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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 leánykájá-
nak vizsgaruhát kellett venni. Elindult, felüdült a 
Török fürdőben, egy kocsma elől elszállított egy 
bérkocsit (már 16 pengő volt a taxaméterben), be-
ment a Csikágó kávéházba, megírta a pünkösdi 
tárcát, melyet a segédszerkesztő loholva vitt a fő-
szerkesztőnek. Megebédelt a London szálló étter-
mében, ahová utána szállingóztak tanítványai és 
fegyverhordozói, s ahol feltette az est kérdését: 
 – Milyen lehet négy deci? 

„Milyen lehet, hogy fest? Milyen a külze-
te?... 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. 

– 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 iro-
dalmi élet képei egyetemes magyar hősénekké 
magasztosulva. 
 Szindbád 55 évesen elmerengett saját múlt-
ján, 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 csu-
kott szemekkel –, hogy volt egy másik Magyaror-
szág” (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 dolgo-
kat művelnek, pl. trafikot nyitnak. Amíg azonban 
nem késő, Szindbád elárulja hű követőinek a tit-
kot, „amelytől a haza szenved, annyi, hogy Ma-
gyarországon 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 elisme-
rően 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 ma-
napság. 
 „– Mi lenne, a fiatalok sportolnak, úszni és 
síelni járnak, s más ilyen, állítólag egészséges, 
gyanús dolgokat művelnek. De mi ketten Szind-
bád úr, ha nem vagyok szerénytelen, mi tudjuk, 
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hogy fiatal költők számára egyetlen egészséges do-
log az irodalom és a kávéház” (76). 
 Ede tudta, hogy Petőfi úr a Pilvaxba járt és 
nem síelni, Vörösmarty úr nem a strandra járt, ha-
nem az arany Ökör-höz „az irodalom legyen hűsé-
ges önmagához, törvényeihez, légköréhez, ételei-
hez, italaihoz, életmódjához…” (77). 
 Szindbád nem hagyta el a hazát, neki „az iro-
dalom 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 Ma-
gyarország 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 tarto-
mánya 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 ne-
héz vizéből és magyar lett” (91). 
 Márai folytatta Krúdy nemes hagyományát, az 
olvasásról. Csak olvasson tovább kedves kis-
asszony, mondta Krúdy Álmoskönyve előszavában 
vagy utószavában. Márai szerint nem baj, ha ke-
vés 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 tapasztal-
nia, amit a kedélyes Bécs vagy a gőgös Felvidék 
nyújtani tud, aztán mindent el kellett kissé felej-
teni, „hogy írni tudjon, mikor egy bizonyos hangot 
hallott, s derengeni kezdett a látomás mint a déli-
báb – a látomás, melyben elfért Magyarország” 
(116). 
 Így írt Máray. Magyarországot írta meg az ih-
let aranyködében, s a magyar embert, a jó embert, 
olyan megértő szeretettel és annyi hamu alá rejtett 
humorral, hogy olvasás közben keményen tartot-
tam magam, de amikor a kis kelt tésztánkat da-
gasztottam és lelkemmel újra felidéztem a köny-
vet, a sírás meg a nevetés két oldalról támadott 
meg és a ruhám ujjába töröltem a szememet. Pe-
dig, ahogy a nyomdász mondta a kefelevonatot lo-
bogtatva a főszerkesztőnek, hogy „kiadjuk ezt Fő-
szerkesztő úr, hiszen hat flekken át nem történik 

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 Ma-
gyarországot és keresi a Boldogság szigetét. Má-
rayval végig sétálva az úton meg fogja találni. 
 A könyvet Dr. Kékes Katalintól kaptam aján-
dékba, akinek köszönöm a lelkemre szabott él-
ményt. 

(Szerk.) 
 
 

Agócs Károly 
 

A FEKETE KRISTÁLYGÖMB 
 

Holnap Magazin, 2015. 
 

 
 

A könyv borítója 
 

A közel kétszáz oldalas könyvben négy hosz-
szú elbeszélés és 15 „Miniatúra” olvasható. 

Ajándékba kaptam a könyvet és érdeklődés-
sel vettem kézbe az ízléses külső borítóba bújta-
tott lapokat. Mindent elolvasok, ami az asztalomra 
kerül, az ajándékkönyveket leginkább, mert tu-
dom, hogy az ajándékozó üzen nekem a sorokkal 
és a sorok között. 
 Miért kaptam pont ezt a könyvet? Gondolkoz-
tam, 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 sze-
relmi 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 érzelmek-
ről, gondolatokról szól. Nem annyira Tolsztoj Leó-
ra vagy Franz Kafkára gondoltam, mert az ő írása-
ik lélekelemzők, de az ő korukra érvényesek. Sze-
pes Mária regényes esetleírásai és az erotikus tár-
gyú regények jutottak eszembe, ahol a kort és a 
társadalmi állapotokat illetően egy fikarcnyi fo-
gódzót sem találunk. Igen, gondoltam aztán, de 
ezek mindegyike írás, de nem irodalom. Ha iroda-
lom, gondoltam tovább, olyan, mint az őrült 
Woyzeck lelki betegségének és tetteinek leírása 
és inkább hat a színpadi meg filmrendezők fantá-
ziájára, mint az enyémre. A lélek önmaga, testünk 
csak mintázatát viseli. Olyan jó lenne a lélek sor-
sáról olvasni anélkül, hogy a társadalmi élet csöp-
pet sem vonzó pecsétjével elrútítaná. Jó lenne er-
ről igazi, jó könyvet olvasni, olyat, amit nem lehet 
letenni, amitől kezünkben tartva elköszön a leme-
nő nap és ráköszön a hajnalsugár. 
 Megértettem, hogy az ajándékozó jó könyvet 
akart nekem adni, olyat amilyenre vágytam. 

Az író megfejtette a próféták sorsát, akik fi-
atalon vonzzák maguk közé a tanítványokat, de 
meghasonlott vagy szürke öregség a sorsuk. Cso-
dálatos erővel közvetíti az „egyetlen kivételt” az 
istenfiúságot. 
 Érdeklődésemet A Pegazus különlegesen le-
kötötte. Petőfi és Ady misztikája forrt össze a tör-
ténetben és vált társas kapcsolatba a költőt vendé-
gül 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 csap-
kodó esőről, mint a kötet írója. Pedig csöppet sem 
törekszik stilisztikai bravúrokra. A legjobb ma-
gyar irodalmi hagyományt követi, az egyszerű bő-
vített és összetett mondatok ritmizáló rendjét. 
Ezért esett jól az olvasás, mert muzsikált a köny-
ve. 

Talán közel hozza hozzánk az író zárkózott 
személyiségét, ha könyvéből megemlítjük azokat 

az írókat, akiket idézett: Nathaniel Hawthorne, 
Francois Mauriac, József Attila, Petőfi Sándor, 
Ady Endre, Pilinszky János, Franz Kafka, So-
merset Maugham, Albert Camus, Schopenhauer.  
 Humora a Miniatúrákban bontakozik ki. A 
Tökéletes bűntény c. három és fél soros sztorit fel-
olvastam 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 hajla-
mos a vanitatum vanitas kelepcéjébe esni, s hajla-
mos 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 Debre-
cenben élő Bíró Lajos a mitológia kérdésköréről, 
szereplőiről, a mitikus tárgyakról, földrajzi he-
lyekről, stb. Összevetette a magyar anyagot a fo-
lyamközi, az egyiptomi, a görög, latin, az ural-
altáji, sőt egyetemesen eurázsiai elemekkel, ada-
tokkal. 

Kis fejezetekre osztotta könyvét, így megy 
előre, araszolva. A kis fejezetek megírási módja 
esszé-szerű, könnyen érthető és magában hordoz-
za a továbbolvasás vágyát. 

Foglalkozik a kultikus szokásokkal, gyermek-
játékokkal, a hét napjaival, a Délsziget, Aranyor-
szág meg egyéb mitikus helyekkel. 

A sok kis esszé egy-egy nagyobb témakörben 
gyűlik össze, ami a hatalmas terjedelmű tartalom-
jegyzékben szépen tematikusan foglal helyet. 
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A mű végén 98 oldalas hivatkozások találha-
tók. 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 gaz-
dagítanák könyvét. 

Mindez nem von le semmit a mű értékéből, 
amely lehet, hogy pontosan azért jó, mert elfoga-
dott, közismert elemzések eredményein és népköl-
tészeti, néprajzi ismereteken nyugszik. 

A mű jó szerkezete és könnyen kezelhető vol-
ta 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 ko-
rai időkben eleink még világos istentudattal ren-
delkeztek és ehhez a Bíró Lajos tollával is reme-
kül megírt istenes v i l á g k é p  társult. A hitre 
a hitetleneknek van szükségük, mivel nincs isten-
képük, istentudatuk a lelkük mélyén. Az istentu-
dat 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 kö-
szönöm az olvasás élményét a szerzőnek és PhS 
Tóth Mónikának az ajándékozónak. 
 

 
 

A könyv borítója 

 

Kiss Dénes 
 

DÖNTÖGETETT KERESZTJEINK 
Püski K. 2016. 

 

 
 
 A költő örökösei adták ki a költő hátrahagyott 
írásaiból válogatott kötetet. Tanulmányokat, esz-
széket, tárcákat, novellákat közöltek, a Függelék-
ben pedig László Gyula és Beke György írásait. 
 László Gyula a szlávok Kárpát-medencei ré-
gészkedésének megtévesztő irányzatát írta le rövi-
den, de nagy szakismerettel. 
 Beke György életmű elemző beszélgetést foly-
tatott Kiss Dénessel, s ennek elolvashatjuk írásos 
változatát. 
 A tárcái között találtam olyan kicsengésű írá-
sokat, amelyet ma TV-ben, rádióban rendszeresen 
fel kellene olvasni, mert nevelésről, nyelvrokon-
ságról, Olimpiáról, a média túlkapásairól, stb. 
szólnak és szomorú, hogy 2007 óta egyfolytában 
aktuálisak (Nyelvőrzés, Katalán talány, Háttérsu-
gárzás, 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 össze-
foglaló szavához a n y e l v f i l o z ó f i á h o z .  

Az Eredendő ártatlanság (nincs magyar filo-
zófia) 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 mun-
kásságát, s a „játékos nyelvész” fogalomig jutot-
tak el. László Gyula és Dümmerth Dezső fedezték 
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fel benne a nyelvfilozófust. Kiss Dénes nem ke-
reste a g y ö k  alapokat a nyelvben, de nem is 
ragadt le a hangtannál, mint a finnugrászok, ha-
nem a szavakat alkotó értelmes szóelemekből pl. 
’fog’ vagy ’fa’ a filozófiai elemzés módszerével, de 
költői eszközökkel irodalmat alkotott, mintha ját-
szana az elemekkel. 

 

ló ló ló 
lóduló 
lóhátáról 
földuló 
ló ló ló 
lopva jár 
hol ló a ló 
hol madár 
elloholó 
lóhalál         (228. old.) 

 

Számomra meghatározó erejű volt nyelvtuda-
tos költészete, mert egész életemben kerestem a 
választ, hogy hazánkban miért a költői és miért 
nem a filozófiai irodalom virágzott. Erre én (disz-
szertációban) azt a választ adtam, hogy volt filo-
zófiai irodalom, de ez költői szinten öltött testet. A 
magyar irodalom nem más, mint a magyar ősi böl-
cselet 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 „Bá-
bel előtt” érintette meg a régi magyarokat. Szá-
momra 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 köl-
tészet.  

Ennek a lelkileg és nyelvileg jól megalapozott 
életműnek lehetett természetes kicsengése, hogy 
egy-egy költői sorát, gondolatát, szójátékát toposz-
ként 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 ki-
tűnően szerkesztették és egyik írás vonzza a má-
sikat. Olvasni kell, letehetetlen, lelkünket, eszün-
ket megmozgató mű, melyben felsorakozik a kor-
társ költők javarésze és idézetekben a klasszi-
kusok. 

Ezért a könyvet mindenkinek ajánlom, aki 
szeret olvasni és szereti a magyar nyelvet, és a 
magyar talentumot. 

A címlap verzóján nem tüntették fel a szer-
kesztő 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 SORSA 
 

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 ápolá-
sát, fenntartását, munkásságának ismertetését 
szolgálja, amely okból évente pályázatot hirdet 
meg, valamint weboldalán és az interneten ta-
lálható Magyar Irodalmi Lapon 
(www.irodalmilap.net) folyamatosan közli a nagy-
szerű író-költő és nyelvkutató – „nyelvfilozófus” 
(Dümmerth Dezső) – megjelent, de már nem hoz-
záférhető, 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 tudomá-
nyunk, mindig mások kárára teszi föl kérdéseit, 
noha ennek a megismerési struktúrának nem va-
gyunk 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 pre-
asztronautikai 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 kristályko-
ponyákkal, a Tayos-barlang körüli rejtéllyel, a vi-
lágban számos helyen megtalálható piramisokkal 
stb. kapcsolatban. 
 

Szeretnénk felhívni a figyelmet ezekre a nagyrészt 
továbbra is tisztázatlan kérdésekre. Nem célunk 
azok minősítése, értékelése – csupán arra szeret-
nénk figyelmeztetni a kutatókat, hogy ezeken a te-
rületeken még bőven akad tennivalójuk! 
Reméljük azt is, hogy az 1990-es évek óta történ-
tekkel 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 átvilá-
gítás, a „rendszerváltás” valahogy elmaradt – 
még egyetlen ilyen lépés sem történt 1989 óta... 

 

Írásunkban Däniken1 izgalmas, figyelemfelkeltő 
témáin megyünk végig, rövid címszavak, gondo-
latfelvetések segítségével. Néhány esetben ma-
gyar vonatkozású képekkel, rövid magyarázattal 
egészítjük ki az általa több mint húsz éve le-
írtakat. 
                                                 
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 ké-
sőbb használt írásrendszerrel készült, ráadásul hi-
bás. 

A kezdő jel ott RÉ napszimbóluma – ezért a fel-
irat 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 tartal-
maznak...) 

E. v. D.: A nyilvánosság elé csak akkor kerül-
hetnek majd, ha már mindent eltüntettek, ami a 
régészet szent dogmáit megzavarhatná? 

 

Kheopsz „bárkája” (a 30 m hosszú „hajó” feltehe-
tően 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, Gorna-
ja Shoria hegye /Dél-Szibéria/) is találtak hatal-
mas mesterséges kőalakzatokat /megalitokat/, pi-
ramisokat. A „szakértők” feltételezik egy „nega-
tív mágneses mező” és a „magashőmérsékletű kő-
olvasztás” 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) 

 

 
 

Erdélyi párhuzam: piramis Magyarkiskapuson 
(Kalotaszegen) 

 

 
 

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? 

 

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 Tör-
pévé, majd „vissza”. 

 

Knósszosz (Minosz-palota)  
Rejtélyes óriási tárolóedények: ókori „repülőgé-
pek” hajtóanyaga tárolására készültek? 

 

Málta prehisztorikus rejtélye (taligák-kocsik kerék-
nyomai, vágásai – mélységi ugrásokkal, megszakítá-
sokkal) – a völgyek keletkezésének ideje: 
i. e. 600 000? 

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

 

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

Sziklába vágott templom: az „alvilág bejárata”? 
Nap-kő, kő-hajó 
Felkelés a spanyol hódítók ellen – az aranykin-
csek elrejtése 
Az inka történelem és művészet leletei, tárgyai 
közül szinte egy sem látható a helyi múzeumok-
ban (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” Dél-
Indiában 

– melyet állítólag Krisna ’formált’ 
Földönkívüli eredetű (különleges összetételű, csil-
logó) kődarab a Szovjetunióból /1976/ 
 

 
 

Hatalmas golyók a homokkőrétegben 
(Moeraki Beach, Új-Zéland) 
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Különös gránitgolyók (Costa Rica) 
 

 
 

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... 

 

„Hanglemezre hasonlító” kínai kőtáblák 
Feliratai „megfejtetlenek” – Csum Um Nui pro-
fesszor 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, szerá-
peum) 
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 régé-
szettudományunk erről semmit sem akar tudni... 

Szent geográfia (szakrális földrajz) 
Ley-vonalak: az egyenes vonalban elhelyezkedő, 
-ley-re végződő helységnevek alapján kapták ne-
vüket 

 

Extern-kövek: 30 m magas, viharvert sziklator-
nyok (zarándokhelyek) Angliában 
Egy gnomon (mutatópálca) jelzi a nyári napfordu-
lón felkelő Nap helyzetét 

A germán napkultusz szentélyei az ún. 
Boronáscsillag-kövek? (Tehát nem kereszté-
nyek?) 
Talán itt (a Teutoburg-i erdőben) állt a szász axis 
mundi (világoszlop, világtengely)? 
Ez hajdan elvarázsolt vidék volt 

 

Dűlőnevei: Bente /jelentése: rétség vagy kanyar/, 
in den Bangern /a gyümölcsösben, a „félelmetes-
ben”/ 
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). 

 

Az alvilág    (egy titkos világ) „bejáratai” 

Mount Shasta /szanszkritul: ’a szent egylet he-
gye’/: egy vulkanikus hegy Kaliforniában 

Indián legendák tárgya. A titokzatos város egy 
hajdani föld alatti birodalomhoz, Agarthához2 tar-
tozott? 
Cuzco (Peru) befalazott föld alatti labirintusa (be-
járat egy titkos világba?) 
a Szfinx mint kapu a titokzatos országba (alvi-
lágba?) 
Szudánban a bányatársaság nem akarta megfizet-
ni a régészeti feltárás költségeit (aranyat akkor ott 
nem találtak) – ez érthető, ám az nem, hogy miért 
temették be a tárnát, melyben olvashatatlan hie-
roglifákat tartalmazó kőfalat találtak. 
Egy törökországi bejárat „nyoma”. 

 
 

                                                 
2 Agarthával kapcsolatban E. v. D. a babiloni napistennnek, 
Bel-nek szentelt hegyről (Bagistanus) beszél. Az ottani nap-
isten(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 kö-
zötti. 

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) 

 

 
 

A kristálykoponya ma  
a londoni British Museumban áll 

 

A csillagok geometriai üzenetei vírusokban (mint 
információtárolókban)? 

Földi vírusok DNS-ét a földönkívüliek manipulál-
hatták? 
Az ún. „napszél” hajtotta a vírusokat az univer-
zumban? (Szállítóik: a metor/it/ok.) 

Tunguszka /az evenkek földje/ titka 
Tűzgolyó, gombaformájú felhő, iszonyatos lökés-
hullám, kicsavart fák: meteorit becsapódás? 
Antianyag, fekete lyuk – vagy Földön kívüli űr-
hajó (A. Szolotov szerint)? 

 

Halember vagy földönkívüli? 
A mezopotámiai Oannes (U.AN.NA), az emberek ta-
nítómestere – és párhuzamai. 
 

Víz alatti démonok városa és ûrbéli városok 
– pl. Hiranyapura = arany város, Brahma építette (ó-
indiai szövegekben fordul elő – lásd pl. a 
Mahabharata-ban) 
Aszurák (démonok) és Arjuna csatája  

Indra (ég ura) léghajóját adta Arjunának (a léghajót 
Matali irányította) 
Az özönvízszerű esőt Arjuna felszárította 
A forgó (űrben úszó) űrváros a földre hullott (a hatal-
mas pasaputák segítették Arjunát) 
Maya (az aszurák építőmestere) a legöregebb pandava 
(Yudhisthira) számára arany gyülekezési termet ké-
szített 

Szabha (emberek gyülekezése) Vimana (repülőgép) 
Gaganacara (levegő)   Vaihayasi (repül)  
– a modern technika tette lehetővé ezen kife-
jezések értelmes fordítását a mai ember számára! 

A dicső időkre, a váratlan katasztrófára már csak a le-
gendák emlékeznek 

Narada, régi hagyományok (bölcs) tudósa 
Virágzó civilizációk léteztek egykor a Földön? 

 

Mária-jelenések: közvetlen kapcsolat a földön-
kívüliekkel? 

’Az eléggé fejlett technológia nem különböztet-
hető meg a mágiától.’ (A. C. Clarke) 
Misztikus isteni jelenések (nem teljesen váratla-
nul bukkannak fel hosszas MEDITÁCIÓt végző, 
nélkülözéseket megélő személyeknél). 
Nincs magyarázat rájuk (technikailag). 

 

Fatimai napcsoda 

(a portugál Lucia de Santos, Jacinta Marto és Fran-
cisco: hatszor találkoztak egy erősen fénylő nőalak-
kal). 

1917. okt. 13.: „világító golyó” Keletről Nyugat-
ra (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 meg-
remegett, színes fénykaszkádokat lövellt ki magá-
ból, a sötét felhők eloszlottak (E. v. D. szerint ez 
inkább technikai hátterű jelenség – s nem misz-
tikus!) 

 

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 ket-
tévált – kb. 15 perc (vagy 45 perc) múlva eltűnt a nyu-
gati horizonton. 

További párhuzamok: a perui Orejana-mítosz, a 
szudáni Dogon-hagyomány, az új-zélandi Maori-
legendák mozgó „csillagai’, a medzsugorjei jele-
néssorozat, a kairói kopt templom (1968. ápr. 
12.): fényfolt a templom felett, jelenés Montichia-
riban (Felső-Olaszország, 1969): Mária-alak, 12 
fénylő csillag, koszorú formában, kék oszlop. 
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E. v. D. szerint ezek földönkívüliek beavatkozásai 
– de miért vallásos-misztikus köntösben történ-
tek? 

C. Sagan (csillagász, US, 1973): „Egy fejlettebb 
technológia, melynek alkalmazását mi nem tud-
juk megkülönböztetni a mágiától.”  
J. Deardorff (fizikus, Oregon, 1986): csak korlá-
tozott kapcsolat, csak bizonyos információkat 
akarnak átadni. Céljuk a politikusok, katonai 
szakértők, tudósok távoltartása. 
Az Ószövetségben a „csodák” váratlanul követ-
keznek be (kivéve persze a sorozatos jelenése-
ket), gyakran van technikai alapjuk. 

 

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) 

 

 
 

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) 

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 (hal-
farokkal), kutyafejű lovak (halfarokkal),  
skorpióemberek, szárnyas sasfejű emberek, szárnyas 
géniuszok 
 

 
 

Sasfejû, szárnyas, embertestû lények 
(Ankarai Múzeum) 

 
 

Állati maszkok divatja (viselői hitték: az állat tulaj-
donságát is megkapják ezáltal). 
Enkidu is félig állati lény volt (lásd a Gilgames-
eposzban). 
 

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 koz-
mikus katasztrófa elhárítására? 

A hengeres alakú és egyedi spektrumú Nereida a 
Neptunus kisebbik holdja4 – szokatlan, elliptikus pá-
lyájú keringése miatt befogott aszteroidának tartják. 

Névadója: Néreusz 50 lánya (a nereidák, akik 
tengeri istennők). 

 

                                                 
3 Nem tévesztendő össze a Plútó holdjával, a Charon-nal! 
4 A nagyobbik holdjának neve Triton. 



KÖNYVEK 

 68 

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 drasz-
tikusan megváltozott. Mintegy 65 millió évvel ezelőtt 
kihaltak a szauruszok és sok más állati osztály (pl. az 
ammoniták), így lehetővé vált az emlősök felemelke-
dése. 
580 millió éve (a kambrium kezdetén) is hasonló hir-
telen „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, fél-
resikerült evolúciós kísérlet lenne (a kövületekben 
megfigyelt élőlények testfelépítése ugyanis teljesen 
eltér6 a mai állatokétól)? 
 

 
 

Däniken „lejáratása” egyelõre a bevált módsze-
rekkel történik  
Pl. ha könyvének egy állításáról-feltételezéséről kide-
rül, 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? 

 

                                                 
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.) 

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 ol-
dalsó 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 tech-
nológiai fejlettségű civilizációk kereshetik, illetve ta-
lálhatják meg. 
 

A számítógépes hálózatok, a géntechnológia, a tele-
pátia, a teleportáció, a telekinezis, az űrhajózás isme-
rete révén már a földi ember is képes lehet ez utób-
bira. Ám nem megfelelő szellemi-erkölcsi-etikai szin-
tünk miatt könnyen katasztrófa lehet a vége, ha meg-
tanuljuk használni ezt az új technikát. 
De az is lehet, hogy más dimenziók felismerése, hasz-
nálata is szükséges mindezekhez. Szerencsére mi, em-
berek egyelőre még keveset tudunk erről – s így né-
hány generációig még biztonságban7 érezhetjük ma-
gunkat! 
 

Záhonyi András könyvismertetése 
                                                 
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 ha-
talmas profitot termelve korunk önző vezető rétegének, erő-
szakos 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) 
 

 
 

A könyv borítója 
 

„...kipusztíthatjuk önmagunkat – semmi sem 
történik. Bolygónk talán még szebb, még zöl-
debb lesz nélkülünk, s NEM LESZ SENKI, 
aki könnyet hullasson értünk.” 

(Szentgyörgyi A.) 
 

Főhősünk, Robinson (akinek neve nem véletlenül is-
merős – Defoe 18. századi regényének magányos 
szigetlakója is Robinson Crusoe-Kreutznaer) egy 
véletlennek köszönhetően megmenekült az 
atomrobbanás-szerű sugárzás hirtelen felerősödé-
se során (ugyanis éppen a biztonsági kamrában tar-
tózkodott). 
A „fantázia nélküli mérnök” (Robinson) egyedül 
vajon mit tehet a Föld nevű bolygón – áram, veze-
tékes víz, fűtés, állatok és társ – nélkül? 

A túlélés NEM AZ Ő ÉRDEME – inkább a vé-
letlené! De a túlélés minősége már igen: ami még 
működik, azt mind megtalálja... 
Defoe regényében a szigetet így hívják: a Re-
ménytelenség szigete. Valljuk be, jellemző név... 

Ami rendelkezésére áll: revolver, autók, benzin, 
ruha, konzervek, gyógyszer, vitamin, cigaretta, le-
vegő stb. – minden, ami a hosszú távú létfenn-
tartáshoz kell.  

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 le-
írtak (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 biz-
tosítja számára a civilizált körülményeket. Így ma-
rad egy kis ideje, hogy végiggondolja, mihez kezd-
het EGYEDÜL a Földön, „magányos szigetén”. 
Átértelmeződött számára sok fogalom – köztük az 
áruházból lopás, a meztelenség, a játékszenve-
dély, a mosás szükségessége (ha van bőven az 
áruház polcain, minek pazarolni az értékes vi-
zet?). 
Szükségét érzi, hogy naplót vezessen.  

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

 

Lehetséges, hogy az emberiség váratlan pusz-
tulása nem volt szükségszerű. De vajon: nem volt-
e időszerű?  

A növények és a baktériumok, vírusok, egysej-
tűek, amőbák stb. szintén túlélték a vészt. A re-
dukciós folyamatokra ugyanis serkentőleg hatott a 
tragédia, csak az oxidáción alapuló létfolyama-
tokat zúzta szét. A hemoglobin a halál közvetítője 
volt, a klorofil az életben maradás záloga lett. 
Legalábbis egy ideig, hiszen a két folyamat egy-
mástól elválaszthatatlan. 

 

A gondolkodás szakértõi 
(A Robinsont meglátogató /túlságosan is racionális/ 
földönkívüli látogatók eszmerendszere)    
 

Az élőt és az élettelent azonos törvények moz-
gatják – 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 gon-
dolatában. 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 el-
lenük fordítva „győzi le” a betegesen racionális, 
gépies, lelketlen – ám igazságos – földönkívüli-
eket. 

 

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 érzel-
mi 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: „job-
ban tudja nálam...”. Ugyanis nem tudja jobban, 
csak azonosan. 
A neurózis helyi (földi) betegség, s nehezen gyó-
gyítható... 

 

Értelmetlen fogalom pl. az „EMBER” – aki képes 
önpusztításra, mások megölésére..., aki előre látja 
a következményeket, mégse úgy cselekszik, aho-
gyan 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 más-
honnan nézve előre látható veszély). 

 

Földi kortünet – ma    (inkább kórtünet...): 
Bizonyos filozófiai iskolázottsággal bárki a pályán 
maradhat. A legegyszerűbb ismételgetni a(z aktu-
ális) világnézetnek megfelelő nagy elődöket (per-
sze „hígabban’, nehogy plágiumnak tűnjön... 
Az új jelenségeket (ha már nem lehet nem észre- 

venni őket) pedig besoroljuk8 a régi kategóriák-
ba...  

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 idézetek-
ből táplálkozik. 

Az idézet sohasem fejezheti ki az egészet, csak 
egy töredékét. A társadalom a maga változó vagy 
változatlan rendjével, feszültségeivel és ellent-
mondásaival részekre szabdalta az emberiséget. 

A dogma pedig (egyre távolodva a megismeréstől) 
hitté válik. A hit éltetője pedig a türelmetlenség. 
Mindez zsákutca – korunk gondolkodásának alap-
vető 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 em-
berek vagyunk. 
Már az ősember is tudta ezt (s kitalálta mindegyik 
fogalomra a jelet). Ha kimondod, felrajzolod a je-
let, 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 lyuk-
kártyák 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 Megj.: inkább beleerőltetjük! 
9 Ő nem keresett megfelelő hosszúságú ágyakat a különböző 
magasságú emberek számára, hanem az embereket csonkí-
totta az ágy méretének megfelelően... 
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ÉLETFÁNAK BŐ TERMÉSE 
 

A Miskolci Bölcsész Egyesület 
gyűjteményes könyve 

 

 
 

A könyv borítója 
 
 A könyv kiadásának története 2012-ben in-
dult el, amikor elhatároztuk, hogy mi a Miskolci 
Bölcsész Egyesület alapítói, előadói, tagjai egy 
közös könyvben bemutatjuk saját tudományos 
szakterületünk sajátos arculatát egy-egy tanul-
mány keretében. Úgy gondoltuk, hogy ez a kötött 
könyv szellemi arculatát adja intézményünknek és 
a tanmenetek, tankönyvek, óravázlatok szakköve-
telményei mellett itt bemutathatjuk keresztény 
szellemiségű és magyarság centrikus munkássá-
gunkat. 
 A könyv elkészült 2012-ben, de Isten nem te-
remtette meg a kiadás lehetőségét. 
 Azonban Bubcsó Gábor szerkesztőnk és mun-
katársa – felesége Marika –2012 Karácsonya 
előtt, meglepetésünkre elkészített annyi CD le-
mezt, ahányan a könyvben szerepelünk, s így el-
küldhettük Önöknek Karácsonyi jókívánságunk-
kal együtt. 
 A CD lemez kísérőlevelében megírtuk, hogy 
Isten nevében a magyar szellemű felsőoktatásért 

munkálkodunk és, hogy most „e kis lemez teker-
vényeiben őrizzük szellemi erőnket, de benne va-
gyunk, mint spórában a páfrány”. Leírtuk, hogy az 
évek során „mindenünkből kiforgattak, ami anya-
gi, de alapeszménk Isten és Haza nem kellett sen-
kinek”. Ennyink maradt és ez nem kevés. Ez ma-
ga az élet. 
 Az élet megtartatott és 2015-ben az akkre-
ditációra készülve újra megszólítottuk a magyar 
társadalmat, hogy támogassanak a költségek fede-
zésében. 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 ba-
rátunkra Eisner Rudolfra, Dr. Pénzes Gézára, Dr. 
Szántó Béla alapítónkra, Dr. Hajdu Mihály nyel-
vészre, Dr. Szarka Zoltán matematikus, Dr. Zsiros 
Sándor történész tanártársainkra, s kedves mun-
katársnőnkre Garadnai Antalné Aranymamára 
ugyanúgy, mint Kiss Dénes íróra, aki tanártársunk 
volt és a Czuczor – Fogarasi: Magyar nyelv szótár-
ja kiadásának inspirálója, a mű előszavának írója. 
 Amikor 1989-ben megalapítottuk a Miskolci 
Bölcsész Egyesületet modern formában a régi ma-
gyar eszmerendszerre építettük felsőfokú képzé-
sünket. Formailag megtartottuk a Septem Artes 
Liberales hétéves rendszerét s ezen belül képesek 
vagyunk a gyorsan változó társadalmi formáló-
dások követelményeinek is eleget tenni. 
 Szellemiségünk pedig egyazon a magyarságé-
val, 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 csodaszarva-
sok nappal a távolra szakadt, éjjel a Kárpát-hazai 
magyarságra vigyáznak. 
 Fogadják érdeklődéssel, szeretettel könyvün-
ket, s írásaink okozzanak értékes órákat minden 
kedves Olvasónak! 
 

(Szerk.) 
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