajos történész. „Kidőlőben a finn-ugrizmus családfája is, de
új fa is csak gyökérrel nőhet. Mert gyökér nélkül
nincs fa.” Tevékenységének értő, kritikus méltatása Kara Györgynek köszönhető. (Bálint Gábor
keleti levelei. 1973. kiadása.)
1875-ben egyetemi magántanári diplomát
szerzett mandzsu, mongol és tatár nyelvekből.
„Akkoriban nem volt olyan tudós Európában, aki

a keleti nyelveket ilyen magas szinten művelte
volna.” A kolozsvári Ferenc József Tudomány-

egyetem professzora és tanszékvezetője lett, de
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korábban számos tanulmányutat tett az eurázsiai
sztyeppei övezetben. Amikor kolozsvári tanszékét
elfoglalta, a tanulmányútjai során eltervezte, hogy
megalapítja Kolozsváron a japán tanszéket és a turáni szemináriumot. Sőt Kolozsváron az ő kezdeményezésére indult meg az eszperantista képzés
is. Igaz az is, hogy egy ideig finnt is tanított.
Sajnos Bálint Gábor életművét máig kevéssé
hasznosítják a magyar nyelv eredetét kutató nyelvészek, pedig a harminchárom nyelven folyékonyan beszélő tudós kidolgozta a turáni nyelvek
nyelvészeti kapcsolatrendszerét is. A kolozsvári
egyetemen a török, tatár, japán, mandzsu és kabard nyelveket adta elő. A kabard nyelvet 5 év
munkájával dolgozta fel a Kaukázusi expedíciójának (hol a magyarok nyomait keresték) volt a
gyűjtőmunkája. Ennek eredményét megjelentette
a kabard-magyar nyelvtant és egy kabard-magyarlatin szótárt. „A közönségesen cserkesznek neve-

zett kabard nyelv tanulmányozása arról győzte
meg, hogy a kabard nyelv a történeti utigur
(adighe) hun törzs nyelvének keleti testvére, mégpedig olyan szoros rokonsági viszonyban, hogy
mind a kettő egy ősi turáni nyelv két fő nyelvjárásának tekinthető.”

6. kép. Háromszék vármegye címe (1902-1909.)

A székelyföldi Háromszék vármegye több jelentős keleti utazót és felfedezőt adott Magyarországnak így a világnak. Gondoljunk csak Kőrösi
Csoma Sándorra, aki Indiában és Tibetben töltött
évtizedeket, vagy Baráthosi Balogh Benedekre,
aki beutazta Mongóliát, Mandzsúriát és Japánt.
Bálint Gábor lehetőséget kapott azzal, hogy
az Erdélyi Múzeum c. folyóirat tanulmányait leközölje és így megjelentek kaukázusi tanulmányai
is. A székelység számára a legértékesebb köny-
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vének egyike a „A Honfoglalás revíziója.” 1901ben újraértékelte a magyar honfoglalást, és ebben
a könyvében megállapította, hogy a magyarok ősei
a szkíta, hun avar birodalom népei közé tartoztak.
Bálint Gábor páratlan patriotizmusa felhívta a figyelmet arra, hogy a magyarok rokon népei a határainkon túli szkíta, hun, avar birodalmi területein is keresendők. A nyelvzseni a tudásával ezt
alá is tudta támasztani a mai kor emberének értelmezhetően. Tehát nem Bálint Gábor tollhibája,
hanem csak a mi felkészületlenségünk kevés, ha
nem értjük őt.

mágnás, csak az általános jogi gyakorlat tartotta
fönn.” Bálint Gábor ismerte a hatályos jogszabályt
a székelyek szkíta származásáról.

9. kép. A honfoglalás revíziója, vagyis a hún, székely,
magyar, besenye, kún kérdés tisztázása (Revisio
historiae occupationis Hungariae) címû könyv
címlapja.

7-8. kép. Szkíta nõ rekonstruált ruházata
és magyar asszonyok népviseltben.
(Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon: Népviselet
Asszonyok ünneplõben (Vista, v. Kolozs m., 1970-es
évek))

Így ír A Honfoglalás revíziójában a székelységről: „Nagy baj, hogy a Székelység egyetlen tör-

ténetét a mely szerint a legszegényebb Székely is
több joggal bírt, mint a leggazdagabb magyar

10. kép. Pártus pénz érmén korona pánt vagy tiara.
Parthian tiara. (Forrás: Scythian, Bactrian,
Sarmatian, Thracian on Pinterest Kazakhstan ...
www.pinterest.com)
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Megnehezíti még a szkíta (székely) rovásírás
azonosítását az, hogy a pártus birodalom is része
lett a szkíta birodalmi tényezőnek így a rovásírás
is. A magyar-székely rovásírás tehát a székely(szkíta)-hunn-pártus-avar írás hagyományainkon alapszik. Mintahogyan a Nagyszentmiklósi
„Attila kincs” esetében szkíta királyi kincsről van
szó.
A finnugrizmusnak is meg van a megfejtése
Bálint Gábornál, hiszen a „nyelvújítással” a nyelvünk megrontása ellen már a kezdetén fellépett
Verseghy Ferenc is még az ez irányú merényletek
kezdetén. Abban az esetben, ha beépítenek mesterségesen idegen szavakat a nyelvünkbe és ezt
pedig később, mint jövevényszavakat aposztrofálják, akkor a terv sikeres lehet. A finn irányzat
ellen így ír Bálint Gábor: „A 6-odik laphoz. Minthogy a finn nyelvtanokból és szótárokból az Akadémia és két egyetem révén hasznot húzott a finn
nyelv muszáj tanulásával. A nemzet őstörténeti
múltját kikerülő és a hatályos jogszabályt a
„I. rész, 3. czim: 1. §:, és a III. rész, 4. czim”
mellőző ez a törvénysértés, mely a nemzet múltjára vonatkozó és félrevezető ez a nemzet önmeghatározásában torzulásokat idéztek elő. Minden
elfogulatlan antropológus szerint (l. Amédée Vignola „Toutes les Femmes” című tanulmányát)
igazi finn ember habitusa háromezer éve kereszteződés dacára is mongol; nyelvének igazi turáni
elem első sorban mongol. Ezért a Finnek az ősi
Mongolság legrégebbi nyugati raját képezik…
Ezért a finn nyelv (1872-ben a finn földön megfordultam) az igazi turáni nyelvekkel szembesítve,
amint ezt egy féléven át a muszáj-tanítványok előtt
megtettem, azt mutatja, hogy az csaknem 3/3-ében
iráni, ó-germán és ó-szláv nyelvelemek mongolosításából áll, úgy, hogy a finn nyelv fontosabb germán és szláv nyelvészre nézve, mint a turánira.”
De mint ír mongolistáknak ajánlásul a nyelvzseni, aki megmentette a mongolok nyelvtanát és
a mongol irodalmat a verseik összegyűjtésével.
Mind az Észak- és Dél-mongol nyelvtannal foglalkozott kéziratban ránk hagyományozta Bálint Gábor. A kolozsvári egyetemnek két évtizedig volt
nagytekintélyű professzora, s az az idő, amelyet,
Kolozsvárott és katedráján töltött, legzavartalanabb korszaka, sok fáradozásának tudományos kamatozása volt. Az Erdélyi Múzeum-Egyesülethez
pedig bensőséges szálak fűzték.
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Az elzárkózottsága, melyet régi keserűségek
emléke képpen minden budapesti társaság és
folyóirat iránt tanúsított, csak köztünk oldódott fel
barátságos viszonnyá.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesületben több ízben
tartott előadást a keleti történet és a keleti nyelvek köréből és csak az Erdélyi Múzeum számára
engedte át szívesen néhány tanulmányának közlését.
Ezt követően Szentkatolna tanítója, Bakk Pál
adta közre a róla gyűjtött helyi megemlékezéséket
1969-ben. Zágoni Jenő összegyűjtötte és 2005ben kiadta Bálint Gábor leveleit, illetve a vele
kapcsolatos dokumentumokat. Szentkatolnai Bálint Gábor (1844-1913) emlékére a 2006. decem-

ber 8-án tartott Szentkatolnai Bálint Gábor emlékkonferenciának a célja volt, hogy neves hazai és

külföldi szakemberek segítségével újraértékelje a
nagy keletkutató, valamint az első, nemzetközi hírű mongolista szakember tudományos eredményeit. 2006. december 8. péntek, 16-20 óra, Magyarok Háza (V. ker. Semmelweis u. 1-3.) Előadók: Angela Marcantonio (nyelvész): A finnugrizmus: tudomány vagy fikció?, Birtalan Ágnes
(mongolista): Szentkatolnai Bálint Gábor kalmük
gyűjtése, Marácz László (nyelvész): A magyar
gyökrendszer, Jakab Jolán (iskola igazgató):
Bálint Gábor emléke Szentkatolnán, Aradi Éva
(indológus): A honfoglalás revíziója (elemzés),
Czeglédi Katalin (nyelvész):
Bálint Gábor és a
(
magyar nyelv, Csontos Sára (mongolista):
Szent(
katolnai Bálint Gábor magyar - mongol nyelvhasonlítása, Papp László (nyelvész): Bálint Gábor
nyelvészeti munkássága, Obrusánszky Borbála
(mongolista): Bálint Gábor tevékenysége és turáni
elmélete, Balogh Ildikó (pszichiáter):
Bálint Gá(
bor, a géniusz, a `vasfejű` személyiség-vizsgálata,
Veres Péter (etnográfus):
Bálint Gábor kaukázusi
(
kutatása, Friedrich Klára - Szakács Gábor (rováskutatók): Szentkatolnai Bálint Gábor rovásírásos
tevékenysége.
2013. november 06-án konferenciát tartottak
a Magyar Tudományos Akadémián. Dzs. BatIreedüi A páros szavak és kifejezések szemantikai
kérdései a mongol nyelvben címmel előadást tartott ezen, a Szentkatolnai Bálint Gábor halálának
100. évfordulóján. Ugyanebben a hónapban az
ELTE Belső-ázsiai Tanszéke is az előadásával az
évfordulóra emlékezett.
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De még a 2013-as év elején volt a Szentkatolnai Bálint Gábor Emlékkonferencia 2013.
április 13. Budaörsön. Ezen a konferencián a cikk
egyik szerzője elmondta, hogy „Szentkatolnai Bá-

lint tagadta a magyar nyelv finnugor eredetét,
ugyanakkor a 19. század végi ugor-török háborúban a török eredeztetést sem támogatta, hanem azt
állította, hogy a magyar a 150 milliós turáni nyelvek egyik önálló ága, s a hun és szkíta nyelvvel
hozta kapcsolatba.” Ligeti Lajos szerint: „így aztán még mesterén (Vámbéryre gondol) is túltett
olyan téves elméletek meggyőződéses hirdetésében és erőszakolásában, amelyeket a mai tudomány már a dilettantizmus és a fantazmagóriák
eltévelyedései közt tart számon…” „A kabard és
a magyar nyelv összefüggésének nyomozása a
honfoglalás keleti és bizánci kútfőinek felülvizsgálásához vezette, s olyan mélyen hatolt a kérdés
feszegetésébe, hogy a honfoglalás revíziójáról egy
nagy terjedelmű könyvet írt (1901), amelyben fanatikus hévvel erősítgette, hogy a húnok, adighekabardok, avarok és kazárok, magyarok és székelyek, a besenyők, az uzok és jászok egy összefüggő
nagy nép láncolatot alkotnak. Fejét a tudomány,
végérvényesen megoldotta, a hun-székely rokonságról fennmaradt nemzeti hagyományt igazolta s
tisztázta a honfoglaló ősök emlékét – saját szavaival élve – „a csuvasz-cseremisz, tatár [török] stb.
bűztől”.
Mint ír a turkistáknak Bálint Gábor: „a kiknek a kazár nép török-fajúságára nézve egyetlen
elfogadható bizonyítékuk sincs, rendesen a szerzetes művéből kiszakított azon mondatot mutogatják „a keleti Turkokat, a kiket Khazaroknak
neveznek, de azt elhallgatják, hogy a Hunokat a
Perzsák kezdették Turkoknak nevezgetni.”
Ezen véleményének megformálása előtt
Odesszán és Moszkván át 1871. június 17-én
érkezett Kazán városába. Nagy megrökönyödésére
csak itt tudta meg, hogy a keleti nyelvek tanszékét, könyvtárával együtt, a kazáni egyetemről
nemrég Szentpétervárra helyezték át, így Kazánban még nyoma sem maradt az addig világhírű
keleti nyelvészetnek.
„Vékonypénzű állapotában minden fölösleges ki-

adást kerülnie kellett, elhatározta tehát, hogy Kazánban marad mindaddig, míg a tatár nyelvet meg
nem tanulja s elegendő anyagot nem gyűjthet e
nyelv grammatikájának kidolgozására. Egy gazdag

orosz kereskedő villájában lakott a városon kívül
a votják mezőn, a keresztény tatárok központi
iskolájának szomszédságában.” Majd rövidesen a
tatár iskola tanítójának kérésére egy rövid kazáni
tatár nyelvtant készített majd a tanítójelöltek azután abból tanulták a tatár grammatika szabályait.
Később a kalmükok közt töltött hét hónapi tartózkodás után 1872. május 12-én indult tovább
Gábor és hatnapi utazás után Szentpétervárra érkezett. Itt azonnal érintkezésbe lépett Sifner
Franc Antomij akadémiai könyvtárossal, aki a
mongol, török-tatár, finnugor nyelvcsaládnak, továbbá a kaukázusi és tibeti nyelveknek világhírű
orosz tudósa, ő már ismerte Bálint Gábor nevét a
német lapokból. Bálint Gábor így ír ebben az időben: „Szerintem, – így fejtegette tudományos ál-

láspontját, – ha ki lesz mutatva nyelvünk rokonsága a mongollal, a hun kérdés is meg lesz fejtve,
e célból pedig össze kell vetnünk a mongolságot
nemcsak a mi nyelvünkkel, de az úgynevezett
ugorsággal is. Én minél tovább tanulmányozom a
mongol nyelvet, annál erősebb ama meggyőződésem, hogy nyelvünk sem jelenleg, sem alapjában nem az, aminek némelyek hiszik... Olyan
dolgokat látok a mongol és a kalmük nyelvben,
minőt még addig az ugorságban vagy tatárságban
sem födözhettem föl.”

Bálint Gábor megjelentette a burját nyelvről
készített leírását a Nyelvtudomány Közlemények
c. folyóirat egyik számában. A nagyon fontos nyelvészeti elemzése, amelyben azt állítja, hogy a magyar nyelv a turáni nyelvcsalád tagja. Melyben
elvetette jövevényszavak elméletét is. 1887-ben
Bejrutból küldi el az Erdélyi Múzeum folyóiratnak
„A tamil nyelv a turáni nyelvek sanskritja vagy
van-e a magyarnak testvére?” című tanulmányát.
Ezért a tanulmányért valóságos vesszőfutás következik Bálint Gábor életében, 1879-ben valóságosan száműzik Magyarországról. Közel 15 évnek
kell eltelnie, hogy a hazafias érzelmű erdélyi
arisztokrácia összefogása révén hazatérhessen,
hogy katedrához jusson. Tehát eljutott India déli
részébe 1870-1875 között, a Magyar Akadémia
támogatásával keleti tanulmányúton vett részt.
Az Akadémia támogatta a mongóliai útját is,
ahonnét értékes kalmük, mongol, mandzsu gyűjtésekkel tért haza. Páratlan nyelvi és néprajzi
gyűjtőmunkát végzett, amelyet csak most kezdik
felfedezni a külföldi kutatók is. Az eddigi vizsgá15
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latok alapján bizonyos, hogy a nagy magyar keletkutató, nyelvész korának egyik legtehetségesebb
és legszélesebb látókörű szakembere volt.

11. kép. A kortárs Alfredo Trombetti (1866 – 1929)
olasz nyelvzseni. (Forrás: it.wikipedia.org)

Ő hozzá hasonló nyelvzseni csak a III. században született még. Tudjuk, hogy az olasz
Alfredo Trombetti is "csak" 17 nyelven beszélt kiválóan. A Bálint család gyermekének életútját ez
a remek nyelvtudása szabta meg. Szerencsére szülőfalujában, Szentkatolnán ma is nagy tisztelet
övezi a tudóst. A faluban létrehoztak egy egyesületet, mely folyamatosan tartja életben Dr. Bálint
Gábor emlékét. Az iskola tanára, Borcsa János
szintén szívén viseli egykori földije emlékét eddig
három könyvet adott ki róla. Zágoni Jenő összegyűjtötte és 2005-ben kiadta Bálint Gábor leveleit
és a vele kapcsolatos dokumentumokat. A szentkatolnai iskola már 1989 után felvette a nevét.
Szentkatolnán Bálint Gábor iskola lett.

11. kép. A szentkatolnai Bálint Gábor iskola tablóképe

Széchényi Béla (Széchenyi István fia) expedícióján Dél-Indiában gyorsan megtanulta a tamil/dravida nyelvet, majd amikor megbetegedett
Sanghajban ott is tanult, hiszen megtanulta a japánt. Később oktatta a kolozsvári egyetemen, de
előbb megalapította a japán tanszéket. Széchényi
három kiváló tudóst vitt magával, köztük Bálint
Gábort, tolmácsul és egyszersmind azért, hogy alkalmat adjon neki a keleti nyelvek továbbtanulmányozására. 1877. december 4-én indultak el
16

Triesztből s 1878. január 9-én érkeztek India legszebb kikötővárosába, Bombayba. Közben Bálint
Gábor a hajón lévő malájok nyelvét jegyezgette és
el is sajátította. Míg Bombayből Széchenyi
Maiszur tartományba indult India legmagasabban
fekvő városának megtekintésére, Lóczy Lajos pedig Kőrösi Csoma Sándor hamvait kereste föl
Dardzsilingben (Nyugat-Bengál állam egyik városa India északkeleti részén.).

MAGYAR TÖRTÉNELEM

12. kép. Zichy Jenõ legutóbbi nagy utazásából: Tea-szállítás a Góbi sivatagon keresztül
(Vasárnapi Ujság 1899.)

László Gyula: Őstörténetünk. Egy régész gondolatai néppé válásunkról, (Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.) 21. oldalon ezt olvashatjuk: „Posta
Béla, a kolozsvári magyar régészeti iskola nagynevű megalapítója, aki ugyancsak részt vett a
Zichy-expedícióban már a század elején összegyűjtött jó néhány ilyenfajta tudósítást, amely hiteles volt: a tatár seregek által a fejedelemkori Erdélyből úgyszólván évente elhurcolt magyarok
utódai őriztek – s úgy látszik, őrzik a mai napig –,
hogy őseik magyarok voltak.
A külföldi önszáműzetése is sikeres volt, hiszen bizalmas és megtisztelő állásokat nyert el
Európa-szerte. Ő volt az, aki egy nemzetközi
nyelv, az eszperantó bevezetése mellett erősködött
azért, hogy másoknak ne kelljen a sok nyelv tanulásával sok időt vesztenie. A tamil nyelvet a
turáni nyelvnek a szanszkritjának nevezte el. „Az

ellenfelek Budenz, Hunfalvy… a finnugristák
csoportja. Hunfalvy és Budenz álláspontja teljesen világos volt: kiszorítani minden, ellenzékinek
számító kutatót, sőt a magyar tudományos közéletben, ahol sokszor egy-egy kutatót egymás közti
pletykákból, és nem művei alapján ítélnek meg. A
finnugor álláspont helyett más komoly, megalapozott eredményre jut, azt ellenségnek bélyegzik,
holott a tudományban többféle nézetnek kell egyszerre jelen lenni.” Az idő mindenféleképpen el
kell, hogy döntse melyik nézetnek volt igaza. Dr.
Márki Sándorral (egyetemi tanár, történész) és a
feleségével folytatott levelezéséből kiolvashatjuk
Bálint Gábor véleményét az akkori finnugrista
csoportról. Az egyik levele kelt 1897. szeptember
4. Szentkatolnán.

György Lajos így mondja Bálint Gábor emlékezete
című előadásában: „Vagyunk még egynéhányan,

akik jól emlékszünk kíváncsiságot izgató, föltűnő
alakjára, világos Himalája-szövetből való bő ruhájára s finom teveszőr gallérjára. Barnaszínű, magas kürtő cilinderkalap födte a fejét s vállán forgatta elmaradhatatlan színes napernyőjét. Nem az
akkori idők divatja volt ez, kirítt a mindennapiságból: az utca megbámulta és megmosolyogta, de ő ezzel épp úgy nem törődött, mint a budapesti tudósok hátmegetti kaján megjegyzéseivel.
Öltözködésében, mint tudományában is, különcködő, eredeti utakat taposott.
Minden délben megjelent, a főtér közepén, a
virágos köröndöket kerítő gyalogjárón. Elmélyedve, méltóságos lassúsággal járt körül, balkezével
simogatva állát, amelyen őszült keskeny szakáll
nyúlt le teveszőr gallérjára.
Olyan mélységes merengéssel nézte lábai
előtt a poros szürke aszfaltot, mintha legalább is
színes tájképeket látott volna rajta a Himalája tövéről vagy Arábiából, ahol lelke szívesebben időzött, mint Európában amely – véleménye szerint –
a jóságot és a becsületességet meggyalázta és
puszta szólammá értéktelenítette.”
„Bálint Gábor így még egyszer és utoljára átnézett Ázsiába, ahol három ízben tizennégy esztendeig élt, tanult és szenvedett. Ez alkalommal
rövid időről volt szó. 1895. április 28-án indultak
Kolozsvárról és augusztus 15-én érkeztek haza.
Bejárták az egész Kaukázust, az expedíció kiterjedt Bokharára is, s eljutottak a hajdani klasszikus Sogdiana központjáig, Tamerlan [szkítiai feje17
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delem a magyar pálos drámában] rezidenciájáig,
Samarkand városáig.”
Idős korában három dologra volt büszke az
életében a szentkatolnai előnevére, a kolozsvári
egyetem doktori címére és a tudományos munkáira, amelyeket előtte még senki nem végzett el.
Írásai és tanulmányai több ezer oldalra terjednek
ezek egy nagy részét folyóiratokban és napilapokban is közölte. Európa harmadik mongolistája, aki meghonosította a belső-ázsiai népek kutatását. Számos mongolisztikai témájú tanulmányt
írt, valamint egy mongol nyelvkönyvet, néprajzi
témájú könyvei máig kiadatlanok. Elsők között
volt Európában, aki japán, kabar nyelvet tanított.
Bálint Gábor volt az eszperantó nyelv magyarországi terjesztésének az úttörője. A magyar
őstörténetről kifejtett véleményeit a kortársak nem
fogadták megértéssel. Hosszú tanári pályáján tanítványokat nem nevelt, csak híveket szerzett magának. Az utolsó szellemi erőfeszítése Bálint
Gábornak, hogy mind a három munkáját saját

költségén nyomtatta ki, mert csalódottsága és
büszkesége visszariasztotta attól, hogy tudós társaságoknál házaljon és ajánlgassa magát. Hozzá
még kabard nyelvtanát primitív kőnyomatos formában tudta csak a világra hozni. Meg is írta
Lopatinskynek, amikor egy tiszteletpéldányt küldött neki, hogy „a büszke Magyarországon van

könyvnyomda is s a budapesti Akadémia pincéjében van sok szép nyomatú finn, lapp, csuvas,
cseremisz, vogul, osztják stb. nyelvtan és szótár,
minthogy azokat nem kellett a szerzőknek saját
költségükön kiadatni... De ki tehet arról, hogy a
honfoglaló ősök kaukázusi maradékainak nyelvét
tárgyaló (tudós) nem akadémiaképes s így a szerzőnek kellett azt napfényre hozatni úgy, ahogy
lehetett.” Ma Dr. Bálint Gábor utcát pedig Ba-

latonudvarin találunk. Szentkatolna híres szülöttjei voltak: Demény Antal (1744–1833) egyetemi
tanár, Bakk Endre (1841–1906) vízaknai
plébános-kanonok, Bálint Gábor (1844–1913)
orientalista nyelvtudós, Pál István (1854–1935).

13. kép. A turáni szeminárium a Kolozsvári Magyar Kir. Ferencz József Tudományegyetemén. The Romanized
Grammar of the East- and West-Mongolian Languages kézirat címlapján.
3
(Forrás: Ms 1379/1)
3

A kabard nyelvtanáról, trilingvis lexikonáról,
az ő nyelvészete szempontjából a honfoglalás revíziójáról – az egy Erdélyi Múzeumot kivéve –
egyáltalában tudomást sem vett a szaktudomány.
De hát annak idején sem kazáni tatár szótárát,
sem török-nyelvtanát, sem magyar-mongol össze3

Megjegyzés: Az, hogy ma a kolozsvári egyetem könyv
anyaga Magyarországon van Dr. Miskolczy Dezső profeszszornak köszönhető.

18

hasonlítását, sem tamil-tanulmányait meg nem bírálta, nem ismertette, sőt meg sem említette egyetlenegy folyóiratunk sem. A hivatalos nyelvészek
fölényesen megmosolyogták, azt mondták, hogy
nem is tudós. Egy kézlegyintéssel napirendre tértek fölötte, ami azt jelentette, hogy nincs mit
beszólni róla. Ez bántotta, elkedvetlenítette Bálint
Gábort. Sírja kriptaszerű, teteje lapos kővel borított. Nyughelyét alacsony vasrács-kerítés övezi,

melynek díszítőmotívuma a felkelő nap. A feketemárvány sírkő felirata: Szentkatolnai dr. Bálint
Gábor Kolozsvárt volt rendes egyetemi tanár
1844–1913 és neje Spilman Rozália.4

13. a. Pártus király, Sarratrug II.
(Forrás: gutemberg.org)
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Összegezve tehát Szentkatolnai Bálint életútjának tanulságait: Jakab Elek történész vezetésével mozgalmat indítottak, hogy hazahívják Bálintot. Először az Akadémián próbálkoztak, majd végül a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem
urál-altaji tanszékének élére kapott kinevezést.
1893-ban foglalta el állását, tizenkilenc évig tanított itt.
Ekkor Kolozsvárott a diákok olyan nyelveket
ismerhettek meg, mint sehol Európában. A székelység történetét is a székelyeknek kell megírnia, úgymint a magyarságról a magyaroknak kell,
nem a magyarul beszélő, de idegeneknek, vagy az
idegeneknek, a külföldieknek a magyarságról és
Magyarországról! Úgymint a csángók és székelyek
szótárának összegyűjtésével, amit a cikk szerzője
kezdeményezett és Sánta Attila folytat a mai napig. Amíg nem késő szógyűjtések és archaizmusok
összegyűjtés Erdélyi Zsuzsa nyomán. Óriási a felelősségünk, ezért párhuzamosan is lehet a
székely-csángó szótár összegyűjtésének feladatával foglalkozni.
Javasoljuk tehát, hogy a Magyar Alkotmányba
is kerüljön be Werbőczy által is megnevezett és
törvénybe iktatott a székelyek ősi szkíta szár-

mazásuk.

14. kép. A parlament üléstermében.4
(Forrás: Magyar Királyi családok címerei a Magyar Országgyûlés üléstermében – Budapest. www.patriotaeuropa.hu)
4

Dr. Sándor Gábor közlése György Lajosnak.
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Flavius a magyarokról

Ezt érdekesnek találtam, nem tudtam, hogy Flavius is említette a magyarokat, ezért lefordítottam:
Josefus Flavius a zsidó történetíró I.e. 37-ben írta a következőt.
„A biblikus özönvíz után, Magóg és Góg népei már ott voltak azon a vidéken, ahol eddig
senki nem volt még. A területük kiterjedt Dél Spanyolországtól a Don folyóig.
Magóg maga után elnevezte népét ’magar’-nak, akiket a görögök Szkítáknak hívtak.”
Ez azt jelenti, hogy korai történelmünktől kezdvén, Magyarország – az otthonunk – a Kárpátmedence volt, s ma is az. Ezért, nem monopolizáltuk más népektől 1000 évvel ezelőtt.

Megjegyzésem: ha már egy történetíró is beismeri ezt a tényt, akkor talán tényleg van benne valami.
(Tibold Makk Szabina fordítása)
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Dr. Molnár V. József 86. születésnapjára

Kedves Tanár Úr!

mert az ősi, turáni szeretetkultusz és istentudat
összetartotta a turáni népeket több tízezer éven át.
Ennek a szeretettől áthatott népnek lélekkutató tanítómestere Dr. Molnár V. József, akit Isten tartson meg nagyon sokáig erőben, egészségben. Tartson még sok értékes órát velünk, tanítványaival, akik szeretjük és odafigyelünk minden szavára.
Kívánjuk, hogy a gyógyító Istenanya, a mi
Nagyasszonyunk, Babbánk éltető serlegével mindig legyen mellette, óvja, őrizze igaz keresztény
szellemű életét! Ezt kívánjuk az Ősi Gyökér munkatársai, írói és olvasói.
(Szerk.)

Egy érdekes ANKH szimbólummal köszöntöm Önt, a korai Egyiptomból (Gateway portál.
Internet).
Az alsó bal oldali rózsa a gyógyítás Istenasszonyának jelképe. A magyar fafaragók a gyógyszeres ládikákat díszítették hasonlóval, néha több
szirmot is véstek bele.
A jobb oldalon
= Kur, magosság az Istenanya lakhelye. A négy kis köröcske Őt jelképezi.
A kitárt karú szimbolikus emberalak a szeretet ősi jelképe. A Honfoglalás kori temetők sírjaiban kitárt karú női és férfi kereszteket találtak,
------------

------------

------------

*

*

*

------------

------------

------------

Végh Tibor
A Zodiákus géntérképe
Ugye milyen érdekes a Zodiákus jegyeinek
elnevezése? Emberi lények (Ikrek, Szűz, Nyilas,
Vízöntő), állatok (Kos, Bika, Rák, Oroszlán,
Skorpió, Bak, Halak), és egy tárgy is van köztük
(Mérleg).
De még érdekesebb, hogy Molnár V. Józsefnek a 4x4-es négyzethálóban megrajzolt szimbolikus geometriai jegyei sematikusan, absztrakt

módon, de félreérthetetlenül és egyértelműen kifejezik, megjelenítik a Zodiákus jegyeinek elnevezését. (Különösen ha 45°-ban jobbra félrehajtjuk a
fejünket, és úgy szemléljük az ábrákat.) Molnár V.
József geometrikus jegyeiben az az érdekesség,
hogy a Zodiákus is 12 jegyből áll, és a 4x4-es
négyzethálóban – a jegyalkotás szabályai szerint
(lásd az Ősi Gyökér 2009/4-es vagy 2014/1-2-es
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számát) – is éppen 12 alakzat szerkeszthető meg,
Ehhez a vizsgálódáshoz ismerkedjünk meg
se több, se kevesebb, és ezek megjelenésükben – kissé a háló és a jegyek szerkezetével. Az üres háerőltetés nélkül – megfeleltethetők a Zodiákus je- ló kockáit sorszámozzuk be, hogy az elemek hegyeinek. (Lásd 0. sz. jegyzéket.)
lyét a továbbiakban mindig egyértelműen meg
tudjuk határozni. (Lásd az 1. sz. ábrát.) A jegyMolnár V. József geometrikus állatövi szimbólumai
alkotás szabályai szerint a háló bal alsó sarkától a
jobb felső sarkáig tartó átló 4 elemi négyzete
tengelyt képez, és attól balra és jobbra a hálóban
szimmetrikusan kell elhelyezkednie a jegy többi
elemének. (Ha a tengely mind a 4 kockája ki van
töltve, akkor 3-3, ha 2 kockája van kitöltve, akkor
4-4, ha egy sincs kitöltve, akkor 6-6 elemnek kell
lennie kétoldalt, de egymásnak szimmetrikusan
megfelelő helyen. 1 vagy 3 elem nem lehet a tengelyben, mert akkor nem lehet a kötelező 10 elemből megmaradó 9 vagy7 elemet szimmetrikusan
kettéosztani. Lásd a 2. sz. ábrát.)
Az eddigiekből az is következik, hogy a tengelyektől balra és jobbra levő elemek a tengelyhez
képest elfoglalt helyük szerint megfeleltethetők
egymásnak. Magyarul: ha az egyik oldalt kitöltöttük, a másikat csak ugyanúgy lehet kitölteni,
vagyis „újdonság” nem léphet be. (Ennek az
egyensúlyt is jelentő szimmetriának különleges jelentősége is van a Mindenség rendjére utalóan, de
ennek kifejtése másik tanulmány tárgyát képezi.
Lásd a 3. sz. ábrát.)
Ezek után olyan táblázatot készíthetünk,
amelynek fejrészében a Zodiákus jegyei, soraiban
pedig a négyzetháló elemei vannak (sorszámuk
szerint) felsorolva. Ha ebbe a táblázatba bejelöl0. sz. jegyzék
jük a 12 jegy 10-10 elemét, megkapjuk a ZodiPap Gábor – „Hazatalálás” c. kötete (Püski ákus „géntérképét”. Mert a táblázatból függőlege1999) 190. oldalán a Molnár V. József jegyeiről sen az látható, hogy 1-1 jegyben a háló melyik
szóló fejezetében – kérdésként veti fel, hogy az kockái foglaltak, vízszintesen pedig azt láthatjuk,
egyes jegyek között milyen fokú „affinitás” lehet? hogy a háló 1-1 kockája melyik jegyben van kiPap Gábor a jegyek közötti affinitás látható jele- töltve. (Lásd a 4. sz. mellékletet.)
Az affinitást keresve felmerül annak a leheként bemutatta a jegyek körvonala szerinti egymáshoz való illeszkedéseit (190. oldal). De talán tősége, hogy a helyük szerint megjelölt elemekhez
tovább is lehet menni ebben az irányban és még tulajdonságokat rendeljünk hozzá. Igen ám, de
azokban az esetekben, amikor 1-1 hely 5, 6, 8
mélyebben keresni az affinitás bizonyítékait.
S ha ennek szeretnénk utánanézni, nincs más jegyet is érint (azaz 7, 6, 4 jegy nincs érintve) ez
lehetőségünk, mint a jegyek elemeit (a 10 „kitöl- nyilván nagyon nehéz lenne, de ott, ahol csak 1,
tött kockát” a 16 elemből álló négyzethálóban) legfeljebb 2 jegy van (vagy nincs) érintve, talán
vizsgálgatni, azt feltételezve, hogy egy-egy elem a rájöhetnénk valamire, ha így tesszük fel a kérdést:
maga helyén a hálóban valamilyen tulajdonságá- – mi lehet az a tulajdonság, ami csak a Kosban
nincs meg? (Lásd az 5. és 15. sort)
nak felel meg, és a jegynek azért van affinitása
egy másik jegyhez, mert (hely szerint) közös ez az – mi lehet az a tulajdonság, ami csak a Skorpióban nincs meg? (Lásd az 9. és 14. sort)
elemük.
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– mi lehet az a tulajdonság, ami csak a Rákban dilettáns, kontár vagyok) jól tettem volna fel a
és a Mérlegben van meg? (Lásd a 4. sort)
kérdést és ezzel legalább egy kicsit segíteni tud– mi lehet az a tulajdonság, ami csak az Ikrek- tam volna a munkájukat.
ben és a Halakban nincs meg? (Lásd az 13.
Molnár V. Józsefet sokan „csak” mint az ünnepek népi hagyományainak tudósát és ismeretsort)
(A 4. sz. melléklet jobboldali – összevont – táb- terjesztő apostolát ismerik és tisztelik, de sokoldalázatában ezeket a kérdéseket kérdőjellel is meg- lú munkásságának a Zodiákus geometriai szimbójelöltem a maguk helyén.)
lumrendszerére vonatkozó részét is érdemes széleÚgy tartják, hogy a jó kérdésfeltevés az egyik sebb körben ismertté tenni, mert – bizonyíthatóan
feltétele a helyes válasz lehetőségének. Örülnék, – az is rengeteg csodát rejt magában, és hasznos
ha a szakemberek számára (mert én csak amatőr,
kulcsot is képez a Mindenség megértéséhez.

1. sz. ábra

2. sz. ábra

A Zodiákus géntérképe

3. sz. ábra

A Zodiákus összevont géntérképe

4. sz. melléklet
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Somos Zsuzsanna
A kampós „X” jel rejtélye
1876-ban Amerikában egy telepes, Olof
Ohman Kensingtonban földmunkálatok végzése
közben rátalált egy ősinek látszó faragott kőre,
amelyet Kensington kőnek neveznek. A jelekben
a skandináv ősi rúnákat vélték felfedezni, kivéve
egyet, az ún kampós X-et, amelyet nem ismertek a

vikingek.

Caesarionnak építtetett templomba űzte, ahol
cserepekkel halálra szaggatták. Életéről szól
az Agora című amerikai film, amelynek főszereplője a magyar származású Rachel Weisz. A
Cesarion előtt álló egyik obeliszk ma London
ékessége a Temple metró megállónál.
5. a Rosslyn kápolnában (Skócia),
6. Gotlandban, egy ciszterci templomban,
7. Kolumbusz Kristóf aláírásában.

Kolumbusz Kristóf személye volt a hiányzó
láncszem a templomosok és a szabadkőművesek
között: felesége, Dona Felipa Perestrello de
Moniz, a királyi családdal is rokonságban lévő
nemesasszony apja, azaz Kolumbusz apósa Philip
Moniz de Prestrello a portugál templomos lovagrend utóda (Lisszabon), a Krisztus Lovagrend
nagymestere volt. Ezért apósa bizonyos titkos
templomos/szabadkőműves tudás birtokában volt,
amelyet vejével közölhetett. Tehát amikor Kolumbusz Kristóf 1492-ben elindult a templomos
A kampós X a rúna kövön

Meglepő módon másutt viszont jól ismert volt
a kampós X, amely az alábbiakban volt azonosítható:
1 tehát a Kensington kő,
2. az ún. Spirit pond térképes kő,

jeleket viselő, azaz fehér alapon piros talpas kereszttel jelölt flottájával, jól tudhatta, hogy mit keres. Kolumbusz Kristóf aláírása ma is megoldatlan
rejtély: trianguláris signatúrát használt, amelyben
használta a kampós X-et, alsó tagjában pedig
bizánci és latin szótagokat egyesített. A bizonyítékok szerint Kolumbusz Kristóf nemcsak a templomosok titkos tagja volt, hanem szabadkőműves is.

3. Rhode Islandon a Narragenset,
4. az oxfordi egyetemen őrzött ősi asztrolábiumon, amely 1350-1400 közé keltezhető
Az asztrolábiumot az egyiptomi hellén filozófus, matematikus és csillagász Hypathia találta fel, aki az ókori világ kimagasló egyénisége volt. Rafaello Santi az Ókor bölcsei című monumentális festményén (megtalálható
Firenzében, másolata Londonban a Victoria és
Albert Múzeumban) egyetlen nőként ábrázolta
a tudósok között. Kyrillosz püspök azonban
úgy vélte, hogy mágiával és hipnózissal foglalkozik, ezért ellene hangolta a tömeget, amely
a védtelen tudósnőt a Kleopátra által fiának,
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Kolumbusz Kristóf trianguláris aláírása

Scott F Wolter (USA) kriptográfus és sokan
mások behatóan vizsgálták a Kensington követ és
arra a megállapításra jutottak, hogy a kő a templomos és szabadkőműves kapcsolat eredménye.

1307. okt. 13-án péntek (pénteken ítélték el
Krisztust és Júdást is) a templomosok bukásának
napja (azóta fekete a péntek 13), amikor a francia
király letartóztatta őket és a peres eljárásban kínzással kicsikart vallomások (miszerint a keresztet
megszégyenítik és tagadják Krisztust, bálványt
imádnak, szodómiát gyakorolnak stb.) alapján kivégezték őket, így Jaque de Molay nagymestert a
Szajna egyik szigetén megégették, azonban kincseiknek és Villiers nagymesterüknek (Párizsban
a szabadkőművesség központja a Rue de Villiersen van) nyoma veszett. Ő ui. a kincsekkel megrakott társzekerekkel a templomosok központi kikötőjébe, La Rochelle-be ment, ahol a hajóflottájukra rakodták át kincseiket és kihajóztak. A
flotta útja: egyrészt Skóciába vezetett, mivel a
Sinclairek (Orkney szigetérőről származó Szent
Klára utódai) a templomos lovagrend alapítói voltak és ott voltak birtokaik, másrészt az Új Világ

ÍRÁS
A Sinclair expedíció Rhode Islandig haladt, ahol
megépítettek egy ma már csak toronynak látszó és
Newport Toronyként ismert, de valójában a templomosok építményeire jellemző (amelyen a Temple megállónál lévő templomos templom, vagy a
szabadkőműves múzeum a Holborn megállónál
Londonban) tornyot, amely nyolc lábon áll. A
templomos talpas keresztnek nyolc sarka van!
A torony valószínűleg égi jelek megfigyelésére szolgált, mivel a téli napfordulókor a behatoló
fény az egyik tojás alakú zárókőre vetül. A tojás a
nőiség, a női istennő szimbóluma, és a templomosok női istenséget (Szűz Máriát) imádtak. Az expedíció Kensingtonig haladhatott, mert a Kensington követ határkőnek szánták.
Az őshonos micmac indiánok legendáiban
szerepel, hogy szőke, kék szemű istenek jöttek
Amerikába és egy évig itt éltek, megtanították
őket a földművelésre és állattartásra. Tény, hogy a

Tény, hogy Henry Sinclair, Orkney hercege
1393-ban egy velencei admirális, Nicolo Zeno ve-

mány a Tölgyfaszigetről is megemlékezik.

irányába.

zetésével 12 hajóból álló flottával útra kelt, hogy
elrejtse a grált. Sinclairrel utaztak fivérei és legidősebb lánya is. Zeno volt a kapitány, a legénység 200-300 fő lehetett. Velük tartottak a ciszterci

szerzetesek és a menekülő templomosok is.

1398. jún. 2-án léptek Amerika földjére,
amelyet Zeno kapitány Új Skóciának nevezett el
és beszámol egy kis kastély építéséről a Tölgyfaszigethez közel, amelynek alapjai ma is léteznek.
Zeno visszafordult és megírta visszaemlékezéseit, amelyet Zeno narratívaként ismer a világ. Ebben Zeno kapitány említést tesz egy Juger
nevű hajósról, de irodalmi adatot róla nem találtam.
Sinclair az egyik, a tengerről nem látható rejtett szigetet választott ki a kincsek elrejtésére,
amelyet a többi 300 szigettől megkülönböztetően
tölgyfákkal telepített be: Tölgyfasziget. Ismert,
hogy ez a fa nem őshonos Amerikában. Tény, hogy
manapság találtak egy XIV. századból származó
skótjelzésű ágyút. A herceg folytatta útját, a szárazföld mentén haladt, de bemerészkedtek a szárazföldre is. Ekkor meghalt a herceg hű barátja,
Sir John Gunn Westfordban, emlékére követ állítottak a Gunn család címerével, amely ma is létezik Massachusettben, Westfordban a könyvtárban, 600 évesnek tartják. A követ 30 éve találták.

micmac zászló 17 olyan jegyet tartalmaz, amely a
Sinclair zászlóban is megvan. A micmac hagyo-

A kampós X jelentésének tartalmára vonatkozó
elképzelések:

1. Az X a férfi és a női egyenlőséget jelenti, a
kampó (amely tulajdonképpen „i”) a leszármazottakat, az ivadékokat, azaz Krisztus vérvonalához
tartozó jelentéssel bír. Ez a felfogás visszaköszön
Dan Brown nagy sikerű könyvében, a Da Vinci

kódban.

2. A kampós X középkori misztikus eredetére
utal, hogy a templomosok és a minden bizonnyal
fizikailag meg nem szűnt rend átalakult: akik a
római katolikus vallásba beágyazódtak, azokból
lettek a jezsuiták. A talpas keresztet a johannita
betegápoló rend is használta, innét van a máltai
kereszt, majd a vöröskereszt jele.
3. A ciszterciek harcos szerzetesrend, fehér ruhában jártak, római katolikusok, Szűz Máriát tisztelték. Fő tevékenységük a hittérítés volt, azért
követték a templomosokat felderítő útjaikon.

Templomépítő szerzetesrend volt a templomosokhoz hasonlóan, fontosak voltak számukra az égi
jelek, és a szakrális geometria (alak, arány, mérték, méret), a csillagászati tájolás. A templomos
perbefogás után a római katolikus egyház kebe27
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lében maradtak alkották a jezsuitákat, ők a vas-

IRODALOM

ököl.

Hooked X (Mystery of the Iniquity) – Internet.

4. A szabadkőművesség a szimbólumok nyelve, az
igazságot elrejti. Pl. a Nap és a Vénusz geometriai
harmóniájakor tették le a Rosslyn kápolna alapkövét.

Hypathia – Internet.

5. A kampós X jelentősége: a templomosok, szabadkőművesek és a ciszterciek együttműködésének bizonyítéka.

Scott F. Wolter: The Kensington Rune Stone. The
hooked X – Internet.

Indián Amerika – 3 – Templomosok Amerikában?
– FLAG Polgári Magazin – Internet.
The Sinclair voyage to America – Internet.

The micmac tribe – Internet.

6. Kolumbusz utazása előtt 50 évvel épült Rosslyn
kápolna díszítő motívumaiban szerepel a kukoricacső és a háromlevelű lóhere, amelyek származási helye Amerika.

------------

------------

------------

*

Somos Zs.: Magyar szentek és hősök a régmúltból.
Történelmi útikönyv. Kairosz (2014).
Vikings, Freemasons, Hooked X anf the Knight
Templar – Internet.

*

*

------------

Olof Ohman a Kensington kõvel (Internet)
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Záhonyi András
Egy görög nyelvû feliratos pénzérme Apameia városából (Kr. e. 3. sz.)
Egy ősi írásemlék „megfejtésénél” több nehézségbe is ütközünk.
1., Nem lehetünk biztosak benne, milyen nyelven
írták.
2., A szóban forgó jelrendszer azonosítása egy rövidebb felirat esetén nem könnyű feladat.
Könnyebb a dolgunk, ha kétnyelvű feliratról van
szó.

Ez a „második nyelv” lehet persze kép is (pl.
csillagképek rendszere, melyről a szöveges rész is
szól).

Ekkor (általában) az egyik nyelv és jelrendszer ismert, így a szöveg tartalmát már értjük. Ha nevet
(neveket) is tartalmaz a felirat, már sokkal könynyebb a feladat megoldása. A nevek kiejtése
ugyanis gyökeresen eltérő nyelvek esetén is hasonló.
Vannak persze kivételek: ilyen a görög, mivel a
görögök mániákusan szeretik átnevezni a népeket,
nyelveket, földrajzi helyeket. Ám még náluk is
van esély a dekódolásra: ugyanis a görög irodalom
annyira széles körben ismert, hogy a különböző
elnevezések már közismertté váltak a szakemberek számára.
A következő érme a Vízözön-történetet ábrázolja.
Rajzolatán a bárka, Noé és felesége és egy galamb
látható.
Forrás: Marton Veronika: Világkatasztrófák (Matrona,
Győr, 2011, 98. o.)

A város nevét Szeleukosz (Kr. e. 321-281) perzsa
származású feleségéről kapta.
Jobbra fenn: polin arion = a sokaságból a
legkiválóbb2.
Balra fenn: par kla
– a PAR a „párokra” (a bárkába felvitt állatpárokra) utalhat.
(A pár latinul is ’par’)
Záhonyi András megjegyzései12

par kla (esetleg: parkaa): feltehetően a bárka3 szóval áll kapcsolatban

Fontos megemlíteni, hogy a város Szíriában található. Az ott használt görög nyelv (dialektus) feltehetően eltért az anyaországitól.
Ezért egy újabb értelmezési lehetőség is adódik a
„Polin arion” szövegrészre:
bárka ógörögül: „ploion”
pár ógörögül: „ánér”
Ezek szír-ógörög nyelven akár így is értelmezhetőek: ’polin arion’ (irodalmi ógörögből fordítva: a
sokaságból a legkiválóbb).
Tehát ez a szövegrész kétféle jelentést is hordoz.
Mindkettő jól illeszkedik Noé és a Vízözön történetéhez és a baloldali szövegrészhez (PAR KLA)
is.
Reméljük, hogy (rész)eredményeinkből – hála a „viszszacsatolással” működő közös munkának – egyszer
megszületik majd a szakma és nagyközönség számára
is elfogadható, értelmes, az adott korba és annak eszmerendszerébe jól illeszkedő végleges olvasat.
Ehhez a pontosításhoz várjuk az orientalisták és az
ógörögül tudók további segítségét!

1

75. Noé és a felesége a bárkában és a szárazon
A bárka felirata: NOÉ

1. ábra
Görög feliratú pénzérme Apamenából

A bárkában Noé,
a pénzen alul Apameon (azaz Apameia) város
neve olvasható1.

A város régebbi nevei: Pharneke, illetve Pella. Arab neve:
Afamia.
2
Az ógörög értelmezés Vasilis Angelidis munkája
3
Noé volt a Vízözön előtti bárkaépítő.
A bárka angolul: ark, barque, bark – ezek a kifejezések öszszecsengenek a PAR (görög) illetve a „bárka” (magyar) szavakkal.
A Deukalión idejében történt Vízözönről Arisztotelész és
Platón is beszámol.
A bibliai Noé, az akkád Utnapisti/m/ és a sumer
ZIU(D)SZUDRA a görögöknél is megtalálható: ő Xisuthros.
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Bakos Ferenc
Kis magyar rímes apotéka az 50-es évekbõl*
Világéletemben segítni volt vágyam,
Beteget nem látni sem ülve, sem ágyban,
Nem jó a szegénység s mégis annyi kába,
Kevés garasát is vivé patikába.
Bojtorján, útifű, cirok, csalán, forgó.
Olyikra ha nem is, más betegségre jó.
Mennyi nyavalyája akad az embernek,
Gyógyszert az orvosok arra ritkán lelnek.
Elviszik párnádat, földed, marhád, házad,
S ha szemére veted, bizony még ő lázad.
Azt mondja: nem isten, mit sem tud már tenni,
Ezt persze csak akkor, ha nincsen már mit venni.
Bármily koldus legyél, kiszívja a véred,
Nyögsz még egy darabig, hullaház a véged.
Bocskoros gulyások, juhászok, vén nénik,
Ezer baj gyógyszerét tarisznyával mérik.∗
1. Epéd hogyha beteg, egyél bőven retket,
Sót ám ne tégy rája, attól kínok lesznek.
Szálkán kórház is van, kérj ott epekövet,
Reszelj retket és azt e reszelékbe lökjed.
Meglátod, azt reggel, sohasem találod,
Föloldó hatását szájtátva csodálod.
2. Ugyan e baj ellen ott van a bojtorján,

Teaként iszogasd, pisiled momentán.
3. Vészes vérszegénység, idegbaj forrása,
Tízezer közül sincs kettő gyógyulása.
Rendelnek sok arzént, ferrumot és másat,
Csak csalángyökér az, amit ki nem ásnak.
Teaként használják, piros borban főzve,
Négy ujjod közt mit fogsz egy literre töve.
Ha ágyban feküdtél, bizton felkelsz tőle,
Öt-hat hétig használd, megmondom előre.
4. Ó, hányan szenvednek savtúltengésben,
Küszködnek, vinnyognak, mint kutya a présben.
Gumicsövet nyelnek, kapnak pezsgőt bőven,
A krumpli gyógyítja, sülve a sütőben.
Használd szivacs gyanánt, beled tiszta tőle,

∗

Küldte Rónai Lászlóné
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“Krumplipüre” nem jó, vízben van az főzve.
Amit magyarázok, jól eszedbe vegyed,
Mert a savtól sebes a gyomrod és a beled.
Gyomrodat felmarja, fekély lesz a neve,
Nem emészthet attól senkinek a bele.
Beleknek bolyhait vakolattal vonja,
Ehetsz bár táplálót, ki lesz veled tolva.
Annyira elgyengülsz, lesüllyed a gyomrod,
Napról napra gyengülsz, koporsó a gondod.
5. Ha sebek martak fel, fekélyes lett gyomrod,
Sültkrumplin olajjal lehet csak gyógyulnod.
Hentes kézre kerülsz, ha elhanyagolod,
Öt-hat sült krumpliból, ha a bélt kinyomod.
Ennyit fogyasztván, a többit olajozd.
Sebed a sült krumpli mentesíti savtól,
Szigetelő fedőt kap az az olajtól.
Bajod így ápolva, meggyógyul majd sebed,
Ez sivár életben még örömed lehet.
6. Biz az élet sokszor úgy jár, mint a kártya,
Megesik, hogy meghûl olykor a mellhártya.
Kaphatod szárazon, esetleg vizesen,
Szaladsz az orvoshoz, csapolni vitessen.
Cirokseprő magját kifőzni teának,
Egészséget szerez hamar az magának.
Tetős evőkanál kerül egy literre,
Kaphatsz cirokmagot pénzért vagy hitelre.
Ne öntsd ki az ágyát, csináld nyakra-főre,
Egy főzéssel a mag nincsen még kifőzve.
Vért is kapsz biz ettől, meg is hízol tőle,
Öt-hat hét alatt már piros arcod bőre.
Idd reggel mint teát, egész nap mint vizet,
Ha ezt mind betartod, élted soká viszed.
7. Betyár ez az élet, sokszor idegre megy,
Ó, mennyi embernek épp a gyomrára megy.
Egyszerű tünete: rebeg gyomra szája,
Hinnéd, hogy egy lepke húzódott alája.
Mindenre dühödt vagy, szemed mint a vadnak,
Szikráznak, ha nézel, gubóid dagadnak.
Félni lehet tőled, bármi szelíd voltál,
Azt is marod most már, kinek udvaroltál.

Pokol ez az élet, családodé sem más,
Testvér, az élet cseppet sem pompás.
Szaladsz tudósokhoz, vizsgálgatnak egyre,
Próbareggeliznek, kérdnek tőről hegyre.
Egy sem leli bajod, dúlnak a tünetek,
Fizethetsz százasból akár egy türetet.
Bajod egyre mélyül, Kalló felé sietsz,
Már előbb megírtam, gyomoridegbaj ez.
Főzess csak puliszkát, szárazon, tengeriből,
Vond ki gyakran magad szokott környezetedből.
Környezetváltozás csillapítja dühöd,
A puliszka gyógyít, ha este-reggel gyűröd.
Sok az arzén benne, szaporítja véred,
Hízni fogsz hetenként, jó ha magad méred.
8. Életed ha megnyúlt tisztes öreg korban,
Bár fiatalon is bekerülsz a sorba.
Gyakran szédül fejed, bizonytalan lépted,
Panaszolja ajkad: “oly gyakran szédülök,
Ingadozó léptem, jó, ha székre ülök”.
Sűrű lett a véred, gyönge a folyása,
Egyensúly idegnek nincsen locsolása.
Kenetlen szekérnek nyikorog kerekje,
Száraz az agyad is, így jutsz szédületre,
Öreg ereidben vérkavicsok lesznek,
Itt az orvossága, attól széjjel esnek.
Egyél körtét, aszaltat vagy nyerset,
Biztos egyensúlyod hamar visszanyerted,
Hegyek szelíd alján termett elég csipke,
Aszalva megkapod, forrázd kicsi vízben.
Vagy vagdald apróra, ha nem lenne fogad,
Ne búsulj öregem, csak szómat megfogadd.
Nem számít, hogy ősz vagy, csak fekszel az ágyon
Vidám ifjon mégy még ezen a nyáron.
Szerencsés lennél ám, ha téli körtéd lenne,
Mert így betegséged a pokolba menne.
Bár mindent ő szedne nem néznek az égre,
Receptet ír a doktor, tégelyből vagy hármat,
Találgatva szépen, hátha ez használhat.
Ha ez nem használna, van még recept bőven,
Ha meghalt, van paraszt, szed az a jövőben.
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9. Nincs szív a mellkasban, más van a böndőben,
Levél végeztével ötlött az eszembe,
Hány szegény embernek fájdalmas élete,
Sosem volt zarándok, nem vágyott Rómába,
Eltorzul a képe, szenved reumában.
Küldik az orvosok Pöstyén, Szoboszlóra,
Bár tarisznyájában nincsen aranyóra.
Aki okos fickó, agyalágya benő,
Tudja, hogy gyógyszer bármifajta fenyő…
Kínok ellen adok jó tanácsot,
Faragj a fenyőből sok apró forgácsot.
Most járt erre Jézus fenyőfa ünnepén,
Találsz fenyőt bőven udvarok szemetjén.
Főzd azt levelestől, szikánccsal keverve,
Fürödj a levében, bajod le van verve.
Főzetét ki ne öntsd, adj hozzá forgácsot,
Új főzetet bővítsd, eljárod a Dájcsot.
Ám tíz percen túl már vízzel mosd arcod,
Oly erős, e főzet szüli ájulásod.
Ha fán mankón jártál, eldobod azt tőle,
Ne félj, nincs reumád, szabadultál tőle,
10. Új szer jut eszembe, gyulladás a neve.
Nyelés kínos tőle, mandulád van tele,
Fulladás környékez, hangod csak suttogás,
Forró bugát forrázz, csitul a gyulladás.
Nyomd ki azt egy fedőn, szabj szennyes kendőre,
Forrón váltogatva torkodra jön tőle.
Ha kezdetén teszed, egy nap szabadultál,
Ha dagadtan teszed, ne félj, meg nem fojt ám.
Egy kettő kifakad, áldod istenedet,
Hogy hyperol helyett bugát juttat neked.
Kitűnő hatású idült állapotban,
Forró céklalével mint állód gurgulgatva.
11. Szörnyű betegség még s örök az Isiász.
Ellene, testvér, tudod mit csinálsz?
Savanyú káposztát melegíts magadra,
Huszonnégy órán át feküdj jól dunsztolva.
Elhagyod az ágyat, nem szenvedsz a sírig,
Áldod Istent, s kapod ami éppen illik.
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Gyárfás Ágnes
A Táltos kecske (Meseelemzés)
A magyar nép által elképzelt három világ leírása

A három világot az Életfa tartja össze. A középsőben van a fa törzse, itt indulnak ki a törzsből
a vastag ágak, melyek között fészkel a sas.
A felső világ a fa lombja, ahová a sas szárnyán lehet eljutni.
A középső világtól luk vezet az alsó világba.
Itt laknak a jó tündérek, akik muzsikálnak, táncolnak és aranyvesszőt, gyémántvesszőt adnak a
fiúnak, melyek csodálatos képességekkel rendelkeznek.
Itt él három várban három hamis lelkű királykisasszony. Sárkány vigyáz rájuk. Sárkány őrzi
a hamisságot, hogy ne árthasson az emberi világnak, de a kis pásztor „kiszabadítja” őket s ezzel
elindítja a világ megromlását. Ezt tette Infántis
Lacika is, amikor elfelejtett enni adni a lovának
és az kirágta az aranyalmafa tövét. Vége lett az
aranykornak.
Az egyensúly azonban megvan.
A három hamis nő gonoszságát ellensúlyozzák
a tejmag tündérek, akik a palotájukban sokan
vannak. Világosan bemutatja a mese a sárkány őrző szerepét, aki nem a lányokat félti a világtól, hanem a világot a lányoktól. A sárkány tudja, hogy
amilyen fent, ugyanaz van lent is és az egyik világ
romlása a másikat is erjedésbe hozza.
Őrzi a mese a három világ minőségének kulcsát. A középső a realitás világa. Innen lefelé lukon lehet lecsúszni, mint tette ezt Vízi Péter is a
pokolban tett látogatása alkalmával.
A középső világot is a kellékei minősítik. Az
apai örökség: egy bot. Ennek is megvan a maga
szerepe. Amikor az alsó világból felhúzzák a szereplőket, a b o t o t kötözik a kötél végére. A középső világban él a k e c s k e , de táltosi ereje
az alsóra is kihat, mert a mekegése vezeti el a
pásztort a felfelé vezető nyíláshoz. Kihat ereje e
felső világra is, mert kitartó mekegése mutatja az
utat a három királykisasszony vára felé, akik hamisságukkal már a felső világot is megrontották.
Itt formálódik ki a felső világ minősége,
amely tiszta, de megrontható. A romlás nem végle32

ges, mert a tejmag tündérek csodálatos gyémánt
vesszeje magasabb technikai hatással rendelkező
tárgy, mint a réz, ezüst és aranyvessző, melyeket a
hamis királykisasszonyok elloptak a pásztortól. És
a pásztor a gyémánt vesszővel a három királykisasszony várából e g y e t l e n gyémánt palotát
varázsol elő, a tisztaság, a fény, a felső világ szimbólumát.
Ebben a mesében is, mint az Arany nyílvesszőben utalás történik a technikai fölényre. Világossá válik, hogy a technika a gonosz térfelére
sodródik. Úgy látszik, hogy a gonosz teljesen leuralja a tündérektől kapott javakat, a réz, az ezüst
és az arany vessző teremtő erejét, és betelepítik
csalárdságukat a földre, a középső világba, mely
ettől a gonosz hatalmi szférájába kerül és ez határozza meg a középső világ minőségét. Ez a királykisasszonyok révén a gonosz működési terepe
lett. A tejmag tündérek csodáját, a boldogság, a
bőség forrását lesüllyesztették saját egójuk kényekedve kiszolgálásához. Szerencsére a technika
mindig felülírható és a földi javak réz, ezüst és
arany anyagból készült eszköztárát a szférikus, az
átlátszó, a vízszerű, a napszerű, a g y é m á n t
túllépi, mert éterikus, mert teremtés közeli, mert
tiszta. Ezzel a kis pásztor és kecskéje megváltja a
felső világot a gonosz befolyásától és Hermész
Triszmegisztosz második mondása alapján a felső
világ tisztasága kihat az alsóra, és ezáltal válik valóra a világ letisztulása.
Ehhez szükségesek a tejmag tündérek, a
tiszta, tündéri lelkű nők, akiknek feladatul adatott
a jóság gyakorlása és érdemül a tündérek virágpártája. A nők is tündérek, lelkük tündérpalota.
Tele van gyémántvesszővel. Kérni sem kell adják,
osztogatják az arra vetődő vidám pásztorfiúnak.
A mese szerint a nők tündéri eredetűek és
más teremtési folyamat eredményei. Ők a Mindentermő fa tejmagvai, valahol, mélységes, mély
világokban élnek és együtt él velük a világot megváltó gyémántvessző. A pásztorfiú ivari szaporodás
eredménye, hiszen szó van az apja botjáról, mivel
semmi mást nem örökölt, csak ezt.

De a hamislelkű királykisasszonyok sem a
tejmag tündérek utódai. Gonoszok, s ezért el kell
tűnniük, hogy ne rontsák tovább a világot.
A táltos kecske a jóság helyreállítási folyamatának eszköze. Magatartása ellentmondásos. Eleinte bosszantja, mérges kifakadásokra sarkallja a
pásztorfiút. Mikor azonban látja, hogy körültekintő, jó szellemű legény, hozzásegíti a világokat
megtisztító feladat véghezviteléhez. Eleinte testi
valóságban jelenik meg, később csak hangja van,
a mekegése vezeti el a pásztorfiút a réz, az ezüst
és az aranyvárhoz. Olyan, mint az ihlet, a jó megérzés, az inspiráció. Az iskoladrámákban azt
mondják az ilyen fajta nem várt segítségre, hogy
Deus ex machina. Csakhogy esetünkben a történést és a szereplőket a mese atmoszféráján belül
kell szemlélnünk, megértenünk és megszeretnünk.
A sas, a fiókái és a kígyó ősi epikai toposz, s
lehetséges, hogy folyamközi eredetű vagy a
Kárpát-medencéből került a folyamközbe. A gyökerek közösek. Nálunk a madárháton utazó hősök
történetét Fehérló típusú népmesei kategóriába
sorolták a néprajzosok.
E mesék az ősi pateszi, palil, pásztor hivatás
kapcsán keletkeztek. A turáni családok urai nagy
tölgyfák alatt vagy épített kápolnában egy hatalmas kőtömbből faragott oroszlános lábú trónuson
ülve révültek, segédkező barátok őrködtek révülő
látásuk felett. A dimenziók közötti utazást griff,
sas vagy táltosok, vagy turul madár szárnya között
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tették meg, sőt a karcsai templom egyik oszlopfejezetén két ikergyermek tollas kígyón ülve utazik. A révülés végén elmesélte útját. Ezért van a
magyar népmesének bölcseleti tartalma, mert
mindig a magyar világkép erkölcsi üzenetét közvetítette a révülő király.
A fa, a kígyó és az alma szerepe a mesében
magasrendű szellemiséget tükröz. A fa maga a Világmindenség és nem „tiltott”, hanem élő, élettér. Az alma kicsiben magában viseli a kultúra
nélkülözhetetlen voltát. Valaha vár volt mindhárom alma, de a vessző érintésétől kis gyümölcsre
kerekedett, elfér egy zsebben, mint a kedvelt
„zsebkönyvek”.
Világosan hirdeti, hogy a tudás nem bűn, hanem isteni adomány, ezért törekedni kell a tudásra.
A kígyó nem csábít, hanem éhes, de a pásztorfiú a sasfiókáknak szurkolt, s a kígyó kárára
megmentette a fiókákat.
A képlékeny, gonosz királykisasszonyok jelen
vannak, de nincs bűnbeesés! A pásztorfiú útja végén tündérfeleséget kap, de a mese során nem is
vonzódott soha egyetlen királykisasszonyhoz sem.
Nem választott, hanem a tejmag tündér jelent meg
a gyémántpalotában a mese végén a magányossá
vált pásztorfiúnak.
Ez a mese annyira korrekt, olyan tökéletes,
hogy minden jelentős mozzanatot megörökített
magában a magyar világkép bemutatásához.

Három világ képe a Táltos kecske c. mesében
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A TÁLTOS KECSKE
Erdélyi népmese
Egyszer volt, hol nem volt, nem is erőst messze,
csak Galambfalván, volt egy dali pásztorlegény.
Nem volt ennek a legénynek semmi egyebe az ég
világán, csak egy botja s egy huncut táltos kecskéje.
De tudjátok meg, hogy azzal a száz darab juhval,
amit a kezére adtak a gazdák, nem volt annyi baja,
bosszúsága, mint az egy kecskével. Mindig félre járt
a juhseregtől, nem lehetett semmiképpen becsületre
szoktatni. Egyszer, mikor már erősen kijött a béketűrésből a szegény legény, fogja a botját, s amúgy
istenesen ódalba hajítja a kecskét. Nagyot nyekken
a kecske, de azzal csak továbbugrándozott, a bot
pedig – láss csudát! – eltűnik a föld színéről.
Odafutott a legény, keresi a botját, hát akkora
lik van ott, hogy egy ember éppen jól befért ott.
Gondolja magában a legény, hogy ő bizony nem
hagyja ottveszni a botját, ha addig él is, mert egyebe
sem maradt az apjáról, az isten nyugtassa meg.
Rikkant egyet: szervusz, világ! s azzal csak hupp!
eltűnt, mintha sohasem is lett volna ezen az árnyékvilágon. Hét nap s hét éjjel mind ment lefelé a legény, s csak akkor ért igazi földet a lába.
Hát, édes jó Istenem, milyen országba került
szegény feje! A réteken csupa aranyfű termett, a vizekben aranyhalak úszkáltak, s az erdőkben csupa
aranytollas madarak fütyöltek. Megy, mendegél a legény, hát olyan ragyogó, fényes palotára talál, hogy
szinte megvakult a nagy fényességtől. Csak a kapuján három gyémántalma világított gyertya helyett,
hát még a palotában! Gondolja a legény: "Egy életem, egy halálom, bémegyek, hadd lássam, miféle
népek laknak ott." Oda bizony bé is mehetett, mert
ott csupa tündérkisasszonyok voltak, egyik szebb a
másnál. Bezzeg volt keze fogója! Mindjárt körbevette
az a sok szép leány, megfogták, s úgy megtáncoltatták, hogy a lelkit is szinte kirázták.
Könyörgött szegény feje, hogy eresszék szabadon, ő a botját keresi, de bizony a leányok nem
eresztették el, míg az óra éjfélt nem ütött.
Ekkor azt mondá az egyik tündérkisasszony:
– Hallod-e, te szegény legény, most már mehetsz, de arra ne is gondolj, hogy többet ez életben
megtaláld a botodat. Ami egyszer ide jő a ti országotokból, az többet vissza nem kerül. Hanem adunk
neked egy aranyvesszőt, jól gondját viseljed, úgy veszed hasznát. Hát tudd meg, hogy ennek a vesszőnek olyan csoda ereje van, hogy ha elevenre ütsz,
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mindjárt szörnyet hal, a nem eleven test úgy összezsugorodik az ütésétől, hogy a zsebedben is elviheted.
Megköszöni a legény a szép ajándékot, gondolta, mindegy már, ha nem is találja meg a botot,
többet ér az aranyvessző annál. Azzal nyakába vette
a föld alatti országot, s addig ment, addig ment, hogy
elért egy rézvárhoz. Hát annak egyik ablakából egy
szép leány hajol ki. Köszön neki:
– Adjon Isten jó napot, éfi leány!
– Adjon Isten neked is, szegény legény, hát te
hol jársz itt, ahol még a madár se jár?
– Én bizony – feleli a legény –, jöttem, ahogy
jöttem ebbe az országba, de hogy kerültél ide te? Azt
mondd meg nekem!
– Hej, könnyű volt nekem, te szegény legény,
mert engem a hétfejű sárkány hozott ide.
Szóból szó lesz, addig s addig, hogy a legény
csak bészökött az ablakon, s megegyeztek, hogy
megszöknek, míg a hétfejű sárkány vadászni jár.
De egyszer csak nagyot csendül a rézvár, s hát
jő a hétfejű sárkány. Hét singre szakadt előre a láng
a szájából. Megijed a leány, s hirtelen bebújtatja a
legényt az ágy alá. Bejő a sárkány nagy zakatolással,
derendóciával, nagyokat szippogat az orrával, s kérdi a leányt:
– Ki van itt, hé? Miféle emberszagot érzek?
Eleget a leány, esküdözik égre-földre, hogy itt
senki lélek nincsen, de a hétfejű sárkány mindent
összevissza hányt, s a legényt megtalálta az ágy
alatt.
No, ez most bizonyosan szörnyű halálnak halálával hal meg, szegény feje! De bezzeg nem ijedt
meg a legény. Eszibe jut, hogy van neki egy arany
vesszeje, suhint egyet azzal a hétfejű sárkányra, s ez
úgy hanyatt vágta magát, hogy a föld is megdöndült
belé. Abb' a helyben szörnyű halált halt.
– No, most mehetünk – mondá a legény –, ez
ugyan fel nem ébred többet az álmából.
Kimentek a várból, s hát láss csudát! A rézvárból egy kicsi rézalma lett, pedig csak megsuhintá
a legény az aranyvesszővel.
Szépen a zsebébe tette, s továbbmentek. Amint
mendegéltek, egy ezüstvárhoz értek. Hát ennek az
ablakából még szebb leány nézett ki. Szóba elegyednek vele, s megtudják, hogy ezt meg a tizennégy fejű
sárkány rabolta el.

– Hiszen majd adok én annak! – erősködött a
legény.
Bementek a várba, s mikor a tizennégy fejű sárkány hazajött, a legény meg sem várta sem jó, sem
rossz szavát, megkollintotta az aranyvesszővel, s a
sárkány egyszeriben felfordult. Az ezüstvárból is,
csak rásuhintott a legény, s egy kicsi ezüstalma kerekedett. A legény ezt is eltette szép gondosan. Most
már hárman folytatták útjokat.
Mentek, mendegéltek, hegyen-völgyön által, s
egyszer csak egy aranyvárhoz értek. Volt, amilyen
volt az a kettő, de még az aranyvárból nézett ki gyönyörű szép leány!
Felszól a legény, hogy tartson velük, ha jobban
szereti odafönn a másvilágban!
– Hej, hogyne szeretném – sóhajtozott a leány –, elmennék én szívesen, de a huszonegy fejű
sárkány megöl, ha innét elmozdulok!
– Csak gyere ki, ne félj – biztatá a legény –,
majd eligazítom én a dolgát a huszonegy fejű sárkánynak! Kettőt már megöltem, ő lesz a harmadik.
Még jóformán nem is végezheté a beszédjét,
nagyot csendül-bondul az aranyvár, s hát jő a sárkány, hogy a szájából hetvenhét singnyire szakadt a
veres láng. Megérkezik a várhoz, nagyot dobbant
egyet, s kérdi:
– Hát ti mit kerestek itt, emberizinkek?
– Mi bizony téged – felel a legény, s azzal úgy
meglegyintette az aranyvesszővel, hogy mind a huszonegy feje leszakadt a testiről.
Hej, megörült a leány, örömiben kiugrott az
ablakon, éppen a legénynek a nyakába. Hálálkodott,
hogy csak érjenek ki a másvilágra, soha meg nem
felejtkezik róla. A legény pedig megsuhintotta az
aranyvárat, abból meg lett egy szép kicsi aranyalma,
s azt is eltette.
Elindult most a legény negyedmagával, s addig
meg sem állapodtak, míg annak a liknak a szájához
nem értek, amelyik éppen az igazi világba vezetett.
Megérkeznek a likhoz, indulnának is fölfelé, de
hogy?
– Hej, aki árgyélusa van – rikkant egyet a legény –, ide eljöttünk, de hogy vergelődünk fel, még
magam sem tudom!
Búcsálódott a legény, vakarta a fejét, gondolt
ide, gondolt oda, de semmiképpen nem tudott valami okosat kieszelni. Mármost mit csináljanak? Viszsza is fordulhatnak. Soha meg nem látják a hazájokat, míg a világ s még két nap. Szepegtek a leányok is, hogy már mi lesz velük. Inkább maradtak
volna ott azokban a szép várakban, még ha a sárkánnyal is kell élniök.
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Hát egyszer csak, amint így búcsálódnak, valami kecskemekegést hallanak. Megszólal a legény:
– Az Isten istenem ne legyen, ha ez nem az én
táltos kecském mekegése. Az a', Isten, Krisztus úgy
segéljen! No, ne féljetek, leányok, nem maradunk
itt!
Lehajlik a legény a lik szájához, a száját fölfelé
tartja, s nagyot rikkant:
– Cege, te, hé! Hé, cege, hé!
– Mekeke! – felelt vissza a kecske.
– Te vagy, édes kecském? Szaladj, kerítsd öszsze, ami kötél van a faluba', kösd össze azokat, azután kösd a farkadra, ereszd le a likon, s húzz fel
minket innét!
– Mekeke! Hányan vagytok? – kérdé a táltos
kecske.
– Csak négyen! – kiáltá a legény.
– Hát aztán versz-e még többet? – kérdé a
kecske.
– Nem, édes kecském, csak keríts sok kötelet!
Elfut a kecske, összekeríti, amennyi kötél csak
volt a faluban, azokat összekötözte, aztán jól a farkára bogozta, s leeresztette a likon.
Hanem, hogy szavamat össze ne keverjem, amíg
a kecske odajárt kötélért, a leányok közrefogták a
legényt mindenféle mézesmázos beszédekkel, s elcsalták tőle mind a három almát, de még az aranyvesszőt is.
Úgy egyeztek meg azután, hogy először felhúzatják a rézvárbeli leányt, másodszor az ezüstvárbelit, harmadszor az aranyvárbelit s legutoljára a
legényt magát.
Hej, nagyokat nyekegett szegény kecske, hogy
ugyancsak lehallatszék minden nyekkenése, míg a
három leányt felhúzta. De bezzeg ezeknek sem kellett egyéb, csak fenn legyenek, mindjárt
összesúgtak-búgtak, hogy a legényt nem húzatják fel
egészen, hanem mikor a kecske féligre felhúzta, elvágják a kötelet, ők pedig továbbállítnak az almákkal meg a vesszővel.
Úgy tettek, ahogy megbeszélték. De a szegény
legény nem volt olyan erősen feje lágyára esett, mint
ők gondolták. Gondolta magában, hogy próbára teszi
azokat a fejérnépeket, vajon nem akarnak-e vele valami huncutságot. Felkötött a kötélre egy jó nagy követ, s azt is kezdte húzni a táltos kecske, de még
felire sem húzhatá fel, azok az istentelen fejérnépek
elnyisszentették a kötelet, s a kő visszasuppant.
Hej, édes Jézusom! Elbúsulta magát a szegény
legény, s erőst meg volt keseredve, hogy őt így el
tudák bolondítani azok a leányok. Kiabált fel a likon
torkaszakadtából, szólongatá a táltos kecskét, de bi35
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zony az nem mekegett vissza, mert azok a gonosz
leányok magukkal vitték.
No, most már mehet, amerre a szeme lát, csak
ki nem, a hazájába. Hová tekeredjék, merre facsarodjék? Gondolja magában, ő bizony egyet sem
ereszti búnak árva fejét, ha már itt kell élnie, hát
vígan éli a világát. Elmegy a tündérkisasszonyokhoz,
s kitáncolja minden búját-baját. Azzal nekiindult, s
meg sem állott a tündérkisasszonyok palotájáig. Éppen jó estére ért oda, s hát a tündérkisasszonyok úgy
táncolnak, hogy felfordítják a palotát.
Hajjahaj! De bezzeg lett keletje a szegény legénynek. Mindjárt a nyakába ugrándoztak, tettékvették egymás kezéből, s úgy megforgatták, hogy a
lelkit is szinte kirázták.
Mikor aztán egy kicsit beléhagyták a nagy táncot, azt kérdi a legszebb tündérkisasszony:
– Hát, te szegény legény, ugyan bizony hogy
kerekedtél ide vissza?
Elbeszéli a legény nagy szomorán, hogy járt,
mint járt azzal a három leánnyal.
– Egyet se búsulj azon, te szegény legény! – vigasztalá a tündérkisasszony. – Nesze, adok neked
most egy gyémántvesszőt. Azok a leányok bizonyosan újra várat csináltak azokból az almákból, de te
csak suhintsd meg ezzel a gyémántvesszővel mind a
három várat, s megint három alma lesz azokból. A
három almát megint suhintsd meg egyszer-egyszer, s
a háromból lesz egy gyémántvár.
Azt mondja a legény:
– Köszönöm a drága ajándékot, szépséges tündérkisasszony, de mit csináljak vele, ha nem tudok
ki vergődni a hazámba?
– Azzal se évelődj – mondá a tündérkisaszszony –, csak most siess el innét, mert mindjárt tizenkettőt üt az óra. Majd csak eligazodol ezzel, vagy
így, vagy úgy.
Elbúcsúzik a legény nagy hálálkodással, s továbbmegy. Amint menne, mendegélne, talál egy
nagy fát, de ez akkora volt, hogy a legfelső ága éppen az égig ért. Ezen az ágon volt egy sasfészek, abban hat sasfióka. Hát, lelkem, Istenem, egy rengeteg
nagy kígyó csak tekergőzik fel a fán, s egyenest a fészeknek tart. No, ez a falánk állat most bizonyosan
mind felfalja azokat a sasfiókákat.
"De már azt nem hagyom!" – mondá a legény
magában. Azzal – uzsgyi neki! – csak beléfogódzik a
legalsó ágba, hirtelen felmászik a fára, elé a gyémántvesszőt, s olyant suhint a kígyóra, hogy az csak
lefordult a fáról.
Hej, hálálkodtak a sasfiókák, hogy így s hogy
úgy lesz, csak az anyjuk hazajöjjön. Egyszerre csak
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nagy fekete felleg kerekedik a fészek fölé, s hát ez
éppen az öreg sas maga, mindenféle eleséggel jól
megrakodva. Meglátja a legényt a fészek mellett, s
nagy mérgesen feléje legyint egy szál tollával.
– Hát te mit keresel itt?! Most mindjárt halálfia
vagy!
Aj, sírnak, csipognak a fiókák, hogy ne bántsa
azt a jó embert, mert az életüket mentette meg.
Azt mondja az öreg sas:
– No, te legény, azt hallom, hogy megmentetted
a fiaim életét, mivel szolgáljam meg?
– Hej – sóhajtott a legény –, nagy lenne az én
kérésem még neked is!
– Talán bizony ki szeretnél jutni ebből a mi
hazánkból?
– Ejnye, de eltaláltad, te öreg sas! – álmélkodott a legény.
– No, ha csak az a baj, az még nem sok. Vittem
fel én oda már nagyobb urat is.
Azzal nagy hirtelen felvetett a hátára egy nagy
átalvető elemózsiát, a legényt ráültette, s meghagyta
neki, hogy, ha enni kér, csak vessen neki mindig
egy-egy jó falást az átalvetőből.
Felül a legény a sas hátára, s ez repül is, de
úgy, hogy amerre szárnyalt, rettentő nagy fergeteg
támadt utána. Csak repült, repült a sas felfelé a likon, s mindegyre kért egy-egy falást az átalvetőből.
Addig kérte, hogy egyszer adna a szegény legény, s
hát egy befaló falás sincs.
– Adj húst, legény – kiáltott a sas –, mert
különben nem viszlek a hazádba!
Megijed a legény, gondolja, ha már ennyiben
van, inkább a maga húsából is ad, de mégsem térül
vissza. Nagy hirtelen elérántotta a bicskáját, s kivágott egy jó darabot a combjából, s odadobta a sasnak.
– Érzem, hogy emberhús – szólt a sas hátra –,
de ezzel fel is viszlek a hazádba.
Egyszer-kétszer még nagyokat rebbentett, s hát
ott voltak a lik száján. Ott letette a legényt, elbúcsúztak egymástól, a sas visszarepült, a legény pedig útnak eredt, ha valahol megtalálná a három várat.
Megy, mendegél, hegyeken-völgyeken átal,
ország-világ ellen, s hát egyszer kecskemekegést
hall.
Megáll a legény, hallgatódzik, fülel mindenfelé.
– Ez, Isten, Krisztus úgy segéljen, az én táltos
kecském.
Megy a mekegés után, s addig megy, addig megy,
hogy egy rézvárat ért. No hiszen, ez kellett
neki is. Az ablakban ott ült nagy pirimókosan az el-

ső leány.
"Megállj – gondolá a legény –, mindjárt a zsebembe kerülsz te!" – s azzal csak megsuhintá a várat
a gyémántvesszővel, a várból alma lett, s ő a zsebébe tette.
Megy tovább, s megint kecskemekegést hall.
Addig megy a mekegés után, hogy az ezüstvárhoz ér.
Ezt is megsuhintja, s a várból lett almát leányostul
zsebébe teszi. Így tett az aranyvárral is. Mikor mind
a háromból alma lett, megsuhintá újra azokat, s a
három almából olyan gyémántvár lett, hogy nem volt
annak párja hetedhét országban! Bemegy a legény a
várba, de szeme-szája eláll a sok minden fényességtül, nem találja helyit.
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Végigjárja a rengeteg nagy szobákat, de csak
nem tudta, hogy melyikben telepedjék meg.
Akkorát sóhajtott, hogy a gyémántvár is megmozdult belé.
– Hej, csak volna itt még valaki!
Még ki sem mondta, hát csak megnyílik egy
ajtó, s a nyakába szökik éppen az a tündérkisasszony, aki a gyémántvesszőt ajándékozta.
– Te az enyém, én a tied!
De bezzeg lett-e nagy sokadalom-lakodalom.
Táncolt minden lélek, de legelöl a táltos kecske,
hogy minden ablakot kirúgott nagy kedviben.
Holnap a kecske legyen a vendégetek!

* *

*
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Fister Mária Magdolna
Magyar Adorján Tündérvilága és a térkép adatai
Öregtemplomok, Árpád-kori fényszentélyek
falán mindig együtt, egy légtérben található a
Szent György legenda ábrázolása és a Szent Miklós legenda freskója. Ha nincs valamely templomban Szent György, akkor Szent Miklós sincs.
Ha van az egyik, akkor csak rá kell kérdezni,
hogy ugyan nem volt-e a másik is és már elő is
kerül az adat, hogy de igen, volt, csak az elpusztult...
Sokáig gondolkodtam, hogy vajon mi indokolja e két szent egymáshoz való ilyen szoros kapcsolatát.
A két legenda alapján semmiféle kapcsolatot
nem feltételezhetünk. Szent György egy királylányt, s vele az egész várost szabadítja meg a sárkánytól, Szent Miklós pedig az apa által a testét
áruba bocsájtani küldött lányt, hogy így keresse
meg a hozományát, szabadítja meg az adományként ablakon bedobott erszény arannyal.
Telt-múlt az idő és közben Magyar Adorjánnal és a csallóközi-rábaközi tündérhagyománnyal
is foglalkoztam. Megtudtam, hogy egykor régen,
réges-régen a Duna-delta Pozsonynál volt – erre
utal a hely neve: pis; mert az kiömlést, a víznek
szűk helyről való kiáradását jelenti, szerintem értjük is ezt a szót – a Csallóköz sziget-világa pedig
egészen Bényig, tehát a Garamig terjedt. Végig ol-

vastam a fellelhető tündérmondákat, ültem a kisalföldi Tündértó partján, elmentem a csallóközi
Macskássy-révhez és eljutottam Tündér Ilona írott
hagyatékához.
Tündér Ilonához, műveltségünk legeslegszebb, legnevezetesebb és legtündéribb tündérasszonyához.
Tündér Ilonához, akit a Zobor-vidéken Selyemsárhajú Magyar Ilonaként énekelnek a
hosszú-hosszú Szentivánéji énekben... „Magyar
Ilona, haján fölül gyöngykoszorúja, gyöngy!” Mert
éppen menyasszony. A menyasszony fején van a
gyöngykoszorú. Mert férjhez ment Magyar Miklóshoz. Ezért hívják immár Magyar Ilonának. Egy
másik balladában úgy énekelnek szintén a Zoborvidéken, hogy „Hej révész, révész! Ifjú Magyar révész. Vígy át a nagy folyón...” Amely szövegben a
magyar szó, nem nemzetiséget jelöl, hanem vezetéknevet. Ő az a Magyar Miklós, aki három vízen
átkelve, egy-egy folyóvízben egy-egy testrétegét: a
szellemtestet, az étertestet és a hús-vér izomzatát
is leveti – mint a táltos-beavatáson áteső jelölt,
hogy e réven/révészként eljuthasson oda, hol a
magas rutafa ága elágazik, még a tengeren is által
hajladozik... gyönyörű mátkájához, Tündér Ilonához.
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MAGYAR NÉPMŰVÉSZET, NÉPKÖLTÉSZET
Hagyományunk legkorábbi rétegében Tündér
Ilona maga a Földanya.
Szent Györgyről meg azt tartja a hagyomány,
hogy ő a Földanya lovagja.
Vagyis, a Földanya párja Szent György.
Tündér Ilona párja Magyar Miklós.
De ha a Földanya azonos Tündér Ilonával,
akkor Szent György azonos Magyar Miklóssal!
Az Árpád-kori fényszentélyek freskóinak készítése idején ezt még mindenki tudta!
Lehet, hogy elhangzott másféle szóbeli magyarázat. Olyan, ahogy ma a szentek legendájából
ismerjük.
De amikor a templom csendjében ki-ki saját
lelkébe nézett, nem az idegen, az ismeretlen földön zajló történetet élte, hanem Boldogságos Istenanyánkkal, Tündér Ilonával találkozott. Nem
kellett szóbeli magyarázat.
A Szent Miklós által az ablakon bedobott
arany nem pénzverdéből került ki, nem volt az
más, mint a Csallóközben a Dunából kimosott sárarany!
Tündér Ilona Istenanyánk így mentette meg
leányait a gyalázattól.
Kerestem a „magos rutafát, amely még a tengeren is által hajladozik”. Találtam a rutának
olyan fajtáját, amely nedves-párás közegben akár
fányi nagyságúra is megnövekszik, és ha nem is
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által, de a tenger fölé hajladozik. Mondjuk
nedves-párás tenger parton nőhet ilyen ruta. De
melyik volt az a tenger? A Csendes óceán? A
Kaspi-tenger? A Fekete-tenger? Az Északi-tenger
vagy az Atlanti-ócián? Az elmúlt ezer évben egyik
partján sem éltünk, ott nem láthattunk ilyen rutafát! S korábban olyan hosszú ideig sem éltünk a
fenti tengerek partján, hogy még ezer évvel később is az ott születő dalt énekeljük. Akkor melyik volt az a tenger? Hát a Pannon-tenger volt az
a tenger, amelynek nedves-párás partján nőtt a
„Mily magas rutafa”! Nosza, lássuk csak mikor is
volt itt a Pannon-tenger? „Utolsó maradványai a

térszín emelkedése és a folyók feltöltése miatt a
pleisztocén derekán, mintegy 600 000 éve tűntek
el a Kárpát-medencéből.” – írja a wikipédia.

A Pannon-tenger egyik valószínűsíthető kikötője lehetett az a hely, amely a térképen Kékítő
hegy néven szerepel, de amelyet a helyi nyelvjárásban Párkány és Kőhíd-Gyarmat között
Kikető-nek mondanak.
Tehát 600 000 évvel ezelőtt már itt éltünk, és
azóta énekeljük a Selyemsár hajú Magyar Ilonát...
és tudjuk, hogy a 261 méter magas domb tetején
lehetett egykor kikötő. Még élnek emberek, akik
emlékeznek arra, hogy víz is volt ott valaha. Állítólag sós víz...

ÁRPÁD-HÁZI SZENTEK

J. Horváth Tamás
"Szent Erzsébet asszony életérõl
emlékezzünk sok jó tételérõl"
Túlzás-e azt állítanunk, hogy Árpád-házi
Szt. Erzsébet az egyetlen igazán világhírű magyar
asszony? Tudunk-e olyan nevet mondani, akit nála jobban ismernének például a kettős amerikai
földrészen? A róla elnevezett kórházaknak és
templomoknak se szeri, se száma. Ha összeszámlálnánk, vajon Kossuth Lajosnak vagy Erzsébetnek áll-e több szobra szerte a világon, mit tapasztalnánk? Ha közvélemény-kutatást végeznénk például Francia- vagy Olaszországban, kérdezve, ki
volt Szt. István, Mátyás király vagy Zrínyi Ilona,
feleannyian sem tudnának e háromról annyit mondani, mint az egyetlen Szt. Erzsébetről. De
helyesek-e a róla szóló ismereteink? Vajon úgy
ismerjük-e őt, mint aki és ami valóban volt?
Ősi, Szt. Erzsébetről szóló egyházi énekünk
kiválóan alkalmas arra, hogy gondolatainkat köréje csoportosítsuk.

„Születék Erzsébet jó órában
Királyi atyátul székes várban.”
Egyházi énekeink – akárcsak maga a Biblia –
nem történettudományos igénnyel írt versek. Az
első sor sem asztrológiai szempontból értékelendő.
A költő itt talán csak arra akart utalni, hogy olyan
nagy szentek, mint Erzsébet csak „jó órában” jöhettek a világra: az ő születésük tette az órát jóvá.
Más kérdés az, hogy a német irodalomban és a
Szt. Erzsébet életét ábrázoló, 1420-ból származó
lübecki festménycikluson szerepel egy Klingsor
nevű erdélyi szász dalnok, aki Hermann türingiai
őrgróf udvarában 1207. júl. 7-én hírül adja Erzsébet születését. De nemcsak ezt, hanem azt is, hogy
Erzsébet Türingia dicsősége lesz. Ez a jóslat
egyébként nem található a Szt. Erzsébettel foglalkozó legkorábbi írásokban. Először Theodoricus
Thuringus1 1289-ben befejezett legendájában szerepel.
1

Énekünk „székes várról” beszél. Aligha hihető, hogy a Sárospatakon megtalált, a katolikus
templomtól néhány méterre fekvő vártorony „székes”, azaz olyan vár volt, ahol az ítélkezések során használt királyi trónszék állt. Igazi székes vár
Esztergom, Pozsony, Székesfehérvár vagy Óbuda
lehetett II. András idejében. Akár székes vár volt
Patak, akár nem, van egy, az idézett éneknél korábbi tanú, aki szerint Erzsébet Sárospatakon született. Szalkai László (1475-1526) pataki diák és
később a mohácsi csatában elesett esztergomi érsek 15. sz. végi feljegyzése szerint Sárospatakon
ünnepélyesen egyetlen Árpád-házi szent ünnepét
ülték meg az ő idejében: Erzsébetét. Tegyük hozzá: az ünneplés előmozdítója az akkor Sárospatakon jelentős Ferenc-rendi közösség is lehetett. Itt
jegyzem meg, hogy Boldog Jacobus de Voragine
dominikánus szerzetes és genovai érsek a középkorban rendkívül elterjedt legendagyűjteményében (Legenda Aurea), amely az év egyes napjain
ünnepelt szentek legendáit jan. 1-től dec. 31-ig
ünnepeik sorrendjében közli, csak egy magyar
szent, Erzsébet legendája szerepel, nov. 19-én.
Érdekesebb és hasznosabb a 13. sz. első három évtizedét a nagy történelem egy órájának tekinteni, és körülnézni, mi is történt ekkor Európában.
A század második évtizedében alakultak a
Szt. Ferenc példáját és szabályait követő rendek.
Ugyanakkor, 1216-ban alakult a prédikálók rendje, akiket alapítójukról domonkosoknak ismerünk.
III. Ince pápasága a jó és szellemi értelemben vett
pápai hatalom fénykora volt. Az ő idejében, 500
püspök és 800 apát részvételével tartott IV. lateráni zsinat egyike a legjelentősebbeknek. (Az átlényegülés tanának megfogalmazása, az évenkénti
húsvéti gyónás és áldozás elrendelése.) Megkezdődött az egyetemek elszaporodása Európában.
De ami talán a leglényegesebb, ez a kor a fénnyel
átjárt gótikus katedrálisok kora. Egyszóval elérkeztünk a középkor delelőjéhez.

Theodoricus de Apolda, Dietrich von Apolda néven is ismert erfurti domonkos rendi szerzetes
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„Mikor kezdett szólani nevekedvén,
Első Jézus szent neve vala nyelvén.”
Honnan, mely forrásból veszi a himnusz ismeretlen költője ezt az állítást? Vajon melyik
szent legendájából vette át ezt a kedves motívumot? Persze, mint sok hasonló esetben, a költő
egy lényeges dologra rátapint. Mit is mond röviddel Erzsébet halála – 1231. november 16-a – után
gyerekkori játszótársnője, Guda az őt kihallgató,
püspökökből és apátokból álló pápai bizottságnak?

„...boldog Erzsébet, Tűringia egykori őrgrófnéja, a magyar király leánya fiatal korában a vallásosságra törekedett. Fogadalmát és cselekedeteit mind a játékos, mind a komoly dolgokban
Istenre irányította. Öt éves korában, amikor a betűket egyáltalán nem ismerte, gyakran leborult az
oltár előtt. Kinyitotta maga előtt, mintha imádkozna, a zsoltároskönyvet. Érezve ennek üdvös voltát,
titokban gyakran térdet hajtott.”

Guda esküvel megerősített vallomása szerint
mintegy 5 éves korában lett Erzsébet játszótársa,
és a megözvegyült Erzsébetet Marburgba is elkísérte. Egyébként ezt a kihallgatási „aktát” ma
Libellus néven ismerjük.

„Szegényeknek egyszer télidőben
Alamizsnát hordott kötényében
Mikor atyja korholá, ő szavára
Kenyérkéből csupa friss rózsa vála.”
Ennél a szerfelett problematikus versszaknál
hosszasabban el kell időznünk. II. András királyunk aligha vonta felelősségre a 4 évesnél fiatalabb Erzsébetet a szegényeknek vitt kenyér miatt,
de férje, Lajos őrgróf sem, aki (kivételes középkori eset!) szerelemmel szerette a feleségét és számos karitatív vállalkozásában maga is támogatta.
A rózsacsoda nem szerepel Theodoricus Thuringus részletes életrajzában sem. Ugyanez áll az ún.
„Arany Legendára” is. Ez a csoda az ugyancsak
magyar származású portugáliai Szt. Erzsébet legendájából került át később nagynénje legendakincsébe.
A mondottak alapján érdemes a középkori legendák igazságtartalmának és tartalmi változásaiknak, fejlődésének a kérdésével foglalkozni. Súlyos kérdés ez annak, aki nem szívesen utal min40

den középkori életleírást a fantázia-szülte és valótlan mesék világába. Mit tartsunk tehát a legkorábbi feljegyzésekben már szereplő, de természettudományos alapon nem magyarázható események közül igaznak, mit ne? Ez a kérdés teszi
számomra olyan izgalmassá a Szt. Erzsébettel foglalkozó korai írások olvasását és egymás közötti
összehasonlítását. A mintegy 130 csodaleírás,
amely a szentté nyilvánítás irataiban fennmaradt,
a középkori élet megannyi miniatúrája: a szörnyűbbnél szörnyűbb betegségek és nem egyszer
humoros helyzetek leírása.
A fent idézett szöveg – Guda és a másik három társnő vallomása – akta, protokoll. Már kilenc
hónappal Erzsébet halála után, 1232 augusztusában pápai rendelkezés alapján püspökök és apátok vezetése alatt álló bizottság ült össze Marburgban, hogy olyan tanúkat hallgassanak ki, akik
Erzsébetet személyesen ismerték. Lehet, hogy tettek fel nekik kérdéseket, amelyeket nem jegyeztek föl, de lényegében hagyták a tanúkat beszélni.
Ezért nincs rendszer a mondottakban. Néhol kusza gondolatok, ismétlések fordulnak elő. Az írnokok nem művészei a latin nyelvnek, hanem jobbrosszabb mesteremberei. Ráadásul a vallomást tevők – akár Erzsébet társnői, akár a csodás módon
gyógyultak – németül beszéltek. Tehát az írnok a
szöveg fordítója is volt. – Az így készült szövegeket az írnokoknak le kellett tisztázniuk, belőlük
több másolatot készíteniük. Egyik ilyen leírás egy
füzetkébe – quaternulus2 – került, amelyet a Marburgban megtelepült német lovagrend – talán
Ulrich perjel személyesen – őrzött. Megtörtént a
szentté-nyilvánítás. A pápa személyesen állította
össze az új szent miséjének a szövegét. Németország, sőt Európa kolostoraiban elkezdték az új
szentet tisztelni. Ehhez azonban példaadó életéről
és haláláról szerkesztett, olvasható szövegre volt
szükség. A művelt, klasszikus latin auktorokat is
ismerő szerzetesek ízlésének ezek a sebtiben
összeírt, rossz stílusú tanúvallomások nem feleltek
meg. Ráadásul semmit sem tartalmaztak abból,
hogyan kapcsolódnak Erzsébet kijelentései, tettei
Krisztus és a nagy szentek példájához, az evangéliumok tanácsaihoz és parancsaihoz. Márpedig éppen az evangéliumi tanácsok – a szegénység, a
szüzesség, a tisztes özvegység, az engedelmesség
2

Libellusként is emlegetik az irodalomban. A továbbiakban
így is idézzük.

– követése volt a szerzetesi élet tengelye. A szentek életrajzának – az olvasmánynak – ezekre kellett példát adnia, mégpedig „szerkesztett” alakban, tűrhető latinsággal.
Úgy tűnhet, hogy ezen elvek figyelembevételével a legendaírók szabadjára engedték képzelőtehetségüket és mai újságírók módjára „költöttek”. A fontos csak az volt, hogy az olvasmány
érdekes legyen. Minden bizonnyal akadtak ilyenek is. Eziránt nincs kétségem. De így áll-e a dolog a mi esetünkben is, és ha nem, hogyan is áll?
Fentebb említettem, hogy Erzsébet négy társnőjének a pápai bizottság előtt tett vallomását valószínűleg több példányban lemásolták. Ezekből egyet
a Marburgban megtelepedett német lovagrend kapott. Náluk is felmerült az anyag rendezésének az
igénye. Ezért megkérték Caesarius de Heisterbachot, a neves legendaírót és cisztercita perjelt,
hogy írja meg Erzsébet élettörténetét. A középkori
emberről azt gondoljuk, hogy alázatosságból mindenkor névtelen akart maradni. Nos, Caesarius az
általa megírt élettörténet kísérő levelében nemcsak a legkedvesebb Ulrich perjelt, a címzettet
nevezi nevén, hanem „Christianus szerzetesünket” is, aki a négy szolgáló vallomását tartalmazó
füzetkét elhozta neki. Azt a füzetkét, amelyben
Erzsébet (szent) életvitele „breviter et simpliciter
notata erat”, azaz röviden és egyszerűen fel volt
jegyezve, hogy azt – mint írja – „redigere vellem
in hystoriam”, azaz „történetté, életrajzzá szerkesszem”.
Mit tett Caesarius? Először is terjedelmes bevezetést írt Erzsébet szellemi és testi származásáról számos ó- és újszövetségi utalással. Itt azt éppen csak megemlítem, hogy Gertrudis királyné és
fivérei, Ekbert bambergi püspök és Berthold kalocsai érsek majd aquileiai pátriárka személyét
illetően maximális jó irányú elfogultságról tesz bizonyságot. Itt biztosan nem érdeklődött kellően tanúknál. Királynéknak és püspököknek „hivatalból” jó és rendes embereknek kellett lenniük, különösen, ha azok olyan kiváló valakinek, mint Erzsébet a legközelebbi felmenő rokonai.
Érdekesebb, hogy Caesarius egyszercsak másolni kezdi Guda vallomását, mégpedig úgy, hogy
kisebb stiláris javításokat, kiegészítéseket végez a
szövegen. Ezt megbízóinak meg is írja. Mivel Guda vallomása főként Erzsébet gyermekkorát tartalmazza, Caesarius eleget tesz annak az igénynek,

ÁRPÁD-HÁZI SZENTEK
amely más legendaíróknál is felmerül, ti. hogy valamilyen szempont szerint szakaszokra ossza a
szent életét – a kolostori felolvasások számára.
A Libellusban Guda vallomását Isentrudisé
követi, aki nem gyermekkori játszótársa, hanem
udvarhölgye volt Erzsébetnek. Miután Guda tanúvallomását idézte, Caesarius megszakítja Libellus
tanúinak idézését és két olyan személyt ír le, aki
– Erzsébet életében fontos szerepet játszott.
Az első (4. szakasz) Marburgi Konrád mestert, Erzsébet lelki vezetőjét „vir admodum literatus et in praedicatione famosissimus” – nemcsak rendkívül művelt, nagy szónoki készségű férfiúnak, hanem a bűnök legszenvedélyesebb üldözőjének, a tirannusok és az eretnekek rémének írja le. Ő tudósít eme rettegett férfiú és társa, a ferences Gerardus testvér haláláról. Marburgi Konrád mester minden valószínűség szerint világi pap
volt, aki a „praedicator verbi Dei” címet viselte.
Szinte érthetetlen, hogyan rendelkezett akkora –
nyilvánvalóan a pápáktól közvetlenül kapott – hatalommal. Akárcsak Gertrudis királyné és fivérei
esetében, Caesarius itt is rendkívül jóhiszemű.
Egy szót sem veszteget arra, hogy Konrád Szt. Erzsébet halála után szinte patologikus eretneküldözővé vált. Valóban nem kímélte a nagyurakat
sem. Egyiküknek sikerült tisztáznia magát az eretnekséget vizsgáló királyi bíróság előtt. Ennek ellenére nem érezte magát többé biztonságban. Orgyilkosokkal megölette Konrádot. Gerardust csak
azért ölték meg vele együtt, mert testével védelmezte mesterét.
A Lajos őrgróffal foglalkozó 5. szakasz –
amely teljes egészében Caesarius műve – két említésre méltó epizódot tartalmaz. Az egyiket Theodoricustól, Trier tiszteletreméltó érsekétől hallotta Caesarius, akinek Lajos őrgróf mondhatta el. A
házaspár az ágyban beszélgetett éjjel és a beszélgetésben Erzsébet arról ábrándozott, hogy szívesebben élne szegényen Lajossal mint 200 juh tulajdonosával és pásztorával. Erre Lajos „nevetve
és (Erzsébet) egyszerűségét dicsérve” azt válaszolta, akinek 200 juha van, az már nem szegény.
Vajon a másik, igen finom lélektani megfigyelést mutató történetet is a trieri érsektől tudtae meg Caesarius? Ez a szövegből nem derül ki.
Lajos istenfélelemből illetve feleségéhez fűződő
szeretetből nem akart hűtlen lenni. Udvaroncai
egyszer azt kérdezték tőle: „Domine, cur non fa41
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citis, sicut ceteri principes et nobiles?” „Uram,
miért nem teszed azt, amit az összes többi fejedelem és nemes tesz? Ritkán lehetsz úrnőnkkel,
ifjúságodban nehéz megtartóztatni magadat, miért
nem élsz hát lányokkal?” Ő erre hallgatott. Amikor szavaikat egy idő után megismételték, felindultan válaszolt: „Uraim, ha meg akartok maradni
kegyeimben, ne említsétek még egyszer ezt a dolgot. Van feleségem, meg akarom őrizni iránta hűségemet.” A legendaíró Caesarius ezután csak röviden említi az Eisenachban rendezett passiójátékokat, amelyeken Lajos „nagy odaadással”
vett részt. Majd elbeszéli a keresztes hadjárat
során Itáliában bekövetkezett halálát.

„Ugyancsak még a világi dicsőség állapotában egy
rettenetes kinézetű beteg koldust, akinek a feje
volt beteg, titokban befogadott. Saját kezével vágta le szörnyű haját úgy, hogy fejét az ölébe hajtotta, azután – mivel az emberek tekintetét el
akarta kerülni – fallal körülvett kertjének rejtekében megmosta a fejét. Ezen, amikor a szolgálók
meglepték, nevetett.” – Nyilvánvalóan ez alapozta
meg a magyar legendákból ismert történetet. Az
viszont tény, hogy a szenvedő szegény betegben az
Üdvözítőt látni és ápolni ősrégi, az evangéliumok
leírásaiban gyökerező keresztény hagyomány.

„Mindenét elosztá szegényeknek,
Alamizsnát adván mindeneknek.”
Kezdjük talán azzal, hogy itt énekünk az alamizsna, a szeretetből adott adomány szót másodszor, a jótékonykodás tényét harmadszor említi.
Eszerint egyházi énekünk szerzője igenis tisztában
volt azzal, melyik volt Erzsébet legfőbb erénye.
Emberi szempontból talán valóban ez volt a
legfőbb erénye. Vagy van más szempont is?
A „reális szocializmus” Európában ugyan kimúlt, ettől függetlenül századunk a „szociális
megszállottság” százada maradt. Ennek alapján
minden ok megvan Szent Erzsébetünk nagy népszerűségére. Mivel létezhet más szempont is, azért
tanulságos az 1283-ban meghalt Magdeburgi Szt.
Mechtild könyvéből a következő kis szakaszt idézni. Ez a nagy misztikus szent azt kérdezte az Úrtól, hogyan lehetett Erzsébetet olyan gyorsan
szentté avatni, hiszen csak nemrégiben temették
el. Idézem: „Ezt Urunk megmagyarázta nekem

Kontuly Béla: Szent Erzsébet c. képe 1952-bõl

Nagyon messzire kerültünk a rózsacsodától.
Mielőtt azonban az idézett versszak lényegesebb
részére, Erzsébet alamizsnálkodására térnénk,
hadd említsem meg: Caesariusnál még a második
legkedveltebb csoda leírását sem találjuk: azt, hogyan változott át a férje ágyába fektetett fekélyes
vagy leprás koldus a keresztre szegezett Üdvözítővé, a szobába kardcsörtetve érkező Lajos őrgróf
nagy meglepetésére. Ezeket a fantáziaszülte jeleneteket egyébként Jacobus de Voragine 1260 táján írott „Aranylegendája” sem tartalmazza. A Libellusban viszont a következő szöveg olvasható:
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mondván: ’Jó, ha a hírnökök gyorsan jönnek. Erzsébet hírnök, akit a várakban ülő bűnös asszonyokhoz küldtem. Ezeket a szemérmetlenség úgy
emésztette, a gőg és a hiúság úgy uralkodott rajtuk, hogy jogosan a szakadékba kellett volna zuhanniuk. Néhány asszony követte a példáját, már
amenynyire tudta.’ ” – Kellemetlen figyelmeztetés

korunkban, amikor azt gondoljuk, hogy elég a szociális megszállottság jegyében „valamit” tennünk
a rászorulókért.
Térjünk vissza a legrégibb tanúvallomásokra.
Az előbbi témához kapcsolódik az egyik udvarhölgy vallomása, amely szerint Erzsébet, a hozzá
érkező világi asszonyokat „mintegy prédikálva” az
erények követésére buzdította.

A még „világi életében” beteg koldust ápoló
Erzsébetről fentebb szóltam. Ugyanebben az életszakaszában, tehát férje életében és vele egyetértésben több kórházat és egy árvaházat alapított.
Ezekkel kapcsolatban idézem a Libellusból
Isentrudis vallomásának egyik részletét:

„Annak az igen magas várnak az aljában,
ahol lakott” (Wartburg!), „volt egy nagy ház, ahova több beteget elhelyezett, akik általános alamizsnára nem számíthattak. Ezeket a le- és felmenetel nagy nehézségeivel nem törődve többször
naponta meglátogatta. Vigasztalta őket, beszélt velük a türelemről és a lélek üdvéről. Mindenben
teljesítette egyenként a kívánságukat, még az ékszereit” (ornamenta) „is eladta, hogy táplálni tudja őket. Noha bárhol másutt a rossz levegőt nem
tudta elviselni, a betegeknek még a nyári melegben keletkező bűzét – amelyet még a szolgálók is
nehezen és morogva is alig tűrtek el – minden
borzadás nélkül vidáman elviselte, saját kezével
ápolta és fátylával arcukat, a szájukból és orrlyukaikból kifolyt nyálat, váladékot letörölte.” Majd
így folytatja: „Ezek mellett, ugyanabban a házban
sok szegény gyermeket is tartott, akiket jól ellátott, annyira jóságosan és kedvesen tartózkodott a
körükben, hogy mindannyian anyának szólították.
Mihelyt belépett a házba, odaszaladtak hozzá és
körülvették. Ezek között a rüheseket, betegeket,
gyengéket de a nagyon piszkosakat és deformáltakat különösen szerette, a fejüket kezével megérintette, őket a keblére vonta.”

Isentrudis vallomása további részében a holtak eltemetése és egyéb irgalmassági cselekedetek végzése, a szegények istápolása terén megnyilvánuló buzgóságáról szól. Az elbeszélésbe belemelegedve ez a mondat szalad ki száján: „Egy-

szer egy titkos helyen meg akart egy tehenet fejni,
hogy valamely tejet kérő szegény étvágyát kielégítse, de a szemtelen tehén nem tűrte.”

Itt éppen csak megemlítem a nagy türingiai
éhség idején a gabonaosztásban kifejtett buzgóságát. Ugyanez áll a holtak eltemetésére, és arra,
hogy számos keresztanyaságot vállalt szegény embereknél, mert ezen a jogcímen segíteni akart rajtuk.
Kevésbé ismert és értékelt különös „éhségsztrájkja”. Marburgi Konrád tanácsára hallgatva
csak mímelte az evést férje asztalánál, ha tudta,
hogy az ott felszolgált ételek jogtalan szerzés ré-
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vén kerültek az őrgróf udvarába. Azt hiszem, itt a
Szt. Erzsébettel és korával való foglalkozásnak ismét egy érdekes „melléktermékére” bukkanunk.
Egyrészt felmerül a kérdés, hogyan is szabályozta
a középkor joggyakorlata a földesúri tizedeket.
Másrészt kérdezhetjük: az állítólag szigorú és egységes erkölcséről, máig élő, ható teológusairól híres 13. század földesurai hogyan kezelték erkölcsi
alapon ezt a kérdést. Ebből a szempontból is érdekes Isentrudis vallomásából Lajos őrgrófot idézni.
Amikor ugyanis Erzsébet és három szolgálója kérte, ne nehezteljen azért, amiért a jogtalanul „rekvirált” ételekből nem esznek, Lajos így válaszolt:

„Magam is szívesen ezt tenném, ha családom és
mások ellenkezésétől nem félnék. Mindamellett
saját helyzetemről az Úr segítségével rövidesen
másként rendelkezem.”
A Libellusból azt már nem tudjuk meg, hogyan is rendelkezett az őrgróf. Azt hiszem, mindezeket hallva ma is csodálattal adózhatunk ennek
a magyar fiatalasszonynak. Nem állunk egyedül.
Tudniillik Theodoricus Thuringus is csodálta őt.
Legendájának 6. könyvében költői elragadtatással
szólítja meg:

„Bizalommal szólok most Hozzád,
ó nemes és szent úrnő!
Ki vagy Te Erzsébet, mit tettél királylány?
Miért szennyezted be magadat
ezek által a hitványak által?
Miért ölelted át a semmirekellőket,
miért veted meg a palotákat,
és szereted a kunyhókat?
Esedezem, felelj nekem!”
Ő szólt: ne csodáljál engem, / mindezeket

nem én teszem. / Isten működik énbennem, / kegyelme teszi ezt velem. / Műveim nem hitványságok, / Isten teszi e csodákat. / Azok biz’ nem
rosszaságok, / de erkölcsi orvosságok. / Ne merd
szemétnek nevezni, / azt, mi szived megszenteli. /
Palotákat megvetettem, / égi országot kerestem. /
Olyan életet szerettem, / melyet megvetettnek véltem, / és ha még hitványabb lenne, / nagyobb
kedvem telne benne. / (Csak a meredek út visz be
/ a legteljesb dicsőségbe.)
„Hogy kiveték özvegyen jószágából,
Mégis jót tett másokkal fonásából.”
43
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Ez a két sor is sok magyarázatra ad okot a korai, 13. századi vallomások, életrajzok fényében.
Főképpen a magyar legendák – talán aktuális
politikai okokból osztrák ill. németellenes éllel –
szerették Erzsébet tűringiai őrgrófi családjához fűződő viszonyát eltorzítva bemutatni. Ennek persze
megvan a valós alapja: jótékonykodásában volt
jócskán túlzás. A forrásokból olyasmit olvasunk
ki, hogy férje a szigorú aszkéta, sőt fanatikus Marburgi Konrád mestert azért bízta meg Erzsébet lelki vezetésével, hogy túlzásait megfelelő mederbe
terelje.
Eléggé mértékadónak tekinthető vélemények
szerint Wartburgból Erzsébet saját elhatározásából távozott, bár furcsa életmódja és nézetei helyzetét sógorai körében erősen megnehezítették. Arról is keveset szoktak a modern életleírások ill.
legendák szólni, hogy – mint a keresztes hadjáratban meghalt főnemes özvegyének –, Erzsébetnek
előjogai voltak, és kifejezetten a pápa védelme
alatt állt. Ifjabbik sógorának, Konrádnak a német
lovagrend későbbi nagymesterének a szentté avatás körül szerzett érdemei ebben az időpontban
még nem érvényesülhettek. Konrád csak később
„tért meg”.
Bizonyos utalások a legendákban úgy is értelmezhetők, hogy a kidobás vagy kiűzés Marburg
várából történt, és ezért az ottani vazallusok,
esetleg a magyar fogalmak szerinti „várispán” lett
volna felelős.
Az idézet második sora egy magyar vonatkozásra hívja fel a figyelmet. Pavia vagy Pania ispán
marburgi látogatásáról van szó. II. András nagy
kísérettel küldte comesét Marburgba. – Pray
György a Theodoricus Thuringus általa kiadott legendájának jegyzetében úgy véli, ez nem más
mint a „pan=bán” latinosított változata, és a küldött valójában Dursacus horvát és szlavón bán lehetett. Amikor a bán látta, hogy Erzsébet fon, keresztet vetett magára („se benedixit”), és azt
mondta, még sohasem lehetett hallani, hogy egy
királylány font volna. – Erzsébet nem volt hajlandó visszatérni Magyarországra.

„Boldog szent halálán örülének
Az angyalok, s szépen éneklének,
Háza felett daloló madárképben
Dícsérték a jó Istent nagy szentjében.”
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A haldokló Erzsébet hajléka fölött daloló különleges madarakról valóban a legrégibb források
is tudósítanak. E különleges jelenség kapcsán
foglalkoznunk kell Szt. Erzsébet misztikus, azaz
istenélményeivel.
Ezt annál szívesebben teszem, mert tapasztalatom szerint ezeket a mai életrajzírók meglehetősen elhanyagolják. Szóljon itt ismét Isentrudis, a
koronatanú:

„A nagyböjt valamelyik napján térdelve és a
falhoz támaszkodva rendkívül hosszú ideig szemét
az oltárra szegezte. Azután, miután szerény lakására hazament és kevés ételt vett magához, mivel
igen gyenge volt, elkezdett verejtékezni. Fejét a
falhoz támaszkodó Isentrudis ölébe hajtotta. Az
említett szolgálókon kívül mindenkit kiküldött.
Tágra nyitott szemét az ablakra függesztette, majd
elkezdett édesen nevetni, arcát nagy öröm töltötte
el. Hosszabb idő elteltével becsukta a szemét és
sok-sok könnyet ontott. Azután rövid időre kinyitotta a szemét, ismét boldogan nevetett, mint az
előbb, ebben a szemlélődésben feküdt egészen a
kompletórium idejéig, majd csukott szemmel sírva
majd pedig nyitott szemmel nevetve, de sokkal
hosszabban, boldogságban. Miután jó-ideig hallgatott, ezekben a szavakban tört ki:
’Igen Uram, Te velem akarsz lenni, és én Veled akarok lenni, és sohasem akarok Tőled elszakadni.’ Isentrudis kérlelte, mondja meg, kivel
beszélt. Erzsébet vonakodott, majd hosszas kérlelésre ezt mondta: „Nyitva láttam az eget és az én
édes Uramat, Jézust láttam, aki hozzám hajolt és
az engem körülvevő különféle szorongattatásomban vígasztalt. Amikor láttam, nevettem, amikor
azonban elfordította az arcát, mintha vissza akarna menni, sírtam. Akkor megkönyörült rajtam, újra visszafordította az arcát és azt mondta: ’Ha velem akarsz lenni, én veled leszek.’ Azt válaszoltam neki, amit előbb mondottam.” Isentrudis arra
kérte, mondja el, mit látott a templomban, amikor
az ostyát felajánlották, mint fentebb elhangzott.
„’Amit ott láttam, azt nem árulhatom el, de tudd
meg, hogy a legnagyobb örömben voltam, és Isten
csodálandó titkait láttam’ ”.

Erzsébetet a környezete, sőt gyóntatója, Marburgi Konrád is már életében szentként tisztelte.
Konrád súlyosan megbetegedett. Magához kérette
Erzsébetet, és végrendelkezni akart neki. Bár erre
külsőleg semmiből sem lehetett következtetni, a

neves prédikátornál jóval fiatalabb Erzsébet megjósolta neki, hogy ő előbb fog meghalni, mint Konrád. Ez be is következett. Konrád egyébként hihetetlen buzgalommal és energiával látott neki a
szentté avatási eljárás megindításának.
A felravatalozott Erzsébet ruhájából, körméből, hajából sőt – Uram bocsá! – a mellbimbójából
is levágtak, hogy ereklyeként hazavigyék. Alighogy eltemették, sírjánál megkezdődtek a csodás
gyógyulások, amelyekről nagyszámú feljegyzés
készült.
Dr. Albert Huyskens 1908-ban kiadott latin
nyelvű forrásgyűjteményében 130 csodás gyógyulás részletesebb leírását közli. Az ő forrása még
nem csoportosította a csodákat betegségfajták szerint. Pray György már betegségek szerint csoportosítva nyomtatta ki a Szentszék által jóváhagyott,
elfogadott csodákat. Ez a gyűjtemény különben
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„meg van toldva” egy, az esztergomi egyházmegyéből származó leány csodájával.
A Huyskens-féle gyűjteményben szerepel egy
csodaleírás, amely irodalmi vonatkozása miatt érdekes. Egy, a látását visszanyert asszony arról
számol be, hogy Marburgba vezető útján zarándokokat hallott németül énekelni Erzsébet és Lajos
őrgróf szomorú búcsújáról. 1450 tájáról fennmaradt egy ilyen tárgyú „ballada”, melynek magyar
fordítása részletes ismertetéssel a Távlatok c. folyóirat 1997. októberi számában megjelent. A német szíveket már Szt. Erzsébet korában ez a búcsú
erősen megrendíthette. Valószínű, hogy a 13. sz.
hetvenes, nyolcvanas éveiben is közszájon forogtak költemények német vagy latin nyelven. Mi indíthatta volna különben Theodoricus Thuringust
arra, hogy prózában írt legendájában a végső búcsú leírásához érve versbe lendüljön:

Eztán minden ottlévőtől
szomorúan elbucsúzva,
gyermekeit s feleségét
két öccsére reábízta.

Anya fiát, nő a férjét
húzta-vonta mind magához,
fogva tartva, nem eresztve
egyiket a másikához.

Édesanyját csókjaival,
hű fiúként elhalmozta,
kihez szíve fájdalmában
szólni úgysem igen tudna.

Barátok a katonákkal
összenyomva, megszorítva
nagy kavargás tört ki ottan,
tömeg tartja őket fogva.

Ott a lelkek megmozdultak,
ott a szívek megremegtek,
megcsókolták volna egymást,
de a tömeg nem engedte.

Kedveseik sírtak, ríttak,
a zavargás soká tartott
azok közt, kik összejöttek,
hogy megvívják a szent harcot.

Mind nemes és tisztes férfi,
türing’ és szász nemzetekből,
látva őket eltávozni
könny fakadt ott minden szemből.3
3

Ez az írás a Magyar Máltai Rend Akadémiáján 1997 novemberében elhangzott előadás átdolgozott változata. A benne idézett 13. szi. írások
zöme eddig csak latin nyelven volt hozzáférhető.
A sárospataki Árpád-házi Szt. Erzsébet Történelmi Társaság kezdeményezésére és jelentős önzet-

len munkája eredményeként ezeket az írásokat –
ideértve a Szt. Erzsébet sírjánál végbement és
szentté nyilvánítása ügyében feljegyzett 130 csodát – a magyar olvasó-közönség rövidesen anyanyelvén is olvashatja.

3

Az idézett legenda IV. könyvének 4. fejezetéből. A fordítás
nem követi pontosan az eredeti ritmikus-rímes prózát.
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ESEMÉNYEK

Hankó Ildikó
SZÉKESFEHÉRVÁR KIHÁTRÁLT A HÓMAN SZOBOR FELÁLLÍTÁSA MÖGÜL?
„A bűnt mondjuk ki és ítéljük el,
az értéket viszont mutassuk be.”
(Cser-Palkovics András)
Az egyik legfélelmetesebb bélyeg, ha valakire
rásütik, hogy antiszemita vagy fasiszta. Márpedig
napjainkban is könnyen osztogatják ezt a következményét tekintve karriereket megtörő jelzőket
azok, akik meg sem nézik, mi van a „serpenyő”
másik tányérjában. Hómant a népbíróság háborús
bűnösként ítélte életfogytig tartó fogházra 1946ban. 2015 márciusában a Fővárosi Törvényszék
bűncselekmény hiányában a népbírósági verdikt
alól fölmentette. Ám a rosszhiszemű, minden alapot nélkülöző vádak fű alatt ma is terjednek.
Cser-Palkovics András Székesfehérvár fideszes
polgármestere szerint: „A bűnt mondjuk ki és ítéljük el, az értéket viszont mutassuk be.” Ez utóbbi
nem történt meg a nemzetközi hírű történész esetében.
Ne higgye senki, hogy tisztogatás nélkül élte
át az Akadémia a szovjet megszállás utáni diktatúrát. Több mint száz akadémikusnak megszüntették
a tagságát, igen jó nevű tudósok asszisztálása mellett. Korán, már 1945 júliusában kizárta tagjai sorából Hóman Bálintot az Akadémia akkori elnöke,
Moór Gyula javaslatára. A neves történészt Moór
Gyula már 1936 óta durván sértegette. A megfogalmazott kiebrudalási javaslatot támogatta Váczy
Péter, Hómant az Akadémiától távol tartani akaró
történész, valamint – nem véletlenül – Ortutay
Gyula néprajztudós, egy furcsa figura, ugyanis
„kommunista kisgazda” volt. Hóman a kezdetekben nemzeti liberális gondolkodónak számított,
családja középosztálybeli értelmiségiekből állt.
Apja, Hóman Ottó klasszikafilológus, legjobb barátja és unokatestvére Darányi Ignác. Még Lukács
György filozófussal is jóban volt, igaz, a Tanácsköztársaság napjai alatt történtek gyökeres fordulatot hoztak világnézetében: konzervatív életszemléletűvé vált a sok borzalom láttán. Hamarosan a
legismertebb középkortörténészek közé emelkedett, „Magyar pénztörténet 1000-1325” c. kötete
ma is alapmű. 1918-ban levelezőtag, 1929-ben
rendes tagja lett az Akadémiának. A csak
„Hóman-Szekfűnek” titulált magyar történelem46

könyvet Szekfű Gyulával közösen írta, ma is használják.
Kulturális téren is maradandót alkotott, Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter
tanácsadójaként a miniszteri stallum várományosa
volt. Hosszú lenne fölsorolni, hogy mi mindent
csinált 6 kabinet minisztereként. Két dolgot föltétlen meg kell említeni: létrehozta a Magyar Királyi
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemet, valamint újranyitotta a kolozsvári magyar egyetemet 1940 októberében. Miniszterségéről 1942-ben leköszönt, és a Teleki Pál Intézetben, valamint a Nemzeti Múzeum elnökeként csak
tudománnyal töltötte ki életét.
Az Akadémiából történt kizárása után 1945ben hamarosan a hírhedt népbíróság elé állították.
Háborús bűntettekkel vádolták, de a tanúk több
mint fele mellette állt ki, főleg a zsidók. Egyetlen
vádpont „állt meg”, amely szerint részese volt
(mint kormánytag) a Kassa bombázását követő hadiállapot bejelentésének. Ezért életfogytiglani
börtönre ítélték, amit Vácott töltött le, 1951-ben
bekövetkezett haláláig. A magas termetű, meglehetősen testes történész a börtön kalóriaszegény
kosztján valósággal éhen halt.
Pedig a német megszállás ellen 1944. március 19-e után egyedül Hóman tiltakozott meglepő
határozottsággal Edmund Wesenmayernél. Számos üldözöttet is kimentett. Úgy látszik, sokaknak
rövid az emlékezete. Állásfoglalásában az Akadémia napjainkban szigorúbban bánt el Hóman Bálinttal, mint a saját korában a népbíróság. Akkor
legalább voltak, akik mellette szóltak. Ma ki –
vagy kik – szólnak érdekében?
Székesfehérvár önkormányzatára olyan nyomást gyakoroltak, hogy a demokráciában kötelező
véleményszabadságot elnyomta a szokásos módon
feltúrázott balliberális tiltakozók hangja. A szobor
kijelölt helyén a Mazsihisz Heisler András vezetésével Luca-napon – 13-án – Székesfehérváron tartottak hanuka ünnepet. Heisler szerint nem minden politikai áthallás nélkül. Nem emlékszem,
hogy valaha előfordult volna tiltakozás bármilyen
emlékmű, szobor, megemlékezés okán a hazai
konzervatív oldal részéről. Nem úgy fordítva. Át
kellene ezt gondolni.
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MAGYARSÁGTUDOMÁNYI NAPOK
a Miskolci Bölcsész Egyesületben
2014-ben indítottuk el a Magyarságtudományi Napok sorozatát Farkasinszky Tibor Miska
kancsó c. könyvének bemutatójával. (Bp. Bajza
u.) Mindnyájan éreztük, hogy az esemény túlmutatott egy könyvbemutató reprezentációján. Maga
a szerző mélyreható elemzéssel mutatta be könyvének népművészeti és kozmikus tartalmát, s magát a Miska kancsót, mely egy férfit ábrázol, de
díszítő elemei a női minőséget szimbolizálják.
Élénk eszmecsere bontakozott ki előadása után,
és kávézás közben megbeszéltük, hogy ilyen öszszejövetelekre szüksége van a magyarság tudományával foglalkozó közösségünknek.
Az igények eleinte a pénteki napra koncentrálódtak, de az oktatás is zömmel péntekre zsúfolódott és lassan áttértünk a többek által javasolt

val és az Ősi Gyökérben közzétett írásaival joggal
vált népszerűvé. Hálával emlegetjük Kovács Imre
református lelkészt, aki Isten nevében áldással,
imával, megemlékezéssel nyitja meg a Magyarságtudományi Napokat.

szerdára.

Ezek a napok különböző szellemi feltöltődést
szolgálnak. Tanáraink és végzett hallgatóink számára továbbképzés jellegűek, a PhS képzősök felkészüléséhez tananyagul szolgál. Az érdeklődő
közönség figyelmét felkelti és kérdéseiket megválaszolják az előadók.
2015-ben sok jeles kutató, nagyhírű tudós
előadását hallgattuk. Így Dr. Bakay Kornél történészt, Dr. Andrásfalvy Bertalan néprajztudóst,
Dr. Czeglédi Katalin nyelvészt, PhS Rostás László
Miskolc város főépítész magyarságkutatót, PhS
Bakk Istvánt a Budaörsi TV elnökét magyarságkutatót, PhS Bakk Erzsébet könyvtáros magyarságkutatót, PhS Hankó Ildikót a Demokrata
szerkesztőjét, magyarságkutatót, Dr. Prokopp Mária művészettörténészt, egyetemi tanárt, PhS Tóth
Sándor történész, magyarságkutatót, PhS Pitlu János mitológus-magyarságkutatót, Juhász Zsoltot az
Útikönyvek kiadóját, Dr. Lovász Emese régészt,
Dr. Gyárfás Ágnes tanárt, Dr. Medvigy Endre irodalomtörténészt, Dr. Szabó András irodalomtörténész, előadóművészt, Molnár V. József magyar lélekkutatót, Dr. Záhonyi András mérnök, újságíró,
magyarságkutatót, PhS Szilvásy Bence business
menedzsert.
Az események állandó előadója Tircsné Dr.
Propper Valéria irodalomtörténész, aki előadásai-

Kovács Imre református lelkész megnyitja
a XVIII. Magyarságtudományi napot

Különleges értéket jelentenek a rendszeres
zenei programok. Magyar zene szakunk kamarazenészei lépnek fel nívós muzsikával. 2015-ben
közreműködött Aranyosi György trombitaművész,
Czímer Sándor klarinétművész, Pataki Gábor (zeneiskola igazgató) zongoraművész, PhS Kékes
Zsuzsa zenetanár, marimba művész, Dr. Nagy Géza orvos, gitárművész, Hampó József kamarazenész, zeneszerző.
2016-ban az előadásokat három napos velencei kirándulás egészíti ki Dr. Prokopp Mária vezetésével, PhS Tóth Mónika szervezésében. Mária
királynő élete emlékeit tekintjük meg és a sok
szép magyar emléket.
2016 tavaszának Magyarságtudomány Napjai:
I. 22;
II. 24;
III. 30;
IV. 27.
V. 12-14. Kirándulás Nápolyba.
(Szerk.)
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PATAKI JÁNOS FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Pálné Dr. Conty P. Magdolna
megnyitó beszéde
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves barátaim!
Ünnepi alkalomra gyűltünk össze, Pataki János festőművész – jó barátunk kiállításának megnyitójára! Engedjék meg, hogy bemutassam, és
nagy szeretettel üdvözöljem.
A művészek és alkotásaik mindig is nagy szerepet játszottak az emberiség életében akkor is, ha
az egyes korokban nem egyformán ítélték meg a
művészet szerepét.
Nem tagadhatom meg a választott szakmámat,
ezért pár szóval hivatkozom az ókori filozófusok
két kiemelkedő alakjára.
Platon – i.e. 4. században – úgy vélte, hogy a
művészetre nincs szükség. A valódi világ, az ideák világa, amit mi látunk, csak árnyék világ, tkp.
az ideák utánzása. A festészet, szobrászat nem
más, mint olyan mesterség, ami az „utánzás utánzása”. Csak a zene képezett nála kivételt, mivel
azt a matematikával egy sorba helyezve, tudománynak tekintette.
Arisztotelész, Platon zseniális tanítványa, bírálta mesterét, s így sikerült megragadnia a művészet lényegét: a művészet – mimózis – valóban
egyfajta utánzás, de a művész lelkén átszűrve, azzal átitatva.
Nem egyszerűen valóság ábrázolás. Minden
műben benne van az alkotó gondolatvilága. Közlendője van a világról, amit számunkra is láthatóvá, átérezhetővé kíván tenni.
Így állunk most itt Pataki János alkotásai
előtt, aki megtisztelt mindnyájunkat azzal, hogy
bemutatja a kiállított műveket.
– A Miskolci Bölcsész Egyesület egykor birtokolt egy remek pince galériát, ahol többek között pl. Gross Arnold műveit is megcsodálhattuk.
Volt egy csodálatos műveltségű, nagy tehetségű művészettörténész, prof. Végvári Lajos. Én
nem vállalkozhatom arra, hogy nyomdokaiba lépjek.
A családomban vannak művészek, én sajnos
nem örököltem ilyen irányú tehetséget. A minap
azonban szobrász unokatestvéremnek – Szabolcs
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Péternek – panaszoltam éppen, aki így vígasztalt:
művészetpártolók nélkül mivé lenne a művészet!
Remélem, Pataki János is így gondolja és
megbocsájtja nekem, ha nem mint műértő, hanem
mint műélvező veszem magamnak a bátorságot, s
a kiállított művek közül egyetlen grafikára irányítom a figyelmet.
Amikor a jelenlegi épületünkbe, ide a Diósgyőri Vár szomszédságába költöztünk, kaptuk tőle
ezt a csodálatos ajándékot.
A grafika igazolja Arisztotelész tanítását.
– Minden rajta van, ami körülvesz bennünket, szépen, pontosan, úgy, mint a valóságban. Az
iskola épülete – a tudomány palotája, a templom
fölötte, nem mellette, hiszen őrködik az oktatás
szellemisége felett.
És a vár! Az őrök, a páncélos lovagok figyelmeztetnek: nélkülünk nem vagy semmi, benned
élünk tovább. A tehetséged, az életed nekünk is
köszönheted. Sáfárkodj hát jól vele! Nem vagy
egyedül! Veled van az egész világ, a múlt s talán a
jövő is!
Nézd a vidám kis madárkát, a csetlő-botló kis
cicát, ők is idetartoznak.
A másik világból lépett közénk a kis libapásztorlány. Álom és valóság találkozik itt.
Figyelj magadra, de a környező világra is. Mit
akart közölni a művész?
Nekem ezt üzente! Lelkének egy darabját adta nekünk, mert nyomot kívánt hagyni a világban.
Reményik Sándor írja imádság című versében:

„A száz sziklába befalazott kincset
Hadd hordjam össze egy roppant halomba,
…
Szakadjon le az idegenség fátyla:
Aki engem lát, bennem magát lássa,...
Az égből őrzött láng én Istenem
Égessen be a szívünk közepéig!
…És nem éltem hiába.”

Alkotó és befogadó találkozik itt.
A művész sajátos látásmódja elindít bennem
valamit – egy gondolatot, érzést – vagy hangulatot
– valamit, ami nélküle sohasem történt volna meg.
Hálás köszönet érte!
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Pataki János festõmûvész emléklapja Pálné Dr. Conty P. Magdolnának
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NAGYHETI ÁHÍTAT
2016. március 22.
Felvidéki kirándulással kötötte össze a Miskolci Bölcsész Egyesület szokásos évi Nagyheti
áhítatát.
A pelsőci református gyülekezet és lelkipásztora fogadta a népes kiránduló csoportot a közel
1000 éves árpád kori jéghideg templomban. Kovács Imre nagytiszteletű úr a régi magyar protestáns énekekből idézte meg Jézus urunk szenvedés
történetét.
A miskolci passió című művet – amely jórészt
Pálos hagyományokból formálódott ki és az egyesület kamarakórusa, szólistái és a zenegyűjtőzeneszerző Hampó József adta elő. Mária siralmát

Zamatócki Florianna, a római katona dalát Czapák Attila énekelte. Szép istenes verseket adott
elő Kocsisné Heiler Éva.
A gombaszögi pálos romoknál található faragott oszlopot megkoszorúztuk, majd a szentsimoni
gyönyörű szkíta emlékeket idéző középkori római
katolikus templomban fejeztük be utunkat. Itt Fister Mária Magdolna kiemelkedően szép előadásban új elemeket fedezett fel a mennyezet kazettáinak olvasatában.
Képek a hátsó borítón
(Szerk.)
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Simonné Schuck Mária Magdolna

A LOVASÍJÁSZ (Filmbemutató)
A LOVASÍJÁSZ hangsúlyos nyomatékú névelővel, Kassai Lajos. Több mint negyed évszázada
ismerhetem. Első találkozásaink a magyar hagyományőrzők berkeiben történtek. Molnár V. József
néplélek kutató Örökség Gyermektáborában lovasíjász bemutatót tartott ősképi motívumokkal
ékesített korhű öltözetben, ahol szalmakazlak oldalára erősített céltáblák közepébe lövöldözte a
száguldozó ló hátán ülve nyílvesszőit. A gyerekek
kedvéért az eddig csak cirkuszi produkciókból ismert mutatványokhoz hasonlóan bemutatta azt is,
hogy az ember és ló egymáshoz kötődő viszonya
mennyire bensőségessé tud válni, szeretetkapcsolattá. Főleg a többségében városi gyerekek számára volt frenetikus élmény mindez. Rövid szünet
után foglalkozást tartott, a „lovas-pályán” csak
gyerekek ülhették körbe. Az elkerített részen kívül mi felnőttek is mindebből részesültünk. Mielőtt ismeretterjesztő előadást tartott volna, ő faggatta a gyerekeket a lóról, a lovas harci ismereteikről, és meglepődve tapasztaltuk, hogy mennyi
mindent tudnak, amit mi nem. Mesékből, indiános
történetekből, a nagyobbak már gyermekkönyvtári
olvasmányaikból. Bemutatott egy bőrövet, amit
szittya motívumok alapján készült veretek díszítettek, s ennek kapcsán nemcsak azok jelentéseiről beszélt, hanem az öv fontosságáról is. A magyar műveltségben, így az épített és használati tárgyainkban, viseletben is a hasznosság volt elsődleges, és az már a nyelvükhöz kötődő sajátosság,
hogy a szeretet- és szépségigényünkből fakadóan
a képírástudásunk is esztétikai élmény szintjén
jelenik meg. Sokszor hallottuk, hogy a magyar
nyelv a költészet nyelve, s aki beszéli ezt a nyelvet, az egy kicsit filozófus is; mi magunk is újabb
és újabb felfedezéseket teszünk végeláthatatlan
gazdagságát csodálva.
Szinte ezzel a közös élménnyel egy időben az
Esztergomban megrendezett Népfőiskolai Találkozón Kassai Lajos volt az egyik előadó. Arról beszélt, hogy felvásárolta a kis birtoka körüli telkeket, nehogy az olaszok legyenek a tulajdonosok.
Amennyire tehette, megmentett önmaga és elképzelései számára egy picivel nagyobb területet a
haza földjéből. Mindenki álmodozva hallgatta, jól
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esett egy képzeletbeli mesevilágba ringatni magunkat. Utópisztikus gondolatok voltak, a szíve
legmélyéről törtek fel. Jelenleg az a hely a filmben
látható „paradicsom”, a lovasíjászat világközpontja, ahol minden évben rendez lovasíjász világtalálkozót. A filmet látni kell! Erről felesleges lenne
továbbá bármit is írnom. Találkoztunk későbbi
gyermektáborokban is, pl. Őriszentpéteren CeyBert Róbert Gyula barátjával álltak a kíváncsiskodó gyermekkérdések kereszttüzében. Budapesten az augusztusi Mesterségek Ünnepén árulta
első saját készítésű íjait és nyílvesszőit. Már-már
természetes, hogy mindig érdeklődők és rajongók
gyűrűjében. Találkoztunk az Országházban is a
„lovas parlament” címen szervezett találkozón,
ahol a Nemzeti Lovasprogram kérdései kerültek
napirendre, amelynek fontos része volt az is, hogy
a lovaglás és az akörüli tennivalók kerüljenek be
az iskolai oktatásba, testnevelés óra keretén belül.
(Itt meg kell említenem Andor Ákos nevét. A
pátyi lovarda tulajdonosa kezdeményezte az iskolai oktatás lehetőségét.)
A film díszbemutatóját (Budapest, 2016. január 21.) követő napon már vidékről utaztak fel a
fővárosba, hogy megtekinthessék. A díszbemutatót
követően két nappal már a fiammal néztük a szerinte is várakozáson felüli filmet. Hogy miért a
másik legfontosabb szereplő a filmben Obrusánszky Borbála? Legyen meglepetés! Kaszás Géza rendezte a filmet. A bemutató előtt két nappal
kárpátaljai festőművészek kérésére Dsida Jenő:
Psalmus Hungaricus versét hallhattam tőle, a refrént egyre nagyobb nyomatékkal hangsúlyozva.
Nem sejtettem, hogy ezt a világot elbűvölő filmet
is ő rendezte.
Köszönjük! Köszönjük a stáb minden tagjának, akik között Varga Csaba (filmes, festő, nyelvünk rajongó kutatója) idősebb fia is munkatárs
volt. Köszönjük a gyönyörű képeket! Köszönjük a
gondosan válogatott zenei aláfestést! Köszönjük,
hogy legalább ezekben az órákban boldog magyaroknak érezhetjük magunkat! Remélem, hogy csiszolja a maradék éleslátásunkat!
KÖSZÖNJÜK!

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM
80 éve született Kiss Dénes
1935. december 31. - 2013. június 21.

Kiss Dénes költő, író, műfordító egyesületünk
tanára volt, s az Őskutatási Fórum állandó, meghívott vendége. Az ő javaslatára és előszavával adtuk ki a Czuczor Gergely - Fogarasi János: a Magyar nyelv szó-tára c. több kötetes munkát.
1999. március 15-én a Miskolci Bölcsész
Egyesület kitüntette az Igaz Magyarságért díjjal és
az aranygyűrűvel.
2010 májusában a Litea könyvesboltban Kiss
Dénes mutatta be a Halotti Beszéd mondattana
(Gyárfás Ágnes) c. Miskolci Bölcsész Egyesület
kiadásában megjelent művet.
Halála nekünk és az egész nemzetnek nagy
vesztesége. Halála évfordulóján Szakonyi Károly
írásával köszöntjük a lélekben és műveiben örökéletű költőt, írót, tanárt és jó barátot.
(Szerk.)

Szakonyi Károly
KISS DÉNES EMLÉKEZETE
Most lenne nyolcvan éves! Amikor elment,
akkor sem látszott rajta a kor, pedig alaposan elteltek az évek. Barátok voltunk több mint ötven
esztendeig. Nyár volt, amikor megismertem. Sovány volt, szinte kisfiús, de hiszen fiatalok voltunk ötvenhétben, ötvennyolcban. Dénesnek már
jelentek meg művei. Túl volt a kistarcsai internáló
táboron, ahová a forradalomban írt verse miatt került. Ötvenhatban Pécsett volt főiskolás, a felkelés
lázas óráiban írta a Nemzeti dal hevületét idéző
költeményét, ami rögvest megjelent az újságban, a
diákok pedig lelkesen szavalták. Az ifjú költő
érezhette, hogy hivatásának – későbben is majd –

fő vonulatával részese lett az eseményeknek. Az
internálás meg a kizárás az ország felsőoktatási
intézményeiből, a megtorlás pedig csak bizonyossá tette útjának helyes megválasztásában.
Gyári segédmunkás lehetett csupán, és csak
évek múlva került jobb helyzetbe, 1960-ben felvették riporternek az Esi Hírlapba, onnan aztán
tovább folytatódott újságírói, lapszerkesztői működése. De igazán a verseknek élt.
Mindig is gondoltam, hogy az a csillagállás,
ami alatt 1935 fagyos szilveszter éjjelén Pacsán a
világra jött, hasonlatos lehetett ahhoz, ami a kiskőrösi mészáros és korcsmáros otthonában ugyancsak szilveszter éjszakáján született gyermek sorsát meghatározta a haza iránti rajongásban. Hiszen még abban is volt hasonlóság, hogy gyengécskének látva a bába mindjárt el is parentálta,
mondván, hogy nem éri meg a reggelt, ahogy a
Petrovics fiának sem jósoltak sok napot. De talán
éppen ezért lettek bátrak és erősek.
Dénes bátor volt. És erős. A szegénységből
magasra emelkedett. Otthoni sorsuk nehéz volt,
előtte három, csecsemőkorú kicsiny testvérét temették el szülei, ketten maradtak meg a húgával.
A gimnazista évek alatt motorozott, vitorlázó géppel repült, ejtőernyővel ugrott. Kockáztatott, hogy
megismerje képessége határait. Diákkori barátja,
Bertha Bulcsu – akiért egész életében a tűzbe
ment volna – sokszor emlegette már akkor is látható szenvedélyességét, izzó, ügyekért rajongó természetét. És jelleméből fakadó erkölcsösségét,
amellyel már akkor szembekerült a világgal. Örökösen hinni akart valami fontosban, szépben. Hinni a forradalomban. Hinni, hogy a költészet megnemesíti a világot. Ahogy később is teljes odaadással vetette bele magát a feladatokba, a kapos-
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vári Berzsenyi Társaság szervezésébe, lapszerkesztésbe, a trianoni szétszabdaltság okozta sebek
gyógyításába, a nyelvkutatásba. Az anyanyelv
iránti rajongásból a mag különleges, egyedülálló
nyelvészkedésébe.
Komolyan vett mindent. Szerelmet, hazafiságot, magyarságot, morált. Olykor túlságosan is
szigorúnak láttam ítélkezéseiben, de ez volt lírájának a motorja. Nehezen viselte el a lazaságot még
a barátságban is. Legfeljebb elnézte, szeretetből.
Mondhatnám, a barátság feltétlen megőrzése miatt. Rómában történt, Gyurkoviccsal, vele, hármasban róttuk a várost, tikkadtan a nyári melegtől
észre sem vettük, hogy Dénes valahol elmaradt.
Keresni kezdtük, egy oszlop árnyékában üldögélt
morcosan. „Elhagytatok, és észre sem vettétek!”
mondta szomorúan. Verseiben is megírta. Elhagy-

tak a barátaim.

Igen, ez volt ő. De ha nem egyezett is mindig,
mindenben a véleményünk, soha nem ütköztünk
meg. Dénes tapintatos volt a barátaival, elnézte,
ha nem követtük mindenben, fontosabb volt a szeretet, a megbecsülés. Hiszen annyira ismertük
egymás életét. Emlékszem, amikor megismerte
Mártát, a feleségét, és megírta Neki egyik legszebb szerelmes versét. „Lehajoltam egy kavicsért
s felemeltem egy csillagot – indultam léha csókokért s szemed örökre megfogott…” Emlékszem
gyermekei születésének boldog napjaira, örömeire, de szorongásaira is. A halál mindig foglalkoztatta. Sokszor volt veszélyben az élete, komoly
operációkon esett át, félt a haláltól. Mégis, talán
utolsó idejében megbékélt vele.
Dolgozott, mindig és sokat dolgozott. Hatvan
kötet teszi ki egyik könyvespolcomon az életművét. De talán több is. Az első kötet, a Porba rajzolt
szobafalak óta a versek, prózák, ifjúsági regények,
gyerekversek, tanulmányok sokasága. A nyelvészeti munkák. A költészete mellett erre volt a legbüszkébb, a nyelvi kutatásainak eredményeire.
Alighanem akkor kezdett a szavak faggatásába,
amikor beleszeretett a finn nyelvbe. Elindult egy
ösvényen, nézegette, forgatta a szavak ilyen-olyan
értelmét, bár idegen nyelv tudása passzív volt,
mint egy alaszkai aranyásó, fáradhatatlan mostamosta a szó-aranyrögöket, és felhalmozott belőlük
egy hatalmas aranyhegyet, nyelvi kutatásainak
aranyhegyét.
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Hetvenötben József Attila-díjat kapott, s jöttek, ha nem is számosan az elismerések, de 1999ben a Babérkoszorú díj. A legnagyobb elismerést
azonban előadásainak hallgatóságától kapta itthon
és külföldön. Többször járt Kanadában, várták,
csodálva hallgatták, ismerték verseit.
Igen, a versek. Életműve mégis csak a költészete, szorongásban, dacban, indulatban, hevületben, örömben, játékos kedvben, istenesen vagy
kételkedőn, hadakozásokban született versei. Játék a szavakkal, harag a világ romlása felett, szerelmes versek a kedveshez, emlékek idézése, belefeledkezés a gyermekkori tájba, vagy fájdalom a
veszteségek miatt… a kötetek gazdagságának feltárása most új fényben tünteti fel ezt a költészetet.
Annak idején Bölöni György vette fel az Irodalmi Alapba az állástalan, reménytelen egzisztenciájú költőt. Jót tett vele, mert amikor igazoltatáskor a rendőr meglátta az igazolványba ütött
pecsétet, hogy a Magyar Népköztársaság Irodalmi
Alapja és mellette, hogy: tag, tisztelgett, és szabad
volt az út. De így lett szabad az út az írószövetségi
tagságra, aztán jött a Berzsenyi Társaság, a Magyar Művészeti Akadémia és más tagságok, tisztségek felé. Elnöke volt a Magyar Írók Egyesületének, a Lyukasóra szerkesztőségének, de legfőbbként tagja az egyetemes magyar költészetnek.
Munkái, lezárulva, köztük elsősorban a versek most már az emberiségé. A jövő, ha jobban
becsüli majd a költészet, mint manapság, bizonyára meghallja a költő szavait.
A költőét, aki azt írta:

Majd halhatatlan éjszakákon át
írom én a csillagverseket
Nem hallom, ha felsikolt a nap
a hold zúgását szitálják szelek
Majd láthatatlan egyre járok itt
Szemem fénylik a fűszálakon
Zöld arcomba esnek az esők
Nem moccanok ezt is csak hagyom
Majd halálomra is emlékszem én
Míg végtelen havazáson át
követjük mind jó barátaim
a télbe vesző Isten lábnyomát.

KISS DÉNES RÖVID ÉLETRAJZA
Kiss Dénes, 1935. Szilveszter estéjén született, Zala megyében, Pacsa községben. Apja géplakatos, anyja napszámos. Előtte három testvére
született, de csak egy napig éltek. Nagykanizsára
járt középiskolába. Tizenhat évesen ugrott először
ejtőernyővel, majd 17 éves korában „C” vizsgás
vitorlázó repülő.
1956-ben lett főiskolás Pécsett. 1957-ben kizárták az ország valamennyi egyeteméről és főiskolájáról, az 1956. október 24-én megjelent Velünk vagy ellenünk c. verséért. Két börtönben volt
Pécsett, majd Kistarcsára internálták. 1957 novemberétől négy éven át segédmunkás, majd Bölöni György segítségével ösztöndíjat kap, illetve
újságíró gyakornok lesz. 1960 nyarától az Esti
Hírlap c. napilapnál. Többszöri kérvényezés után
sem folytathatta tanulmányait, a MUOSZ által
meghirdetett két éves újságíró iskolát végezte el,
és mintegy tíz évig dolgozott üzemi lapoknál. A
hetvenes évek közepétől a Népszava irodalmi mellékleténél lektor. Később a Magyarok című folyóirat, illetve a Heti Nemzeti Újság főszerkesztője.
Volt még a Magyar Fórum főszerkesztő-helyettese
és az Új Magyarország olvasó szerkesztője.
1985-től a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság főtitkára. 1996-ban a Magyar
Művészeti Akadémia tagjai közé választották.
1997-ben a Trianon Társaság társelnöke,
1998-ban a Kereszténydemokrata Néppárt képviselő jelöltje. 1998-tól a Lyukasóra folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. 2000-ben a Trianon Társa-
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ság elnöke lett. 2007-től a Magyar Írók Egyesületének elnöke. Számos előadást tartott a magyar
nyelvről, a magyarság sorskérdéseiről, történelméről, külföldön és itthon is.
Könyveit a kiadók több mint tíz nívódíjjal jutalmazták. Hat nyelvből fordított, munkáiból kilenc nyelvre fordítottak. Tíz könyvet írt a magyar
nyelvről.
2013. elején betegeskedni kezdett, de csak
június 4-én (!) vált súlyosabbá állapota. Rövid betegség után, június 21-én hunyt el, Budapesten.
Legutóbbi verseskötete 2013 novemberében
jelent meg, Silányak ideje címmel, melyet hónapokig tervezett, de már kézbe venni nem tudta.
2014-ben a Kárpát-medencei Vitézi Rend
posztumusz vitézzé avatta.
2015. június 6-án megnyílt a nagykanizsai
Batthyány Lajos Gimnázium emlékszobája, ahol
az iskola más híres tanulóival egyetemben Kiss
Dénes személyes emléktárgyai is láthatók.
DÍJAI
József Attila-díj (1975)
SZOT-díj (1982)
A Munka Érdemrend ezüst fokozata (1988)
Magyar Lajos-díj (1988)
Az MTI-PRESS tárcapályázatának III. díja (1994)
A Magyar Írószövetség tárcapályázatának különdíja (1995)
Kölcsey-díj (1995)
A Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj (1999)
Quasimodo-díj (2006)

Kiss Dénes a Trianon Társaság társelnökeként a sárospataki Trianon-emlékoszlop avatásán (Internet)
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Jakab Mária

1989. január 21-én délután hárman üldögéltünk a Szen István utcai kis panellakásunk konyhaasztala körül. Jakab Marika riporter rádiószerkesztő, Dr. Iván Géza mérnök és e sorok írója.
Miskolc sivár szellemi arculatáról beszélgettünk a
feketekávénk mellett. Marika kezét jellegzetesen
csuklóban forgatva mérgesen felpattant.
– Csak beszélgetünk, sápítozunk, de mit kellene tenni!
– Mondtam már, válaszoltam. A bölcselet, a
szelíd tudomány feloldja a göböket, mint lúg a
meszes vizet, sőt. Itt tartja gyermekeinket, nem
mennek idegen városba tanulni.
– De hogy fogjunk hozzá, mivel kezdjük?
kérdezte Iván Géza.
– Várjatok, tartsatok ki. Eszegessetek egy kis
sertéscsülköt tormával. Mindjárt itt vagyok.
– Békésen nyesegették a főtt csülköt, de
amint beléptem a konyhába, máris rám szegezték
tekintetüket.
– Mit skribáltál, kérdezte Marika.
– Egy röplapot, válaszoltam. „A MAGYAR
NÉPHEZ SZÓLUNK” ez a címe, mintha a reformkorban lennénk.
– Iván Géza felolvasta a rövid szöveget. Ez jó,
mondta Marika. Eltette az első oldalt, Iván Géza a
másolatot.
Másnap este újra becsengettek. Marika egy
csomó másolt ívet hozott üresen vagy aláírásokkal
zsúfolva. Iván Géza az egyetemi könyvtárosok aláírásait gyűjtötte össze.
Egy hét alatt híre futott kezdeményezésünknek, s pár hónap múlva Marika már az oktatásról
számolt be a rádióban.
Hihetetlen, hogy Jakab Marika nincs többé.
Mosolya, jellegzetes rekedtes hangja, szépsége,
jósága, okossága kimondhatatlanul hiányzik.
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Milyen jó volt vele együtt dolgozni, mikor kitalálta nekem a „Színháztörténeti öt perceket”.
Beély Katalinnal együtt műgonddal és odafigyelő
szeretettel szerkesztették kis műsorom alá a zenét.
Nem ő hagyta el a Rádiót, a Rádió lett hűtlen
hozzá. Azóta Marika minden alkalmat megragadott, hogy a Rádióról írhasson, beszélhessen és
képes volt összetartani a hajdani Rádió folyosóján
jövő-menő, diskuráló, hol ráérős, hol kutyafuttában integető városi értelmiségeik csapatát. Mellette mindenki jól érezte magát, ő mindenkin segített, de kifinomult intelligenciával megtartotta a
minőség és mérték rendjét.
Nem tudok tőle búcsút venni. Most is várom,
hogy megcsendüljön a telefon: Szia, Ágika! Jakab
Mária vagyok…

Vendégségben a Múzsák Kertjében
60 éves lenne a Miskolci Rádió
Jakab Mária beszélgetett vendégeivel
(Internet)
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Rónai Lászlóné
REINKARNÁCIÓ
Mi a reinkarnáció fogalma? Az ismétlődő születés és halál folyamata, mely során a lélek egyik
testből a másikba vándorol, más-más életfeladattal. A Lélek és a Szellem örök. Halálkor csak a
sűrű fizikai test bomlik le, maga a lélek egy új
testbe költözik, a léleknek megfelelő karma szerint. Mozgatórugója: az állandó tapasztalással, tanulással való lelki-szellemi fejlődés. Amit előző
életünkben nem oldottunk meg, vagy adósságunk
maradt, azt egy új életben kell megvalósítani, ill.
visszaadni.
Ez azért lehetséges, mert az Embert, mint
minden teremtett dolgot a világmindenségben a
következő Szent Hármasság alkotja: a Szellem, a
Lélek és a Test. A fizikai szemmel nem látható,
örökkévaló testünk: a Szellem (vagy éteri) és a
Lélek (vagy asztrális) testünk.
A reinkarnációs folyamatban a halállal a Fizikai testet a Lélek, mint egy ruhát cseréli le, de
ez nem jelenti azt, hogy megszűnünk létezni. Amikor a Szellemi erő, (a gondolat) újból testet akar
ölteni, transzformálja önmaga egy részét, felveszi
azt a forgási sebességet, amelyen a látható világ
működik, átadja a lassabb rezgésű léleknek (érzések világa) információit, végül a legalacsonyabb
rezgésű anyagi testben manifesztálódik. Mikor
megfoganunk, elkezdjük felépíteni testünket,
azonban a szellemi és lelki erőnket csak 9 hónap
múlva, amikor megszületünk, az első lélegzetvétellel költöztetjük a testünkbe.
A magyar nyelv és a magyar rovásjelek (vagy
táltos betűk) őrzik a teremtés tudását, az ember
isteni eredetének bizonyítékait. Amíg beszéljük
ezt az ősi nyelvet és használjuk az ősi jeleket, ez a
Tudás fennmarad, mert ezt nem lehet csak úgy eltüntetni, mint a könyveket vagy a régészeti leleteket. 15 millió magyar őrzi ma a Teremtés Tudását,
de szerencsére vannak még Tudók is közöttünk,
akik nem csak őrzik, de értik is azt.
A Teremtésben – a metafizika nyelvén – kétféle alaperő létezik: a Női, befelé-lefelé forgó,
örvény jellegű és a Férfi kifelé-felfelé forgó, sugárzó jellegű. Ez két, egymással szembe forduló
spirál, s amikor találkoznak, megszületik a Fény,
a megnyilvánult világ: a téridő.

A kereszténységben: az Atyaisten (a termékenyítő tűz erő, csillagképe az Orion, szimbóluma a
párduc, a felfelé mutató háromszög); az Anyaisten
(az összetartó, befogadó vízerő, csillagképe a Nagy
Kutya a Szíriusz csillaggal, szimbóluma a csodaszarvas, a kör, a testet öltött formájának jelképe: a
Hold,); s a Fiúisten (a kiegyensúlyozó, a Föld
elem, szimbóluma: a hétágú Nap, a négyzet, a
Turul vagy Sólyom, összevontan pedig a szárnyas
Nap, Jézus).
Negyedik elem: az Emberben áramló levegő
elem.
Ősi jelekkel: az Atya az (X), az Anya (egy
kör, közepén egy ponttal), és a Fiú (+) az egyenlő
szárú kereszt. A három rovásjel összevont ligatúra
jelképe pedig a Teljesség: egy körben lévő nyolc
ágú csillag. A Lélek szimbóluma pedig az Atyaisten (X) és a Fiúisten (+) rovás jeleinek az öszszevont ligatúrája együtt: a nyolcágú csillag. Mindet megtaláljuk szimbólumként ma is a templomokban, bár sok pap ma már nem tudja a jelentését.
Ebből is láthatjuk, hogy a kereszténység ősi
eredetű. A matyó hímzésben a matyó rózsa egy ősi
magyar jelkép. Az Atyaisten termékenyítő tűz erejét a külső szirmok (melyek igazából lángnyelvek) jelentik. A belső kör az Anyaisten, az anyaméh jelképe, a legbelső mag pedig az anyaméhbe
plántált ,,isteni szikra”, maga a lélek.
Az örökkévalóságot szinte minden vallás hirdeti, mégis nap mint nap találkozunk a halál tényével. Amennyiben Tudjuk, hogy bár a fizikai
testünk az Egónkkal és az alsó 3 aurával együtt
elpusztul, lebomlik, a finom energiájú lélek és
szellem testünk továbbra is létezik, sőt bármikor
új testet építhetünk általuk magunknak, hisz a
megfelelő erőt kell lelassítani a látható tartományba. Az ember vezérlése a szellemi szintről indul,
ezt követi a lelki szint, s a legutolsó a folyamatban
a fizikai test.
Mi bizonyítja, hogy a fizikai testünket mi magunk hozzuk létre?
Az mindenképpen, hogy szellemi, lelki síkról
irányítottan működtetjük, folyamatosan javítva hibáit is immun-rendszerünk segítségével. (A ma55
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gyar nyelv csodáját mutatja, hogy pl. a TENMAGAM kifejezés az ember legmagasabb ÉN-jét,
a Szellemét jelenti.) Ha így van, fel is tudjuk azt
építeni. Az elmúlt 10 év tudományos kutatásainak
eredményeképpen állíthatjuk, hogy a testünkben
lévő 100 ezer milliárd sejt mindegyike tudatosan
képes a célnak megfelelően lebontani önmagát és
képződni is. Másodpercenként l millió sejt hal el,
és ugyanennyi képződik is, de a lényeg, hogy állandó egyensúly van közöttük. Tehát minden másodpercben jelen van sejtjeinkben a halál és az
élet, kicserélődnek sejtjeink, azonban az Éntudatunk nem változik.
A halál folyamata: amikor közeledik az
időnk, a lépünk állapota megváltozik. Fizikai síkon a vért tárolja, energetikailag viszont a születésünkkor hozott, életfeladathoz szükséges energiát tárolja, mely elfogyóban van. Két héttel előtte
pedig a gyökér csakránk gyökérszálai lekötődnek,
s a hátsó 2 és 3 csakra közötti Meing-meing
csakrában elül a szél, leáll az áramlás.
A halál angyala a fizikai test és a lélek test
között elvágja az ezüstzsinórt, a lélek így már nem
talál vissza a testhez, félreáll, úgy nézi végig az
eseményeket. A halál angyalának két arca van: a
fényes, ezüstfehér és a fekete leples, kaszás,
csontvázas fejjel. Olyan alakban jelenik meg, amilyen az ember lelke, tudatszintje. Kivételes esetben, magas tudatszintű, jó lelkű, közösségért élő
embernél megengedi, hogy ő maga döntsön, mikor
akar elmenni a lélek.
A lélek szellem páros kettéválik, ha az ember gyilkosságot, öngyilkosságot, vagy sok rosszat
követett el életében. A léleknek nincs választási
lehetősége ilyenkor, a lenti yines világba kerül,
mert életében kozmikus törvényeket sértett meg,
ezeket a lenti világok tartatják be velünk, az
összes következményével.
Amennyiben nem sötét a lélek, 39 napig lehetősége van a 3D világban maradni még saját
energiája által, s a téridő kapu addig nyitva áll,
úgy mondjuk a fény folyosó. Ha 39 nap után is itt
marad a lélek, akkor valakinek az aurájára rá kell
tapadnia, hogy energiához juthasson. A gyógyítók,
spirituális emberek, ha ilyet tapasztalnak, kötelességük átsegíteni őket oda, ahová valók, tehát
a 4D asztrális világba, a Bardot-ba, a köztes létbe.
Itt az AKASHA krónika által feljegyzett élete lepereg előtte és a lélek azt is megtudja, mi is volt
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az általa születése előtt vállalt életfeladata és végig nézi, hogy milyen mértékben teljesítette azt. A
LÉLEK SAJÁT MAGA MOND ÍTÉLETET ÖNMAGA FELETT! Végül, ha sérült, kap egy gyógyítást.
A köztes létet, két világ határát mi
MÁSVILÁG-nak hívjuk. A másvilágot minden
kultúra másképp látja: a keresztények Mennyországnak, az indiánok Örök Vadászmezőnek, az ősi
egyiptomiak a Túlvilági Folyónak itteni és túlparttal, a mezopotámiaiak MAGOSSÁGNAK. Akik elzárkóznak a halál utáni élet gondolatától, önmaguk teremthetik meg maguknak a semmiben lebegést.
A Másvilág az a hely, ahol segítőinkkel megtervezzük a testben való leszületést és életfeladatunkat. Ott megtervezzük, itt pedig megéljük, más
szóval beleélhetjük magunkat. Tapasztaljuk, látjuk, halljuk a színeket, formákat, illatokat, ízeket,
hangokat, érzéseket.
Mindannyian több száz életet töltöttünk már
el együtt, emberi testben, különböző kombinációban. (pl. anyám, húgom, bátyám, apám, és lányom, stb.) Ha un. karma szálak kötnek össze
minket előző életbeli tartozás, vagy átok miatt, azt
bizony az újraszületéskor figyelembe kell venni.
Sorsunk az illetővel ismét összefonódik, ebben
nem mi döntünk! Amíg vissza nem adjuk tartozásunkat, le nem rendezzük az elvarratlanul hagyott szálakat, meg nem bocsátunk egymásnak,
sőt önmagunknak is! (A karma törvénye szerint
minden cselekedetünk következménnyel jár, s
minden aktivitás – azaz ok – okozatot szül. Azonban minden ok, előzőleg létrejött okozatból ered.
Így jön létre az ok-okozati összefüggések hálózata.)
Ehhez változnunk kell, fejlődni, tudatszintünket emelni, életről életre! Ez az oka az újraszületéseinknek.
Leszületés előtt mindig azt az életet választjuk, amelyből a legtöbbet tanulhatjuk. Előre látjuk, milyen nemzetbe, milyen karmákkal terhelt
családba születünk, mi választjuk szüleinket, testvéreinket, lelkünk és szellemünk dönt. Felvállalhatja időnként a lélek, hogy a családi ágat és vért
megtisztítja. Például nyomoréknak születik vagy
más fogyatékkal, a lényeg, hogy nem gyógyítható!
Ilyenkor apa, anya és minden családtag vizsgázik
emberi minőségének szintjéről. A tanulni vágyó

lélek készül, előre látja felvállalt életének nehézségeit, és előre megtanulja ezeket jól kezelni.
Amikor felkészült, s a szellem - lélekpár elfogadja
a maga által választott életutat, a Teremtő és a Teremtmény egyfajta Szerződést köt, melyre rákerül
a Teremtő pecsétje. A szerződés mindkét fél szabad akaratából jön létre!
Népmeséinkben az Öreg Királynak van három fia, vagy 3 lánya. Ő adja a feladatot, melyet
általában a legkisebb teljesíti jól. Az öregkirály a
Teremtő, s mindhárom gyermek mi magunk vagyunk. A felvállalt életfeladatot csak fejlődésünk
végén tudjuk teljesíteni, tehát ha felnövünk a feladathoz. Mindannyian királyfiak és királylányok
vagyunk! Útravalóul kapjuk azt az élet-energia
mennyiséget, amely ezen élethez szükséges.
A kacsalábon forgó gyémánt vár pedig átjáró
a földi világba, egy téridő-kapu. Onnan indulnak
és oda érkeznek a születő és a meghalt lelkek. A
gyémánt várba csak magasabb rezgéssel lehet bejutni. Akinek a lelke nem üti meg a mértéket, az
csupán az állandó pörgést érzékeli és odébb áll.

LÉLEKTUDOMÁNY
A szerződés elkerül az AKASHA Krónikába,
ahol minden adat fel van jegyezve rólunk, előző
életeink, a jelen és a jövőnk is. De a jövő mindig a
jelenben fogan és rajtunk is múlik!
Születéskor mindent elfelejtünk, ami előtte
történt, tiszta lappal indulhatunk. Feladatunkhoz
mérten kapunk őrző angyalokat, és aszcendens
angyalt is, akik nem emberi lelkek, teremtőképességük feladatukhoz szabott. Az aszcendens angyalt a negatív világokból kapjuk, súghat nekünk
félrevezető útmutatást, s ha letérünk választott
utunkról, testi panaszokat okozva jelez. A gyermek csakrái (energia központjai) 7 éves korára
fejlődnek ki, addig sérülékeny, így az anya aurája
borul felé védőernyőként.
Bár a földi élet nehéz, de érdemes tisztességgel végig élni, mert itt van lehetőségünk akár több
fejlődési szintet is elérnünk. Tartsuk szem előtt,
hogy a Lélek mindig súg, az Egó pedig ordít. Ne
hagyjuk, hogy elnyomja a hangját!

Végezetül álljon itt egy – a klinikai halálból visszatért – ember gondolata a SZERETETRŐL:
„Nem ártok senkinek, még magamnak sem.
Megbocsátok mindenkinek, még magamnak is.
Ott segítek, ahol tudok, még magamon is.
Személy válogatás nélkül, viszonzás elvárása nélkül, teljes odaadással.
Nem teszek a másiknak olyant, amit nem akarok, hogy velem tegyenek,
Illetve azt teszem a másikkal, amit örülnék, ha velem tennének.
És ha még mindig nem tudom, hogy adott helyzetben mit tegyek,
Akkor a végső eligazító a lelkiismeret.”

------------

------------

------------

* *

*

------------

------------

------------

Reinkarnáció ábrázolása (Internet)
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Márai Sándor
SZINDBÁD HAZAMEGY
Helikon Kiadó, 2015.

A könyv borítója

1940-ben a Révai Kiadó adta ki a könyvet,
most a Helikon. Márai Krúdy Gyulának állított
emléket, elbúcsúztatta Szindbádot, aki hajós volt
és úriember.
Szindbád elég korán elindult Óbudáról, s
nagy esemény játszódott le a Világmindenségben.
Szindbád egy napot Pesten töltött. Úti célja az
volt, hogy 60 pengőt keressen, mert a leánykájának vizsgaruhát kellett venni. Elindult, felüdült a
Török fürdőben, egy kocsma elől elszállított egy
bérkocsit (már 16 pengő volt a taxaméterben), bement a Csikágó kávéházba, megírta a pünkösdi
tárcát, melyet a segédszerkesztő loholva vitt a főszerkesztőnek. Megebédelt a London szálló éttermében, ahová utána szállingóztak tanítványai és
fegyverhordozói, s ahol feltette az est kérdését:
– Milyen lehet négy deci?
„Milyen lehet, hogy fest? Milyen a külzete?... Szindbád és barátai úgy megszokták már a
borital mértékegységeinek rögzített alakzatait,
hogy a kérdés, mely a hajós mélységekre hajlamos
lelkéből előtört, új geometriai képzetek alkotására
szólította fel őket.
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– Az ám, milyen lehet…” (152)
Ezen hajnalig elmerengtek, majd hazament a
bérkocsival, a kocsisnak odaadta a taxaméter
alapján a 60 pengőt és lefeküdt. Az arcán különös
mosoly bujkált. „Így mosolygott és utazott a hajós,
mert végre hazament. Csak Keleten tudnak ilyen
közömbösen és méltóságteljesen nézni az urak,
mikor vége van valaminek” (167).
Erről szól a könyv, s ami közte van, az a
magyar lélek képe emlékek, nők, férfiak, tájak,
formák, kocsmák, borok, szállodák, kisvárosok,
falusi kúriák, budai legendáriumok, s a pesti irodalmi élet képei egyetemes magyar hősénekké
magasztosulva.
Szindbád 55 évesen elmerengett saját múltján, hiszen életében egyszer leült mellé valaki,
aki mellől nem akart felállni. Ő lett a felesége. De
Szindbád író volt, s ezen is eltűnődött, hogy miért
ír? „Jelet kell hagynom – gondolta ilyenkor csukott szemekkel –, hogy volt egy másik Magyarország” (33). Ezt a hazát védte szívével és tollával,
mint régen ősei karddal és buzogánnyal.
Jelt adni a régi Magyarországról. De kiknek,
hiszen az Árpádok régi ivadékai érthetetlen dolgokat művelnek, pl. trafikot nyitnak. Amíg azonban
nem késő, Szindbád elárulja hű követőinek a titkot, „amelytől a haza szenved, annyi, hogy Magyarországon minden jóravaló embernek hiányzik
az a négyszázötven pengő havonta” (49), amelyet
valamilyen ürüggyel láthatatlan kezek kivesznek a
zsebéből.
Kocsikázás alatt csatlós barátai verseket
mondtak neki, Szindbád nem kérte a „Gondolatok
a könyvtárból”-t, mert emlegettek valami Attilát.
Attól kért verseket. Az éles eszű Arthurnak eszébe
jutott egy: „Hosszú az Úristen, s rövid a szalonna”
teljesítette a kényúri parancsot, így kezdődik a
vers.
„– Szép vers – mondta Szindbád, s elismerően bólintott. – Férfias vers és magyaros. Főként
az tetszik, hogy szalonnáról is szó van benne”
(56).
A Csikágó kávéházban eszmecserét folytatott
Edével a főpincérrel, arról, hogy mi a helyzet manapság.
„– Mi lenne, a fiatalok sportolnak, úszni és
síelni járnak, s más ilyen, állítólag egészséges,
gyanús dolgokat művelnek. De mi ketten Szindbád úr, ha nem vagyok szerénytelen, mi tudjuk,

hogy fiatal költők számára egyetlen egészséges dolog az irodalom és a kávéház” (76).
Ede tudta, hogy Petőfi úr a Pilvaxba járt és
nem síelni, Vörösmarty úr nem a strandra járt, hanem az arany Ökör-höz „az irodalom legyen hűséges önmagához, törvényeihez, légköréhez, ételeihez, italaihoz, életmódjához…” (77).
Szindbád nem hagyta el a hazát, neki „az irodalom volt a külföld, a betű volt Ausztrália”(80).
Ezért hagyta el ősei honát a Nyírséget, mert nem
tudott megbirkózni egy hanggal, amely az idő és a
lelkek süllyesztőjéből varázsolta elő az eltűnt Magyarország minden hangját. Ilyenkor ellátott „…a
hegytetőn roskadozó Kisfaludy-ház tornácára, ahol
cigányzene szól […] s a kékeszöld víz partjain túl
mintha a béke szigete és a boldogság utolsó tartománya lenne Magyarország” (82).
De Magyarországon az emberek lelkét titkos
bánat nyomja. Az idegen, aki néhány nemzedéken
át itt élt, egy nap arra ébred, hogy „megtudta,
hogy varázslat történt vele: ivott a titkos bánat nehéz vizéből és magyar lett” (91).
Márai folytatta Krúdy nemes hagyományát, az
olvasásról. Csak olvasson tovább kedves kisasszony, mondta Krúdy Álmoskönyve előszavában
vagy utószavában. Márai szerint nem baj, ha kevés könyv van egy házban, mert kisebb az esélye a
rossz irodalomnak, ami „megtanította hazudni a
nőket, dölyfösködni és becsvágyuk után loholni a
férfiakat. Okosabb, ha kalendáriumot olvasnak”
(99).
Szindbádnak mindent meg kellett tapasztalnia, amit a kedélyes Bécs vagy a gőgös Felvidék
nyújtani tud, aztán mindent el kellett kissé felejteni, „hogy írni tudjon, mikor egy bizonyos hangot
hallott, s derengeni kezdett a látomás mint a délibáb – a látomás, melyben elfért Magyarország”
(116).
Így írt Máray. Magyarországot írta meg az ihlet aranyködében, s a magyar embert, a jó embert,
olyan megértő szeretettel és annyi hamu alá rejtett
humorral, hogy olvasás közben keményen tartottam magam, de amikor a kis kelt tésztánkat dagasztottam és lelkemmel újra felidéztem a könyvet, a sírás meg a nevetés két oldalról támadott
meg és a ruhám ujjába töröltem a szememet. Pedig, ahogy a nyomdász mondta a kefelevonatot lobogtatva a főszerkesztőnek, hogy „kiadjuk ezt Főszerkesztő úr, hiszen hat flekken át nem történik

KÖNYVEK
semmi, csak annyi, hogy egy ember megeszik egy
halat”.
Szóval mindenkinek ajánlom a Márai kötetet.
Azoknak is, akik dagasztanak, meg azoknak is,
akik nem. Ajánlom a borok barátainak, meg akik
csak vizet isznak és mindenkinek, aki szereti Magyarországot és keresi a Boldogság szigetét. Márayval végig sétálva az úton meg fogja találni.
A könyvet Dr. Kékes Katalintól kaptam ajándékba, akinek köszönöm a lelkemre szabott élményt.
(Szerk.)

Agócs Károly
A FEKETE KRISTÁLYGÖMB
Holnap Magazin, 2015.

A könyv borítója

A közel kétszáz oldalas könyvben négy hoszszú elbeszélés és 15 „Miniatúra” olvasható.
Ajándékba kaptam a könyvet és érdeklődéssel vettem kézbe az ízléses külső borítóba bújtatott lapokat. Mindent elolvasok, ami az asztalomra
kerül, az ajándékkönyveket leginkább, mert tudom, hogy az ajándékozó üzen nekem a sorokkal
és a sorok között.
Miért kaptam pont ezt a könyvet? Gondolkoztam, miközben lenyűgözve olvastam a négy önálló
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történetbe zárt, mégis összefüggő lélekregényt. A
fekete kristálygömb lélektudományos mélységű
elemzése összefügg a Kék Hableány vészjósló szerelmi idilljével, s befogadja és feltárja a prófétai
és a költői lélek sorsát ecsetelő Elcserélt kereszt
és Pegazus c. írásokat.
A napokban gondolkoztam azon, hogy van az
irodalomban egy halvány műfaji jelenség, amely
nem igényli a társadalmi hátteret, mert érzelmekről, gondolatokról szól. Nem annyira Tolsztoj Leóra vagy Franz Kafkára gondoltam, mert az ő írásaik lélekelemzők, de az ő korukra érvényesek. Szepes Mária regényes esetleírásai és az erotikus tárgyú regények jutottak eszembe, ahol a kort és a
társadalmi állapotokat illetően egy fikarcnyi fogódzót sem találunk. Igen, gondoltam aztán, de
ezek mindegyike írás, de nem irodalom. Ha irodalom, gondoltam tovább, olyan, mint az őrült
Woyzeck lelki betegségének és tetteinek leírása
és inkább hat a színpadi meg filmrendezők fantáziájára, mint az enyémre. A lélek önmaga, testünk
csak mintázatát viseli. Olyan jó lenne a lélek sorsáról olvasni anélkül, hogy a társadalmi élet csöppet sem vonzó pecsétjével elrútítaná. Jó lenne erről igazi, jó könyvet olvasni, olyat, amit nem lehet
letenni, amitől kezünkben tartva elköszön a lemenő nap és ráköszön a hajnalsugár.
Megértettem, hogy az ajándékozó jó könyvet
akart nekem adni, olyat amilyenre vágytam.
Az író megfejtette a próféták sorsát, akik fiatalon vonzzák maguk közé a tanítványokat, de
meghasonlott vagy szürke öregség a sorsuk. Csodálatos erővel közvetíti az „egyetlen kivételt” az
istenfiúságot.
Érdeklődésemet A Pegazus különlegesen lekötötte. Petőfi és Ady misztikája forrt össze a történetben és vált társas kapcsolatba a költőt vendégül látó gróf személyes tragédiájával.
A lélek ügyének hűséges háttere a táj és az
idő. Festő sem tudna plasztikusabb képet adni a
magyar tájról, a napsütésről, az ablaküveget csapkodó esőről, mint a kötet írója. Pedig csöppet sem
törekszik stilisztikai bravúrokra. A legjobb magyar irodalmi hagyományt követi, az egyszerű bővített és összetett mondatok ritmizáló rendjét.
Ezért esett jól az olvasás, mert muzsikált a könyve.
Talán közel hozza hozzánk az író zárkózott
személyiségét, ha könyvéből megemlítjük azokat
60

az írókat, akiket idézett: Nathaniel Hawthorne,
Francois Mauriac, József Attila, Petőfi Sándor,
Ady Endre, Pilinszky János, Franz Kafka, Somerset Maugham, Albert Camus, Schopenhauer.
Humora a Miniatúrákban bontakozik ki. A
Tökéletes bűntény c. három és fél soros sztorit felolvastam a családomnak. Ezen annyit nevettek,
hogy elolvasták az egész kötetet. Így hangzik a
krimi: „Az íjász nem ajzotta fel az íját. Az íj nem
röpítette ki a nyílvesszőt. A nyílvessző nem ejtett
sebet. A seb nem vérzett. A vér nem festette meg
az áldozat ingét. Az áldozat nem halt meg. A
halott sohasem élt.”
A Vándor c. Miniatúra végre megmagyarázta,
miért kaptam a könyvet. Az ember ugyanis hajlamos a vanitatum vanitas kelepcéjébe esni, s hajlamos arra, hogy az egész életútját elhibázottnak,
rossz döntések sorozatának tekintse. A vándor
azonban ezen csak mosolyog, mert az út mellett, a
sárgálló gaz között a réges-régi mohos kőtábláról
elolvasta a rárótt betűket, hogy nem mi választjuk
az utat, hanem „az út választ minket”.
Köszönöm a könyvet annak is, aki írta, annak
is, aki adta.
(Szerk.)

Bíró Lajos
Az ősmagyarok mitológiája
Angyali Menedék Kiadó. Bp. 2015.

Hatalmas gyűjteményt állított össze a Debrecenben élő Bíró Lajos a mitológia kérdésköréről,
szereplőiről, a mitikus tárgyakról, földrajzi helyekről, stb. Összevetette a magyar anyagot a folyamközi, az egyiptomi, a görög, latin, az uralaltáji, sőt egyetemesen eurázsiai elemekkel, adatokkal.
Kis fejezetekre osztotta könyvét, így megy
előre, araszolva. A kis fejezetek megírási módja
esszé-szerű, könnyen érthető és magában hordozza a továbbolvasás vágyát.
Foglalkozik a kultikus szokásokkal, gyermekjátékokkal, a hét napjaival, a Délsziget, Aranyország meg egyéb mitikus helyekkel.
A sok kis esszé egy-egy nagyobb témakörben
gyűlik össze, ami a hatalmas terjedelmű tartalomjegyzékben szépen tematikusan foglal helyet.
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A mű végén 98 oldalas hivatkozások találhatók. Ugyanis minden kis esszéhez (fejezet) külön
jegyzék tartozik, amely a mű végén található.
Őszintén sajnálom, hogy nem fedezhető fel a
műben Borbola János egyiptomi kutatásainak
eredménye, Czeglédi Katalin gyöknyelvészete,
Obrusánszky Borbála Távol-Keleten a népballada
terén tett felfedezése, mert az óriási és veretes, a
jó anyagba ezek újat adtak volna, új színnel gazdagítanák könyvét.
Mindez nem von le semmit a mű értékéből,
amely lehet, hogy pontosan azért jó, mert elfogadott, közismert elemzések eredményein és népköltészeti, néprajzi ismereteken nyugszik.
A mű jó szerkezete és könnyen kezelhető volta mellett a szabatos, szép nyelvét emelem ki,
amely egy ilyen hatalmas kötetben is mindig friss
és változatos.
Javaslom, hogy a v a l l á s szó használatán
gondolkodjék el, mert a szó újabb keletű, és a korai időkben eleink még világos istentudattal rendelkeztek és ehhez a Bíró Lajos tollával is remekül megírt istenes v i l á g k é p társult. A hitre
a hitetleneknek van szükségük, mivel nincs istenképük, istentudatuk a lelkük mélyén. Az istentudat teremti meg azt a világképet, amelyről a mű
szól. Ebben a szellemi környezetben a vallás szó
idegen, oda nem illő. De ez csak szerény javaslat.
Ezt a könyvet is ajándékba kaptam, ezért köszönöm az olvasás élményét a szerzőnek és PhS
Tóth Mónikának az ajándékozónak.
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Kiss Dénes
DÖNTÖGETETT KERESZTJEINK
Püski K. 2016.

A költő örökösei adták ki a költő hátrahagyott
írásaiból válogatott kötetet. Tanulmányokat, eszszéket, tárcákat, novellákat közöltek, a Függelékben pedig László Gyula és Beke György írásait.
László Gyula a szlávok Kárpát-medencei régészkedésének megtévesztő irányzatát írta le röviden, de nagy szakismerettel.
Beke György életmű elemző beszélgetést folytatott Kiss Dénessel, s ennek elolvashatjuk írásos
változatát.
A tárcái között találtam olyan kicsengésű írásokat, amelyet ma TV-ben, rádióban rendszeresen
fel kellene olvasni, mert nevelésről, nyelvrokonságról, Olimpiáról, a média túlkapásairól, stb.
szólnak és szomorú, hogy 2007 óta egyfolytában
aktuálisak (Nyelvőrzés, Katalán talány, Háttérsugárzás, Kiképző képernyő, stb.).
Jó barátja volt Gyurkovics Tibor, s őt idézve
foglalkozott a magyar filozófia kérdésével. Az idő,
a tér, a lét fogalmával és a rá jellemző tömörséggel
kezelve a kérdést eljutott saját életműve összefoglaló szavához a n y e l v f i l o z ó f i á h o z .
Az Eredendő ártatlanság (nincs magyar filozófia) tartalmi párja a Teremtés ideje. Ezekben az
írásokban határozta meg saját helyét is a magyar
irodalomban. Ez nem mehetett könnyen, hiszen
mint sikeres költővel sok írásban elemezték munkásságát, s a „játékos nyelvész” fogalomig jutottak el. László Gyula és Dümmerth Dezső fedezték
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fel benne a nyelvfilozófust. Kiss Dénes nem kereste a g y ö k alapokat a nyelvben, de nem is
ragadt le a hangtannál, mint a finnugrászok, hanem a szavakat alkotó értelmes szóelemekből pl.
’fog’ vagy ’fa’ a filozófiai elemzés módszerével, de
költői eszközökkel irodalmat alkotott, mintha játszana az elemekkel.
ló ló ló
lóduló
lóhátáról
földuló
ló ló ló
lopva jár
hol ló a ló
hol madár
elloholó
lóhalál

A VILÁG SORSA

(228. old.)

Számomra meghatározó erejű volt nyelvtudatos költészete, mert egész életemben kerestem a
választ, hogy hazánkban miért a költői és miért
nem a filozófiai irodalom virágzott. Erre én (diszszertációban) azt a választ adtam, hogy volt filozófiai irodalom, de ez költői szinten öltött testet. A
magyar irodalom nem más, mint a magyar ősi bölcselet megjelenítése. Ennek alapvető oka a k é p e s gondolkodás, a magyar k é p i n y e l v
és az a mérhetetlen sok szépség, amely még „Bábel előtt” érintette meg a régi magyarokat. Számomra Kiss Dénes munkássága az ’egy’ csodája,
amelynek két oldal van. Ha lételméleti oldalról
vizsgálom, akkor költői nyelven írt filozófia. Ha
irodalmi oldalról nézem, akkor nyelvfilozófiai költészet.
Ennek a lelkileg és nyelvileg jól megalapozott
életműnek lehetett természetes kicsengése, hogy
egy-egy költői sorát, gondolatát, szójátékát toposzként megőrizte a magyar nép és szólás-mondás
lett belőle. Ilyen pl. a „tankok-bankok”, vagy „aki
fázik fát keres” szójátéka.
A könyv olvasmányértékű is egyben, mert kitűnően szerkesztették és egyik írás vonzza a másikat. Olvasni kell, letehetetlen, lelkünket, eszünket megmozgató mű, melyben felsorakozik a kortárs költők javarésze és idézetekben a klasszikusok.
Ezért a könyvet mindenkinek ajánlom, aki
szeret olvasni és szereti a magyar nyelvet, és a
magyar talentumot.
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A címlap verzóján nem tüntették fel a szerkesztő nevét, de előzetes levelezésünkből úgy
szűrtem le, hogy a „Kiss Dénes Emlékbizottság”
alkotása, felesége és fia közreműködésével.
A könyvet ajándékba kaptam. Köszönöm az
olvasás élményét a halhatatlan Kiss Dénesnek,
fiának, aki megbecsüli apja emlékét és kedves
feleségének Mártának, az adományozónak.
(Szerk.)

A Világ sorsára úgy gondolok
mintha örök életű lennék
és én teremtettem volna
s ahol a jók mind boldogok
Úgy figyelem a világ sorsát
mintha az lenne Magyarország
A világ sorsát úgy figyelem
mintha örök életű lennék
és én teremtettem volna
s mintha Istenről lenne emlék
Úgy vigyázom a világ sorsát
mintha az volna Magyarország
Mintha az volna Magyarország
ahol jövök-megyek és élek
segíthetném szép boldog voltát
ide rokonít minden emlék
Úgy vigyázom a haza sorsát
mintha örök életű lennék

Kiss Dénes Emlékbizottság
E-mail cím:
kissdenes.emlekbizottsag@gmail.com
Az emlékbizottság Kiss Dénes emlékének ápolását, fenntartását, munkásságának ismertetését
szolgálja, amely okból évente pályázatot hirdet
meg, valamint weboldalán és az interneten található Magyar Irodalmi Lapon
(www.irodalmilap.net) folyamatosan közli a nagyszerű író-költő és nyelvkutató – „nyelvfilozófus”
(Dümmerth Dezső) – megjelent, de már nem hozzáférhető, valamint hagyatékban maradt munkáit.
Az emlékbizottság alábbi honlapján Kiss Dénes
több műve is szabadon hozzáférhető.
www.kissdenes.gportal.hu
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Erich von Däniken
JELEK A KOZMOSZBÓL
(LAP-ICS K., 1992)

Vajon képesek leszünk-e valaha megérteni egy
másik civilizáció tudományát? A mi tudományunk, mindig mások kárára teszi föl kérdéseit,
noha ennek a megismerési struktúrának nem vagyunk tudatában. A legalapvetőbb kérdések más
világokban esetleg tökéletesen mások lehetnek…
/J. R. Oppenheimer atomfizikus, 1962/
Tisztázatlan rejtélyek
A közismert UFO-kutató, akit „saját kora még
nem értett meg”, öt kontinens új preasztronautikai felfedezéseiről ír. Sokan kinevetik,
mások minden szavát szentírásnak veszik – egy
azonban elvitathatatlan tőle: olyan kérdéseket,
problémákat tár elénk, amelyeket a 20-21. század
nagyképű és önző emberi társadalma nem tud (és
úgy tűnik, nem is akar) megválaszolni, megérteni.
Gondolatainak rövid bemutatásával a problémák
újragondolására csábítjuk a Tisztelt Olvasót. Új
megközelítésben találkozunk ugyanis a kristálykoponyákkal, a Tayos-barlang körüli rejtéllyel, a világban számos helyen megtalálható piramisokkal
stb. kapcsolatban.
Szeretnénk felhívni a figyelmet ezekre a nagyrészt
továbbra is tisztázatlan kérdésekre. Nem célunk
azok minősítése, értékelése – csupán arra szeretnénk figyelmeztetni a kutatókat, hogy ezeken a területeken még bőven akad tennivalójuk!
Reméljük azt is, hogy az 1990-es évek óta történtekkel majd kiegészítik az itt leírtakat.
Mindez része lehet a „tudomány” területén igen
időszerűvé vált „rendcsinálásnak”.
Megj.: Ez hazánkban különösen aktuális: ugyanis
a tudomány és az egyházi élet területén az átvilágítás, a „rendszerváltás” valahogy elmaradt –
még egyetlen ilyen lépés sem történt 1989 óta...
1

Írásunkban Däniken izgalmas, figyelemfelkeltő
témáin megyünk végig, rövid címszavak, gondolatfelvetések segítségével. Néhány esetben magyar vonatkozású képekkel, rövid magyarázattal
egészítjük ki az általa több mint húsz éve leírtakat.
1

Erich von Däniken neve a továbbiakban rövidítve E. v. D.
Záhonyi András a továbbiakban rövidítve: Z. A.

Az Ancient Astronaut Society céljai
Témakörei (melyekre a hivatalos tudomány még nem
adta meg a hiteles választ):

látogatók a világűrből,
a jelenleginél korábbi technikai civilizációk,
az élet keletkezése,
az emberi intelligencia kialakulása,
globális mitológiák,
„repülő istenek”, „istenek háborúja”,
ősi királyok és ősapák,
időeltolódások és hatásaik,
kultuszok és eszközeik /Frigyláda, manna-gép, Szent
Grál, piramisépítés, Salamon repülő járműve stb./.
A Nagy Piramis

300 évvel a nagy áradás előtt épült, az emberi
bölcsességgel, a csillagászati tudással kapcsolatos
minden feljegyzés megőrzése végett (Al Mas’udi
/9. sz./, Hérodotosz, Diodórosz).
Az egyiptomi dinasztiák sora hivatalosan csak
Kr. e. 2955 (vagy 3200) kezdődött, Hórusz Aba
(Ménész) fáraóval. Őt Hérodotosz feljegyzései
szerint 330 király követte.

Kheopsz színrelépésekor tehát már állt a Piramis
és a Szfinx is!
A vörös felirat („Chufu”): 1837-ben fedezték fel
Kheopsz egyiptomi névváltozatát, ám az egy később használt írásrendszerrel készült, ráadásul hibás.
A kezdő jel ott RÉ napszimbóluma – ezért a felirat E. v. D. szerint hamisítványnak tekintendő.

Az egyiptológusok egy része tiltakozik az újonnan
lokalizált helyiségek kinyitása ellen (indokuk:
drága és veszélyes, s úgyis csak homokot tartalmaznak...)
E. v. D.: A nyilvánosság elé csak akkor kerülhetnek majd, ha már mindent eltüntettek, ami a
régészet szent dogmáit megzavarhatná?

Kheopsz „bárkája” (a 30 m hosszú „hajó” feltehetően szertartási bárka).
Titokzatos kínai piramisok
A Dongting-tó melletti körpiramis 300 m magas
lehetett, s a kínai becslések szerint 45 000 éves...

Megj.: Oroszországban (kakázusi dolmen, Gornaja Shoria hegye /Dél-Szibéria/) is találtak hatalmas mesterséges kőalakzatokat /megalitokat/, piramisokat. A „szakértők” feltételezik egy „negatív mágneses mező” és a „magashőmérsékletű kőolvasztás” technológiájának meglétét.
Hatalmas kőgolyókat is találtak /párhuzamait lásd
később/.
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(G. Sidorov közlése:
www.ujvilagtudat.blogspot.co.at/2016/01/gigantik
us-megalitokat-találtak.html)

Lásd a máltai (prehisztorikus) Hagar-Quim templomot, Mnajdra templomot.
Ezek E. v. D. szerint az Észak-Afrikát Szicíliával
összekötő hajdani szárazföldi híd nyomai lehetnek.

A feliratok temploma (Palenque – Yucatan, Mexikó) és titkos kriptája
Hiram Bingham „meséi” (ő Machu Picchu inka
város felfedezője 1911-ben)

Erdélyi párhuzam: piramis Magyarkiskapuson

(Kalotaszegen)

Sziklába vágott templom: az „alvilág bejárata”?
Nap-kő, kő-hajó
Felkelés a spanyol hódítók ellen – az aranykincsek elrejtése
Az inka történelem és művészet leletei, tárgyai
közül szinte egy sem látható a helyi múzeumokban (annál több viszont Yale-ben /U. S./)

Az Andok igazi rejtélye: Puma Punktu romvárosa
(Bolívia)
Hogyan szállíthatták a hatalmas köveket (Zupay
/az indiánok ördöge/ hozta?), melyek illesztése
rendkívül pontos?

Megüvegesedett kövek Skóciában

Vulkánnak nyoma sincs a közelben – talán
mesterséges kőzetekről van szó?

Óriási sziklatömb „instabil helyzetben” DélIndiában
A Visoko-i piramisok (Bosznia)
Az Alpha Centauri (hármas csillag) üzenete
Leképezései: a gízai Nagy Piramis (i. e. 2640 ?),
a Teotihuacán-i Nappiramis (i. sz. 10.).
Az Alpha Centauri lehet a földönkívüliek utolsó
állomása a Naprendszerbe való megérkezés előtt?

– melyet állítólag Krisna ’formált’

Földönkívüli eredetű (különleges összetételű, csillogó) kődarab a Szovjetunióból /1976/

Egy új feltételezés: a Sirius C

A Sirius ikercsillag esetében nem kettős, hanem
hármas rendszerről van szó – a „C” feltehetően
mesterséges beavatkozás eredménye.
Megj.: E. v. D. szerint ezt földönkívüliek tették.
A Sirius B átalakult Vörös Óriásból Fehér Törpévé, majd „vissza”.
Knósszosz (Minosz-palota)
Rejtélyes óriási tárolóedények: ókori „repülőgépek” hajtóanyaga tárolására készültek?
Málta prehisztorikus rejtélye (taligák-kocsik keréknyomai, vágásai – mélységi ugrásokkal, megszakításokkal) – a völgyek keletkezésének ideje:

i. e. 600 000?
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Hatalmas golyók a homokkőrétegben
(Moeraki Beach, Új-Zéland)
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Szent geográfia (szakrális földrajz)
Ley-vonalak: az egyenes vonalban elhelyezkedő,
-ley-re végződő helységnevek alapján kapták nevüket
Extern-kövek: 30 m magas, viharvert sziklatornyok (zarándokhelyek) Angliában

Egy gnomon (mutatópálca) jelzi a nyári napfordulón felkelő Nap helyzetét
A germán napkultusz szentélyei az ún.
Boronáscsillag-kövek? (Tehát nem keresztények?)
Talán itt (a Teutoburg-i erdőben) állt a szász axis
mundi (világoszlop, világtengely)?
Ez hajdan elvarázsolt vidék volt

Különös gránitgolyók (Costa Rica)

Dűlőnevei: Bente /jelentése: rétség vagy kanyar/,
in den Bangern /a gyümölcsösben, a „félelmetesben”/
Ostera szentélye /ő germán tavaszistennő – neve
egybecseng a Húsvét német nevével (Oster)/
A falak az Ikrek (Castor és Pollux) i. e. 1850-es
felemelkedési, a Szíriusz, a Kapella és az Orion
deltája alászállási pozícióit mutatják
Mindez nem más, mint egy földre vetített naptár,
pontos rajzzal!
Stonehenge Sarokköve. Castle Ditshes, Grovery
Castle, Sidbury Hill: egy vonalban vannak a
Stonehenge-i körrel (távolságuk 33,4 km).

Erdélyi párhuzam: kőgolyók Györgyfalván

Villanykörték a régi Egyiptomban?
Bibliai vasszekerek (Kánaánból)
Delhi nem rozsdásodó kovácsoltvas-oszlopa
Kb. 1700 éve dacol az időjárás viszontagságaival!
A huaszték galvanizáló – egy függőn (Vera Crúz,

i. sz. 1000-1250)
Megj.: Lehetne elektromos olvasztókályha vagy
diffúziós készülék is...

Az alvilág (egy titkos világ) „bejáratai”
Mount Shasta /szanszkritul: ’a szent egylet hegye’/: egy vulkanikus hegy Kaliforniában
Indián legendák tárgya. A titokzatos város egy
hajdani föld alatti birodalomhoz, Agarthához2 tartozott?
Cuzco (Peru) befalazott föld alatti labirintusa (bejárat egy titkos világba?)
a Szfinx mint kapu a titokzatos országba (alvilágba?)
Szudánban a bányatársaság nem akarta megfizetni a régészeti feltárás költségeit (aranyat akkor ott
nem találtak) – ez érthető, ám az nem, hogy miért
temették be a tárnát, melyben olvashatatlan hieroglifákat tartalmazó kőfalat találtak.
Egy törökországi bejárat „nyoma”.

„Hanglemezre hasonlító” kínai kőtáblák
Feliratai „megfejtetlenek” – Csum Um Nui professzor ugyan Japánban publikálta olvasatát, ám
nem vették komolyan – a súlyos betegségben
megkeseredett kutató hirtelen halállal távozott
közülünk 1965-ben.
Oak Island (Új-Skócia)
szigetének feliratos homokkő táblája, fényjelei, elásott
kincsei, üzenetei az emberiség számára

Üres szarkofágok Egyiptomban (Szakkara, szerápeum)
Ízisz és Ozirisz: az emberek tanítója
Működésük óta állítólag 10 000 év telt el Nagy
Sándorig!
Héraklész születése (Hérodotosz szerint 10 000

éve történt – tehát nem a trójai háború idején vagy
előtt!)
Mai mindentudó, bármit osztályba soroló régészettudományunk erről semmit sem akar tudni...

2

Agarthával kapcsolatban E. v. D. a babiloni napistennnek,
Bel-nek szentelt hegyről (Bagistanus) beszél. Az ottani napisten(ség) neve azonban Samas – sumer megfelelője pedig
UTU (vagy BABBAR).
A hegy tibeti párhuzama Kai Lasa, krétai megfelelője az
Ida-hegy.
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A lubaantuni (maja) kristálykoponya
Tömege 5,3 kg, különálló, mozgatható alsó állkapocs
tartozik hozzá.
Mintha hegyi kristályból egyetlen öntéssel készítették
volna (a hegyi kristály /kvarckristály/ csak fluorsavban
oldódik). A korbecslés szerint 1000 – 12 000 év közötti.
Megmunkálása fémszerszámok nélkül kb. 800
évig tartott volna – az új maja birodalom nem állt
fenn ennyi ideig!
Ma is megtekinthető kristálykoponyák: Palais de
Chaillot des Musée de l’Homme (Párizs),
British Museum (London)

Indra (ég ura) léghajóját adta Arjunának (a léghajót
Matali irányította)
Az özönvízszerű esőt Arjuna felszárította
A forgó (űrben úszó) űrváros a földre hullott (a hatalmas pasaputák segítették Arjunát)
Maya (az aszurák építőmestere) a legöregebb pandava
(Yudhisthira) számára arany gyülekezési termet készített
Szabha (emberek gyülekezése) Vimana (repülőgép)
Gaganacara (levegő)
Vaihayasi (repül)
– a modern technika tette lehetővé ezen kifejezések értelmes fordítását a mai ember számára!
A dicső időkre, a váratlan katasztrófára már csak a legendák emlékeznek
Narada, régi hagyományok (bölcs) tudósa
Virágzó civilizációk léteztek egykor a Földön?
Mária-jelenések: közvetlen kapcsolat a földönkívüliekkel?
’Az eléggé fejlett technológia nem különböztethető meg a mágiától.’ (A. C. Clarke)
Misztikus isteni jelenések (nem teljesen váratlanul bukkannak fel hosszas MEDITÁCIÓt végző,
nélkülözéseket megélő személyeknél).
Nincs magyarázat rájuk (technikailag).

A kristálykoponya ma
a londoni British Museumban áll

A csillagok geometriai üzenetei vírusokban (mint
információtárolókban)?
Földi vírusok DNS-ét a földönkívüliek manipulálhatták?
Az ún. „napszél” hajtotta a vírusokat az univerzumban? (Szállítóik: a metor/it/ok.)
Tunguszka /az evenkek földje/ titka
Tűzgolyó, gombaformájú felhő, iszonyatos lökéshullám, kicsavart fák: meteorit becsapódás?
Antianyag, fekete lyuk – vagy Földön kívüli űrhajó (A. Szolotov szerint)?
Halember vagy földönkívüli?
A mezopotámiai Oannes (U.AN.NA), az emberek tanítómestere – és párhuzamai.
Víz alatti démonok városa és ûrbéli városok
– pl. Hiranyapura = arany város, Brahma építette (óindiai szövegekben fordul elő – lásd pl. a
Mahabharata-ban)
Aszurák (démonok) és Arjuna csatája
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Fatimai napcsoda
(a portugál Lucia de Santos, Jacinta Marto és Francisco: hatszor találkoztak egy erősen fénylő nőalakkal).
1917. okt. 13.: „világító golyó” Keletről Nyugatra (a helyi pap megfigyelése)
– a hosszúkás égi repülőgép: Boldogasszonyunk
repülőgépe?
70 000 ember látta, s 15 percig tartott
A csak Napnak vélt (nem vakító) tárgy megremegett, színes fénykaszkádokat lövellt ki magából, a sötét felhők eloszlottak (E. v. D. szerint ez
inkább technikai hátterű jelenség – s nem misztikus!)
A Zeit(o)un-i /Egyiptom/ jelenéseket 1968-tól 500 000
ember látta. Vakok és bénák gyógyultak meg a láttára!
Heroldsbachi napcsoda (Németország): az objektum

gyorsan megfordult maga körül, majd rángatózva kettévált – kb. 15 perc (vagy 45 perc) múlva eltűnt a nyugati horizonton.
További párhuzamok: a perui Orejana-mítosz, a
szudáni Dogon-hagyomány, az új-zélandi Maorilegendák mozgó „csillagai’, a medzsugorjei jelenéssorozat, a kairói kopt templom (1968. ápr.
12.): fényfolt a templom felett, jelenés Montichiariban (Felső-Olaszország, 1969): Mária-alak, 12
fénylő csillag, koszorú formában, kék oszlop.

KÖNYVEK
E. v. D. szerint ezek földönkívüliek beavatkozásai
– de miért vallásos-misztikus köntösben történtek?
C. Sagan (csillagász, US, 1973): „Egy fejlettebb
technológia, melynek alkalmazását mi nem tudjuk megkülönböztetni a mágiától.”
J. Deardorff (fizikus, Oregon, 1986): csak korlátozott kapcsolat, csak bizonyos információkat
akarnak átadni. Céljuk a politikusok, katonai
szakértők, tudósok távoltartása.
Az Ószövetségben a „csodák” váratlanul következnek be (kivéve persze a sorozatos jelenéseket), gyakran van technikai alapjuk.

Elcserélt testrészek?
A szörnyszülötteket – ember-állatokat – Bel és Marduk
babilóniai templomaiban is kiállították.
Mesterséges mutációk? – teszi fel E. v. D. a
kérdést.
Kétszárnyú, kétarcú, kétfejű, kétnemű, kecskelábú
szarvas, lólábú lények,
Emberfejű bikák, oroszlánok, négytörzsű kutyák (halfarokkal), kutyafejű lovak (halfarokkal),
skorpióemberek, szárnyas sasfejű emberek, szárnyas
géniuszok

Grál: földönkívüli készülék?
Elképzelések a Grálról: szent „dolog” (Ding),
egy csodás kő, serleg, csésze, cipó, az örökké
bolygó viaticum /útravaló/ készüléke
hordozható oltár, vizet adó (az ég harmatából adó)
szerkezet
Salamon király Samir-köve
manna-gép (a Frigyládában őrizték)
Sasfejû, szárnyas, embertestû lények
(Ankarai Múzeum)

Állati maszkok divatja (viselői hitték: az állat tulajdonságát is megkapják ezáltal).
Enkidu is félig állati lény volt (lásd a Gilgameseposzban).

A rekonstruált manna-gép

A templomosok Bahomet bálványt imádták (melynek
leírása szinte megegyezik a manna-gépével).
Párhuzamok: a késő-középkor Parsifal-legendája
(Chrétien de Troyes, Robert de Boron, Wolfram
von Eschenbach), a kelta Peredur-hagyomány,
pogány mítoszok (Toledóból)

Mesterséges objektumok a Naprendszerben: a
Chiron3 és a Nereida (1977)?
A Chiron a tudósok szerint egy (elszökött?) aszteroida
vagy egy egzotikus üstökös.
Névadója: Kronos fia, a harcos kentaur (Kheirón),
a megsebzett gyógyító
– a Nyilas (Z. A. szerint inkább a Kentaur)
csillagkép róla kapta a nevét.
A Saturnus és az Uranus között egy instabil pályán
kering, s pályája a Saturnus-ét is keresztezi.
E. v. D.: lehet, hogy az emberiség (a földi lét)
megóvása érdekében állították pályára, egy kozmikus katasztrófa elhárítására?
A hengeres alakú és egyedi spektrumú Nereida a
Neptunus kisebbik holdja4 – szokatlan, elliptikus pályájú keringése miatt befogott aszteroidának tartják.
Névadója: Néreusz 50 lánya (a nereidák, akik
tengeri istennők).

3
4

Nem tévesztendő össze a Plútó holdjával, a Charon-nal!
A nagyobbik holdjának neve Triton.
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Mások elképzelhetőnek tartják, hogy a két objektum
pályája radikális változáson ment keresztül.
A (680 millió éves) ausztráliai Ediacara-fauna
rejtélye
Néhány tízezer év alatt az élővilág a Földön drasztikusan megváltozott. Mintegy 65 millió évvel ezelőtt
kihaltak a szauruszok és sok más állati osztály (pl. az
ammoniták), így lehetővé vált az emlősök felemelkedése.
580 millió éve (a kambrium kezdetén) is hasonló hirtelen „életrobbanás” következett be (pl. megjelentek a
csontvázas állatok) – átmeneti fejlődésre utaló nyomok
nincsenek.
Vajon egy hatalmas meteorit becsapódása idézte-e elő
ezeket az eseményeket?
Az Ediacara5-fauna az előbbieknél jóval korábbi, félresikerült evolúciós kísérlet lenne (a kövületekben
megfigyelt élőlények testfelépítése ugyanis teljesen
eltér6 a mai állatokétól)?

A téma magyar vonatkozása, hogy Juan Moricz /Móricz
János/, a barlangok felfedezője, a tárgyak megtalálója.
„letagadta”, hogy együtt járt E. v. D.-nel a barlang oldalsó bejáratánál, s azzal vádolta, hogy jogellenesen
tett közzé adatokat.
A pálfordulás feltételezett oka a pénzügyi nehézség –
ezért próbáltak meg E. v. D.-ből pénzt kisajtolni...

A képen Móricz és Däniken (az ecuadori barlang
oldalbejáratánál)

Hogyan üzenhetnek számunkra a földönkívüliek?
Érettek vagyunk-e már az üzenet megértésére?
Az elveszett tárgyak, hulladék, lezuhant űrhajók stb.
csak jelzik a földönkívüliek létezését.
A szándékosan itt hagyott, de információt alig közlő
eszközök (pl. a grál, a manna-gép stb.) megfejtésre
(helyes értelmezésre) várnak.
A tudatosan közölt információ esetében fontos, hogy az
ne kerülhessen „rossz kezekbe”. A speciális keringési
pályákat, egyensúlyi állapotokat csak igen magas technológiai fejlettségű civilizációk kereshetik, illetve találhatják meg.
Däniken „lejáratása” egyelõre a bevált módszerekkel történik
Pl. ha könyvének egy állításáról-feltételezéséről kiderül, hogy nem helytálló, akkor azt kell feltételezni /s az
olvasóknak sugallni/, hogy a többi sem igaz.
Lásd pl. Crespi atya ecuadori sárgarézből készült
„aranylemezeit”.
Megj.: lehet, hogy óvatosságból csak a (vékony
aranyréteggel bevont) másolatokat mutogatták?

A számítógépes hálózatok, a géntechnológia, a telepátia, a teleportáció, a telekinezis, az űrhajózás ismerete révén már a földi ember is képes lehet ez utóbbira. Ám nem megfelelő szellemi-erkölcsi-etikai szintünk miatt könnyen katasztrófa lehet a vége, ha megtanuljuk használni ezt az új technikát.
De az is lehet, hogy más dimenziók felismerése, használata is szükséges mindezekhez. Szerencsére mi, emberek egyelőre még keveset tudunk erről – s így néhány generációig még biztonságban7 érezhetjük magunkat!

Záhonyi András könyvismertetése
5

A szó jelentése a helyi őslakosok nyelvén: „érhez hasonló
folyóvíz forrása”.
6
E. v. D. szerint ez a fejlődés zsákutcába juthatott – ezért
kísérleteztek 100 millió év múlva egy új szerkezettel. (A
világegyetem becsült kora 20 milliárd év – ennyi idő alatt
több szupercivilizáció is kifejlődhetett. A Naprendszer csak
egy jóval későbbi fejlemény.)
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7

A polgári lakossággal kisgyermekként bánik az állam, a
média, így semmilyen fontos hírt sem közölnek vele ilyen
fontos témákról. Hadd dogozzon mit sem sejtve robotként –
rabszolgaként az esetleges veszélyhelyzet bekövetkeztéig
vagy a megsemmisülés előtti utolsó pillanatig – ezzel hatalmas profitot termelve korunk önző vezető rétegének, erőszakos gazdasági-politikai-szellemi oligarcháinak!
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Bogáti Péter
AZ UTOLSÓ EMBER
avagy C. Robinson különös története,
mely tükröt tart a gyarló emberiség elé
(Kossuth K., 1982)

Hősünk a folyadékpótlásra is megoldást talált az
áruházakban a palackos víz, üdítők, szeszes italok
végeláthatatlan polcain.

Robinson beszabadult a könyvtárba – és tanulni
kezdett. Na nem nyelveket, hiszen kihez szólhatott
volna spanyolul, kínaiul vagy japánul. S közben
emlékezett.
Rátalált legjobb barátja naplójára is. A benne leírtak (pl. a „nőügyek”) igen felizgatták – de végül
a megbocsátás győzedelmeskedett. Hiszen úgyis
mindegy, mi történt AKKOR...

Véletlenül rájön, hogy a még működő reaktor
(egykori munkahelye) egy szűk környezetben biztosítja számára a civilizált körülményeket. Így marad egy kis ideje, hogy végiggondolja, mihez kezdhet EGYEDÜL a Földön, „magányos szigetén”.
Átértelmeződött számára sok fogalom – köztük az
áruházból lopás, a meztelenség, a játékszenvedély, a mosás szükségessége (ha van bőven az
áruház polcain, minek pazarolni az értékes vizet?).
Szükségét érzi, hogy naplót vezessen.
A könyv borítója

„...kipusztíthatjuk önmagunkat – semmi sem
történik. Bolygónk talán még szebb, még zöldebb lesz nélkülünk, s NEM LESZ SENKI,
aki könnyet hullasson értünk.”
(Szentgyörgyi A.)
Főhősünk, Robinson (akinek neve nem véletlenül ismerős – Defoe 18. századi regényének magányos
szigetlakója is Robinson Crusoe-Kreutznaer) egy

véletlennek köszönhetően megmenekült az
atomrobbanás-szerű sugárzás hirtelen felerősödése során (ugyanis éppen a biztonsági kamrában tartózkodott).

A „fantázia nélküli mérnök” (Robinson) egyedül
vajon mit tehet a Föld nevű bolygón – áram, vezetékes víz, fűtés, állatok és társ – nélkül?
A túlélés NEM AZ Ő ÉRDEME – inkább a véletlené! De a túlélés minősége már igen: ami még
működik, azt mind megtalálja...
Defoe regényében a szigetet így hívják: a Reménytelenség szigete. Valljuk be, jellemző név...

Ami rendelkezésére áll: revolver, autók, benzin,
ruha, konzervek, gyógyszer, vitamin, cigaretta, levegő stb. – minden, ami a hosszú távú létfenntartáshoz kell.

A napok múlását ugyan elfelejti rögzíteni, ám egy
még működő digitális óra a segítségére siet.
Igyekszik elfoglalni magát a „tevékenység” kábítószerével.
Feje fölött a csillagok hunyorognak cinkosan.
(„Ugye szeretnél köztünk lenni?” – kérdik.)

Lehetséges, hogy az emberiség váratlan pusztulása nem volt szükségszerű. De vajon: nem volte időszerű?
A növények és a baktériumok, vírusok, egysejtűek, amőbák stb. szintén túlélték a vészt. A redukciós folyamatokra ugyanis serkentőleg hatott a
tragédia, csak az oxidáción alapuló létfolyamatokat zúzta szét. A hemoglobin a halál közvetítője
volt, a klorofil az életben maradás záloga lett.
Legalábbis egy ideig, hiszen a két folyamat egymástól elválaszthatatlan.
A gondolkodás szakértõi
(A Robinsont meglátogató /túlságosan is racionális/
földönkívüli látogatók eszmerendszere)

Az élőt és az élettelent azonos törvények mozgatják – de az emberben, aki lelkes állat, még
mindig marad előre ki nem számítható tényező.
A régi filozófusok tudták ezt, és számoltak vele. A
fizikusok többnyire nem tudják, és ezért olyan
sebezhetőek, amint bölcselkedni kezdenek.
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A gondolkodás szakértői olvasni tudnak más gondolatában. Nemcsak akkor tudják tetten érni, ha
kifejezéshez jutott (pl. szavakban...)! Módszerük
tehát nyelvfüggetlen!
A hazugság és az erőszak ismeretlen náluk – ezért
talán fejlettebbek? Inkább eltérőek!
Magukkal akarják kényszeríteni Robinsont – azaz
menteni, az „ő érdekében”...
Egyetlen védekezési lehetőség létezik módszerük
ellen – ennek jelszava: „ne gondolj semmire”!
Ezzel a módszerrel, saját önvédő fegyvereiket ellenük fordítva „győzi le” a betegesen racionális,
gépies, lelketlen – ám igazságos – földönkívülieket.
A gondolkodás szakértõi szerint értelmetlen
(nyelvi) kategóriák
A fogalmaknak csak alárendelt szerepük lehet –

közülük csak azokra van szükség, amelyeknek
konkrét tartalmuk van. (?)
„Feleslegesek” számukra pl. az erkölcsi és érzelmi kérdések, a hasonlat, a hangulat, a nevetés és
sírás, az elfogultság /pl. a család iránt/ – ezeknek
ugyanis a gyakorlathoz és a hasznossághoz kevés
közük van. Számukra csak élők léteznek, halottak
nincsenek – így pl. a sírgondozás is felesleges
dolog.

Az ember kifejezésmódját az indulatnak nevezett
idegállapot befolyásolja.
Pl. helytelen a következő emberi kijelentés: „jobban tudja nálam...”. Ugyanis nem tudja jobban,
csak azonosan.
A neurózis helyi (földi) betegség, s nehezen gyógyítható...

Értelmetlen fogalom pl. az „EMBER” – aki képes
önpusztításra, mások megölésére..., aki előre látja
a következményeket, mégse úgy cselekszik, ahogyan előrelátó lényektől elvárható.
Az ember találgatja a miért-eket. Spontaneitás
jellemzi-irányítja minden cselekedetét (lásd a
víz- és levegőszennyezést)! Esze és ösztöne is van
(lehetne tudatosan védekezni a világvége ellen,
mégse teszi – pedig a váratlan katasztrófa máshonnan nézve előre látható veszély).
Földi kortünet – ma (inkább kórtünet...):

Bizonyos filozófiai iskolázottsággal bárki a pályán
maradhat. A legegyszerűbb ismételgetni a(z aktuális) világnézetnek megfelelő nagy elődöket (persze „hígabban’, nehogy plágiumnak tűnjön...
Az új jelenségeket (ha már nem lehet nem észre70

venni őket) pedig besoroljuk8 a régi kategóriákba...
Ha másképp nem megy, a jó öreg Prokrusztész
módszere9 szerint...
A tudományos újdonságról

Ami még így sem illik bele a paradigmába, azt
célszerű „megcáfolni”.
Ehhez azonban érv kell, s a legegyszerűbb érv az
idézet. És máris megszületett a DOGMA, amely
sohasem a tényekből, hanem mindig az idézetekből táplálkozik.
Az idézet sohasem fejezheti ki az egészet, csak
egy töredékét. A társadalom a maga változó vagy
változatlan rendjével, feszültségeivel és ellentmondásaival részekre szabdalta az emberiséget.

A dogma pedig (egyre távolodva a megismeréstől)
hitté válik. A hit éltetője pedig a türelmetlenség.
Mindez zsákutca – korunk gondolkodásának alapvető rákfenéje.
Pl. az alexandriai könyvtár esetében egy könyv (a
Korán) miatt elégették a többit...
Jelek és valóság

Mi a méter? Egy darab távolság, ettől eddig.
Mi az év? Egy darab idő, ettől eddig.
A baj akkor kezdődik, ha elfelejtjük: önkényesen
választottuk őket.
Egyezményes jelek világában élünk, amióta emberek vagyunk.
Már az ősember is tudta ezt (s kitalálta mindegyik
fogalomra a jelet). Ha kimondod, felrajzolod a jelet, megjelenik a fogalom. S egy napon a jel lett
maga a fogalom, és megszületett a hit, a varázslás,
a fétis. Az ember az illúziók rabja lett.
Pl. ruhát öltött, mert fázott – majd azt hitte, hogy
a meztelenség szégyen...

S lesz egy nap, amikor a szent könyvek lyukkártyák szalagjaiból állanak majd, s az emberek
leborulnak előttük, imádják őket, s már senki sem
emlékszik rá, hogy mi is volt az a program, amit a
lyukak rejtegetnek...
Megj.: a 21. században sajnos már igen közel
állunk ehhez...

Záhonyi András könyvismertetése
8
9

Megj.: inkább beleerőltetjük!

Ő nem keresett megfelelő hosszúságú ágyakat a különböző
magasságú emberek számára, hanem az embereket csonkította az ágy méretének megfelelően...

ÉLETFÁNAK BŐ TERMÉSE
A Miskolci Bölcsész Egyesület
gyűjteményes könyve

A könyv borítója
A könyv kiadásának története 2012-ben indult el, amikor elhatároztuk, hogy mi a Miskolci
Bölcsész Egyesület alapítói, előadói, tagjai egy
közös könyvben bemutatjuk saját tudományos
szakterületünk sajátos arculatát egy-egy tanulmány keretében. Úgy gondoltuk, hogy ez a kötött
könyv szellemi arculatát adja intézményünknek és
a tanmenetek, tankönyvek, óravázlatok szakkövetelményei mellett itt bemutathatjuk keresztény
szellemiségű és magyarság centrikus munkásságunkat.
A könyv elkészült 2012-ben, de Isten nem teremtette meg a kiadás lehetőségét.
Azonban Bubcsó Gábor szerkesztőnk és munkatársa – felesége Marika –2012 Karácsonya
előtt, meglepetésünkre elkészített annyi CD lemezt, ahányan a könyvben szerepelünk, s így elküldhettük Önöknek Karácsonyi jókívánságunkkal együtt.
A CD lemez kísérőlevelében megírtuk, hogy
Isten nevében a magyar szellemű felsőoktatásért
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munkálkodunk és, hogy most „e kis lemez tekervényeiben őrizzük szellemi erőnket, de benne vagyunk, mint spórában a páfrány”. Leírtuk, hogy az
évek során „mindenünkből kiforgattak, ami anyagi, de alapeszménk Isten és Haza nem kellett senkinek”. Ennyink maradt és ez nem kevés. Ez maga az élet.
Az élet megtartatott és 2015-ben az akkreditációra készülve újra megszólítottuk a magyar
társadalmat, hogy támogassanak a költségek fedezésében. Ezt segítőkészséggel fogadták, sőt az
adakozók közös könyvünk költségeinek fedezését
is vállalták. Köszönjük, hogy ezáltal valóra vált
munkásságunk nyomdai úton történő kiadása.
2012 óta többen eltávoztak közülünk, köztük
intézményünk seniora Dr. Kiszely István, s ez
tudományban is, emberségben is pótolhatatlan
veszteség. Amit tanított, tovább él s nem csak
emlékét őrizzük, hanem az ismereteket, melynek
alapjait iskolánkban lefektette, kutatómunkánkkal
folytatjuk tovább.
Fájdalommal gondolunk minden távozó barátunkra Eisner Rudolfra, Dr. Pénzes Gézára, Dr.
Szántó Béla alapítónkra, Dr. Hajdu Mihály nyelvészre, Dr. Szarka Zoltán matematikus, Dr. Zsiros
Sándor történész tanártársainkra, s kedves munkatársnőnkre Garadnai Antalné Aranymamára
ugyanúgy, mint Kiss Dénes íróra, aki tanártársunk
volt és a Czuczor – Fogarasi: Magyar nyelv szótárja kiadásának inspirálója, a mű előszavának írója.
Amikor 1989-ben megalapítottuk a Miskolci
Bölcsész Egyesületet modern formában a régi magyar eszmerendszerre építettük felsőfokú képzésünket. Formailag megtartottuk a Septem Artes
Liberales hétéves rendszerét s ezen belül képesek
vagyunk a gyorsan változó társadalmi formálódások követelményeinek is eleget tenni.
Szellemiségünk pedig egyazon a magyarságéval, s ennek megvan a jövőképe, olyan, mint Erős
János röppentyűje: csak felfelé tud repülni, mivel
a magyarság nem hullócsillag, hanem csillagkép
Isten egén, Őseink az égen lépkedő csodaszarvasok nappal a távolra szakadt, éjjel a Kárpát-hazai
magyarságra vigyáznak.
Fogadják érdeklődéssel, szeretettel könyvünket, s írásaink okozzanak értékes órákat minden
kedves Olvasónak!
(Szerk.)
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Dr. Magony Edit és Sztelek Gábor Pál levele
Tisztelt dr. Gyárfás Ágnes Úrhölgy!
Nagyon köszönöm ezt a tartalmas folyóiratot,
mely értünk szól ősidőktől kezdve, magyarokért.
Badiny Jós Ferenctől is több könyvet olvastam már egyetemista korom után, amikor 3 gyermekkel főállású anyaként otthon dolgoztam.
Nagyon megörültem, amikor párom egyik legkedvesebb barátjától, Bakk Istvántól és Bakk Erzsikétől megkaptuk az Ősi Gyökér egy-két számát
cikkeik kapcsán.
Most megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem Nektek kitartó, szorgalmas kutató munkátokat az Úristen szolgálatában.
Mi is Őt szolgáljuk tollunkkal, tetteinkkel,
emiatt bátran ajánljuk honalunkat is olvasásra.
www.let-tudat.hu,
www.csalad-orvos-let-tudattal.hupont.hu
www.korpuszkularis-energia.hupont.hu
Nagyon sok szeretettel küldjük jókívánságainkat a szerkesztőségnek.
Tegyük a jót, jókor, jól
Dr. Magony Edit
orvos

Sztelek Gábor Pál
kutató mérnök

Kedves Dr. Magony Edit és Sztelek Gábor Pál!
Megtisztelő soraikat valamennyien örömmel
és meghatott lélekkel olvastuk. Szeretnénk az olvasás örömével ezután is hozzájárulni életük derűs vagy gondolatra serkentő perceihez.
Szeretettel köszöntöm Önöket.
Gyárfás Ágnes

remélem az előadással én sem okoztam csalódást.
Amikor ott voltam még nem volt biztos, így nem
mondtam, de most már szinte kész, úgyhogy decemberben megjelenik a legújabb könyvem a témában az „ŐSMAGYAR JEL-KÉP-EK”.
Erről küldök egy rövid ismertetőt.
A Magyar nyelv és az Ősmagyar írás – amit
ma rovásírásnak nevezünk, – a történet-tudomány
legfurcsább és legérdekesebb régészeti lelete!
Ugyanis a szavak és jelek réteges jelentései közé
rejtve, egy létfontosságú üzenetet hordoz az emberiség számára! S hogy miről szól ez az üzenet?
Nos, nem kevesebbről, mint az élet értelméről… és arról, hogy mi teszi EMBERRÉ az embert!
A mai emberiség nagy része, közöttük elismert tudósok, sajnos úgy állnak ezekhez a kérdésekhez, mint a gyerekek. Akiknek a felnőttlét
komoly problémáiról mesélnek – amit ők nem értenek, nem érdekli őket, – de ha majd felnőnek
megértik ők is…
Mert mindeközben a mai ember fejlettségére
sajnos az a jellemző, hogy szinte a végletekig fejreállított világban élünk, ahol hamis, értéktelen
dolgokat ünneplünk, miközben valódi ÉR-TÉKEKEN tapsolunk! Az OK-TATÁSBAN hazugságok képezik a kötelező tananyag gerincét, ezért
természetes, hogy tudósnak nevezik a tudatlant,
aki temeti az igazságot… Miközben elvakultan ismételgetjük, hogy a mai ember egy a saját bevallása szerinti céltalan fejlődés csúcspontja…
Közben itt van egy ősi üzenet érintetlenül a
nyelvünkben és írásunkban, az élet értelméről
több ezer éve, ami tökéletesen érthető mai magyarul is! Az értelmét még megkarcolni sem sikerült! Egy üzenet az ősi tudás valódi birtokosaitól…
Tisztelettel:
Juhász Zsolt

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

Juhász Zsolt levele

Kedves Juhász Zsolt!

Kedves Ágnes!

Mindig szeretettel várjuk, és mindig hallgathat nálunk klasszikus zenét.

Köszönöm a képeket és az élményt, hogy
megismerkedhettem a Miskolci bölcsészekkel és
köszönöm a zenét. Nagyon jól éreztem magam,
76

Szeretettel üdvözlöm.

(Szerk.)

Kedves Magyar Judit!
Tudom, hogy a hosszú autóúton a vezetés
közben egyetlen dolog, amit nem tilt a KRESZ és
nem káros, a Teremtővel való beszélgetés. A hála
néha olyan erővel tör fel a lélekből, hogy a mondatok sorát is nehéz megtartani.
Én egyszer olyan mérhetetlen szeretettel fordultam az Istenanyához, hogy a gyönyörű anya-
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nyelvünk ősi formája tolult az ajkamra: Lugal,
Geme Nagy Úrasszony, Ki Mada!
Nagyon megértelek, mert a hálaima egy füzér,
melybe belefér a Világmindenség. Áldott lelkedtől
fakadt úti imádat közzéteszem és bátorítom a kedves olvasót, hogy vezetés közben ő is gondoljon
Babbára, s még a téridő is új színnel gazdagodik
útja során.
Szeretettel.
(Szerk.)

Magyar Judit ÚTI IMÁJA
Drága Isten Anya, a Mindenség Szent Királynője, magyarok Nagyboldogasszonya!
Kérlek, jöjj el hozzám, légy itt velem, mert szükségem van Rád.
Köszönöm, hogy megtisztítod testemet és lelkemet a rossztól, szívemet a haragtól és a nehezteléstől.
Köszönöm, hogy oltalmat nyújtasz számomra és családom, szeretteim számára nap, mint nap.
Köszönöm, hogy erőt adsz ahhoz, hogy jól és boldogan éljem az életemet.
Köszönöm, hogy megáldasz bőséges javaiddal mind lelki, mind földi szinten egyaránt.
Köszönöm, hogy a védelem palástját rám teríted, és óvó jelenléteddel vigyázol rám,
hogy a rossz elkerüljön.
Köszönöm, hogy megáldod kezem munkáját és köszönöm,
hogy anyagi bőségben élhetek családommal.
Köszönöm, hogy felemelsz engem és családomat, és ezáltal az egész Magyar Nemzetet,
hogy bőségben, biztonságban és boldogságban élhessünk óvó jelenléted mellett.
Köszönöm, hogy segítesz megbocsátani, hogy segítesz cselekedni, amikor cselekedni kell,
hogy fülembe súgod, amit tennem kell, és hogy bátorságot adsz hozzá, hogy meg is tehessem ezt.
Köszönöm, hogy adsz erőt, energiát, időt, tudást, kitartást és anyagi javakat mindehhez,
hogy megcselekedhessem mindezt, ami jó.
Köszönöm, hogy megáldod a családom minden eledelét, amit a szájába vesz,
és minden italát, amelyre a teste szomjazik.
Köszönöm, hogy megáldod házamat és fekhelyemet, hogy nyugodtan pihenhessek benne.
Köszönöm, hogy megmutatod, mit kell tennem ahhoz, hogy együtt felemeljük a Magyar Nemzetet.
Köszönöm, hogy mindezt megcselekszed énvelem és családommal.
Így legyen!
Ámen

(Amikor meglátjuk a másik embert vagy az ellenségünket, magunkban, gondolatban mondjuk
azt neki: „Kedves… XY…, kívánom, hogy légy

boldog!” Amennyiben az ellenségünk ismét roszszat gondol, mond vagy cselekszik, ismét megáldjuk.)
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Végh Tibor
A kacsalábon forgó várkastély
1992-ben kezembe került egy könyv, (a
Moszkvában 1969-ben kiadott „Pamjaty Rosszii”)
az oroszországi skanzenben megőrzött gyönyörű,
míves faházak és más faépítmények képével,
többek között szélmalmokéval is. De azok formája
megdöbbentett, mert önkéntelenül is csak egyetlen gondolatot ébresztett bennem: „hiszen ezek a
kacsalábon forgó várkastélyok!”
Mert a faház alakú malom gúla-alakzatban
összerakott talapzaton áll és annak függőleges
tengelye mentén szélirányban el is forgatható, tehát a vitorlájával együtt 2x-esen is igaz, hogy
forog, az alapzata pedig magától értetődően csakis
úgy jellemezhető szóban azoknak, akiknek meg
szeretnék magyarázni, mert ilyet még nem láttak,
hogy „olyan, mint a kacsaláb”.
Akkor még azt hittem, hogy a Kárpátmedence felé igyekvő őseink az orosz sztyeppén
láthattak ilyen malmokat, és ez a látvány őrződött
meg a népmesékben. Gondoltam, ennek egy kicsit
utána kéne nézni, ezért felhívtam László Gyula
régész-professzort, aki Gunda Bélához, a debrece-

ni egyetem néprajz-professzorához irányított.
(László Gyulát azért kerestem meg, mert életemben az első tudományos igényű könyv, amit olvastam az ő „Honfoglaló magyarok élete” c. műve
volt, amit 50 évvel korábban 1942-ben, a gimnázium IV. osztályának évzáróján jutalomként
kaptam).
Gunda Béla ugyanúgy, mint László Gyula kitüntető közvetlenséggel és megtisztelő segítőkészséggel válaszolt kérdésemre. (Hiába, a nagy emberek ilyenek.) Gunda Bálától tudtam meg, hogy
ez a malom-típus Nyugat-Európában a korai középkorban általánosan ismert volt, de az ipari forradalom az utolsó emlékét is eltüntette. Mi
magyarok „kalandozásaink” során mégis arrafelé
találkozhattunk velük, és nem „idejövet” az orosz
síkságon. Oda ugyanis Nagy Péter cár modernizációs felzárkóztatási igyekezete révén került át,
de ott – a Nyugathoz képest lassabb ütemű technikai fejlődés szerencsére – mind a mai napig
megőrződött.

Szélmalmok egy orosz skanzenben (Internetrõl a Szerk.)
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Tibold Szabina
Szent asszonyok fájdalma
Az Életfáról Énekelek
Három fekete Holló ücsörgött az Életfán, a
világok közötti titkos síkon.
A legfiatalabb Holló megszólalt:
„Időtlen idők óta ülök itt veletek, vigyázom
ezt a fát, de én még egyetlen egyszer sem láttam virágozni, vagy összezsugorodott szirmait
a földre hullani.”
A középső Holló megemelte lustán a szárnyait és
ezt válaszolta:
„Én pedig az Idő kezdetétől ülök ezen a fán,
de én sem láttam virágait kinyílni és elhervadni, sem gyümölcseit duzzadni és színesedni.”
A beálló csendet a harmadik Holló krákogó torokköszörülése törte meg. Berozsdásodott hangján ezzel járult hozzá a társalgáshoz:
„Itt ülök ezen a fán, mióta Ősanya Álmot elküldte hozzám üzenetével, s az bizony olyan
régre nyúlik vissza, amikor Idő még nem is
létezett.
Ez a fa akkor teljes szépségében pompázott.
Leveleinek mélyzöld smaragdjai között mindenféle illatozó, selymes szirmú virágocskák
kínálták hamvas-bársonyos kelyheiket. Helyükön idővel, apró duzzadások keletkeztek,
melyek gyönyörű, édes-zamatos, aranyos és
piruló gyümölcsökké fejlődtek.
A kicsattanó gyümölcsöknek különböző formájuk volt, ízük és illatuk is más volt, de táplálékukat ugyanazon gyökereken keresztül
szívták magukba, s ugyan annak a fának
gallyain, amelyeken születtek, találtak óvó
otthonra.
A gyümölcsök hálából magukban hordozták az
Életfa magjait, hogy azokat nagyvonalúan
szétszórják az Ősanya Teremtésében. Minden
pici mag magában hordozta az Ősanya teljességét, és itt a világok feletti síkon állt az Életfa az Istennő teljes pompájában.
Állandóan voltak a fán virágok is, gyümölcsök
is, s a gyümölcsök parádéjában mindig akadt
egy-egy új, addig nem látott forma.

Megkért engem akkor Álom, az Ősanya nevében, hogy nagyon vigyázzak a fára. Mert az az
Élet kezdete és táplálója.
Felelősségem megkönnyítéséül pedig, az Ősanya megajándékozott ott Álom látásával, a
Teremtés kezdetének emlékével és időtlen
bölcsességgel.
Feladatom egyszerűnek tűnt: vigyáznom kellett a fára, fényben és sötétben, ködben és
csillogásban, s mivel Álom látása velem volt,
alvásra nem volt szükségem.
Akkoriban sokan elérték a síkot, s az Életfához gyümölcsért folyamodtak, hogy beültethessék a Mindenség legeldugottabb sarkát is
az Ősanya csodáival.
Csak azok értek azonban idáig, akik Képzelet
segítségével Álom szárnyán utaztak. Azok felismerték az Életfa titkát és értékeit. S tudták,
hogy gyengédséggel, és ha kell, még önmaguk
feláldozásával is védeniük kell magvait.
Azonban valami kezdett megváltozni itt a síkon a fa körül. Egyre kevesebben értek ide el,
s aki elérte a fát, az nem mindig a testvérek
együttes segítségével érkezett. Aki Képzelettel
utazott, annál hiányzott Álom szépsége és tisztasága, és aki Álom szárnyán jött annak nem
volt formája, s nem tudta hogyan magával vinni az Életfa ajándékát.
Az Életfa nagyon szomorú lett és gyümölcsei
fonnyadtan a síkra hullottak. Egyre kevesebbet virágzott, s levelei is elvesztették smaragd
mélységüket.
Ekkor jelentél meg Te, középső nővérem, hogy
ne egyedül szomorkodjam. Amikor levelei teljesen lehullottak, legfiatalabb nővérünk megérkezése sem segített az Életfa fellendítésén.
Bánatosan Álomhoz folyamodtam és megkérdeztem tőle, miért haldoklik az Életfa. Álom
akkor elszállt velem és megmutatott egy világot példaképpen. Amit ott láttam, attól a szívem összeszorult és könnyek gyűltek a szemembe. Életfa gyönyörű leszármazottait a lények, akik Embernek nevezték magukat és
fennkölten hirdették, hogy ők „Isten képében
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formáltattak”, esztelenül irtották, mérgezték
fojtogatták. Meg akarták mutatni Ősanyának,
– akire már nem is emlékeztek és Képzelet
unszolására Apának neveztek – hogy nincsen
rá, már szükségük, hiszen ők is tudnak alkotni, jobbat is, stabilabbat is, mint az AnyaTermészet. Fellelkesülve apró sikereiken
Mindenhatónak képzelték magukat, s vadul
vágták a fákat, hogy épületeket emeljenek önmaguk ünneplésére. Beképzeltségükben és
kapzsiságukban kiirtották maguk körül az egzisztenciájukat meghatározó, éltető természeti
harmóniát. Ráadásul mindenre találtak magyarázatot, irtást rombolással gyógyítottak.
Nem érdekelte őket Ősanya kifinomodott tökéletessége.
Mi pedig nővéreim, itt ülünk a haldokló Életfán hangtalanul és nézzük a sorvadását.”
„Valamit tennünk kéne!”
Szólalt meg a legfiatalabb Holló. S fekete tollazata
kék villámokat szórt felindultságában.
„De mit?”
Kérdezte a középső kicsit bambán károgva.

Megszólalt újra a legöregebb:
„Az Ősanya három ajándékkal gazdagított
minket:
Álom látásával,
A teremtés emlékével,
Időtlen bölcsességgel!
Használjuk ajándékainkat az Életfa megmentésére!
Tervem pedig a következő: Egyenként átrepülünk a botladozó világba és Álom segítségével
emlékeztetjük nővéreinket az igaz Kezdetre és
felébresztjük bennük az alvó bölcsességet. Én
azt mondom, ha ajándékunkat nem fogadják
szívesen és figyelmeztetésünket nem veszik
lelkükre, az Életfa meghal, s akkor a Teremtés
újra sötétségbe borul; az Ősanya arca soha
többé nem ragyog fel fátyla mögül.
A Holló nővéreknek tetszett a terv, egyenként leszálltak a világba, ahol kincseiket megosztották
nővéreikkel.
Azok pedig kopogtatnak minden nő ablakán, károgják, figyelmeztetésüket úton-útszélen, faágon,
telefonpóznán, szántóföldeken és a városok parkjaiban.
Egy holló engem is meglátogatott és megkért, hogy
írjam meg nővéreinek emberi szóval is az üzenetét.

Eklipsz
Szivárvány délután
Földárnyék Hold arcán
Hozza baljóslatát…

Halál
A halállal való első jelentős találkozásom
nagyon sokáig meghatározta Halálról alkotott elképzelésemet és a vele folytatott kapcsolatomat.
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Halál félelmetes volt és fekete. Minden, ami Halállal szembeállított, és minden ami Halálra emlékeztetett borzadállyal párosult, kíváncsisággal
töltött el.
Halál mindenütt jelen volt, mindenben lélegzett. Még az álmomba is befúrta magát, üldözött,
hatalmas erőfeszítésre sarkallva, melyből izzadva,
könnyesen, mellemből kiugrani akaró szívvel riadtam fel. A nagyapám életből való átlépése a
megmagyarázhatatlanba, Halállal való hosszú és
szemmel láthatóan fájdalmas viadal volt ez a számomra, eget és földet rengető tapasztalat.
Nagyapámat nagyon szerettem és különlegesen tiszteltem. Őzikének hívott és soha egy rossz
szava nem volt hozzám. Az ő szeretetében és megértő bölcsességében csak tündökölni és melegedni
lehetett. Hatalmas volt, talán még az életnél is
hatalmasabb. Sámán is volt, semmitől nem félt,
mogyorófa pálcával – amivel általában szalonnát
sütött – még ördögöt is tudott űzni. Mesélt nekem,
ha rendetlen voltam, egy kislányról, akit Rendetlenkének hívtak. A kislány dolgai nagyon hasonlítottak az enyéimre, s megoldásai megmutatták a
helyes utat számomra is.
Nagyapa sétákra is elvitt magával, nagy csukákban, világoskék kabátkában (amit nagymama
varrt) muffal a nyakamban slattyogtam, komótosan
lépkedő, óriás bőrkabátba bújtatott alakja mellett.
Fogta a kezemet és beszélgettük, komolyan. Sajnos már nem emlékszem mikről, de a társalgások
tisztasága és melegsége valóságként él a szívemben.
Drága Papóka halványodott az életünkből.
Hosszú, nehéz betegsége árnyékot vetett maga, s
az élet közé.
Ebből a szomorú időszakból csak felvillanó
képek maradtak az emlékeimben. Szép időben a
diófák alatt pihent párnákon, betakargatva. A diófák magukba fogadták lényét és örökre megőrizték
emlékét. Hűs árnyékot adó ágaik éppen annyi
napsugarat szűrtek keresztül, amennyire Nagyapának szüksége volt. Leveleik pedig, halkan dúdolgattak, vagy meséltek neki.
A diófák alá Halál nem merészkedett, ott
csak a csend és nyugalom honolt.
Halál a házban lakozott. Sötét sarkokban tanyázott, pókhálókban ringatózott. Halál ott lógott a
kabátakasztón, bujkált csukott ajtók mögött, suhant pincében, osont padláson. Halál nem félt
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még a napfénytől sem! Ott lubickolt velünk a
Bódvában nyáron, slattyogott mögöttem a latyakban ősszel, zörgette fagyott csontjait téli estéken
hazafelé az iskolából.
Halál mindenütt jelen volt, csak a diófák alá
nem merészkedett, azoktól félt.
Nagyapa talán nem tudta ezt, mert egyre több
időt töltött a hálószobában. A hálószobában, ahol
Halál uralkodott. Senki nem látta őt, de ha igen,
akkor nem beszéltek róla.
Halál a sarokban kuksolt, várakozott, orvosságszagú lehelete megdermedten ült a levegőben.
Halál nem szerette a zajt, a nevetést, csak a
csendet és a sötétséget, így nem volt meglepő,
hogy az éjszakát választotta Papóka magához ölelésére.
A diófák és én is átaludtuk nagyapa búcsúját,
felébredvén addigi életünk legüresebb reggelére.
Papóka távozásával, valahogy a biztonság
megszűnt, az élet triviálissá vált. Minden átalakult
és mintha az erő és a szeretet forrása elapadt volna. Halál örvendezett és teljesen átvette az uralmat, sikerélményétől felbátorodva, újra megjelent
álmaimban. Üldözött, ijesztgetett, felvillant az emberek arcán, megjelent a mosolyukban.
Halál ott ólálkodott az öcsém körül is, de szeretetem közéjük állt. A nagymamámat is ijesztgette és kivetette hálóját az édesanyámra is. A házat eluralta és a családot feloszlatta. Új utakat választva mindenki menekült előle, árnyéka azonban mögöttünk maradt.
Haláltól én féltem a legjobban, mivel a legnagyobb távolságot tettem közé és én közém – mondhatom egy teljes óceánt és egy kontinenst.
Nem számított neki, engem talált meg először. Bekopogtatott hozzám, szerelemnek álcázva
magát. Behálózott és őrültnek titulált, belém fojtotta az életet és kívánatossá tette magát. A karjaiba szédültem. Életem elvesztette értelmét. Halál
rémisztgető csont-zenéje harmonikus csenddé
vált, félelmetes sötétsége csodálatos fénnyé alakult, börtönében a szabadság ajtói tárultak fel. Az
Élet megszürkült és egy anyagi csapdává vált. Halál rájött, hogy már nem félek tőle, így a játék
unalmas lett számára. Mélyen a szemembe nézett
és úgy döntött nem kellek neki.
Visszanyomott gyengéd kezekkel a testembe
és odaadott Életnek:
„Kínlódj vele tovább!”
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Élet kedvesen fogadott, felragyogtatva színeit
újra, majd felajánlotta szépségei és titkai feltárását együttműködésem ajándékául. Bár megújulva
és tiszta szemmel, hálásan fogadtam ajánlatát, Halált nem tudtam elfelejteni. Minden kő alatt, minden barlangban, minden pókhálóban és poros
könyvben őt keresem, de úgy elmenekült előlem,
hogy még a legsötétebb sarokban is Élettel találom magam szembe.

Macska Mágia
Álmomban suttogtam
Neked:
’Ördög a szeretőm –
Halál a nevelőm,
Álmomban suttogtam
Neked!
Macskafiú dermedt
sziluett –
Türelme időtlen,
Nincs benne félelem…
Macskanő borzong
Mozdulata kéjben,
Sötétségbe burkolózva
Titkos közelségben –
Viola szín horizonton
Indigó űr mélyét,
Vérfekete hullámokban
Küldi szenvedélyét.

Derengés
Ősanyánk arca élé vonta
fátylát,
Mint a Hold Földünk
árnyékát –
Ám az árnyék
elsompolyog,
Ősanya mosolya
felragyog!
Smaragd szemek
Ámbra lángba forrva,
Macskanő hangtalan,
Mozdul az árnyékban –
Macskafiú megfeszül,
Majd lusta könnyedséggel
Pózol a holdfényben,
Hívogató mézzel.
A város fölött tető tartja
titkát:
Szerelmesek vörös-izzó
lángja
Átváltotta őket
A macska világba!
82

ÚJ MAGYAR DRÁMA

Turóczi Péter
TISZA-VIRÁG
Tragédia két felvonásban
MÁSODIK FELVONÁS
Negyedik rész

Lehár a függöny előtt énekli el az utolsó versszakot, majd a függöny szétnyílik, és ott a
Róheim-villa.

Elképesztő, komolyan mondom elképesztő! Itt már
tényleg nem babra megy a játék Lehár uram! Ha
nem kéne ennyire a pénz, már rég leléptem volna.
Hát hogy lehet így dolgozni?! Fejezzük be gyorsan
a darabot, aztán tűnjünk el innen.

(csöngetnek, Molnár és Lehár is összerándul a félelemtől, Olga remegve nyitja ki az ajtót.)

Elsõ jelenet

OLGA

A helyszín a Róheim-villa, 1919. március 21-én
kora este. Egy kezdetleges rádió élőben közvetíti a
Tanácsköztársaság kikiáltását a Városházáról.
Molnár idegesen fel-alá járkál. Lehár magában
motyog a sarokban. Herczeg Ferenc időközben
elment, a Nábob pedig a háziakkal beszélget egy
másik helyiségben.

Jó estét kívánok. Kit tisztelhetek Önben?

RÁDIÓ

Az imént tehát Pogány József bejelentette a forradalmi katonatanács és munkástanács csatlakozását a Kun Béla által frissen kikiáltott Tanácsköztársasághoz, mely a kommunista és a szociáldemokrata erők fúziójával jött létre. Ez után Szamuely Tibor emelkedett szólásra: „A hatalom a

kezünkben van. Aki azt akarja, hogy visszatérjen
a régi uralom, azt kíméletlenül fel kell akasztani.
Az ilyennek bele kell harapni a torkába. A magyarországi proletariátus eddigi győzelme nem került különösebb áldozatokba. Most azonban szükség lesz arra, hogy vér ömöljön. A vértől nem kell
félni. A vér – acél: erősíti a szívet, erősíti a proletár öklöt. Hatalmassá fog tenni bennünket a vér.
A vér lesz az, mely az igazi kommünvilághoz elvezet minket. Mindenütt szaladgálnak, ágálnak az
ellenforradalmárok, üssétek le őket! Üssétek
agyon ott, ahol találjátok őket! Ha csak egy órára
is sikerül felülkerekedni az ellenforradalomnak,
nem lesz kíméletes egyetlen proletárral sem. Mielőtt vérébe fojtanák a forradalmat, fojtsátok őket
a vérükbe! Csatlakozzatok a proletárdiktatúra ökléhez, a Lenin fiúk csapatához. Ki fogjuk irtani,
ha kell az egész burzsoáziát!”

MOLNÁR (ideges mozdulattal kikapcsolja a rá-

diót, majd remegő hangon beszél.)

DENISE (ázott esőkabátban áll kinn, a kapucnit

az arcába húzva. A mondat végén ezt leveszi)

Almássy Denise vagyok. Bölöni úr hívására érkeztem, Olga. Már másodszorra érkezem ebbe az
átkozott házba forradalmi felfordulás közepette,
dacolva a veszéllyel.

(A csöngetésre a hátsó szobából a tolóajtót elhúzva bejön a hallba a Nábob és Róheimné)
OLGA

Te jó Isten, elnézését kérem Denise kisasszony,
nem ismertem meg az esős sötétben. (Denise jelzi,

hogy semmi baj, és belép)

RÓHEIMNÉ (sikoltva, mikor Denise a fénybe

érve láthatóvá válik)

Denise! Hát újra itt kedvesem?! (egymás nyakába
borulnak) Azt reméltem szebb napokon láthatjuk
majd viszont egymást, de úgy látszik mi csak a
halál torkában találkozunk mindig.
NÁBOB (kezet csókol)

Hálás vagyok, hogy megtisztel minket Almássy
grófnő, és elfogadta a meghívásomat.
DENISE

Az igazság feltárásnál semmi sem fontosabb számomra nagybátyám meggyilkolásával kapcsolatban. Amíg van bennem egy csepp erő, azért
fogok dolgozni, hogy ez a gyalázatos orgyilkosság
ne merüljön feledésbe. Mivel a merénylet napja
még máig is olyan élénken él emlékezetemben,
mintha csak tegnap lett volna, így szívesen állok
az Önök rendelkezésére. Elhoztam továbbá egy
magándetektív jelentését is, akit azzal bíztam
meg, hogy a gyilkosok kilétét tárja fel. Mondha83
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tom alapos munkát végzett. Tessék. (átnyújtja

Molnárnak)

MOLNÁR

Nagyon köszönjük grófnő. Molnár Ferenc író vagyok, és a barátommal Lehár Ferenc zeneszerzővel (Lehárra mutat, aki meghajol) minket bízott
meg Bölöni úr, hogy dolgozzuk fel az Ön nagybátyjának pályáját. Ha jól sejtem Önök
(Róheimné és az újra elpiruló Olga felé fordul) is
szemtanúi voltak a múlt őszi eseményeknek,
nagyra értékelném, ha itt maradnának, és segítenének gyorsan befejezni ezt a munkát, amíg még
van rá lehetőségünk.
NÁBOB

Remek öltet! Mindazonáltal szeretném figyelmeztetni Önöket, hogy sietnünk kell, felfogadtam egy
legényt, aki az utcán figyel, és azt hiszem az események (a rádió felé bök) hatására nem lesz
nyugodt éjszakánk. Azt javaslom álljunk neki.

LEHÁR

Én már jóformán kész vagyok, azt hiszem felmegyek a másik helyiségbe kottázni, amíg a hölgyek
és urak összerakják az események láncolatát
1918-ban, ami végül ehhez a tragikus eseményhez
vezetett. (a vörös foltra mered)
MOLNÁR

Rendben. (Lehár kimegy a tolóajtón kezében a
gitárral) Szeretnék mindenkit megkérni, hogy
foglaljon helyet az asztal körül. Vannak már dolgok, amiket sikerült kiderítenem. Csak hogy
könnyebben fel tudják venni a fonalat 1918 nyár
végén járok a történetben.

(Miközben az asztal körül ülők tovább diskurálnak Lehár felér a karzatra, ahol kottázni kezd.
Megjelenik mellette az Újságíró és énekelni kezd
(az első és utolsó versszak próza, amit Lehár
mond el lemondóan). Közben a színpad többi
része elsötétül és átrendezik a bécsi királyi palota
várójává).

Kataklizma

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.
Ami volt, nincs többé. Véget ért a hosszú XIX. század;
Nem tekinti már a munkás mágnását urának,
A paraszt nem engedelmeskedik, egyenlő az úr, s a szolga,
Felrobbantja a régi rendszert a proletárdiktatúra.
A Nagy háború felszámolta a tradicionális kereteket,
A modern társadalom mindent, s mindenkit bekebelezett.
Két hét alatt elmúlt a rend, mely ezer év alatt jött létre,
Az ember beleborzong e groteszk pillanatok gyönyörűségébe.
Tegnap még meg tudtad mondani, ki vagy, s hová tartozol;
Ma már az sem biztos, hogy élsz, s ha úgy érzik bajt hozol
Fejére a modernség abszurd tákolmányának,
Már halott vagy, mielőtt szólásra nyithatnád a szádat.
A káosz az úr, s gyermekei a demokrácia, s a közöny;
Absztrakt fogalmak kezdenek uralkodni minden kövön, s rögön,
Eszmék lépnek a rend, s a józan ész helyébe,
Szétlövi a kikötőket a hajó, hová édesvízért betérnie kéne.
De óh magyar, a nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.
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Második jelenet

A helyszín újra a bécsi királyi palota várója 1918.
augusztus végén, ahol Tisza éppen várakozik,
amikor az újságíró a karzatról odasétál hozzá. A
király fogadó szobájában éppen zajlik a koronatanács. Tisza éppen egy jelentésbe burkolózva
olvas.
ÚJSÁGÍRÓ

Elnézést kérek pártelnök úr. Zavarhatnám egy
percre.
TISZA

Á, Ady úr. Maga mindenhol ott van, ahol valami
fontos történik? (nevet) Mondja csak bátran, miben segíthetek?
ÚJSÁGÍRÓ

Köszönöm, tudja, ez a munkám. Szóval arról lenne
szó, hogy van egy édes fiatal leány, akibe én reménytelenül beleszerettem, és szeretném feleségül venni. Bár a korkülönbség jelentős köztünk,
mégis úgy érzem, hogy ez igaz szerelem. Mindazonáltal az én Csinszkám édesapja, Boncza Miklós képviselő úr nem így gondolja. Tekintettel
arra, hogy Boncza úr az Ön Nemzeti Munka Pártjának tagja, abban reménykedem, hogy talán Ön
tudna valahogy hatni rá, hogy áldását adja frigyünkre.

ÚJSÁGÍRÓ

A Sixtus levelekkel kapcsolatos fiaskóra gondol,
vagy arra, hogy az antant végleg amellett döntött,
hogy, ha ők nyernek feldarabolják a Monarchiát?
TISZA

Én a Sixstus levelekre gondoltam. Tudja, magunk
közt szólva, a németek helyében én sem nagyon
bíznék egy olyan osztrák királyban, aki titokban a
hátam mögött különbékét próbál kötni az én területeim kontójára, s még a tetejébe ilyen ügyetlenül
is teszi, hogy a francia miniszterelnöknek hála
nyílvánosságra kerül az ügy. Szerintem ez lehet
most a fő téma. Abból, hogy Buriánt, azt a talpnyalót, visszahelyezték a külügyminiszteri posztra
arra következtetek, hogy mostantól tűzön-vízen át
követni igyekszünk majd a németeket, őrült militáns vállalkozásaikban is, csak hogy bizalmukat
visszanyerjük.
Ez a kiugrási kísérlet egy még mélyebbre bukással ért véget. Honnan tudja egyébként, hogy az
antant végképp a Monarchia feldarabolása mellett
döntött? A nemzetiségi kérdés csak Ausztriának
forró, mi köze van ehhez a magyaroknak?
ÚJSÁGÍRÓ

Igazán lekötelez, ígérem cserébe írok valami
anakronizmust, hogy örüljön. Mikor ér véget a tanács?

Azt hiszem nagyot téved gróf úr. Az az egyik oka
annak, hogy erre a következtetésre jutottam, hogy
a Breszt-Litovszki béke alkalmával tanúsított szoros együttműködés a Monarchia és Németország
között, majd Burián újra kinevezése, illetve a Romániával kötött durva békeszerződés szétrombolt
minden, még addig meglévő hajlandóságot az antantkörökben arra, hogy a háború után a Monarchiát megkülönböztetett bánásmódban részesítsék
Németországtól függetlenül. A másik oka pedig
az, hogy, amint azt a külföldi lapok megírták, áprilisban Rómában a cseh, szlovák, szlovén, horvát,
szerb, lengyel és román képviselők részvételével,
és az olasz kormány hivatalos támogatásával, megrendezték az „elnyomott nemzetiségek konferenciáját.”

TISZA

TISZA

TISZA (viccelve)

„A szerelem, a szerelem, A szerelem sötét verem”
Akár a maga verse is lehetne, ha megemberelné
magát. (nevet) De komolyra fordítva a szót, megpróbálok majd beszélni Miklóssal. Ígérni, nem
ígérek semmit, mert nehéz ember a Boncza gróf, s
nem szívesen változtat a döntésein. Legfeljebb
kevésbé vehemensen áll ki az igaza mellett.
ÚJSÁGÍRÓ (mosolyogva)

Azt hiszem nem sokára. Legalábbis amíg miniszterelnök voltam viszonylag gyorsan mentek a dolgok. De most azt hiszem máshogyan van. Még az
is rejtély előttem, hogy miért kérettek ide. Tudja
az utóbbi hónapok történései miatt van mit megbeszélni.

Ez csak handabandázás, én is hallottam róla, de
korábban is voltak hasonló kezdeményezések. Az
pedig, hogy egyként kezelnek Németországgal
csak jó nekünk.
ÚJSÁGÍRÓ (mosolyogva)

Irigylem az optimizmusát. Mindazonáltal azok a
tények, hogy a nemzetiségi tanács ismét megfo85

ÚJ MAGYAR DRÁMA
galmazta a Monarchia népei felszabadításának
programját, és még délszlávok és az olaszok közötti nézeteltérések is elhalványultak, illetve,
hogy június elején a szövetséges kormányok
bevették háborús céljaik közé a független Csehszlovákia, Lengyelország és Jugoszlávia megteremtését, azt gondolom, hogy aggodalomra adhatnak okot. Ha ez nem lenne elég, akkor Anglia,
Franciaország és az USA hivatalosan is elismerte
a Cseh Nemzeti Tanácsot.
TISZA

Lárifári. A magam részéről, Magyarország tekintetében az a véleményem, hogy miután sikerült
megmenekülnünk az általános választójog Istencsapásától, arra kell csak törekednünk, hogy úgy
erősítsük meg az állami ellenőrzést a nemzeti kisebbségek oktatási és felekezeti intézményei felett, hogy ne kövessünk el szükségtelen provokációkat, amik sérthetik az egyébként lojális nem
magyar állampolgárok érzékenységét. A németekkel való viszonyról pedig az a véleményem, hogy
Magyarországnak olyan kapcsolatra kell törekednie, ami állami szuverenitásunkat, és gazdasági
érdekeinket is teljesen kielégíti. Ne legyen már
Károlyi gróf, ő agitál mindig a német szövetség
ellen.

(Az Újságíró épp válaszra nyitná a száját, amikor
kinyílik az ajtó, és elkezdenek kifelé jönni rajta a
Tanács tagjai. A király az ajtóból kiszól Tiszának,
miközben búcsúzik a távozóktól.)
KÁROLY

Tisza gróf, legyen szíves egy pillanatra. (Tisza

bemegy a király fogadó szobájába.)

Harmadik jelenet

A helyszín a király fogadó szobája. A király leül
az íróasztala mögé, azzal szemben egy-egy széken
Burián, Tschirschky és Wekerle ülnek. Tiszát
hellyel kínálják Burián és Wekerle között.
KÁROLY

Elnézést kérek Tisza gróf, hogy idefárasztottuk, de
a Koronatanács holtpontra jutott a délszláv kérdést illetően. Azt javaslom, hogy az egyik
(Tschirschky felé int) és a másik (Wekerle felé
int) fél is mondja el érveit. Mivel Hussarek osztrák miniszterelnök úrnak, aki az egyik megoldás
szószólója, sajnos el kellett mennie, így
Tschirschky német nagykövet urat kértem meg,
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hogy képviselje, az egyébként a németek által is
osztott véleményt. Burián külügyminiszter úr,
megtenné, hogy röviden összefoglalja a problémát
Tisza grófnak?
BURIÁN (fontoskodva)

Igenis felség! Röviden a lényeg. A Monarchia
nemzetiségei az elmúlt időszakban zavarognak
mindenfelé az országban. Bécs egykori megbízható támogatóit, a lengyeleket elidegenítette az,
hogy a breszt-litovszki békében az elődöm e tiszt-ben, gróf Czernin, hozzájárult Cholm vidékének az
új ukrán államhoz való csatolásához. A csehek
egyre inkább fogékonyabbá válnak a külföldről
Tomas Masaryk és Eduard Benes szervezte szeparatista propagandára, és ugyanez a helyzet a délszlávok esetében is, akiknek emigrációban élő vezetői és a szerb kormány képviselői tavaly megállapodást írtak alá Korfun, melyben lefektették
ez eljövendő, általuk jugoszlávnak nevezett, állam
alapjait.
Hussarek osztrák miniszterelnök úr, ezen tények
megvizsgálása után, arra jutott, hogy minden
problémára egyszerre nem lehet megoldást keresni, ezért a figyelmet először a délszláv kérdésre
kell összpontosítani, mivel itt remélhető leginkább
siker. Itt átadnám a szót Tschirschky nagykövet
úrnak.
TSCHIRSCHKY

Köszönöm. Nos Hussarek úr, és a német kormány
véleménye szerint a délszláv kérdés megoldására
azért lehet esély, mert Bécsnek korábban jó kapcsolatai voltak a horvátokkal és szlovénekkel,
amelyek ugyan megromlottak az utóbbi időben, de
talán nem helyrehozhatatlanul. Emellett a délszlávok Olaszországgal szembeni ellenséges érzelmei, valamint az olasz expanzionista törekvésektől
való félelem is a mi kezünkre játszhat. Ezeket a
tényezőket kihasználva, a terv az lenne, hogy a
Monarchián belül egyesítjük Horvátországot, Szlavóniát, Bosznia-Hercegovinát és Dalmáciát.
WEKERLE

Ami persze, mint Ön is tudja Tisza gróf nem jelent
mást, mint a Monarchia trialista átalakítását, ami
természetesen elfogadhatatlan Magyarország számára, mely így elvesztené privilégiumait. Az én
javaslatom ezért az, hogy egy egységes szláv tömb
helyett, Horvátországot és Dalmáciát olvasszuk
egybe, Magyarország pedig cserébe corpus sepa-
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ratumként annektálhassa Bosznia-Hercegovinát.

TISZA (megvetően néz Buriánra)

Mint azt mind tudjuk, a szlávok természetszerűleg
különállásra hajlanak, szeretnek elkülönülni,
ezért a kis államokra való széttagoltság megfelel a
szláv karakternek.

Köszönöm a bizalmat felség, ígérem nagy buzgalommal fogok eljárni, és a megoldást megkeresni.

TSCHIRSCHKY (füstölögve)

Az Ön érvelése pedig a tipikus magyar machinációknak. Nézzék. Ha Önöket annyira zavarja
a trialista rendszer, Hussarek úr azt is felvetette,
hogy az egyesített szláv területek tartozzanak közvetlenül Magyarországhoz, egy, a dualizmuson belüli, dualista alrendszer keretei között.
WEKERLE (könnyed optimizmussal)

És ahogyan azt már elmondtam, ez pedig nem
más, mint a trializmus elfogadásának előjátéka,
tehát továbbra sem elfogadható. Különben is az
egész szituáció legsötétebb része az osztrák belügyi helyzet. Szörnyű az Ausztria területén élő
délszlávok felforgató tevékenysége, Magyarországon ez sosem fordulhatna elő. (Tisza bólogat)

(A király elhagyja a termet. Mindenki meglepetten elindul kifelé, Tisza az előtérben még odaszól
az újságírónak, aki kérdezni akar valamit.)
Ne most Ady úr! Tíz nap múlva indulok Boszniába! (el.)
ÚJSÁGÍRÓ (maga elé)

Erre se számított senki. A király valószínűleg nem
tudja, hogy ugyanazzal a gondolkodásmóddal nem
lehet megoldani egy problémát, ami előidézte azt.
Negyedik jelenet

A helyszín egy katonai tábor Boszniában. Tisza
egyenruhájában ül egy íróasztalnál, mellette
Burián áll.
TISZA (döbbenten)

Mert persze az Önökhöz tartozó Horvátországban,
és a közös irányítású Boszniában nem ugyanaz a
helyzet... Önöktől bármelyik vak ember tanulhatna éleslátást...

Be kell hogy valljam neked István, teljes megrökönyödéssel állok a múlt heti horvátországi események előtt. Az általam eddig megbízhatónak
tartott lakosság körében tapasztalt zavarodottságot
és hűtlenséget egyszerűen felfoghatatlannak tartom. Hogyan történhetett mindez?

TISZA

BURIÁN (gúnyosan)

TSCHIRSCHKY

Úgy igaz, ahogy a miniszterelnök úr mondja, és
bár az annexióval nem értek egyet feltétlenül, de
magam is ellene vagyok a trialista átalakításnak,
amit feleslegesnek és károsnak...
KÁROLY (félbeszakítja)

Köszönöm gróf úr, de nem a véleménye miatt hívtam ide. Az elmúlt három órában már jól kiderült,
hogy ez egy meglehetősen meddő vita, és aligha
hiszem, hogy Ön a Wekerle miniszterelnök úrétól
eltérő szempontokat tudna hozzáadni a kérdéshez
(Tisza széttárja a karját). Az ok, amiért idekérettem nem más, mint az, hogy mivel Önök (a magyarokra mutat) meglehetős makacssággal állnak
ki egy olyan délszláv helyzetkép mellett, melynek
most, 1918 nyár végén, semmi realitása nincsen,
ezért megbízom Önt Tisza gróf, hogy szeptember
hónap folyamán a délszláv területeken tényfeltáró
körutat tegyen, ahová Burián úr is elkíséri, s
annak tapasztalataiból építkezve vitatjuk meg
majd újra a kérdést. A vitát ezzel a körút végéig
lezártnak tekintem. Köszönöm a részvételüket.

Biztos, hogy kellőképpen tájékozott voltál korábban?
TISZA

Megvallom neked őszintén, hogy mindazzal, ami
az utolsó két esztendő alatt történt, viszonylag keveset törődtem. Megbíztam a bécsi és budapesti
vezető személyiségekben. Meg kell azonban mondanom, hogy meglep, hogy milyen kevés figyelmet
fordítottak a horvátországi és itteni ügyekre, milyen felületesen ítélték meg a dolgokat, és milyen
felelőtlen könnyedséggel vettek mindent tudomásul. (arcát a kezébe temeti) Hogyan történhetett
meg mindez?
BURIÁN (megsajnálja)

Ne csüggedj István, azért nem kizárólag a te vakságodnak köszönhető mindez. Korábban a boszniai szerbek, illetve a horvátok is Magyarországhoz lettek volna lojálisak, csak hát minden felborult amikor a német csapatok meghátrálásra
kényszerültek a múlt héten a nyugati fronton, és
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az egyesült angol-fracia-szerb és olasz haderő
offenzívába kezdett a balkánon. Már csak a meggyengült és csüggedt bolgár csapatok állnak velük
szemben, s a délszláv vezetők már mind az antant
győzelmére apellálnak. A megváltozott katonai
helyzet miatt hirtelen minden délszláv a jugoszláv
állameszme mögé állt be. Sajnos magam is attól
tartok, hogy ez a háború már nem tart soká. Éppen
emiatt fölösleges vitába bonyolódnod majd a most
érkező boszniai delegációval, mert azt csak ürügyként használják majd szégyenteljes pálfordulásuk
megindoklására.

(Tisza csak a fejét rázza. Megmakacsolja magát.)
TISZA (dühösen)

Nincs igazad! Nincs igazad! Meg kell nekik mondanom, hogy ők a Monarchia elválaszthatatlan
részei, és ez így is marad. Muszáj elhitetetnem velük, hogy ha én így merek beszélni, akkor nem
állhatunk még olyan rosszul. Muszáj.

(Burián szánakozó mosollyal ingatja a fejét, mikor belép a sátorba a három katona ruhás boszniai
szerb és horvát képviselő, akikben Tisza a korábbi
katonáira ismer.)

pasztaltam, de ilyen arcátlan kihívást, a belátásnak és hazafiatlanságnak ilyen hiányát még soha nem tapasztaltam meg. (átveszi a dokumentumot és darabokra tépi miközben beszél.) Hát
mit gondolnak maguk?! Magyarország szétesésére
számítanak?! Lehet, hogy Magyarország egyszer
szétesik, de ma még elég erős ahhoz, hogy ellenségeit összezúzza, mielőtt maga is elpusztulna! (az

utolsó szavaknál még jobban megemeli a hangját
és öklével az asztalra csap.) Bíztam magukban,

azt hittem bajtársak vagyunk, és egyek a haza
szolgálatában. Összefacsarodik a szívem, hogy ekkora árulást kell átélnem. (a katonák a földet

nézik.)

De tudják mit! Nem azért jöttem én ide, hogy ezt a
sok butaságot meghallgassam! (újra az asztalra

csap.)

KATONA 1 (lemondóan)

Hajdemo! (a katonák sarkon fordulnak és szó nél-

kül otthagyják az őrjöngő Tiszát.)

TISZA (üvöltve)

Menjenek csak árulók! Jobb is!

TISZA (elképedve, haragtól reszkető hangon)

BURIÁN (egy rövid csend után szólal meg)

Hát ti mit kerestek itt fiúk?! Miért nem vagytok az
egységgel a fronton?

Ezt most miért kellett?
TISZA

KATONA 1

Ezek a katonák az ezredemben szolgáltak. Hát mi
van itt?! Hát mi történik ebben az országban?
Tényleg itt a vég?

Tavaly óta sok minden történt ezredes úr. Mi már
nem kívánunk többé egy elnyomó Monarchiáért
harcolni, hanem...
TISZA (félbeszakítja)

Dezertőrök! Árulók! Ennek hadbíróság lesz a
vége!
KATONA 3

Mi csak azért jöttünk, hogy átnyújtsuk ezt a memorandumot, amiben hangsúlyozzuk a délszlávok
egységét, az önrendelkezésre való jogot, és azt az
elvet, hogy a délszláv kérdést csak a maga teljességében lehet megoldani.
KATONA 2

Visszautasítjuk a Bosznia-Hercegovina annektálására vonatkozó magyar terveket! (egy dokumen-

tumot nyújt Tisza felé.)

TISZA (a hangja remeg a haragtól, lassan feláll a

székéből, úgy beszél.)

Életemben már sok politikai tapintatlanságot ta88

(belép a Rikkancs, aki most éppen küldönc. Egy
levelet nyújt át Tiszának, majd Tisza és Burián kimennek a színpadról, ahová bejön Károlyi és
Andrássy. A Rikkancs közben tesz egy kört a
színpadon, majd Andrássy előszobájában leül várakozni, hogy átadhassa a levelet neki is.)
Ötödik jelenet

A helyszín Andrássy vadászháza. Károlyi és
Andrássy éppen az asztal mellett beszélgetnek borozgatva, mikor a Rikkancs odaér. A háttérben lévő kandallóban lobog a tűz.
ANDRÁSSY (egy újságot forgat a kezében)

Borzasztó ilyen több napos késéssel olvasni az újságokat. Lehet, hogy ezek a dolgok, amiket olvasunk már nem is úgy vannak, ahogyan mi hisszük.
A hadi helyzet is inkább percről-percre, mint napról napra változik. Abban mindenesetre biztos va-
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gyok, hogy az antant piavei áttörése utáni német
visszavonulás csak stratégiai jellegű, s ha nem
előbb, akkor utóbb valahol meg fog majd állni.

(ledobja az újságot az asztalra.)
KÁROLYI

Minden tiszteletem a tied kedves após uram, de
úgy gondolom, hogy amit látunk, az nem más,
mint a vég kezdete. Az új világ pedig, bármekkora
fájdalom is ez neked, a wilsoni elvek mentén fog
újraszerveződni.
ANDRÁSSY (iszik egy kortyot)

Ha ez megtörténne, akkor én visszavonulok a
magánéletbe. Egy ilyen világban én nem akarnám
„a közt” szolgálni. De nincs vész, hisz a világ legerősebb állama, Németország a szövetségesünk,
hála apámnak idősebb gróf Andrássy Gyulának.
KÁROLYI (kicsit feszengve)

Ne haragudjon meg érte kedves apósom, de míg a
felmenőink dicsősége a német szövetség megkötése volt, addig az a meggyőződésem, hogy a mi
nemzedékünk nagy tette az lenne, ha különbékét
kötnénk, vagy felbontanánk a németekkel kötött
szövetségünket.
ANDRÁSSY

Tudod mi az én mottóm Mihály? Inkább becsülettel meghalni, mint becsület nélkül élni.
Ebben a kérdésben is ehhez tartom magam.
KÁROLYI

Azt hiszem, számomra a becsület egészen mást
jelent...

(Belép a Rikkancs a szobába.)
RIKKANCS

Levelet hoztam ifjabb gróf Andrássy Gyulának.
Elnézést, hogy csak most értem ide, két nappal
később, de a nagy sár miatt lehetetlen volt feljutni
ehhez a vadászházhoz. (Átnyújtja a levelet And-

rássynak.)

ANDRÁSSY

Én vagyok Andrássy gróf, köszönöm. Most elmehet. (Rikkancs el. Andrássy felbontja a levelet,

majd elsápad, és szinte lebénul. Kiesik a kezéből
a levél, amit Károlyi vesz fel a földről, és hangosan felolvassa.)
KÁROLYI

Kedves Andrássy gróf! Tájékoztatni szeretném
arról, hogy ma, 1918. szeptember 25-én az antant

csapatai áttörték a bolgár frontot, és a bolgár hadsereg békéért folyamodott ellenségeinkhez. Arra
kérem Önt, gróf úr, hogy mint a kormánypártok
vezére, haladéktalanul utazzon vissza vadász kirándulásáról Budapestre, mert a német Koronatanács hamarosan összeül, és értesüléseink szerint
Németország is a béke kérését fontolgatja. Mint
azt Ön is bizonyára tudja, ez azt jelenti, hogy a
Monarchia is békét fog kérni, méghozzá Németországhoz hasonlóan a wilsoni tizennégy pont alapján.
Kérem, hogy amint kézhez veszi levelemet induljon. Üdvözlettel: Wekerle Sándor miniszterelnök
s.k.
(Kínos csend.)
ANDRÁSSY

Tudod Mihály, nagyra értékelem, hogy nem vágod
a fejemhez most azt, hogy „én megmondtam.”
KÁROLYI

Biztosíthatlak, hogy ez semmi elégtételt nem jelentene nekem, hisz engem is épp úgy lesújt a hír,
mint téged, csak épp engem nem ért váratlanul.
ANDRÁSSY

Azt hiszem fiam, hogy most már el kell ismernem,
hogy igazad volt, s mi éppen úgy vakok voltunk,
mint Tisza István. Most, hogy a győzelem minden
reménye elveszett, percet sem vesztegetve békét
kell kötnünk az antanttal. Ha ugyan van még valami, amit felajánlhatunk nekik, területi épségünkért cserébe, hiszen a wilsoni pontok közül a 10.
feketén-fehéren követeli a Monarchia népeinek
autonóm fejlődését. Éppen emiatt, azt hiszem,
hogy ezt a békét már nem nekem, vagy barátaimnak kell kérnünk, hanem a ti nemzedéketeknek
Mihály. Én a magam részéről visszavonulok e
perctől teljesen a politikától. Minden, amiben hittem, amit ismertem, és amiért küzdöttem, az elmúlt öt perc leforgása alatt vált semmivé. (letag-

lózva maga elé mered.)

KÁROLYI

E nagy bajban is örömmel tölt el, hogy kész vagy
végre engedni, s veled együtt az egész konzervatív
Magyarország felismerte helyzetünk valódi mibenlétét. Mindazonáltal úgy vélem, hogy indulnod
kellene, s veled megyek én is, hogy pártom élén
várhassam a fordulatokat. Talán végre kinevez
engem a király miniszterelnökké, s meg tudom
oldani a nemzetiségi feszültséget Jászi professzor
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keleti Svájc koncepciója alapján, ezzel megtartva
az ország egységét, még ha föderalizált formában
is.
Erősen hiszem, hogy Magyarország progresszív
átalakításával az ország megmenekülhet a győztesek bosszúvágya elől, és egy demokratikus és
társadalmi tekintetben igazságos rendszer keretei
között fennmaradhat Nagy-Magyarország. (Eltökélten.) Talán eljön az én időm, és a Tisza István
fémjelezte korszakot végre végleg lezárhatom.

(Andrássy enerváltan bólint, és mind a ketten
elindulnak.)
Hatodik jelenet

Helyszín a Nemzeti Kaszinó. Mikor Andrássy belép Tisza és Apponyi már ott vannak és zsibbadt
enerváltsággal beszélgetnek.
TISZA

...szégyen, hogy ez az arcátlanság megeshetett velem Boszniában. Vérlázító. Aztán bolgár megadás,
német, majd osztrák-magyar békekérés a wilsoni
tizennégy pontra hivatkozva. Csak úgy sorjáznak a
rossz hírek. (belép Andrássy)
APPONYI

Szervusz Gyula. Hallottad a híreket? (Andrássy

enerváltan bólint, és ő is leroskad egy fotelbe.)

TISZA (elvarázsolt állapotban van, maga elé me-

red és egy szivarvágóval játszik a kezében.)

Tudjátok, ezek az események mélyen megrendítettek. Mindaz, amire egész életemet és politikámat alapoztam, apró darabokra tört, és csak a
magát áltató világ kontúrjai maradtak továbbra is
láthatóak.
ANDRÁSSY

Annyira megingathatatlanul hittünk a magyar
status quo sérthetetlenségében, hogy most képtelenek vagyunk alternatívát elképzelni, s a kompromisszumkötéshez már kései az óra.
APPONYI (bólogat)

A mai realitások, és ez a hit összeegyeztethetetlen
számomra. Talán ez okozza ezt az értetlen zsibbadtságot, ami erőt vett rajtunk...
TISZA

Tudod, Gyula, töprengéseim közepette arra jutottam, hogy minket kevesebb dolog választ el egymástól, mint ahány érdek összeköt. Mindketten
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hisszük azt, hogy fontos a Németországgal való jó
kapcsolatok fenntartása, és ha jól sejtem te is úgy
idegenkedsz Károlyi Mihálytól, és attól, ahogyan
ezt a zavaros helyzetet önös célokra használja fel,
ahogy magam is.
ANDRÁSSY (felcsillan a szeme)

Tudod, ez valóban így van. Sőt, ha jól sejtem
Burián külügyminiszterrel is mindketten elégedetlenek vagyunk. Beszélgethetnénk a pártjaink fúziójáról.
TISZA (élénkebben)

Ebben van valami. Az a véleményem, hogy te
sokkal jobb külügyminiszter lennél, mint ez az
áruló Burián, aki egyszerre beismeri és tagadja is
a válság létezését. Meg is mondtam neki a napokban, hogy külpolitikája elfogadhatatlan számomra,
mindenekelőtt azért, mert még mindig kimérák
után nyargal, beleértve ebbe olyan képtelenségeket is, mint az osztrák-lengyel terveket a trializmusról.
(Andrássy és Apponyi bólogatnak.) Pedig nyílvánvaló, hogy ez elidegeníti tőlünk Németországot, amellyel pedig meg kell őrizni a jó kapcsolatokat, mivel Magyarország életbevágó érdekeinek szüksége van a német támogatásra az elkövetkezendő béketárgyalások során. Meg is mondtam Buriánnak, hogy aktívan keresem az utódát,
és téged talállak rá a legalkalmasabb jelöltnek.
ANDRÁSSY (élénken)

Magam is így gondolom. Mindig mondom, ennek a
szerencsétlen vejemnek, Károlyinak is megmondtam, hogy a német kapcsolatok a legeslegfontosabbak számunkra most.

(nyílik az ajtó, és sietősen belép Wekerle egy
papírral a kezében.)
WEKERLE

Most jövök IV. Károly királytól, most adta ki ezt a
manifesztumot. Figyeljetek: (felolvasásba kezd, a

szöveg előre haladtával Tisza, Andrássy és Apponyi egyre ingerültebb lesz, és fel-alá kezd járkálni.)

„Hűséges osztrák népeimhez!
A világháború iszonyatos küzdelme meggátolta
eddig a béke munkáját. A hősiesség és a hűség,
valamint a nélkülözések áldozatkész elviselése dicsőségesen védelmezték a hazát a súlyos időkben.
De a háború súlyos áldozatokat kívánt tőlünk, így
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megérdemeljük a tisztességes békét, amely Isten
segítségével már a küszöbön van. Most tehát haladéktalanul meg kell kezdenünk Ausztria újjáépítését természetes, tehát megbízható alapon. Elhatároztam, hogy ezt a munkát népeim szabad
közreműködésével azoknak az alapelveknek a
szellemében végzem el, amelyeket a szövetséges
uralkodók békejavaslatukban magukévá tettek.
Ausztria – népeinek akaratából – szövetséges
állammá alakul át, amelyben minden néptörzs
saját, külön állami közösséget alkot letelepedési
területén. Ez az új alakulás, amely a magyar szent
korona országainak integritását semmi tekintetben
nem érinti, minden nemzeti külön államnak biztosítja önállóságát. A népeket, amelyek önrendelkezési jogán az új birodalom felépül, felhívom,
hogy nemzeti tanácsaik útján vegyenek részt a
nagy munkában, s hogy ezek a nemzeti tanácsok,
amelyeket minden nemzet reichstagbeli képviselőiből alkot, a népek érdekeit egymással szemben
és a kormánnyal való érintkezésben érvényre juttassák. Kívánom, hogy hazánk a benne egyesült
nemzetek egyesítésétől megszilárdítva, mint szabad népek szövetsége kerüljön ki a háború viharából. A Mindenható áldása legyen munkánkon,
hogy a béke nagy műve, amelyet megépítünk, valamennyi népünknek szerencsét hozzon! Károly
s.k.”
Mit szóltok? Alig tudtam rávenni a királyt arra is,
hogy a Magyarországgal kapcsolatos kitételt beleírja. Most megy nyomdába, nem sokára mindenki
olvassa majd.
TISZA (lesújtva, de idegesen)

Nos, azt hiszem, hogy mindannyiunk szívéből beszélek, ha azt mondom, hogy ez a manifesztum lerombolja azokat az alapokat, amire az 1867-es kiegyezést felépítettük. Ha pedig ez így van, akkor a
dualizmus fenntarthatatlanná válik, következésképpen a magyar hazafiak feladata az lesz, hogy
megőrizzék az ország ezeréves függetlenségét, és
biztosítsák a magyar nemzet jogainak és érdekeinek érvényesítését. A mai parlamenti ülésen
haladéktalanul el kell fogadnunk tehát a kormánynak azt a döntését, hogy az uralkodó közösségén alapuló perszonálunió alkotmányos kapcsán
kívül Magyarország megszakít minden Ausztriához fűződő köteléket.

ANDRÁSSY (kicsit meghatódva)

Nem gondoltam, hogy egyszer ezt a te szádból fogom hallani István, aki magad voltál egész életedben az osztrák-magyar közösség eszméjének
megtestesülése, és életed szilárd pontja a dualizmushoz körömszakadtáig való ragaszkodás volt.
Mindazonáltal örülök, hogy végre egy térfélen játszunk, és igen, szívemből beszéltél.
APPONYI

Ugyan már Gyula, te is ugyanolyan jól tudod, mint
bármelyikünk, hogy az 1867-es kiegyezés minden
magyar, akár 67-es, akár 48-as, számára mindig is
egy olyan szerződést jelentett csak, amely érvényét addig őrzi, míg az egyik fél fel nem mondja
azt. Nyilvánvaló, hogy Ausztria ezzel a föderatív
átszerveződéssel most felmondta ezt a szerződést,
így számunkra a dualizmus e percben teljesen
megsemmisült.
TISZA

Valóban így van Apponyi uram. Ez az Ausztria,
már nem az az Ausztria, amellyel korábban mi a
dualizmus talaján kapcsolatban álltunk. Egyébként pedig a függetlenség helyeslése nem hinném,
hogy a részemről pálfordulás lenne, sokkal inkább
a Deák Ferenctől örökölt álláspont logikus következménye, és kiterjesztése. Mindazonáltal nem
örülök maradéktalanul ennek a függetlenségnek,
mivel a magyarság jövőjéért érzett félelmeimet eddig az Ausztriával való szövetség volt hivatott
enyhíteni. A Monarchia Magyarország számos
ellenségét foglalja magában, akik, ha Magyarország különválik, szabad kezet kapnak. Ha Magyarország független lesz, mint ahogy látjuk, hogy
az lesz, a csehek és délszlávok még erőteljesebben hangoztatják követeléseiket. Imádkozom Istenhez, hogy a magyarok elég erősek legyenek ahhoz, hogy hosszú távon ellent tudjanak állni Magyarország ellenségei koncentrált támadásának.
WEKERLE

A teljes függetlenség deklarálásával talán kedvezőbb bánásmódot harcolhatunk ki a béketárgyalásokon. Hivatkozhatunk rá, hogy mi is elnyomott
nemzetiség vagyunk, és a wilsoni 10. pont ránk is
érvényes. Burián külügyminiszter úr már el is
küldte a jegyzéket az Egyesült Államokba erről.
ANDRÁSSY

Badarság. A manifesztum léte már önmagában is
elegendő indok arra, hogy a dualizmust fel91
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bontsuk. A békét mindazonáltal együtt jobban
köthetjük meg, mint külön. Károlyi akar mindenáron különbékét, nevetséges.
APPONYI

Kezdődik a parlamenti ülés, azt javaslom fáradjunk át.

(lesújtottan elindulnak a parlamentbe.)
Hetedik jelenet

A helyszín a parlament ülésterme. Éppen Károlyi
beszél, miután Wekerle bejelentette a dualizmus
felszámolását.
KÁROLYI (folyamatos közbekiabálások, hazaáru-

lózások. A hívei azt kiabálják „Igenis antant barátok vagyunk”, ami miatt egyiküket kidobják a
teremből.)

...Miniszterelnök úr, Ön már sok mindent ígért,
amit nem tartott meg. A perszonálunió előkészítése helyett rögtöni rendszabályokat követelünk,
amelyek kapcsán feltétlen számvetésre van szükség a német orientációs politika hajótörésével
kapcsolatban, mert bűn volna a háborún felül még
a békét is elveszíteni. A német orientáció miatt
kénytelen a demokratikus ellenzék az Ön kormányát közönséges bűnösnek nyilvánítani, amelyet a
nemzet azért, hogy idáig jutottunk, a vádlottak
padjára fog ültetni, ha igazságosabb idők jönnek
végre el. Követeljük Magyarország önállósítását, a
fennálló érdekközösségek feladásával való rögtöni
békekötést, és a magyar alakulatoknak a határok
védelmére való hazahozatalát. Szeretném megkérdezni, hogy meddig húzzuk még ezt a háborút,
amit már úgyis elveszítettünk. Kérem, hogy vagy
Ön, vagy az ország valódi irányítója Tisza István
gróf válaszoljon nekem, és a magyar népnek, hogy
meddig kell még a semmiért nélkülöznünk és
szenvednünk! Köszönöm a figyelmet.
ELNÖK

Tisza István gróf jelezte, hogy válaszolni szeretne
Károlyi képviselő úr felszólalására. Öné a szó
képviselő úr!
TISZA (megroppant, de tiszta hangon beszél. Közbeszólások és éljenzés is folyamatosan.)

Tisztelt ház! Zűrzavaros időket élünk. Azt hiszem,
hogy ma már az ország érdekében cselekszünk, ha
bizonyos kérdéseket tisztába hozunk, azzal a lelki
nyugalommal, amelyet a magyar nemzetnek a mai
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súlyos időkben tanúsítania kell, és tisztába hozzuk azzal a szándékkal, hogy elhárítsuk a nemzet
útjából mindazokat a félreértéseket, amelyek a
magyar nemzeti pozíciót elhomályosítják és gyengítik.
Az általam elmondandók először röviden arra a
nagy horderejű nyilatkozatra vonatkoznak, amelyet a miniszterelnök úr szájából hallottunk. A dualizmusnak vége, és a közös király személyén alapuló perszonálunió az az alap, amire Ausztria és
Magyarország független államokként a jövőben
helyezkedik egymással szemben. Én a magam részéről ehhez csak azt fűzném hozzá, hogy természetesen nekünk a perszonálunió jelszavával játékot űznünk nem szabad. A perszonáluniónak tehát
magában kell foglalnia a hadsereg teljes külön
választását, és magában kell foglalnia a magyar
nemzetnek a külképviselethez való külön jogát is.
És ami különösen ennek a nagy horderejű elvnek
a remélhetőleg küszöbön álló béketárgyalásoknál
való megvalósítását illeti, nézetem szerint abban
az átmeneti állapotban is, amelyben a béketárgyaláskor leszünk, feltétlenül gondoskodni kell arról,
hogy a magyar nemzet érdekei a béketárgyalásnál
megfelelő pozícióval és felhatalmazással bíró
megfelelő magyar ember által képviseltessenek.
Most pedig, ha megengedik áttérnék a másik kérdésre, amely nézetem szerint lelki nyugalmunknak és higgadtságunknak fenntartását és az erők
egyesítését éppen oly parancsolólag megkívánja,
ez pedig a háború befejezésének a kérdése.
Tisztelt ház! Én nem akarok semmiféle szemfényvesztő játékot űzni a szavakkal. Én elismerem
azt, amit gróf Károlyi Mihály képviselő úr az
imént mondott, hogy ezt a háborút elvesztettük.
Elvesztettük, de nem abban az értelemben, hogy
ne tudnánk még tovább is szívós és hősies védekezést kifejteni; hogy ne tudnánk az ellenségnek a
végleges győzelmet nagyon drágává tenni. Ennek
ellenére igenis elvesztettük abban az értelemben,
hogy az erőviszonyok beállott eltolódásánál fogva
a háború megnyerésére többé reményünk nem
lehet, és hogy ennek folytán keresnünk kell a békét oly feltételek mellett, amelyeket ilyen viszonyok között ellenségeink elfogadnak. Ennek folytán csak helyeselhetem azt, hogy német szövetségesünkkel együtt a Wilsonféle 14 pont és az
azokhoz függesztett ismert pontok alapján ajánlottuk fel a békét ellenségeinknek.
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Mivel a háborúba való belépést a hódító, agreszszív, autokrata Oroszbirodalom törekvései ellen
való védekezés szüksége indokolta számunkra,
mely veszély a háború folyamán megszűnt, vehetjük úgy, hogy hála az Egek Urának, a legnagyobb veszedelemtől sikerült megmenekülnünk.
Most, Tisztelt ház, feladatunk az, hogy azt a békét
amelyet a Wilson-féle 14 pont alapján meg akarunk kötni, lehetőleg előnyössé alakítsuk a magyar nemzetre nézve. Hozzá kell még tennem az
előbb elmondottakhoz – mert ezzel nemcsak magamnak, de igazán azt hiszem, a magyar nemzet jó
hírnevének is tartozom –, hogy mindaz, amit külpolitikánk újabb orientációjáról mondottam, abszolúte nem foglalhat és nem foglal magában semmiféle hűtlenséget német szövetségesünkkel
szemben.
Tisztelt Ház! Én az erős, hatalmas, tiszteletreméltó ellenfelet látom a nyugati hatalmakban. És
abban a meggyőződésben vagyok, hogy a magyar
nemzet is mindent elkövetett arra, hogy kiérdemelje ellenségeink tiszteletét és megbecsülését,
mindent elkövetett elsősorban hősiessége által, de
azáltal is, hogy ebben a háborúban nem volt nemzet, amely a maga élet-halálharcát – pedig a mienk az volt, mert a mi életünkre törtek– oly kevés
gyűlölködéssel és olyan lovagiasan vívta volna
meg, mint a magyar. Kötelességünk tehát a győztes hatalmaknak bemutatni, hogy mi nem vagyunk
agresszorok, és a nemzetiségek elnyomói. Azt hiszem, ennek a kötelességnek teljesítésében kellene egyesülnünk, és higgyék el a képviselő urak,
nem járnak helyes úton, ha ehelyett ma is a gyűlölség szavára hallgatva politikai ellenfeleik magatartását befeketíteni igyekeznek, nem gondolva
meg, hogy ezzel a nemzet létérdekeit sebzik meg.
Éppen ezért javaslom azt, hogy most ne dobjuk
bele vitáinkba a választójog kérdését, ne dobjunk
bele oly kérdést, amely széthúzást szül. Ezeket
minden polemikus él nélkül és minden személyi
momentum teljes háttérbe szorításával elmondani
a mai ünnepélyes pillanatban kötelességemnek
tartottam. Nehéz helyzetekben szembe kell nézni
az igazsággal, annak elhallgatása ugyanolyan súlyos következményekkel járhat, mint a pánikkeltés. A válaszom tehát az Károlyi gróf, amit már
elmondtam: Ezt a háborút elvesztettük. Köszönöm
a figyelmüket!

ELNÖK

Károlyi grófnak van lehetősége egy rövid viszontválaszra. Tessék képviselő úr!
KÁROLYI

Tisztelt Ház! Én teljesen ellentétes nézetet kell
hogy valljak a választójog jelentőségével kapcsolatban, mint amiről Tisza gróf az imént beszélt,
komolyan félreértve a problémát. Igenis, éppen a
fődolog az, hogy demokráciát teremtsünk. S itt
nem is lehet egyesülnie azoknak, akiket a demokrácia nem egyesíthet, olyanoknak egyesülése
egyenesen káros hatással lenne a béke ügyére.
Egyenesen károsan hatna az antantra, hogyha mi
egyesülünk a reakciónak képviselőivel, ha mi
egyesülünk azokkal, akiknek egész működése évtizedek óta nem volt más és nem merült ki másban, mint lépten-nyomon a demokratikus fejlődés
megakasztásában. Ezért lehetetlen az, amit Tisza
gróf kért. Csak azon erők egyesülése lehetséges,
akik már ráléptek egy teljesen új politika, egy
abszolút új orientáció terére, amelyet gróf Tisza
István is elismer, s amely szakít az eddigi német
kurzussal. De egyesülnie csak azoknak lehet, akik
abszolúte magukévá tesznek egy oly radikális, demokratikus kurzust, amelynek kifejezetten erős
szociális tartalma is van. (szúrós szemmel Tiszára
néz, és rámutat.) Tisza gróf, mi sohasem fogunk
egy hajóban evezni! Köszönöm a szót.
ELNÖK

Burián István távozó külügyminiszter úr szeretne
bejelenteni valamit. Parancsoljon Burián úr!
BURIÁN (fagyos, hivatalos hangon. )

Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Mint azt bizonyára
tudják, ma utoljára töltöm be a Monarchia külügyminiszteri hivatalát. Bejelenteni valóm rövid,
de annál fontosabb. Ma kaptam kézhez Wilson elnök úr válaszát békekérésünkre, melyben a 14
pont alapjára helyezkedtünk. Nos, az Egyesült
Államok elnöke a Csehszlovák Nemzeti Tanácsot
szövetséges hadviselő félnek ismerte el, és hitet
tett a jugoszlávok önrendelkezési joga mellett is.
Ezen felül tudomásunkra hozta, hogy idézem:
„nem áll többé módjában a béke alapjaként pusztán autonómiát elfogadni az Osztrák-Magyar Monarchia népeinek a számára, és ragaszkodnia kell
annak kinyilvánításához, hogy nem ő, hanem csak
maguk ezek a népek ítélhetik meg, hogy az
osztrák-magyar kormány részéről milyen intézke93
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dések elégíthetik ki törekvéseiket, jogfogalmaikat,
és a nemzetek családjának tagjaiként sorsukról
alkotott elképzeléseiket.” A magam részéről nem
kommentálnám az elmondottakat, csak annyit fűznék hozzá, hogy a Monarchia mind katonailag,
mind gazdaságilag kimerült, s lassan már több a
hadiszökevény, mint a frontkatona. Azt hiszem,
bár a harcok még folynak, Tisza gróf iménti szerencsétlen kijelentése, illetve a királyi manifesztum híre végképp felgyorsítja a hadsereg szétesését, melynek nemzetiségi tagjait a Wilson levél
menti fel a szolgálat alól. Döntsenek belátásuk
szerint. Az Úristen legyen irgalmas hozzánk. Köszönöm a figyelmet.
ELNÖK (általános zaj és kibontakozó káosz köze-

KÉRI (megragadja a befelé induló Csernyákot)

Még alszik. Várj, majd én felébresztem, mégiscsak én a személyi titkára vagyok, te pedig egy
ismeretlen katona.
CSERNYÁK (felháborodva)

A Katonatanács elnöke vagyok.

(Kéri legyint, és felébreszti Károlyit.)
KÉRI

Jó reggelt Mihály! Elnézést, hogy felkeltettelek,
de valami Csernyák százados van itt, és mindenáron a Nemzeti Tanács elnökével akar beszélni.
KÁROLYI (megdörzsöli a szemét, és mivel ruhá-

ban aludt, megigazítja magát.)

A miniszterelnök szeretne bejelenteni valamit.
Parancsoljon.

Hát az én lennék. Ön is fel kíván esküdni a független Magyarország vezető testületére? Vagy
valami más miatt jött?

WEKERLE

CSERNYÁK

Mindezek után, úgy hiszem nem lesz meglepő a
mondanivalóm. Benyújtottam a magam és egész
kormányom lemondását a királynak. Kívánom,
hogy bölcs vezető kezébe kerüljön a hatalom.
Köszönöm a figyelmet.

KÁROLYI

pette.)

(Az utolsó mondatok alatt Károlyi kisiet a teremből. Általános káosz tör ki, rohangálnak a képviselők, üvöltöznek, az elnök csönget és kiabál de
nem hallatszik. Csak Tisza marad a helyén ülve a
terem közepén összeomolva. Maga elé mondja,
szinte csak tátogja: „Mit tettem?!” Elsötétül a
színpad, majd a Károlyi palotaként világosodik ki
újra.)
Nyolcadik jelenet

A helyszín a Károlyi palota 1918. október 30-án
reggel. Előszobából nyílik Károlyi dolgozószobája,
ahol íróasztal, kanapé, könyvespolcok találhatóak.
A falon egy Lenin kép van. Károlyi éppen a
kanapén alszik. Kopognak az ajtón, amit Kéri Pál,
Károlyi titkára nyit ki.
KÉRI

Mit keresel itt Imre? Nem ez volt megbeszélve.
CSERNYÁK

Minden készen áll Kéri úr. Most már muszáj találkoznom vele. Előkészítettünk mindent, ahogy
megbeszéltük. De szerintem ma kéne. Alkalmas a
lélektani pillanat.
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Elnézést, hogy felkeltettem uram, Csernyák Imre
vagyok, a frissen alakult Katonatanács elnöke. Mi
tömörítjük a forradalmi katonaságot. Mi vagyunk a
forradalom operatív törzse.
Értem. Tudja, mikor az utolsó parlamenti ülés
után megalakítottuk a Nemzeti Tanácsot, hogy a
széteső Monarchiában Magyarország önrendelkezését biztosítsa, magam is gondoltam egy effélére.
Maga ismerős nekem. Nem találkoztunk mi már
valahol?
CSERNYÁK

Annál az egységnél szolgáltam, ahol 1914-ben
látogatást tett. Ott beszélgettünk hosszabban az
Ön eszméiről, amik nagy hatást gyakoroltak rám,
és amikor tavaly télen dezertáltam, rögtön tudtam,
hogy a forradalom már közel van, és nekem azt
kell szolgálnom.
KÁROLYI

Hát persze, emlékszem. Meg is jegyeztem, hogy
milyen éles eszű fiúk vannak a hadseregben. Jó
újra látni magát Csernyák. Mi járatban van?
KÉRI (Csernyák már nyitná a száját, hogy válaszoljon, de Kéri nem hagyja szóhoz jutni.)

Azt akarja közölni, hogy a katonák el akarják foglalni az összes középületet, meg akarják szállni
Budapestet, és követelni akarják a te miniszterelnökké való kinevezésedet.

CSERNYÁK (lesújtottan bólint az elmondottakra.)

A monitorok matrózai a Dunán készen állnak,
hogy tűz alá vegyék a főhercegi palotát.
KÁROLYI (elgondolkozva)

Hm. Pali te mit gondolsz? Eljött a forradalom
ideje?
KÉRI

Az utóbbi két hétben folyamatos tömegmegmozdulások vannak a városban. A minapi lánchídi csata,
valamint Andrássy külügyminiszter különbéke
ajánlata, amivel felszámolta a német szövetséget
és feladta Magyarország területi integritását,
mind-mind arra mutat, hogy nekünk áll a zászló.
A Nemzeti Tanács mellett áll a rendőrség, a hadsereg tisztjei és jó néhány alakulata, a postások, a
vasutasok, a kereskedők, a kisiparosok, a felfegyverzett munkásság, és a polgárság nagy része is.
Azt hiszem egy ilyen akcióval könnyen ki lehetne
kényszeríteni, hogy kinevezzenek végre miniszterelnökké, s megalakuljon a köztársaság.
KÁROLYI

Ez valóban igaz. Talán tényleg eljött a lélektani
pillanat, mikor megsemmisítő csapást mérhetünk
az elavult Tisza István Magyarországára. Ha
Ausztriában elismerték a nemzeti tanácsokat, akkor Magyarországnak miért kéne továbbra is
Európa legmaradibb uralkodó osztályának kormányzata alatt élnie?! A király ejtett engem Bécsben a múlt héten, hát most én ejtem a királyt.
Miniszterelnök leszek, és végre beteljesítem a sorsomat. Csernyák százados. A Nemzeti Tanács független az Ön által vezetet Katonatanácstól, így
nem utasíthatom Önt, pusztán csak annyit mondhatok, hogy tegye, amit tennie kell. A többit meg
majd Pali (Kérire bök a fejével) elmondja.
CSERNYÁK

Nem fog csalódni bennem Károlyi gróf. Minden
elő van készítve. Holnap 1918.október 31-ének
reggelén már Ön lesz Magyarország miniszterelnöke.
KÁROLYI

A forradalom hálás lesz Önnek. Viszontlátásra.

(leül az íróasztalához, Kéri pedig kikíséri Csernyákot.)
KÉRI

Pontosan azt kell tenned, amit mondtam neked.
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Nem hibázhattok. Összeállítottad már a kiiktatandók listáját?
CSERNYÁK

Nagyjából igen. Gondolom nem lep meg, hogy ki
áll az első helyen. (nevet)
KÉRI

Ez komoly dolog. Egy esetleges reakció csíráit is
el kell fojtanunk. Megvannak az embereid?
CSERNYÁK

Meg-meg. Összeszedtem egy rakás gátlástalan
matrózt meg szökött katonát, és meggyőztem őket,
hogy ez a forradalom érdeke, úgyhogy nem is
kérnek sokat. Az eligazítás mikor és hol lesz?
KÉRI

Holnap kora délután gyertek a Nemzeti Tanács főhadiszállására, az Astoria hotelbe. Ott mindent elmondok, percre pontosan megvan az egész terv.
CSERNYÁK

Rendben. Akkor holnap ott találkozunk. Ha minden jól megy, akkor addigra már a miniszterelnök
személyi titkára leszel. (kacsint.) Viszlát holnap
barátom.
KÉRI

Viszlát, és ne hibázzatok. (becsukja az ajtót.)

(Kéri és Károlyi lemennek a színpadról, ami
elsötétül. A színpad elejére kijön a rikkancs, csak
ő van megvilágítva és kiabálni kezd. A színpadot
ezalatt átrendezik az Astoria egy termévé.)

RIKKANCS

A Katonatanács elfoglalta a térparancsnokságot.
Kibontakozott a forradalom, és a forradalmi katonaság és ifjúság egymás után szállta meg a legkisebb ellenállás nélkül a parancsnokságokat, a
középületeket, a kaszárnyákat és a főpostát. Éjjel
a főherceg kinevezte Károlyit miniszterelnöknek.
A forradalom és a béke győzött. Mindenfelé a forradalom jelképét, a fehér őszirózsát osztogatják az
asszonyok. Éljen az őszi rózsás forradalom. A háborút elvesztettük, de a forradalom győzött. Éljen
Károlyi, éljen az őszi rózsás forradalom!
Kilencedik jelenet

A helyszín az Astoria hotel egy terme. Egyszerű
berendezés, egy tábla van felállítva a fal mellett,
hozzá kréta. Csernyák, hét katona, és Pogány
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József van jelen. Mindenki dohányzik. A jelenet
elején nyílik az ajtó, és Kéri lép be.
KÉRI

Jó napot kívánok mindannyiuknak magam, és a
forradalmat győzelemre vezető Károlyi kormány
nevében. Látom összegyűlt az elit kommandó. Mivel Csernyák Imrén, és Pogány József újságíró társamon kívül nem ismerek maguk közül senkit, javaslom, hogy kezdjük egy gyors névsorolvasással.
Imre!
CSERNYÁK (mikor a neveket olvassa, azok rá-

mondják, hogy „jelen”)

Rendben Kéri úr. A különítmény tagjai tehát.
Dobó István szökött tengerész altiszt, HorváthSajnovics Sándor dezertált tengerész, Pogány József újságíró, Hüttner Sándor leszerelt főhadnagy,
Sztanykovszky Tibor korábbi zászlós, Gertner
Marcell vegyészmérnök (állítólagos főhadnagy),
Kundacker József volt szakaszvezető, és Láng
Lajos egykori zászlós. Valamint mi ketten.
KÉRI

Köszönöm. Üdvözlöm mindannyiukat, öröm látni,
hogy ennyi önkéntes jelentkezett erre a komoly
feladatra. Mint arról Csernyák volt százados úr bizonyára tájékoztatta magukat, a mai feladatunk az,
hogy a gyűlölt reakciósokat tartalmazó kiiktatandók listájának éllovasát Tisza Istvánt likvidáljuk.
A sikeres akcióért Linder Béla hadügyminiszter
úr tízezer koronát ajánlott fel a végrehajtóknak.
Három emberre van szükségem, akik ezt a feladatot elvállalják. Van jelentkező?
POGÁNY

Jómagam, Horváth-Sanovics Sándor, és Dobó István vállaljuk a megbízatást. Megbeszéltük magunk között és részt akarunk a dicsőségből.

(Csernyákra néz közben, aki elismerően és mosolyogva bólogat.)
KÉRI

Nos, ez igen dicséretes Józsi. Örülök, hogy egy
közeli barátomra bízhatom ezt a felettébb fontos
feladatot. A többieket én osztom be. Ma délelőtt
Gertner Marcell járt Tiszánál a Róheim-villában,
és felmérte a terepet. A biztonsági készültség minimális, az alagsorban lévő csendőrkülönítmény
motiválatlan és zavarodott, a ház telefonkapcsolatait már korábban felszámoltuk. Tiszán kívül más
férfi nem tartózkodik a házban, a hölgyek nem je96

lentenek akadályt. Vázolom tehát a tervet (a fel-

állított táblára kezd rajzolni.)

Miután befejeztem ezt az eligazítást, sötétedéskor
indulunk az Astoria mögötti Magyar utcából. Két
teherautó már várni fog ránk. A Károlyi palotát
érintve megyünk el a Hermina út 35-be, ahol a
Róheim-villa áll. Megállunk a Bethesda kórház
előtt, mert ezt az útszakaszt nem lehet látni a villából.
Csernyák százados mindannyiuknak kioszt majd
egyszerű közkatona ruhákat, mert a fedőtörténetünk szerint egyszerű spontán népharag az, ami
Tisza életét követeli. Tehát katonaruhákban elindulunk a villa felé. Csernyák és én kint maradunk az utcán, és intézkedünk, hogy gyorsan el
tudjuk hagyni a helyszínt. A többiek bemennek.
(rámutat mindig arra, akihez beszél.) Kundacker
és Láng megkerülik az épületet, és annak hátsó
traktusánál bemennek az alagsorba, ahol lefegyverezik és elkergetik a Tisza védelmére kirendelt
zavart csendőrkülönítményt. Hüttner a kerti úton
marad és őrködik. A többiek bemennek a házba.
Gertner megáll az előszobában, és esőköpenyt húz
az arcába, hogy nehogy megismerjék, hogy már
korábban is járt ott ma. Sztanykovszky az előszobából nyíló hall ajtajában áll meg csőre töltött
Frommer pisztollyal, és fedezi a hallba belépő
végrehajtó osztagot Pogányt, Horváth-Sanovicsot
és Dobót, akik eljátsszák, hogy elégedetlen közkatonák, akik maguktól mentek oda. Fontos, hogy
ez hihető legyen, mert később építeni szeretnénk
a spontán népharag történetre. Megvárjátok amíg
jelzek, hogy minden készen áll a menekülésre.
Ezután rászegezitek a puskáitokat Tiszára és kivégzitek.
Visszafelé mindenki felzárkózik, majd fegyelmezetten visszaszállunk az útrakész teherautókra és
visszajövünk ide. Ha minden jól megy, addigra
Károlyi és kormánya megkapja a kinevezését, és
már ők is itt lesznek. Linder Béla hadügyminiszter akkor kifizeti mindenkinek a jussát. Van
kérdés?
CSERNYÁK

Ha nincs kérdés, akkor kezdjenek összekészülni,
mindenki öltözzön fel az uniformisba, és utána a
vendégeim egy italra a bárban. Egy óra múlva
indulunk. Készüljenek fel.

KÉRI

A köztársaság büszke lesz magukra. Irány a jövő.

(mindannyian szétszélednek, a színpad pedig átalakul a Róheim-villává.)
Tizedik jelenet

A helyszín a Róheim-villa. Tisza, Tiszáné és
Denise tartózkodnak ott.
DENISE (egy meddő vita közepén tart épp.)
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lítsak valakinek a házába. Ha jönnek értem, hát
jöjjenek.
Nekem nincs mitől félnem, a szemébe tudok nézni
akárkinek. Tiszta a lelkiismeretem, nem tettem
semmi olyat, ami ne lett volna hazafias kötelességem.
TISZÁNÉ

De Pista bácsi, értsd meg, Budapest most nem
olyan, mint máskor. Ahogy jöttem a ház környékén több, nem éppen bizalomgerjesztő alak ődöngött, akiknek nyilvánvalóan a te és lakhelyed
szemmel tartása a céljuk. Mindenhol ott virít az
őszi rózsa! A forradalom jelképe. Emlékszel még a
néhai Tiborcz gazda álmaira?

Értsd meg István, hogy itt már nincs helye az
efféle mentalitásnak, mert akik az életünkre törnek sem fognak az etikettnek megfelelően viselkedni. Forradalom tört ki tegnap, és nem csak pár
száz ember, hanem több ezren álltak mellé. Ezek
között biztos, hogy van egy tucat olyan, aki személyesen a te életedet akarja a lelki békéjéért.
Menjünk el innen, kérlek ne törődj semmivel,
csak menekülj.

TISZA

TISZA

Ugyan már kedvesem. Károlyiék minden erőlködése dacára, hogy valami forradalomparódia-félét
csináljanak, csak pár száz galileista gyerek tüntetget itt-ott az utcákon. Egy kísérletük, hogy a királyi palotába bemenjenek, balul ütött ki reájuk
nézve. Még hogy lánchídi csata. Néhány rendőr
alaposan szétverte őket. Az őszi rózsa pedig szép
virág, melyről Tiborcz József jut eszembe, nyugodjék békében. A ház körül csellengőket már én
is észrevettem egyébként, de komolyan nem tartok
tőlük. Szerintem legfeljebb arra kaptak utasítást,
hogy jelentsék, ha eltávozom, vagy legrosszabb
esetben arra, hogy megakadályozzanak a szabad
mozgásban.

Ugyan Ilonkám. Bár azt nem hiszem, hogy egy
világrengető forradalom napjait éljük, mégis meggyőződésem, hogy a világtörténet fordulópontján
vagyunk, és egy új korszak küszöbén állunk, mely
teljesen más lesz, mint amiben mi leéltük az életünket. Most egyéneknek, ugyanúgy, mint társadalmi osztályoknak, népeknek, államoknak jövője
függ attól, hogy helyesen értik-e meg az új korszak szavát. Ezen új korszak igazi jeligéje az emberi méltóság és az emberi boldogság összes előfeltételeinek megszerzése az egész emberiség, a
nagy tömegek számára. Azt hiszem, hogy én értem
ezeket az új tendenciákat, s ha ez mégsem nyugtatna meg, egy osztag csendőrnek adtam az imént
ebédet az alagsorunkban, bár nem vagyok meggyőződve róla, hogy mennyire motiváltak, mégis
van fegyveres erőnk, s én is tudok lőni ezzel (egy

TISZÁNÉ

Hát nem érted István, amit mindenki mond neked? Ha a villában maradsz meg fognak ölni!
DENISE (könyörögve)

Pontosan. Legalább ide menj át a Beteshdakórházba, vagy az Erzsébet nőiskolába, vagy bármelyik ismerősödhöz. Oly sokan nyújtanak kezet,
még ha Gesztre nem is akarsz visszavonulni. Értsd
meg Pista bácsi, hogy halálos veszélyben vagy. Ne
várd meg, amíg valami jóvátehetetlen történik.
TISZA (könnyeden de elszántan)

Nem megyek drága szívem, ha ötezerszer el nem
mondtam már, akkor egyszer sem, hogy nem megyek. Nem akarok én senkire bajt hozni, hogyha
csakugyan olyan veszélyben vagyok, az meg aztán
igazán nem vallana rám, hogy hívatlanul beál-

pisztolyt mutat.)
(Csengetnek. Olga bevezeti az elhúzható ajtó mögötti szalonba Vojnich urat.)
VOJNICH

Jó napot István, hölgyeim. (viszonozzák a köszönést) Szörnyű, ami odakint van. Az imént összeverődtek ezek a csavargók az utcán, és belökték a
kaput. Átkozódnak, káromkodnak, sokan részegek
közülük. Menj el innen István, nem biztonságos ez
a hely.
TISZA

Ne kezd te is Vojnich uram. Ott voltál, mikor elpáholtam Károlyit, tudod, hogy nem ijedek meg
egykönnyen. Már reggel is volt itt egy civil eső97
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köpenyes rangjelzés nélküli részeg katona az osztagával. Furán viselkedett, nézelődött itt összevissza, és zagyvaságokat hadovált. Mind egyformák ezek.

TISZA (mosolyogva)

A szükséges intézkedéseket majd megteszik – ott

(az égre mutat.)
TISZÁNÉ

VOJNICH

Legalább most ne légy ilyen fatalista István.

Hát igen. Túl sokakat fertőzött meg ez a zsidó
uszítás, amiatt van ez az egész.

TISZA

TISZA

Na de Sándor. Ne beszélj te is szamárságokat. Te
is tudod, és szinte közhely, hogy minden antiszemitizmust határozottan és feltétlenül elítélek.
Rendes körülmények között is veszélyesnek tartanék bárminő ilyen szétválasztó, agitáló mozzanatot
belevinni a magyar társadalomba és a magyar
nemzet közéletébe, a mai vészterhes időkben ezt
kétszerte veszedelmesnek tartom, és még közeli
barátaimtól sem tűröm el. Ez az egész általánosítás önmagában véve helytelen, és igazságtalan,
hiszen egyének fölött a saját egyéni értékük szerint kell ítéletet mondani, nem vallásuk, vagy
származásuk alapján.
VOJNICH (szégyelli magát a kioktatás miatt)

Ne haragudj István, csak olyan ideges vagyok. Ah,
majdnem el is felejtettem. Ezt a szomszédod
Balázs Béla nyugalmazott főispán bízta rám, hogy
mindenképpen adjam oda neked. (átnyújt egy

levelet)

TISZA

Köszönöm barátom. Ha nem haragszol, én is rád
bíznék kettőt. Kérlek a legnagyobb óvatossággal
juttasd el a címzettekhez. Mindent meg kell tenni
a kialakuló Károlyi rezsim ellen. Te kimehetsz innen, úgy tűnik csak házam népe és jómagam számára tiltott a szabad mozgás. (átadja neki a leveleket.) Olga, legyen szíves kísérje ki Vojnich urat.
VOJNICH

Rendben, elviszem. De kérlek menj el. A nemzetnek szüksége van rád. Vigyázz magadra. (el.)
DENISE (időközben felbontja és elolvassa a le-

velet.)

Na tessék. Azt írja: „Kegyelmes Uram! Biztos for-

rásból értesültem róla, hogy excellenciád háza
vagy élete, vagy mindkettő ellen a mai este merénylet vagy támadás fog történni. Kérem a szükséges intézkedéseket megtenni. Balázs Béla.”
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De hát mi ebben a fatalizmus? Isten, ember és
világ lényegét eszünkkel meg nem foghatjuk soha,
ahhoz csak a hit fénye, az isteni tanítás vezet el,
melynek valóságát lelkünk sejtelme, sóvárgása
hirdeti bennünk, melynek igazsága mellett mindaz
tanúskodik, mi a földi sárral keverten lelkünkben
élő isteni szikrából ered.
RÓHEIMNÉ (A karzatról jön le egy bőrönddel.

Nagyon fél.)

Ha nem haragszanak én távozom. Nagyon félek.
Folyamatosan itt randalíroznak a házamnál. Átmegyek egy rokonomhoz, amíg elül ez az egész. Olgát
itt hagyom a szolgálatára. (Tisza enerváltan bólint,
a többiek is döbbentek.) Remélem még találkozunk. Ég önökkel. (el.)
TISZÁNÉ

Nem tudom hibáztatni. Nekünk is el kéne mennünk István. A te életed értékes, kérlek ne dobd
el magadtól. (Denise komoran bólogat.)
TISZA (elmerengve)

Hiába, furcsa bogár az ember. A legfurcsább pedig valamennyi között az, aki különbnek tartja
magát a többinél. Pedig mindnyájan olyan végtelen piciny piónok vagyunk a világ sorság intéző
felsőbb hatalom kezében.
Tizenegyedik jelenet

A helyszín és a szereplők ugyanazok. Egy nagy
csattanás hallatszik, majd hosszú és ideges csöngetés.
Olga kisiet ajtót nyitni, Denise pedig az ablakhoz
szalad. Zaj hallatszik az alagsorból.
DENISE (a függönyt gyorsan visszahúzva)

Úristen! Tele van fegyveresekkel az udvar. Bújj el
valahova Pista bácsi! Itt a vég!
OLGA (halálra rémülten megy be a tolóajtó mö-

götti szalonba. Sír.)

Kegyelmes uram, ugorjon ki az ablakon!
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TISZA (nyugodtan, felállva a fotelból.)

TISZA (nyugodtan)

Kik jöttek és mit akarnak?

Az enyémben revolver, a tietekben puska.

OLGA (sír, suttogva válaszol.)

POGÁNY (őrjöng, pattogó, parancsoló hangon be-

Nyolc katona jött. Halálra keresik kegyelmes uramat!

Azonnal tegye le!

TISZA (magához öleli a rettegő Olgát, és csend-

ben mondja.)

Köszönöm, hogy ilyen hűséges cselédem voltál, az
Isten áldjon meg! (elengedi) Most menj fel az
emeletre. Siess. (maga elé, elszántan) Nem ugrom,
és nem bújok én sehová. Ahogy éltem, úgy fogok
meghalni.

szél.)

(Tisza a mellette álló két fegyvertelen nőre néz,
majd rövid gondolkodás után lassan a csepp alakú
asztalra teszi a revolverét. Tudja, hogy csak így
mentheti meg legalább őket. A három puskacső
továbbra is rászegeződik.)
POGÁNY (mézes-mázos hangon Tiszánéhoz for-

dul)

(Kezébe veszi a revolverét, és szilárd léptekkel a
tolóajtóhoz megy, majd a revolvert előreszegezve
határozott mozdulattal széthúzza a tolóajtót. A
hallban a három gyilkos már ott áll előre szegezett
puskával, mögöttük hátrébb a negyedik az ajtóban. Mind dohányoznak. A középső beszél, a többi csak bólogat és néha fenyegetőzik. Tisza megáll
az ajtóban, két oldalán az elszánt Denise és
Tiszáné.
Rövid csend áll be, egymást méregetik. )

Megkérném a hölgyeket, hogy álljanak arrébb.
Önök nem bűnösök, de ez az ember, ő (megint
előhúzza a cetlit.), az oka a háborúnak, a vérontásnak, az áldozatoknak. Maga egy parazita a köztársaság testén, amit el kell távolítani.

TISZA (eltökélten)

DENISE (elszántan)

Mit akarnak?
POGÁNY (megvetően)

Maga Tisza István?
TISZA

Én vagyok, és maga ki?
POGÁNY (miközben beszél egy kis cetlit húz elő

a zsebéből, és arról puskázza a szöveget.)

Pogány József vagyok, ő, egy azok közül a milliók
közül, akik, ő, négy évig a lövészárkokban rohadtak maga miatt. Ő, Maga az oka a háborúnak, a
vérontásnak, az áldozatoknak. Maga egy parazita a
köztársaság testén, amit el kell távolítani.
TISZA (csendes nyugalommal)

Én éppúgy sajnálom, mint önök, ezt a borzasztó
katasztrófát, ami az országra szakadt, de ha jobban volnának informálva, nem vádolnának engem.
Ne engedjenek a buta propagandának. Amit tettem, azt a hazámért tettem, s a magyar nemzet az,
amiért a golyóig is hajlandó vagyok elmenni,
hogyha megvédhetem a magukfajtától.
POGÁNY (összezavarodva, idegesen, agresszíven)

Ő, maga a háború okozója, ezért bűnhődnie kell.
Mi az ott a kezében??

A kegyelmes asszonyhoz van szerencsém?
TISZÁNÉ (remegő hangon)

Igen, én vagyok.
POGÁNY

Nem megyünk sehová!

(Pogány és az egyik társa odamennek hozzájuk és
szitkozódva próbálják elráncigálni őket. Pogány
közben fogdosni kezdi Deniset, és undorító dolgokat mond neki. Denise felpofozza, Tisza pedig
ellöki Pogányt, akinek felreped a szája. A másik
katona puskatussal, szitkozódva próbálja eltávolítani a nőket, de nem megy. Visszarendeződnek a
gyilkosok.
POGÁNY

Hát jól van. (hátra szól a negyediknek) Megvan
már az összeköttetés? (a katona válaszol, hogy
„megvan végig”) Kegyelmes úr, ütött az utolsó
óra. (a hallban lévő óra ekkor valóban üt, 6 órát.)

(A gyilkosok megint előrelépnek, hogy taszigálják
a nőket, de Tisza előreugrik, hogy megragadja
Pogány puskáját, amivel Denise felé tart. Sortűz
dördül el, nagy füst keletkezik, Denise és Tiszáné
sikítanak, Tisza a padlóra zuhan, Pogány még a
földön is belelő, ahogy a többiek is vaktában tüzelnek. Denise megsebesül, vérzik az arca, Tiszáné elájul. A gyilkosok elmenekülnek a füstben.
Mikor oszlani kezd a füst Denise odakúszik Tiszához, akinek haslövése van.
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DENISE (önkívületben, sírva)

TISZA (elhaló hangon)

Ennek így kellett történnie. (kileheli lelkét.)
(Denise zokogva ráborul. Füst borítja el a színpadot. Felcsendül a dal)

Pista bácsi! Pista bácsi hallasz engem?!

A.B.F.R.A.

A túlvilágra visz a csónak, vár az Isten mosolya,
Nagy tetteid mementója e gyászos földön itt maradt.
Nyugodj békén, Tisza István, nemzetünknek nagy fia,
A boldog feltámadásnak szilárd reménye alatt.
Elmentél, s veled a korszak, miben rend volt, s oltalom;
S veled, minket magyarokat a huszadik század meghaladt.
Istenünkhöz szól e dallam, ki mellett állsz jobb oldalon,
A boldog feltámadásnak szilárd reménye alatt.
Magad voltál a sokat megélt, ezeréves Magyarország,
Mely szíveddel együtt, több kis részre széthasadt.
Bízva bízzál édes hazánk, akármily is ma a formánk,
A boldog feltámadásnak szilárd reménye alatt.
Tizenkettedik jelenet

DENISE (sírva de idegesen)

Eloszlik a füst a dal végére, Denise a vérfolt
mellett zokog 1919. március 21-én éjszaka, Olga
vállára borulva, aki szintén sír. A többiek megrendülve állnak körülötte. Lehár nincs a szobában. Kintről éles zajok hallatszanak.

Takarodjon innen maga szörnyeteg! Hát magának
semmi sem szent! Undorodom magától.

MOLNÁR (megindulva)

POGÁNY (fel alá kezd járkálni a lemerevedett

Nehéz ezek után megszólalni. Borzalom, ami ezzel
a szegény emberrel, ezzel a nagy államférfivel történt. (felkapja a fejét.) Mik ezek a zajok? (min-

denki hallgatózni kezd, még Denise is elcsendesül.)

NÁBOB

Ugye nem az, amire gondolok? Gyorsan! Pakoljanak össze mindent, mert nem sokára...

(nem tudja befejezni a mondatot, mert a Lenin
fiúk, élükön Pogánnyal, berúgják az ajtót. Denise
és Olga felsikítnak, mindenki lemerevedik. Olga
Molnárhoz bújik. Pogány maga mögött két fegyveressel besétál. Dohányzik.)
POGÁNY (gúnyosan)

Szép jó estét kívánok. Lám-lám, milyen fura az
élet, hogy ilyen hamar újra találkozunk (Deniset

méregeti.)
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RÓHEIMNÉ

Nyomatékosan kérem uram, hogy távozzon a házamból.

jelenlevők között.)

Szép kis gyülekezet, mondhatom. Fél éve sem volt
másképp. Csakhogy most már népbiztosként én
parancsolok, s nem holmi burzsoá hulladékok
mondják meg mit tegyek és mondjak. Úgy értesültem, hogy itt valamiféle reakciós gyűlés van.
Valami szeánsz, annak a szerencsétlen Tiszának
az emlékére, aki csak azt kapta, amit megérdemelt a sok szenvedésért. (elgondolkodva) Mondjuk Károlyi se jobb.
Lehet, hogy őt is megölöm. (nevet.) Mik ezek a
papírok itt?
MOLNÁR (idegesen)

Ahhoz magának semmi köze! Azonnal tegye le a
munkámat, és a kottákhoz se nyúljon!
POGÁNY

Fogalmam sincs, hogy ki maga, de én pontosan
azt csinálok, amit csak akarok. Mert én vagyok a
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hatalom. (köp egyet, majd hátraszól) Felgyújtani
ezt az egész kócerájt!

(A Lenin-fiúk elkezdik bedeszkázni a kijáratokat,
és benzinnel locsolni a házat. Denise a Nábobhoz
szalad.)

(Odarohan Olgához a karjába veszi. Olga kinyitja
a szemét, megcsókolják egymást, és Molnár vele
együtt kimegy az égő házból. Lehár még mindig a
kottákkal foglalkozik, a Nábob és Denise kimennek. Pogány ébredezni kezd.)

DENISE

POGÁNY (a fejét fogja, és megy Lehár felé, már

Miért kell az ideológiáknak mindent tönkretennie,
ami régen szép volt és jó?! Miért kell lerombolni
azt, ami a századok alatt organikusan alakult ki?!
Pista bácsinak igaza volt, ez már egy másik világ,
mint amit mi ismertünk. Undorodom magától.
Amióta csak elkezdődött, maga féle söpredéket és
gonoszságot hány magából ez az új század, a huszadik. Mit akar tőlünk? Mi nem csináltunk
semmit.
POGÁNY

Semmit?! És ha szabad megkérdeznem ez itt mi?
(felemel egy oldalt a darabból). Nekem eléggé reakciós propaganda anyagnak tűnik, amiért az itt
és most általam vezetett statáriális bíróság ezennel
golyó általi halált ró ki mindannyiukra. (színpadiasan) Fellebbezésnek helye nincs!

(A nők sírni kezdenek. Hirtelen a karzatról Lehár
fejbe dobja Pogányt a gitárral, aki ettől megzavarodik. Molnár gyorsan behúz neki egyet, amitől
elfekszik. Lehár lerohan a lépcsőn. A Leninfiúk
közben lángba borítják az egész villát. Fegyverdörgés hallatszik és a Lenin-fiúk elmenekülnek.
Belép Horthy.)
HORTHY (lélekszakadva)

Gyerünk, el innen, itt nem biztonságos. Néhány
megbízható emberrel eljöttem ide, mielőtt vidékre
indultunk. (Pogányra néz.) Gondoltam, hogy ez a
senkiházi ide fogja tolni az ocsmány pofáját.
Igyekezzetek. Mindjárt omlani kezd a ház.
LEHÁR

De mi lesz a művünkkel? Olyan tökéletes lett!

(próbálja összegyűjteni a szanaszét heverő papírokat Molnárral együtt.)
NÁBOB (próbálja elrángatni őket, kezében Deni-

sevel. Róheimné már kiment.)

Erre nincs időnk. Az életünk fontosabb, mint ez
az ügy, vagy ez a darab. Tisza és Ady is azt
akarná, hogy menjünk. Siessetek.
MOLNÁR

Ez életem fő műve, kérlek ne. (meglátja, hogy
Olga elájul) Olga!

minden ég.)

Te megátalkodott. Azt hiszed a forradalom útjába
állhatsz. (rászegezi a fegyverét.) Hát, akkor hogy
stílszerű legyek, ütött az utolsó óra kegyelmes úr!

(már épp lőne, mikor Horthy puskatussal leüti, és
elkezdi Lehárt kifelé vonszolni.)
HORTHY

Gyere már Ferenc, hagyd azt. Mindennek vége.
Ideológiák ellen nem küzdhetsz tollal! Ez szélmalom harc!

(Horthy kimegy és Lehárt is vonszolja kifelé. Lehár kitépi magát és megáll az ajtóban kezében egy
utolsó papírral, amit, miközben elmondja a végszót repülőként bereptet a tűzbe, amiből Pogány
már nem tud kimenekülni.)
LEHÁR

Az igazság kimondása sohasem szélmalom harc.
Legfeljebb Tisza-virág!

(Kimegy Lehár is, Pogányra pedig rázúdulnak a
lapok, és befedik tűzzel, amiben elég, mintha isteni igazságszolgáltatás lenne. A lemenő függöny
szimbolizálja a ráomló égő házat. A szereplők kijönnek a függöny elé, és eléneklik a Himnuszt.)
Függöny. A darab vége.

A SZÍNDARAB TÖRTÉNELMI HÛSÉGE
ÉRDEKÉBE HASZNÁLT SZAKIRODALOM
Vermes Gábor: Tisza István (Osiris, 2001);
Östör József: Tisza István Saját Szavaiban (Auktor,
2006);
Csere Péter: Gróf Tisza István meggyilkolása (Unicus,
2013);
Károlyi Mihály: Önéletrajz: Hit illúziók nélkül
(Európa, 2013),
Parlamenti Almanachok,
valamint Ady Endre Rohanunk a forradalomba, illetve
Magyar jakobinus dala, című versei.
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VERSEK

Hervay Tamás versei
ÚT A JELENBE

GRÉTI RINGATÓ

Messzi a gyermekkor,
De néha ott vagyok,
Akkorán látom önmagam.
Szól apám, anyám,
Szemem ragyog,
Vígan elkacagom magam.
De jó, de jó is visszanézni.
A múltba feledkezni egy kicsit.
A feledettet felidézni,
S feledni jaj, a mostanit.

Ring a Gréti,
Ring a tó,
Zeng a Gréti-ringató!

De mért csak eddig mennénk vissza?
Gyerünk, lessük, keressük őseink!
Keressük meg, mit ők kerestek,
S találtak meg múlt mélyein.
Mert volt jobb, szebb idő is,
Nem mint ez a mocskos jelen.
Tiszta lélekkel tiszta szívvel,
Éltek rég egyenes emberek.
Van hát remény! Hisz’mi jó volt,
Visszahozható annak ki szeret!
Gyerünk hát vissza a jelenbe!
De Te, nem kell, mocsok legyél!
Fürdesd szíved a szeretetben
Lelkedben szeretetfénnyel élj!
Vígan kacagni tán már nem tudsz,
De mosolyod még mindig lehet.
Jó szóra nyíljon szád, s ha nézel,
Nyugalmat, derűt árasszon szemed!
Apád, anyád, ha a múltban nézed,
Szólnak: Ne félj! Itt vagyunk veled!
Veled vannak s minden őseid,
Kik egykor valának nagyok.
Benned tovább úgy élnek,
Ha cselekszed, mit szentek, s angyalok.
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Zúg a hullám,
Ring a tó,
Reng rajta a kishajó.
Ring a hajó,
Ring a tó,
Zeng a Gréti-ringató!

GRÉTI LOVAGOLTATÓ
Lassan léptetnek a vének.
Így ügetnek a legények.
Így vágtatnak a vitézek,
Hogy érjenek Grétikéhez.
Vágta lovam vágta vágta!
Odaérjünk valahára.
Kicsi Gréti várván várja,
Ülhessen lovunk hátára.
Poroszkálunk, léptetünk,
Grétikéhez így megyünk.
Így ugratunk hoppla-hó!

Majd megállunk: Hő-ha! Hó!

Grétike a kedvesem lányának 2 éves gyermeke,
a fél-unkokám.

VERSEK

TANNOURY DÁNIEL VERSEI
AZ ELSÁPADT NOVEMBER
Szertefoszló emlékek kenődnek szét
a fémes hidegben.
Köröttem lágyan ringó percek
olvadnak össze csendben.
Homályba bomló arcomon
megfeszül minden erezet.
Feketén füstölgő felhők terhe alatt
az égbolt színacél páncélja megreped.
Már nem mondanak mesét
a ragadósan magányos régmúlt éjszakák.
Halkan egymás ölébe omlanak
fényszilánkok szabdalta bronzfürtös akáciák.
Patakokat sír a Hold.
S a földön ezernyi csillag csontváza hever.
-Magam vagyokA vacogó világ selyemingje alatt
az elsápadt november.

PITVARZAJ
idegen,
halk fülzúgás teszi zavarossá
az alaktalan csönd hullámsodrását.
remegő pitvar,
tompa pulzus-zaj,
néhány,
koponyába rekedt hangforgács.
áttetsző szemhéjakon keresztül
tisztán látható ahogy a retinán
lassan kirajzolódnak
a domborodó szinuszjelek hegygerincei,
türkizzöld íriszed ahogy vöröslik,
egyre lüktet,
fölizzik a szövet
a láthatár horizonttengelyén
egyre jobban szédülsz,
ahogy a fókuszpontok semmibe szűkülnek
meghasadt tekinteted szertefoszlik
arcod mozdulatlan tájképén.
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VERSEK
MEGOLDÁS
az arcod állóvíz, ahogyan alszol
néma merengésként tekintetem
koncentrikusan gyűrűzik benne.
finoman metszett mandulaszemek,
falfehér, ránctalan bőr, egy oda
nem illő anyajegy az orrod hegyén,
ajkaidon halkan dorombol az
elkenődött holdfény. komoran
hallgat minden, a lábam alatt
szétfolyik majd sűrűvé alvad a csend.
a némaság minden részlet közé
begyűrődött. észre sem veszem, hogy
egyre távolabb kerülnek egymástól
szétszórt végtagjaid. ezt ma már nem
lehet helyre hozni, túl késő van.
remélem a pokróc amiben fekszel
egy estére legalább
összetart.

INKÁBB NEM
a szoba közepén újságpapírt égetsz, s
a füst habjai szaggatott,
fehér sodrásban szűrődnek ki a kulcslyukon.
én meg az ágy szélén ülve tépkedem
a félreértésektől hólyagos falat.
– valamiképp te is hasonlóan nyúzod a bőrömet –
a tekinteted átfut a szobán,
rajtam meg keresztül,
ha egy pillantás mégis összegabalyodik
egymásra nézésünk eredménye
rutinszerű felhígult mosolygás.
megkérdezed, van-e nálam papír,
mellém ülsz,
most egymással szemtől-szembe, mint
két párhuzamos vonal,
akik optikailag mindig,
de a végtelenben sosem találkoznak,
karodat mozdítod,
csontok, izmok és inak lengésben,
majd a kezedet a számhoz teszed,
letapogatsz, szavakat keresel,
a nyelvem görcsben,
inkább nem mondok semmit,
amúgy is mindig lusta voltál összetakarítani
a mondatok végén hagyott szótörmeléket.
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